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ΠΟΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Γακίδης Ιωάννης 
Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Ο όρος Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου (Σ.Θ.Ε) χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει συμπτώματα που 
προκύπτουν από πίεση της υποκλειδίου αρτηρίας, υποκλειδίου φλέβας και του βραχιονίου πλέγματος κατά την 
πορεία τους στο αυχενομασχαλιαίο κανάλι στο ανώτερο άνοιγμα του θωρακικού κλωβού.   
Είναι γνωστό με διάφορες μορφές για πάνω από 100 έτη. Η κατανόησή του, άρχισε με την αναγνώριση των 
αυχενικών πλευρών και τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν στα αγγεία και προχώρησε με την ύπαρξη 
των αγγειακών προβλημάτων με απουσία όμως αυχενικής πλευράς
Αναλόγως της ανατομικής δομής που κυρίως πιέζεται χαρακτηρίζεται ως  Νευρογενές ΣΘΕ  όταν η πίεση εξασκείται 
επί των κλάδων του βραχιονίου πλέγματος που είναι και το συχνότερο (95%), ως  Αγγειακό (3-5%). φλεβικό (4%) ή 
αρτηριακό (1%)  όταν η πίεση εξασκείται επί των υποκλειδίων αγγείων και Μεικτό ΣΘΕ όταν η πίεση εξασκείται επί 
του βραχιονίου πλέγματος και των υποκλειδίων αγγείων συγχρόνως.
Στο ανώτερο άνοιγμα του θωρακικού κλωβού, τα υποκλείδια αγγεία και το βραχιόνιο πλέγμα διασχίζουν το 
αυχενομασχαλιαίο κανάλι για να φθάσουν στο άνω άκρο. Το αυχενομασχαλιαίο κανάλι χωρίζεται από την πρώτη 
πλευρά σε δύο τμήματα. Το κεντρικό που περιλαμβάνει το τρίγωνο των σκαληνών μυών και τον πλευροκλειδικό 
χώρο και το περιφερικό που περιλαμβάνει τη μασχάλη.  Το κεντρικό τμήμα είναι συνήθως η περιοχή όπου 
εξασκείται πίεση στα υποκλείδια αγγεία και το βραχιόνιο πλέγμα.    
Οι παράγοντες πρόκλησης πίεσης επί των παραπάνω ανατομικών δομών διακρίνονται σε:                                         
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΎΣ: οι κινήσεις του άνω άκρου μπορεί να προκαλέσουν πίεση επί του αγγειονευρώδους δεματίου 
κατά α) το τρίγωνο που σχηματίζεται από τον πρόσθιο και μέσο σκαληνούς μύες και την πρώτη πλευρά β) κατά τον 
πλευροκλειδικό χώρο και γ) κάτωθεν της κατάφυσης του ελάσσονος θωρακικού μυός στην κορακοειδή απόφυση. 
ΣΎΓΓΕΝΕΙΣ: ύπαρξη αυχενικής πλευράς, υπερτροφία των σκαληνών μυών, ύπαρξη ινωδών ταινιών, ανωμαλίες της 
κλείδας, εξοστώσεις της πρώτης πλευράς, μεγάλη εγκάρσια απόφυση του 7ου αυχενικού σπονδύλου, υπερτροφία 
του ωμοϋοειδούς μυός και ανώμαλη πορεία της εγκάρσιας αυχενικής αρτηρίας.                                                                                                
ΤΡΑΎΜΑΤΙΚΟΎΣ: κατάγματα της κλείδας, εξάρθρημα της κεφαλής του βραχιονίου, τραύματα της αυχενικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ Σ.Θ.Ε
Καμιά διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι διεθνώς αποδεκτή ως το gold standard έτσι η κλινική αξιολόγηση παραμένει 
η πιο χρήσιμη για τη διάγνωση.
Οι ασθενείς αναφέρουν παραισθησίες & αιμωδίες άνω άκρου. Συνήθως η παραισθησία και οι αιμωδίες του άνω 
άκρου οφείλονται στην πίεση του βραχιονίου πλέγματος. Το άλγος στο Σ.Θ.Ε  περισσότερο είναι αποτέλεσμα 
μυϊκής ανισορροπίας στην αυχενική, θωρακική και ωμοπλατιαία περιοχή.
Η αρχή των συμπτωμάτων περιγράφεται ως αμβλεία χωρίς αναφορά κάποιου τραυματισμού, ενώ από μερικούς 
αναφέρεται, ως αρχή των συμπτωμάτων, αυχενικός τραυματισμός. Οι ασθενείς παραπονούνται για: 
 - Δυσφορία στην αυχενική και ωμοπλατιαία χώρα.
 - Υπαισθησία και αιμωδίες στο έσω τμήμα του βραχίονος και αντιβραχίου (95%)
 -  Άλγος στην περιοχή του δελτοειδούς και στα πλάγια του βραχίονα όταν πιέζονται οι ρίζες Α5, Α6 του βραχιονίου 

πλέγματος.
 -  Διαταραχές αισθητικότητας στο δείκτη, αντίχειρα και μέσο όταν πιέζονται οι ρίζες Α6, Α7 του βραχιονίου 

πλέγματος .
 - Κινητική αδυναμία και κόπωση του άνω άκρου.
 -  Ατροφία του θέναρος, οπισθέναρος και των μεσομετακαρπιαίων μυών (10%)  συχνά συνοδεύονται με αυχενική 

πλευρά και ανώμαλες συνδεσμικές ταινίες.
 - Συμπτώματα σε όλο το άνω άκρο σε ασθενείς με μακροχρόνιο ιστορικό.
 -  Απαγωγή και έκταση πάνω από το κεφάλι του άνω άκρου προκαλεί έκλυση των συμπτωμάτων.
 - Ινιακή κεφαλαλγία: λιγότερο συχνή.
 - Ψευδής στηθάγχη.
 - Ψυχρότητα των άκρων, 
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Ειδικά θέματα – Ενδιαφέροντα Σύνδρομα
 - Φαινόμενο Raynaud (7,5%) : ωχρότητα δακτύλων, κυάνωση & εμμένουσα ερυθρότητα
 - Θρόμβωση προσπαθείας ή σ. Paget-Schröetter: οίδημα & φλεβική συμφόρηση του άνω άκρου
Η συμπτωματολογία από πίεση των αγγειακών δομών καθιστά τη διάγνωση ευκολότερη από ότι αυτή με 
νευρολογική συμπτωματολογία 
Η διάγνωση του Σ.Θ.Ε βασίζεται:
 - Στο ιστορικό
 - Την φυσική, νευρολογική εξέταση
 - Τις κλινικές δοκιμασίες
 - Τον ακτινολογικό έλεγχο
 -  Την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη με ηλεκτρομυογράφημα και  προσδιορισμό της κινητικής ταχύτητας  

αγωγιμότητας του ωλενίου νεύρου 
 - Στο υπερηχογραφικό έλεγχο των υποκλειδίων αγγείων την αρτηριογραφία και φλεβογραφία.
Η διαφορική διάγνωση αφορά νοσολογικές οντότητες που παρουσιάζουν παρόμοια κλινική εικόνα με αυτή του 
Σ.Θ.Ε, με προεξάρχον σύμπτωμα αυτό του πόνου. Και τέτοιες μπορεί να είναι:   
 - Ρήξη μεσοσπονδυλίου δίσκου, εκφυλιστικές ασθένειες και οστεοαρθρίτιδα ΑΜΣΣ.
 - Όγκοι του νωτιαίου μυελού
 - Κάκωση του βραχιονίου πλέγματος
 - Superior sulcus tumors
 - Νευροπάθεια εκ παγιδεύσεως περιφερικών νεύρων (μέσο, ωλένιο, κερκιδικό, υπερωμοπλατιαίο νεύρα).
 -  Ασθένειες αρτηριών: Αρτηριοσκλήρυνση, αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα, εμβολή, ασθένεια Raynaud, 

αγγειίτιδα. 
 - Ασθένειες φλεβών: θρομβοφλεβίτιδα
 - Άλλες ασθένειες: Στηθάγχη, νόσοι του οισοφάγου, νόσοι των πνευμόνων, μυοσίτιδα.
Η κλινική εκτίμηση βασίζεται σε κλινικές δοκιμασίες που προκαλούν την μείωση ή εξαφάνιση του σφυγμού 
στη κερκιδική αρτηρία. και την εμφάνιση νευρολογικής συμπτωματολογίας (άλγος. αιμωδία)  Λόγω του ότι η 
πλειονότητα των ασθενών με Σ.Θ.Ε έχουν συμπτώματα εξ αιτίας της πίεσης του βραχιονίου πλέγματος και όχι της 
υποκλειδίου αρτηρίας, οι δοκιμασίες που ελέγχουν την κερκιδική αρτηρία. μπορεί να είναι ανακριβείς σε πολλούς 
ασθενείς. Η αναπαραγωγή συμπτωμάτων με δοκιμασίες πρόκλησης είναι πιο ακριβής δοκιμασία 
Δοκιμασία Adson: Στροφή της κεφαλής προς την πάσχουσα πλευρά, έκταση του λαιμού, βαθιά εισπνοή. Διατείνει 
τον πρόσθιο & μέσο σκαληνό, ελαττώνει το μεσοδιάστημα και μεγεθύνει την προϋπάρχουσα πίεση στην 
υποκλείδιο αρτηρία και βραχιόνιο πλέγμα. Μείωση ή εξάλειψη του σφυγμού της κερκιδικής αρτηρίας δείχνει 
θετική δοκιμασία. 
Δοκιμασία Halsted ή πλευροκλειδική: Οι ώμοι κάτω και πίσω (στρατιωτική θέση). Στενεύει το πλευροκλειδικό 
διάστημα πλησιάζοντας την κλείδα προς την 1η πλευρά. Μείωση ή εξάλειψη του σφυγμού της κερκιδικής δείχνει 
θετική δοκιμασία. 
Δοκιμασία Ross: Ανύψωση του άνω άκρου στις 90ο με τον ώμο σε απαγωγή. Εξωτερική στροφή και κάμψη του 
αγκώνα για 3 λεπτά. Ταχύ ανοιγοκλείσιμο της άκρας χείρας. Αναπαραγωγή των συμπτωμάτων δείχνει θετική 
δοκιμασία.
Δοκιμασία Wright ή υπερ-απαγωγής: Υπερ-απαγωγή του ώμου στις 180ο.  Στροφή αγκώνα. Πίεση του 
αγγειονευρώδους δεματίου από τον τένοντα του ελάσσονος θωρακικού, την κορακοειδή απόφυση & την κεφαλή 
του βραχιονίου. Μείωση ή εξάλειψη του σφυγμού της κερκιδικής δείχνει θετική δοκιμασία.

Ακτινολογικός έλεγχος:
 - Α/α θώρακος (F-P)
 -  A/a Α.Μ.Σ.Σ: αυχενική πλευρά, 1% πληθυσμού, 6-11% σε T.O.S εκφυλιστικές αλλοιώσεις της Σ.Σ, μεγάλη C7 

εγκάρσια απόφυση πίεση βραχιονίου πλέγματος.
 -  CT-scan Α.Μ.Σ.Σ :αποκλεισμός συμπτωματολογίας από συμπίεση νωτ. μυελού στην Α.Μ.Σ.Σ, παρά για τη 

διάγνωση του ΣΘΕ
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Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος:
Μελέτη της κινητικής ταχύτητας αγωγιμότητας του ωλενίου νεύρου (UNCV) 
(σημεία διέγερσης: υπερκλείδιος βόθρος,  μέσον του βραχίονος, κάτωθεν του αγκώνος. Καρπός)

- UNCV ‹ 70m/sec: νευροαγγειακή πίεση
- UNCV 66-69m/sec: ελαφρά
- UNCV 60-65m/sec: μέση 
- UNCV 55-59m/sec: μέτρια 
- UNCV ≤  54m/sec: οξεία 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συντηρητική θεραπεία
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

- Σημεία παγίδευσης, πίεσης νεύρων.
- Στάση του σώματος.
- Εύρος και τύπος κίνησης: αυχένας, ωμοπλάτες, ώμοι, άνω άκρα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-  Παθοφυσιολογική διαδικασία πίεσης των νεύρων. Θέσεις που προκαλούν τη μεγαλύτερη και την ελάχιστη 
πίεση.

- Διόρθωση της στάσης του σώματος. Ενσωμάτωση των σωστών θέσεων στη καθημερινή δραστηριότητα.
- Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, του υπερμεγέθους στήθους και της κακής φυσικής κατάστασης. 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Διόρθωση της στάσης του σώματος με μηχανικά βοηθήματα
- Φυσικοθεραπεία

1. Έλεγχος του πόνου και του εύρους της κίνησης
Ασκήσεις stretching για τους άνω τραπεζοειδή, ανελκτήρα   της ωμοπλάτης, σκαληνούς, στερνοκλειδομαστοειδείς 
και θωρακικούς μύες.
2. Ασκήσεις ενδυνάμωσης του μέσου και κατώτερου τραπεζοειδούς, του προσθίου οδοντωτού και του κατώτερου 
ρομβοειδούς μυός. 
3. Αεροβικές ασκήσεις για βελτίωση της φυσικής κατάστασης.   Εκμάθηση διαφραγματικής αναπνοής.
4. Ενθάρρυνση του ασθενούς να ακολουθεί το πρόγραμμα άσκησης και στο σπίτι. 
Ο σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι να διορθώσει την  ανισορροπία μεταξύ των μυών και να αυξήσει την 
κινητικότητα των νεύρων. Σε μερικούς ασθενείς τεχνικές όπως εφαρμογή υγρής θερμότητας ή διαδερμική 
ηλεκτρική διέγερση των νεύρων (TENS), μειώνουν τον πόνο και τον μυϊκό σπασμό και επιτρέπουν καλύτερη 
άσκηση και μεγαλύτερο εύρος κινήσεων
Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική θεραπεία έγκειται στην άρση του παράγοντα πίεσης των αγγείων και νεύρων κατά την πορεία τους 
στο αυχενομασχαλιαίο κανάλι. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την διατομή του πρόσθιου και μέσου σκαληνών 
μυών και την εκτομή της πρώτης πλευράς ή την εκτομή υπεράριθμης πλευράς, ή την διατομή ινωδών ταινιών.
Πρέπει να προηγείται της θεραπείας πλήρης ενημέρωση του ασθενούς για την μέθοδο θεραπείας, τις συνήθεις 
επιπλοκές και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Αναλόγως της αιτίας του ΣΘΕ, της εμπειρίας του χειρουργού χρησιμοποιούνται διάφορες προσπελάσεις, η κάθε 
μία με τις ιδιαιτερότητες της.

- Υπερκλείδια προσπέλαση. 
- Διαμασχαλιαία προσπέλαση.
- Παρακλειδική προσπέλαση.
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- Οπίσθια ή περιομωπλατιαία προσπέλαση.
- Διαυπεζωκοτική προσπέλαση.
- Προσπέλαση με εκτομή της κλείδας.

Το ΣΘΕ αποτελεί ακόμα και τώρα μια δύσκολη να διαγνωσθεί παθολογική οντότητα, αλλά η πλειονότητα των 
περιστατικών θεραπεύεται με καλά αποτελέσματα.
Μόνο 5% των ασθενών με εμμένουσα συμπτωματολογία ΣΘΕ θα θεραπευθούν χειρουργικά.
Η πληθώρα των χειρουργικών προσπελάσεων καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του προβλήματος ιδίως επί 
νευρογενούς ΣΘΕ.
Η επιτυχία της χειρουργικής θεραπείας των ασθενών με ΣΘΕ, εξαρτάται από την σωστή επιλογή ασθενών, την 
κατάλληλη και σχολαστική χειρουργική τεχνική και την κατάλληλη μετεγχειρητική φροντίδα. 
Η προσπάθεια που γίνεται για διαμόρφωση κοινά αποδεκτής ορολογίας και κατευθυντηρίων οδηγιών βοηθά 
ακόμη περισσότερο στην διάγνωση και θεραπεία του.
Οι απεικονιστικές μέθοδοι όπως και αυτές της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης του συνδρόμου εξελίσσονται  με την 
βοήθεια της τεχνολογίας συμβάλλοντας σε πιο συγκεκριμένες διαγνώσεις.
Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική προσπαθεί να βρει ρόλο στην θεραπεία του ΣΘΕ.

ΠΈΜΠΤΗ 12/05/2022ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
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ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ; 
Λάππας Θεόδωρος 
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Α’, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”

Στην εγκυμοσύνη εμφανίζονται σταδιακά φυσιολογικές και ανατομικές μεταβολές σχεδόν σε όλα τα συστήματα 
της εγκύου. Λόγω αυτών των αλλαγών  πρωτοεμφανίζονται σε κάποιες έγκυες γυναίκες επώδυνα σύνδρομα ή 
εντείνονται τυχόν προϋπάρχουσες επώδυνες καταστάσεις παρά τη καταγεγραμμένη αύξηση του ουδού πόνου 
στην εγκυμοσύνη εξαιτίας ορμονικών επιδράσεων. 

   Ευτυχώς οι περισσότερες περιπτώσεις πόνου στην εγκυμοσύνη αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά ακολουθώντας 
κάποια σημαντικά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η γυναίκα να επισκεφτεί έναν μαιευτήρα ώστε να αποκλειστούν 
οξείες μαιευτικές καταστάσεις που προκαλούν πόνο, όπως η αποκόλληση πλακούντα, η ρήξη μήτρας, η 
προεκλαμψία.

Αφού έχει διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης για τη μητέρα και το έμβρυο, η μητέρα θα πρέπει 
πλέον να αναζητήσει ιατρική διερεύνηση και αντιμετώπιση της επώδυνης κατάστασης που βιώνει. Όμως ο 
φόβος και η ανησυχία που αισθάνονται οι έγκυες για την έκβαση της εγκυμοσύνης τους (παλλίνδρομη κύηση, 
τερατογένεση, δυσπλασίες οργάνων) τις οδηγεί σε υποεκτίμηση των έντονων συμπτωμάτων με συνέπεια 
φαινόμενα υποθεραπείας ή μη θεραπείας. Ο χρόνιος, έντονος πόνος της μητέρας στην κύηση και το θηλασμό 
που αντιμετωπίζεται αναποτελεσματικά σχετίζεται με υπέρταση, άγχος και κατάθλιψη, καταστάσεις δυνητικά 
επικίνδυνες για μητέρα και παιδί, ενώ στη λοχεία μειώνεται σημαντικά η γαλακτοφορία και η ικανότητα της 
μητέρας να φροντίζει το νεογνό της.

Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης του πόνου δεν αλλάζουν σημαντικά στην εγκυμοσύνη και γαλουχία. Πρωταρχικά, 
υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρησιμοποίηση μη φαρμακολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του νεοεμφανιζόμενου 
πόνου. Στις γυναίκες που ήδη ελάμβαναν αναλγητικά φαρμακευτικά σκευάσματα και πριν την κύηση, στόχος είναι 
η μείωση ή η διακοπή των χορηγούμενων αυτών σκευασμάτων και η αντικατάστασή τους με μη φαρμακολογικές 
λύσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Μερικές από τις μη φαρμακολογικές μεθόδους είναι η φυσιοθεραπεία, οι 
χειροπρακτικές τεχνικές, η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση (TENS), ο βελονισμός και η βιοανάδραση.

   Σε περίπτωση αποτυχίας των μη φαρμακολογικών μεθόδων στον ικανοποιητικό έλεγχο του πόνου στην κύηση ή 
στο θηλασμό, συστήνεται η έναρξη χρήσης φαρμακευτικών ουσιών είτε συστηματικά, είτε με τοπικές ή περιοχικές 
τεχνικές. Προτιμώνται, όποτε είναι αυτό εφικτό, οι τοπικές τεχνικές αναλγησίας (π.χ. trigger points) ή οι περιοχικές 
τεχνικές αναλγησίας (υπαραχνοειδής, επισκληρίδιος, περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί) γιατί έτσι αποφεύγεται ή 
μειώνεται η ανάγκη συστηματικής χορήγησης αναλγητικών παραγόντων και κυρίως των οπιοειδών.

Εάν τελικά κρίνει ο αλγολόγος ότι απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, χρήσιμη και επιβεβλημένη 
είναι η διεπιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγιση της αντιμετώπισης του πόνου. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
ενημερωθεί διεξοδικά για τις εναλλακτικές μεθόδους αναλγητικής θεραπείας της εγκύου η μαιευτική ομάδα 
που παρακολουθεί την κύηση και η παιδιατρική ομάδα σε περίπτωση τελειόμηνης κύησης ή γαλουχίας. Οι 
περισσότερες ουσίες δεν έχουν δοκιμαστεί σε διπλές τυφλές μελέτες κατά την εγκυμοσύνη και θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να σταθμίζονται τα οφέλη από τη χρήση τους έναντι των πιθανών κινδύνων για το έμβρυο. Στη 
συνέχεια η έγκυος και το στενό της οικογενειακό περιβάλλον επιβάλλεται να ενημερωθούν σχετικά με τη χρήση 
συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών και τις δυνητικά ανεπιθύμητες ενέργειες στη μητέρα και στο έμβρυο. Η 
έγκυος ή θηλάζουσα γυναίκα πρέπει να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για την ανακούφιση από τον πόνο. Ο στόχος 
δεν πρέπει να είναι η πλήρης αναλγησία, ούτε λειτουργικότητα της γυναίκας παρόμοια με προ εγκυμοσύνης.

Η συνήθης αναλγητική φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο μη μαιευτικός πληθυσμός φαίνεται να είναι σχετικά 
ασφαλής κατά την κύηση και το θηλασμό. Τα περισσότερα αναλγητικά δεν αυξάνουν τον κίνδυνο δυσπλασιών και 
δεν προκαλούν διακοπή της κύησης αν και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγησή τους στο πρώτο 
τρίμηνο και στον τελευταίο μήνα της κύησης. Για τα οπιοειδή τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή 
μας προέρχονται από έγκυες ασθενείς που έκαναν κατάχρηση, γεγονός που από μόνο του σχετίζεται με δυσμενή 
νεογνικά αποτελέσματα. Όμως η βραχυπρόθεσμη χρήση οπιοειδών σε τιτλοποιημένες δόσεις για αναλγησία κατά 
την εγκυμοσύνη δεν αντενδείκνυται.

Η πιο επικίνδυνη περίοδος για τερατογένεση είναι η φάση της οργανογένεσης  μεταξύ 4ης και 10ης εβδομάδας 
κύησης. Η χρήση φαρμάκων από την έγκυο μετά από αυτό το διάστημα μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του 
εμβρύου και των οργάνων του, την παραγωγή αμνιακού υγρού καθώς και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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Η ανεπαρκής αναλγησία στη θηλάζουσα μητέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης λόγω της 
μειωμένης κινητοποίησής της. Επίσης ο πόνος επιδρά αρνητικά στην ψυχική της υγεία και στη δυνατότητα της να 
φροντίζει το νεογνό με συνέπεια τη συχνή εμφάνιση επιλόχειου κατάθλιψης. Υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών σε ένα νεογνό από τα αναλγητικά φάρμακα που λαμβάνει 
η θηλάζουσα μητέρα του, όπως η προωρότητα, η υποκείμενη παθολογία του νεογνού, οι χημικές ιδιότητες του 
φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. Συνοπτικά, οι συστάσεις & οι παρατηρήσεις που αφορούν τη 
λήψη αναλγητικών φαρμάκων από τις μητέρες κατά το θηλασμό είναι οι εξής:

- Οι αναλγητικοί παράγοντες μεταφέρονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά στο μητρικό γάλα και δεν υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος για το νεογνό

- Προτιμώνται φάρμακα και τεχνικές όσο είναι εφικτό χωρίς την προσθήκη οπιοειδών

- Λήψη των φαρμάκων από τη μητέρα μετά το πέρας του θηλασμού

- Χορήγηση σκευασμάτων με μικρή διάρκεια δράσης

-  Τα οπιοειδή και οι βενζοδιαζεπίνες θα πρέπει να χορηγούνται στη χαμηλότερη δόση για όσο το δυνατόν 
μικρότερο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνιση για εμφάνιση παρενεργειών στο νεογνό 
(υπνηλία, αναπνευστική καταστολή)

-  Η κωδεΐνη αντενδείκνυται λόγω της ιδιαιτερότητας στο μεταβολισμό της σε κάποιους ανθρώπους (υπερταχείς 
μεταβολιστές)

- Προσοχή στη χορήγηση τραμαδόλης και οξυκωδόνης

-  Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται σε νεογνά < 2μηνών και πρόωρα και σπανιότερα σε 
νεογνά > 6μηνών

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Ο μη μαιευτικός πόνος που ξεκινάει στην εγκυμοσύνη και ο προϋπάρχον χρόνιος πόνος που παρουσιάζει έξαρση 
στην κύηση οφείλονται κυρίως στις ανατομικές και ορμονικές μεταβολές της εγκύου. Οι συχνότερες αιτίες 
πόνου μη μαιευτικής αιτιολογίας στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό είναι η οσφυαλγία, ο πυελικός πόνος και η 
κεφαλαλγία.

Οσφυαλγία και πυελικός πόνος. Η οσφυαλγία εμφανίζεται πολύ συχνά στην εγκυμοσύνη και στην περίοδο της 
λοχείας. Μερικές από τις αιτίες εμφάνισής οσφυαλγίας και πυελικού πόνου είναι η λόρδωση της ΟΜΣΣ και η 
συμπίεση νευρικών δομών από την αναπτυσσόμενη μήτρα, η αύξηση του σωματικού βάρους και η χαλάρωση 
των αρθρώσεων και των συνδέσμων (κυρίως στην πύελο) από την ορμόνη ρηλαξίνη που εκκρίνεται από τον 
πλακούντα. Ριζιτικά συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν εάν η μήτρα πιέζει οσφυοϊερές ρίζες. Στις μισές 
περίπου εγκυμονούσες με οσφυαλγία ο πόνος παραμένει και μετά τον τοκετό για έως και 6 μήνες. Για την 
αντιμετώπιση του πόνου, εκτός από τις μη φαρμακολογικές μεθόδους, ως πρώτης γραμμής θεραπεία συστήνεται 
η εφαρμογή τοπικών, αναλγητικών επιθεμάτων όπως patch λιδοκαΐνης 5%, κρέμα καψαϊκίνης. Εγχύσεις τοπικού 
αναισθητικού σε σημεία πυροδότησης του πόνου (trigger points) ίσως είναι μία εναλλακτική λύση σε επίμονη 
οσφυαλγία. Ο κλινοστατισμός πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι εφικτό.

Κεφαλαλγία. Οι κεφαλαλγίες είναι συχνές κατά την κύηση και μεγαλύτερης έντασης στο 1ο τρίμηνο. Οι πιο 
κοινές μορφές είναι η κεφαλαλγία τάσης και η ημικρανία. Στην εγκυμοσύνη, λόγω αύξησης των οιστρογόνων, 
ένα μεγάλο ποσοστό των εγκύων με ιστορικό ημικρανιών εμφανίζει βελτίωση ή ύφεση στην συμπτωματολογία, 
που όμως αυτή επανεμφανίζεται στη λοχεία. Ειδικά, η ημικρανία που συνδεόταν με τον εμμηνορρυσιακό κύκλο 
βελτιώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην εγκυμοσύνη. Η πρωτοεμφανιζόμενη κεφαλαλγία μετά την 20η εβδομάδα 
κύησης πρέπει να διερευνηθεί άμεσα ώστε να αποκλειστεί η προεκλαμψία που είναι μια απειλητική κατάσταση 
για μητέρα και έμβρυο. Πρώτης γραμμής θεραπεία αποτελεί η χορήγηση παρακεταμόλης και μετοκλοπραμίδης. 
Στην εμμένουσα ημικρανία με μη ικανοποιητική ύφεση του πόνου μπορούμε να σκεφτούμε τον αποκλεισμό του 
μείζονος ινιακού νεύρου με τοπικό αναισθητικό πριν προχωρήσουμε σε άλλη αγωγή.
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Παρακεταμόλη. Η παρακεταμόλη αποτελεί το αναλγητικό εκλογής για την αντιμετώπιση του ήπιου και μέτριου 
πόνου σε όλη την εγκυμοσύνη γιατί είναι ασφαλές, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για τη μητέρα, το έμβρυο και 
την έκβαση της κύησης. Η μεγάλης διάρκειας λήψη παρακεταμόλης από τη μητέρα μετά την 20η εβδομάδα 
έχει συσχετιστεί σε κάποιες μελέτες με την εμφάνιση παιδικού άσθματος και διαταραχών στη συμπεριφορά των 
συγκεκριμένων απογόνων. Επομένως δεν πρέπει να λαμβάνεται αλόγιστα σε δοσολογία και χρονικό διάστημα 
από την έγκυο. Η παρακεταμόλη είναι το αναλγητικό πρώτης γραμμής και κατά το θηλασμό με τα υψηλότερα 
επίπεδα σε αυτό να εμφανίζονται 1-2 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες στα 
βρέφη και θεωρείται ασφαλής ουσία.

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά τη συσχέτιση της λήψης ΜΣΑΦ 
με αυξημένο κίνδυνο αποβολής 1ου τριμήνου. Επίσης δεν υπάρχουν μελέτες που να υποδεικνύουν τερατογόνο 
δράση μετά χορήγηση θεραπευτικών δόσεων στη μητέρα στο 1ο τρίμηνο. Όταν η χρήση τους επιβάλλεται σε 
επώδυνες καταστάσεις όπου άλλα αναλγητικά είναι αναποτελεσματικά (π.χ. σοβαρή ημικρανία) τότε θα πρέπει να 
χορηγούνται στη μικρότερη αποτελεσματική δόση για το μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Η χρήση όλων 
των ΜΣΑΦ θα πρέπει να αποφεύγεται μετά την 30η εβδομάδα κύησης γιατί μπορεί να προκαλέσουν νεογνική 
πνευμονική υπέρταση και πρόωρη σύγκλιση του αρτηριακού πόρου. Επιπλέον τα ΜΣΑΦ μειώνουν τη νεφρική 
αιματική ροή του εμβρύου και την παραγωγή ούρων  και έτσι οδηγούν σε ολιγάμνιο. Κατά την περίοδο του 
θηλασμού θεωρούνται γενικά ασφαλή φάρμακα για το βρέφος και μεταφέρονται σε μικρό ποσοστό στο μητρικό 
γάλα. Η ιβουπροφαίνη αποτελεί μια καλή επιλογή γιατί περνάει ελάχιστα στο μητρικό γάλα και δεν έχει ενεργούς 
μεταβολίτες, οπότε μπορεί να χορηγηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον είναι αναγκαίο. 

Οπιοειδή. Από μελέτες που έχουν γίνει, έχει φανεί κάποια συσχέτιση, όχι ισχυρή, μεταξύ της εμφάνισης 
τερατογένεσης και συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο και της χρήσης οπιοειδών από την έγκυο για την 
αντιμετώπιση οξέος και χρόνιου πόνου. Δεν υπάρχουν όμως σοβαρές αποδείξεις ότι η χρήση θεραπευτικών 
δόσεων στην εγκυμοσύνη προκαλεί δυσμενείς συνέπειες στην εμβρυϊκή ανάπτυξη. Η χρόνια χρήση οπιοειδών 
από την έγκυο μπορεί να προκαλέσει τόσο στην ίδια όσο και στο νεογνό σύνδρομο εξάρτησης. Όλα τα οπιοειδή 
περνούν στην μητροπλακουντιακή κυκλοφορία και προκαλούν αναπνευστική καταστολή στο έμβρυο και για αυτό 
η χρήση τους πρέπει να μειώνεται κατά την περιγεννητική περίοδο. Η ναυτία, ο έμετος και η δυσκοιλιότητα που 
εμφανίζονται λόγω ορμονικών μεταβολών στην εγκυμοσύνη μπορεί να επιδεινωθούν σημαντικά σε ενδεχόμενη 
χρόνια χρήση οπιοειδών. Όλα τα οπιοειδή μεταφέρονται σε κάποιο βαθμό στο μητρικό γάλα και η τελική τους 
συγκέντρωση στην κυκλοφορία του νεογνού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η δοσολογία της μητέρας 
και η από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου. Για τους ανωτέρω λόγους η γενική αρχή είναι ότι όλα τα 
οπιοειδή πρέπει να χορηγούνται στη χαμηλότερη δυνατή δόση και για το μικρότερο χρονικό διάστημα στην έγκυο 
και θηλάζουσα μητέρα για την αντιμετώπιση του μέτριου προς σοβαρού πόνου.

 -  Κωδεΐνη: έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση ανωμαλιών στο έμβρυο. Η μόνη όμως μικρή αλλά στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση, αφορά την αύξηση των αναπνευστικών ανωμαλιών μετά από εκτεταμένη χρήση στο 
πρώτο τρίμηνο. Η κωδεΐνη μεταβολίζεται από το συνένζυμο CYP2D6 σε μορφίνη. Λόγω πολυμορφισμού 
αυτού του συνένζυμου έχουν  αναφερθεί περιστατικά αναπνευστικής καταστολής και θανάτου νεογνών που 
θήλαζαν, των οποίων οι μητέρες ήταν υπερταχείς μεταβολιστές της κωδεΐνης με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση 
των επιπέδων μορφίνης στο μητρικό γάλα. Δεν συνιστάται πλέον η εκτεταμένη χορήγησή της κατά το θηλασμό 
από τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων.

 - �Οξυκωδόνη: μεταβολίζεται από το ίδιο συνένζυμο με αυτό της κωδεΐνης σε οξυμορφόνη, έναν ενεργό μεταβολίτη 
που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νεογνικής καταστολής. Υπάρχουν οι ίδιοι προβληματισμοί σχετικά με τους 
υπερταχείς μεταβολιστές και κάποιοι συγγραφείς συστήνουν την αποφυγή χορήγησής της σε θηλάζουσες 
μητέρες ιδιαίτερα τους πρώτους 2 μήνες μετά τον τοκετό.

 - �Τραμαδόλη: Η τραμαδόλη και ο ενεργός μεταβολίτης της εκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Ο μεταβολισμός της 
γίνεται από το ίδιο συνένζυμο με αυτό της κωδεΐνης με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι ίδιοι προβληματισμοί 
σχετικά με τους υπερταχείς μεταβολιστές και την εμφάνιση παρενεργειών στο νεογνό. Ο αμερικανικός 
οργανισμός φαρμάκων δε συστήνει τη χορήγηση της κατά το θηλασμό, ενώ ο ευρωπαϊκός συστήνει χαμηλές 
δόσεις για μικρό χρονικό διάστημα με αυξημένη επαγρύπνιση.

 - �Μορφίνη: έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως κατά την εγκυμοσύνη και κατά την περίοδο του θηλασμού και αποτελεί 
το φάρμακο εκλογής σε περιπτώσεις σοβαρού πόνου. Η κύρια ανησυχία μας αφορά τον κίνδυνο νεογνικού 
συνδρόμου απόσυρσης και αναπνευστικής καταστολής.
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Ειδικά θέματα – Ενδιαφέροντα Σύνδρομα
 - �Πεθιδίνη: Η νορπεθιδίνη (ενεργός μεταβολίτης της) εκκρίνεται σε κάποιο βαθμό στο μητρικό γάλα και ο χρόνος 

ημίσειας ζωής της παρατείνεται στα νεογνά. Πρέπει να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χορήγηση πεθιδίνης 
σε θηλάζουσες μητέρες.

 - �Φεντανύλη: Υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα από τη χορήγηση επιθεμάτων φεντανύλης σε θηλάζουσες 
μητέρες για την αντιμετώπιση χρόνιου πόνου. Φαίνεται όμως ότι επιθέματα έως 100mcg/h είναι σχετικά 
ασφαλή για το νεογνό αλλά απαιτείται αυξημένη επαγρύπνιση για καταστολή ακόμη και σε χαμηλές δόσεις.

Αντιεπιληπτικά. Η χρήση τους κατά την κύηση έχει συσχετιστεί με μείζονες και ελάσσονες εμβρυϊκές δυσπλασίες. 
Όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα στην εγκυμοσύνη η μονοθεραπεία είναι προτιμότερη από την 
πολυθεραπεία και πρέπει να χορηγείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση για όσο το δυνατόν μικρότερο 
διάστημα. Γενικά, η γκαμπαπεντίνη και η πρεγκαμπαλίνη χρησιμοποιούνται συχνά στην αντιμετώπιση του χρόνιου, 
νευροπαθητικού πόνου. Φαίνεται όμως ότι η χορήγησή τους δεν θεωρείται ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη και ότι 
ίσως συνδέονται με συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου.

Αντικαταθλιπτικά. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά στην εγκυμοσύνη σε θεραπευτικές δόσεις δεν φαίνεται να 
προκαλούν τερατογενέσεις ή συγγενείς ανωμαλίες. Η χρήση τους όμως συνδέεται με το σύνδρομο απόσυρσης 
των νεογνών  και γι’ αυτό συστήνεται η μείωση της δοσολογίας τους 3-4 εβδομάδας πριν την πιθανή 
ημερομηνία τοκετού. Η αμιτριπτυλίνη θεωρείται ασφαλής κατά το θηλασμό. Από τους εκλεκτικούς αναστολείς 
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI) ασφαλέστερη θεωρείται η σερτραλίνη στην κύηση και στο θηλασμό 
λόγω μικρότερου κινδύνου συγγενών ανωμαλιών και της χαμηλότερης συγκέντρωσής της στο μητρικό γάλα. Για 
την ντουλοξετίνη (SNRI) δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα και μελέτες.

Βενζοδιαζεπίνες. Η χορήγηση βενζοδιαζεπινών στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο συγγενών 
ανωμαλιών στο έμβρυο. Συγκεκριμένα η διαζεπάμη έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση λαγόχειλου, λυκοστόματος 
και βουβωνοκήλης. Η χρήση βενζοδιαζεπινών από τη μητέρα περιγεννητικά μπορεί να προκαλέσει εμβρυϊκή 
υποθερμία και αναπνευστική καταστολή. Δεν συστήνεται η χορήγηση βενζοδιαζεπινών στην εγκυμοσύνη και κατά 
το θηλασμό.

Τοπικά αναισθητικά. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τοπικά αναισθητικά (λιδοκαΐνη, βουπιβακαΐνη, ροπιβακαΐνη) 
δε φαίνεται να σχετίζονται με τερατογενέσεις και συγγενείς ανωμαλίες κατά την εγκυμοσύνη. Μπορούν να 
χορηγηθούν με ασφάλεια στη μητέρα κατά το θηλασμό γιατί εκκρίνονται σε μικρό βαθμό στο μητρικό γάλα και 
έχουν μικρή βιοδιαθεσιμότητα από το στόμα.
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Ο ΚΙΡΚΑΔΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
Δημοπούλου Βασιλική 
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Ο κιρκάδιος ρυθμός (circadian rhythm) είναι κάθε βιολογική διαδικασία που παρουσιάζει ενδογενή περιοδική 
μεταβολή στη διάρκεια ενός 24ώρου. Τον όρο κιρκάδιος δημιούργησε ο Φράντς Χάλμπεργκ τη δεκαετία του 1950 
και προέρχεται από την λατινική φράση «circa diem» που σημαίνει «κατά τον κύκλο, κατά τη διάρκεια μίας ημέρας».
Η πρώτη καταγεγραμμένη παρατήρηση ενός ενδογενούς κιρκάδιου ρυθμού έγινε από τον Γάλλο επιστήμονα Jean-
Jacques d’Ortous de Mairan το 1729  και ήταν τα 24ωρα μοτίβα στην κίνηση των φύλλων του φυτού μιμόζα 
που εξακολουθούσαν να υπάρχουν, ακόμα κι όταν τα φυτά διατηρούνταν σε συνεχές σκοτάδι.
Ο κιρκάδιος ρυθμός συντονίζει βασικές λειτουργίες όπως την μεταβολική ομοιόσταση, φυσιολογία οργάνων, 
λειτουργίες εγκεφάλου και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομεί ενέργεια ή προάγει τη δραστηριότητα στους 
κατάλληλους χρόνους. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν: τη θερμοκρασία του σώματος (υψηλότερη πριν από 
τα μεσάνυχτα), την αρτηριακή πίεση (υψηλότερη το μεσημέρι), το FEV1 (υψηλότερο το απόγευμα) και τον ύπνο (η 
κούραση  είναι μεγαλύτερη γύρω στα μεσάνυχτα). 
Κάθε κύτταρο έχει το δικό του ρυθμό και τα κύτταρα ενός μόνο οργάνου λειτουργούν μαζί ώς ενιαία κιρκαδική 
μονάδα που ονομάζεται περιφερειακό ρολόι. Ο μηχανισμός του ρολογιού ειναι μια σειρά διασταυρούμενων 
βρόχων μεταγραφής– μετάφρασης (TTFL) που ενεργοποιούν και αναστέλλουν ο ένας τον άλλον σε κύκλο που 
διαρκεί 24 ώρες. Θετικοί ρυθμιστές TTFL BMAL-1, CLOCK και αρνητικοί ρυθμιστές PER 1/2, CRY 1/2  γονίδια 
εμπλέκονται στην κιρκάδια ταλάντωση. 
Τα περιφερειακά ρολόγια λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά  συγχρονίζονται από ένα κεντρικό βηματοδότη τον 
υπερχιασματικό πυρήνα SCN, ο όποιος είναι τοποθετημένος στον πρόσθιο υποθάλαμο και είναι ένας εξαιρετικά 
αυτοσυντηρούμενος ταλαντωτής. Επικοινωνεί με τα περιφερειακά ρολόγια- ορμονικές συνδέσεις- μέσω 
κιρκαδικών ορμονών και με άλλες περιοχές του εγκεφάλου μέσω νευρωνικών συνδέσεων θάλαμο, υποθάλαμο, 
βασικό πρόσθιο εγκέφαλο, περικοιλιακό πυρήνα, πυρήνα του πνευμονογαστρικού, πλευρικό υποθάλαμο (ορεξίνη 
ρύθμιση ύπνου). 
Το κιρκάδιο ρολόι συγχρονίζεται με διαφορετικά ερεθίσματα που χρησιμεύουν ως δείκτες για την ώρα της 
ημέρας –ZEITGEBERS (δότης χρόνου) με κυρίαρχο το φως. Το φωτεινό ερέθισμα διεγείρει τα φωτοευαίσθητα 
γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς τα οποία απελευθερώνουν μελανοψίνη και μέσω της 
αμφιβληστροειδοϋποθαλαμικής οδού (RHT) φτάνει στον SCN. Το γλουταμικό είναι ο βασικός νευροδιαβιβαστής 
αυτής της διαδικασίας.
Η μελατονίνη επίσης, ένας βιολογικός δείκτης του σκότους που αυξάνεται το σούρουπο και μειώνεται πριν από 
την αυγή, παρουσιάζει εναν εξαιρετικά δυναμικό κιρκάδιο ρυθμό στην σύνθεση και απελευθέρωσή της και έτσι 
εμπλέκεται στην ρύθμιση του κύκλου “ύπνου- εγρήγορσης και κόπωσης”. 
Η μελατονίνη παράγεται και απελευθερώνεται κυρίως από την επίφυση, και ελέγχεται άμεσα από τον SCN μέσω 
των συμπαθητικών νευρώνων. Η μελατονίνη αλληλεπιδρά με τους περισσότερους, αν όχι όλους τους τύπους 
κυττάρων, και μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο SCN συγχρονίζει όλα τα περιφερειακά ρολόγια.
Η διατάραξη  του κιρκάδιου ρυθμού αυξάνει τον κίνδυνο για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Πολυετείς έρευνες για 
την σχέση κιρκάδιων ρυθμών και παθολογίας χρόνιου πόνου ανέδειξαν τη στενή και αμφίδρομη σχέση αυτών. 
Η εξασθένηση της κιρκαδικής ταλάντωσης είναι χαρακτηριστική σε πολλές χρόνιες παθήσεις και τη γήρανση. Η 
σχέση των κιρκάδιων ρυθμών και του πόνου αποτελεί ένα νέο και συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο έρευνας. 
Η παρουσία και η ένταση του πόνου έχει αναφερθεί ότι κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ορισμένες 
πειραματικές και κλινικές καταστάσεις αλλά οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από αυτές τις διακυμάνσεις δεν 
είναι πλήρως αποσαφηνισμένη. Αν και το σύστημα κιρκάδιου χρονισμού είναι γνωστό ότι ρυθμίζει ένα ευρύ 
φάσμα φυσιολογικών λειτουργιών, η επίδρασή του στη ρύθμιση του πόνου είναι υπό διερεύνηση.
Για παράδειγμα, η αθροιστική κεφαλαλγία είναι μια διαλείπουσα διαταραχή πόνου με εξαιρετικά ακριβή 
κιρκάδιο χρονισμό και προκύπτουν προκαταρκτικά στοιχεία που συνδέουν διάφορα κιρκαδικά συστατικά 
(π.χ. CLOCK και Nr1d1) με τη νόσο.
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Επίσης μια γνωστή διαταραχή πόνου με κιρκάδιο χρονισμό είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα: η πρωινή δυσκαμψία 
και ο πρωινός πόνος έχουν περιγραφεί για περισσότερο από μισό αιώνα, με την πρωινή δυσκαμψία να προτείνεται 
ως διαγνωστικό κριτήριο από τη δεκαετία του 1950. Πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει τον πρωϊνό πόνο της 
αρθρίτιδας με τον καθημερινό κύκλο των φλεγμονωδών κυτοκινών.
Αναφορές επίσης υπάρχουν για τον παροξυσμικό καρκινικό πόνο νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και έντονος 
πόνος κυρίως το βράδυ στην διαβητική νευροπάθεια, μεθερπητική νευραλγία.
Σε μοριακό επίπεδο τα CLOCK, BMAL 1 οδηγούν την κιρκαδική μεταγραφή του γονιδίου Tac1 που κωδικοποιεί το 
μόριο σηματοδότησης πόνου, το νευροπεπτίδιο P στα γάγγλια της ραχιαίας ρίζας
Η Ουσία P (κύριος νευροδιαβιβαστής του πόνου) μεταδίδει αλγαισθητικά σήματα μέσω των πρωτογενών ινών 
στούς νευρώνες δεύτερης τάξης στο στέλεχος. Η ουσία P συνδέει τον κιρκάδιο ταλαντωτή με τον νευροπαθητικό 
πόνο.
Το κιρκάδιο σύστημα είναι ευαίσθητο σε διαταραχές στον πόνο. Σε αρκετές διαταραχές και τραυματισμούς που 
σχετίζονται με νευροπαθητικό πόνο οι φυσιολογικοί και συμπεριφορικοί ρυθμοί διαταράσσονται. Για παράδειγμα, 
οι άνθρωποι με ινομυαλγία έχουν αλλοιώσει τους κύκλους ύπνου- αφύπνισης και έχουν διαταραγμένους ρυθμούς 
έκκρισης μελατονίνης και κορτιζόλης. Μελέτες σε τρωκτικά έχουν δείξει παρόμοιες επιδράσεις του νευροπαθητικού 
πόνου και της βλάβης του νωτιαίου μυελού σε αλλοιωμένους συμπεριφορικούς και φυσιολογικούς κιρκάδιους 
ρυθμούς.
Η θεραπεία πόνου μπορεί να ωφεληθεί από την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των κιρκάδιων ρυθμών και των 
αποκρίσεων στον πόνο. Οι κιρκάδιοι ρυθμοί εξετάζονται ήδη στη φωτοθεραπευτική. Πειραματικά δεδομένα μετά 
από έκθεση αρουραίων σε έντονο πράσινο-μπλέ φως LED για περίοδο 8 ωρών σε διάστημα 5 ημερών απέδειξαν 
ότι προκαλείται αναλγησία μειώνοντας τόσο τον θερμικό όσο και τον νευροπαθητικό πόνο. Η διέγερση των 
κυττάρων μελανοψίνης μέσω του φωτός οδηγεί σε κιρκαδικές αλλαγές πιθανόν στην ενδογενή οδό τών οπιοειδών 
προκαλώντας αναλγησία.
Φαρμακολογική θεραπεία (χρονοθεραπεία) των καταστάσεων πόνου με κιρκάδια χαρακτηριστικά  ερευνάται 
επίσης. Πολλά φάρμακα για τον πόνο είναι γνωστό ότι επαναφέρουν το κιρκάδιο ρολόι όπως η Μελατονίνη (οι 
χρονοτρόπες αναλγητικές και αγχολυτικές ιδιότητες της μελατονίνης πιθανός θεραπευτικός παράγοντας), το Λίθιο 
(αναστέλλει το GSK-3β και μεταβάλλει την ταλάντωση των πρωτεινών του ρολογιού) και τα Κορτικοστεροειδή 
(χορήγηση  την νύχτα, βελτίωση των πρωινών συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας)
Συμπερασματικά, οι κιρκάδιοι ρυθμοί διαπερνούν πολλές πτυχές της φυσιολογίας και της 
παθοφυσιολογίας. Περαιτέρω έρευνες στο πεδίο των κιρκαδικών μηχανισμών αναμένουμε να αναδείξουν 
σημαντικές νέες γνώσεις και πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν βασικά εργαλεία στην διαχείριση και 
αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.
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ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ 
Νύκταρη Βασιλεία 
Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το λεμφικό σύστημα παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης, επηρεάζοντας 
την παροχέτευση του εξαγγειωμένου υγρού, των φλεγμονωδών μεσολαβητών και των λευκοκυττάρων. Όταν υπάρχει 
φλεγμονή σε έναν ιστό τα λεμφαγγεία επεκτείνονται και εμφανίζουν αυξημένη διαπερατότητα, υποδηλώνοντας μειωμένη 
λειτουργικότητα.  Η φλεγμονή σχετίζεται συχνά με αγγειογένεση και λεμφαγγειογένεση. Είναι ενδιαφέρον ότι σε μια σειρά 
μοντέλων νοσημάτων ενώ η ενεργοποίηση των αγγείων επιδεινώνει τη σοβαρότητα της φλεγμονής, η λεμφαγγειογένεση 
φαίνεται να έχει ωφέλιμη επίδραση , πιθανά μέσω κάθαρσης του εξαγγειωμένου υγρού, μείωσης του οιδήματος των 
ιστών και των επιπέδων των προ-φλεγμονωδών μεσολαβητών καθώς και του αριθμού των ανοσοκυττάρων.
Τα λεμφικό σύστημα είναι μια οδός κυκλοφορίας σε μια κατεύθυνση,  αποτελούμενο από  τα αρχικά τριχοειδή που 
στερούνται συνεχούς βασικής μεμβράνης και  κάλυψης από λεία μυϊκά κύτταρα, τα οποία παροχετεύουν σε μεγαλύτερα 
συλλεκτικά αγγεία  (που καλύπτονται από λεία μυϊκά κύτταρα)  και τελικά σε λεμφαδένες. 
Σε υπόβαθρο φλεγμονής το λεμφικό σύστημα αποκτά καίρια σημασία,  καθώς είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η 
ομοιόσταση των υγρών των ιστών με την παροχέτευση μεγαλύτερων  ποσοτήτων εξαγγειωμένου υγρού από φλεγμονώδη 
αγγεία με αυξημένη διαπερατότητα. Μια αυξημένη πίεση στο διάμεσο ιστό ευοδώνει την είσοδο υγρού και κυττάρων 
φλεγμονής  μέσα στο λεμφαγγειακό σύστημα και την απομάκρυνση από τον ιστό που φλεγμαίνει. Επιπρόσθετα, τα 
λεμφαγγεία είναι καίριας σημασίας για την λειτουργία του ανοσοποιητικού, καθώς λειτουργούν ως κύριες οδοί για τα 
κύτταρα και τους μεσολαβητές της φλεγμονής προς τους λεμφαδένες, όπου γεννούνται οι ανοσολογικές αποκρίσεις.
Η λειτουργία κάθαρσης από το λεμφικό σύστημα βασίζεται στην ικανότητα επέκτασης των λεμφαγγείων. Ο πιο καλά 
μελετημένος άξονας σηματοδότησης που εμπλέκεται στην επέκταση των λεμφαγγείων αποτελείται από τον  υποδοχέα 
για τον αγγειακό παράγοντα ανάπτυξης του ενδοθηλίου -3 (vascular  endothelial growth factor receptor 3 ,VEGFR-3) και 
τα μόρια σύνδεσής του, VEGF-C και VEGF-D. Το μόριο VEGF-C είναι ο κύριος συνδέτης του υποδοχέα  VEGFR-3 και επάγει 
τον πολλαπλασιασμό και μετανάστευση των  ενδοθηλιακών κυττάρων. Το μόριο VEGF-D έχει αναφερθεί ότι επάγει τον 
πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων. 
Εκτός από την προαγωγή ή την αναστολή της επέκτασης των λεμφαγγείων , η ικανότητα κάθαρσης του λεμφικού 
συστήματος υπόκειται σε έλεγχο από διάφορα σήματα. Η ικανότητα παροχέτευσης επηρεάζεται από την αγγειακή 
διαπερατότητα και από την αντλητική λειτουργία των λεμφαγγείων. Οι μεσολαβητές που επάγουν αυξημένη 
διαπερατότητα των λεμφαγγείων περιλαμβάνουν τον TNF-a, την ιντερλευκίνη IL-1b, την ισταμίνη και τον άξονα VEGFC/
VEGFR-3. Οι συσπάσεις των λεμφαγγείων και επομένως η ικανότητα άντλησης ρυθμίζονται αρνητικά από διάφορους 
φλεγμονώδεις μεσολαβητές , όπως οι προσταγλανδίνες, η ισταμίνη και το νιτρικό οξείδιο (NO), ενώ ο VEGF-C ευοδώνει 
την ικανότητα άντλησης.  Το NO ρυθμίζει τη λειτουργία των λεμφαγγείων μέσω  επίδρασης στα λεία μυϊκά κύτταρα των 
λεμφαγγείων, οδηγώντας σε αγγειοδιαστολή.  Παράγεται από τη συνθετάση του ΝΟ στο ενδοθήλιο υπό φυσιολογικές 
συνθήκες (eNOS). Στην φλεγμονή ,όμως, τα επίπεδά του αυξάνονται λόγω της υψηλότερης έκφρασης της επαγόμενης 
συνθετάσης ΝΟ  (iNOS)  στα ανοσοκύτταρα και στο φλεγμονώδες ενδοθήλιο που έχει σχετιστεί με μειωμένη συχνότητα 
σύσπασης των λεμφαγγείων.
ΎΠΟΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΘΟΦΎΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΟΎ ΠΟΝΟΎ : ΑΘΡΟΙΣΗ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΎΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου (MPS) είναι από τις πιο  κοινές, αλλά λιγότερο κατανοητές μορφές χρόνιου 
μυοσκελετικού πόνου και είναι συχνή αιτία επίσκεψης σε γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ιατρεία πόνου. Αν και 
ο πόνος που σχετίζεται με το μυοπεριτονιακό σύνδρομο συχνά υποχωρεί σε λίγες εβδομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να επιμείνει ή/και να επεκταθεί σε απομακρυσμένους, μη τραυματισμένους ιστούς. Τυπικά  χαρακτηρίζεται από 
εντοπισμένο πόνο στους μυοπεριτονιακούς ιστούς, αλλά  μπορεί να σχετίζεται με κόπωση, διαταραχές ύπνου και σύνδρομα 
σπλαχνικού πόνου. Αυτοί οι συσχετισμοί   οδηγούν στην υπόθεση μιας κοινής παθοφυσιολογίας στο μυοπεριτοναικό 
σύνδρομο και σε αρκετές ιδιοπαθείς καταστάσεις (π.χ. σύνδρομα σπλαχνικού άλγους).
Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι εμμένουσες περιφερικές πηγές αλγαισθησίας μπορούν να εκκινήσουν, διατηρήσουν και 
επιδεινώσουν καταστάσεις χρόνιου πόνου. Αυτό συμβαίνει εν μέρει μέσω κεντρικών μηχανισμών, περιλαμβανομένης 
της παλίνδρομης φλεγμονής , που παράγεται από αντανακλαστικά της οπίσθιας ρίζας, και/ ή περιοχών δευτερογενούς 
υπεραλγησίας, που επάγονται από νευροφλεγμονή των γλοιακών κυττάρων. 
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Στον ιδιοπαθή περιφερικό πόνο δεν είναι κατανοητές οι παθολογικές διαδικασίες που εκκινούν και διατηρούν την 
αλγαισθητική είσοδο. Οι υπάρχουσες υποθέσεις για τη γένεση πόνου δεν μπορούν να περιλάβουν πολλά από τα 
παθοφυσιολογικά ευρήματα που είναι κοινά στο χρόνιο πόνο και  στα  σύνδρομα  ιδιοπαθούς σπλαχνικού και αγγειακού 
πόνου. Τέτοια ευρήματα είναι τα αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών στο πλάσμα και στο διάμεσο ιστό 
σε μυοπεριτονιακό  και σπλαχνικό πόνο και στοιχεία ενεργοποίησης των συμπαθητικών νεύρων σε  μυοπεριτονιακό 
σύνδρομο, σπλαχνική νόσο και αγγειακές διαταραχές.
Η ιδέα μιας κοινής παθοφυσιολογίας υποστηρίζεται και από την αναγνώριση  μικρο-αγγειακών διαταραχών και 
διαταραχών της λεμφικής λειτουργίας τόσο στο μυοπεριτονιακό σύνδρομο όσο και σε σπλαχνική νόσο. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην τρέχουσα κατανόηση, γεννάται η υπόθεση  ότι  τα αυξημένα επίπεδα 
προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, μέσω συγκεκριμένων παθοφυσιολογικών μηχανισμών επηρεάζουν δυσμενώς  τη 
λειτουργία των αγγείων και του λεμφικού συστήματος στο εξωκυττάριο διαμέρισμα. Η σύσπαση των περιτονιακών 
μυο-ινοβλαστών μετά από τοπική έκφραση TGF-b πιθανά προκαλεί σύσπαση ή/και ίνωση των προ-λεμφικών και 
λεμφικών αγγείων.  Συγκεκριμένες προφλεγμονώδεις  κυτταροκίνες, όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκου-α (TNF-a), η 
ιντερευκίνη-6 (IL-6)  και η ιντερλευκίνη-1b διακόπτουν τη φυσιολογική λειτουργία της λεμφικής αντλίας και συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη καταστάσεων χρόνιου πόνου  και στη δημιουργία `μακροχρόνιων μικροαγγειακών διαταραχών μετά από 
διέγερση σωματο/σπλαχνικων-συμπαθητικών αντανακλαστικών.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΎΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΙΣΤΟ
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το τραύμα και/ή οι ανοσολογικές αποκρίσεις οδηγούν σε παραγωγή ιντερελευκίνης 
IL-6 και TNF-a.  Οι περιφερικοί αλγοϋποδοχείς ,που βρίσκονται σε διάφορους ιστούς μέσα στην εξωκυττάρια ουσία,  
διεγείρονται , μεταφέροντας αυτές τις ουσίες στο γάγγλιο της οπίσθιας ρίζας και στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού 
, όπου με τη σειρά τους διεγείρονται τα γλοιακά κύτταρα οδηγώντας σε περιφερική και κεντρική  νευροφλεγμονή και 
ευαισθητοποίηση. Η συνεχής αλγαισθητική μεταβίβαση διεγείρει σωματο/σπλαχνικά -συμπαθητικά αντανακλαστικά, 
που οδηγούν σε απελευθέρωση νορεπινεφρίνης  με αποτέλεσμα την περιφερική αγγειοσύσπαση (συμπεριλαμβανομένων 
και των αγγείων των περιτονιών). Ταυτόχρονα, οι κυτταροκίνες IL-1b, IL-6, TNF-a απενεργοποιούν το μηχανισμό της 
λεμφικής άντλησης και  διεγείρουν τους ινοβλάστες να διαφοροποιηθούν σε μυο-ινοβλάστες. Ο παράγοντας TGF-b1 
που απελευθερώνεται από τους ινοβλάστες και μυο-ινοβλάστες προκαλεί σύσπαση των περιτονιακών ιστών, που 
συμπιέζουν τα προ-λεμφικά μονοπάτια. Η αιμοδυναμική δυσλειτουργία  από την αγγειοσύσπαση , η απενεργοποίηση 
της λεμφικής αντλίας και η συμπίεση των προ-λεμφικών μονοπατιών δημιουργούν περιοχές υποξίας και φλεγμονώδους 
στάσης στο διάμεσο ιστό. Η συνεχιζόμενη διέγερση των αλγοϋποδοχέων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
κυκλώματος ανατροφοδότησης λεμφικής στάσης , διέγερσης των αλγοϋποδοχέων και συμπαθητικής ενεργοποίησης, 
που εκδηλώνονται κλινικά  ως καταστάσεις χρόνιου πόνου με χαμηλή ουδό γένεσης δυναμικών ενεργείας και ιδιοπαθή 
σπλαχνική /αγγειακή δυσλειτουργία.
ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το λεμφαγγειακό σύστημα παρά το γεγονός ότι έχει υποεκτιμηθεί παίζει καίριο ρόλο στη γένεση και 
διατήρηση της φλεγμονής. Τα λεμφαγγεία λειτουργούν ως κύρια οδός μεταφοράς μεσολαβητών φλεγμονής, υγρού, 
αντιγόνων και ανοσολογικών κυττάρων , παίζοντας κρίσιμο ρόλο στην έναρξη αλλά και στον τερματισμό της φλεγμονής. 
Μια διαταραχή στη φλεβική και λεμφική παροχέτευση μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση φλεγμονώδους στάσης 
στο διάμεσο ιστό (IIS),με τελικό αποτέλεσμα την κεντρική ευαισθητοποίηση και την εμφάνιση χρόνιου πόνου.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 
Γεωργία Νίκα 
PhD (c), MA, MSc Μουσικοθεραπεύτρια, Μουσικοπαιδαγωγός, Υποψηφια Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τακτικό Μέλος του Ελληνικού 
Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτων (ΕΣΠΕΜ)

Η μουσική είναι μια ουσιαστικά συναισθηματική εμπειρία που μπορεί να συνοδεύσει τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις 
της ζωής του, να καθρεφτίσει τις ψυχοσωματικές του καταστάσεις και να τον οδηγήσει ακόμη και σε βαθύτερες και ιδιαίτερα 
προσωπικές συγκινήσεις (Φαμπρ ντ’ Ολιβέ,1991). Περνά μέσα από το ακουστικό νεύρο που καταλήγει στον μέσο εγκέφαλο και 
δρα στο συγκινησιακό πεδίο του ανθρώπου. Η μουσική χρησιμοποιείται στην Ιατρική, προκειμένου να ρυθμίσει την αρτηριακή 
πίεση και την κυκλοφορία του αίματος, να συμβάλει στην ανακούφιση του πόνου των ασθενών, στη μείωση της λήψης των 
φαρμάκων, να χαλαρώσει το μυϊκό και νευρικό σύστημα και να επισπεύσει την ανάρρωση. 
Η άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση μεταξύ ανθρωπίνων συγκινησιακών ανταποκρίσεων και σώματος αποδεικνύει το γεγονός ότι η 
μουσική ήταν άμεσα συσχετισμένη με την ιατρική από τότε που έχουμε στοιχεία για τον κόσμο μας. Παρόλα αυτά από τη στιγμή 
(αρχές του 19ου αι. μ.Χ.) που άρχισε η αλματώδης εξέλιξη στην επιστήμη και την τεχνολογία, άρχισε και να απομακρύνεται η 
ιατρική από τις φιλοσοφικές της αρχές σχετικά με τη θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής. Έτσι δεν είναι παρά τον επόμενο αιώνα 
(20ο ) που επιστρέφει η χρήση της μουσικής στα νοσοκομεία. Η μουσική ακρόαση μέσα σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον όμως 
υπόσχεται μόνο πρόσκαιρες αλλαγές στην ψυχοσωματική κατάσταση του ασθενή και όχι καθολικές, ούτε ουσιαστικές οι οποίες 
είναι εφικτό να προκύψουν μέσω της Μουσικοθεραπείας. Όπως αναφέρει και ο Bruscia (1998) είναι διαφορετικό η μουσική «στη 
θεραπεία» από τη μουσική «ως θεραπεία». 
Σύμφωνα με την American Music Therapy Association (AMTA, 2005): «Μουσικοθεραπεία είναι η κλινική και βασισμένη σε 
αποδείξεις χρήση μουσικών παρεμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν εξατομικευμένοι στόχοι μέσα σε μια θεραπευτική σχέση, 
από επαγγελματία καταρτισμένο, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας.» 
(www. Musictherapy.org) Η ίδια πηγή αναφέρει και κάποιες λάθος απόψεις που εκφράζονται κατά καιρούς για τη μουσικοθεραπεία:
- Ο πελάτης ή ασθενής πρέπει να έχει γνώσεις μουσικής για να ωφεληθεί από τη μουσικοθεραπεία. 
- Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο στυλ ή κάποια συγκεκριμένη μουσική που είναι πιο θεραπευτική από τις άλλες. 
-  Οι προτιμήσεις, οι συνθήκες και η ανάγκη για θεραπεία του ατόμου, καθώς και οι στόχοι για τη θεραπεία του βοηθούν στον 

προσδιορισμό της μουσικής που θα χρησιμοποιήσει ο μουσικοθεραπευτής
Παρόλο που η μουσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την επίδραση της μουσικής στον εγκέφαλο και το 
σώμα του ανθρώπου, βασίζεται όμως κυρίως στη διαπροσωπική σχέση και δανείζεται τεχνικές και μεθόδους από την κλινική 
ψυχολογία. Κατά τον Bruscia (1991: 5) η μουσικοθεραπεία συνιστά μια διαπροσωπική διεργασία κατά την διάρκεια της οποίας ο 
θεραπευτής χρησιμοποιεί τη μουσική και όλες τις πτυχές αυτής –ψυχολογικές, συναισθηματικές, νοητικές, κοινωνικές, αισθητικές 
και πνευματικές ούτως ώστε να βοηθήσει τον πελάτη να βελτιώσει, να αποκαταστήσει ή να διατηρήσει την υγεία του. «Σε 
κάποιες περιπτώσεις, οι ανάγκες των πελατών κατευθύνονται απευθείας δια μέσου των στοιχείων της μουσικής, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις οι ανάγκες των ίδιων κατευθύνονται δια μέσου των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται κατά την τριαδική 
σχέση μεταξύ πελάτη-θεραπευτή-μουσικής» (Bruscia 1991: 5). «Η θεραπεία δηλαδή δημιουργείται τόσο από τον πελάτη όσο 
και από τον θεραπευτή, χωρίς ο θεραπευτής να κάνει την παραμικρή προσπάθεια να «κουρντίσει» τον ασθενή σύμφωνα με 
κοινωνικά αποδεκτές νόρμες». (Ψαλτοπούλου, 2003: 22). Αντίθετα, θεωρείται υποχρέωση του θεραπευτή να ενθαρρύνει την 
«εκροή» συναισθημάτων μέσα από τις εκφραστικές και κινητικές διόδους της μουσικής
Μέσα σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου οι στόχοι και εφαρμογές της μουσικοθεραπείας είναι η αντιμετώπιση του πόνου, 
η αντιμετώπιση του ψυχοσωματικού στρες, η χρήση της στον τοκετό και στις μονάδες πρόωρων νεογνών, η ανακουφιστική 
θεραπεία των καρκινοπαθών, οι εφαρμογές σε μονάδες εντατικής θεραπείας καρδιοπαθών και βέβαια στην ψυχιατρική. Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πόνος αναφέρεται ως: «Ο πόνος είναι ένα δυσάρεστο αίσθημα και μια δυσάρεστη 
συναισθηματική εμπειρία που συνοδεύει κάποια πραγματική ή δυσάρεστη ιστική βλάβη ή που περιγράφεται από το μέγεθος μιας 
τέτοιας βλάβης. Ο πόνος είναι πάντα υποκειμενικός, κάθε άτομο μαθαίνει τη χρήση της λέξης μέσω εμπειριών που σχετίζονται 
με τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του. Είναι αναμφισβήτητα μια αίσθηση που αναφέρεται σε 
κάποιο ή κάποια σημεία του σώματός του αλλά είναι πάντα δυσάρεστη και ως εκ τούτου αποτελεί συναισθηματική εμπειρία» 
(Κέρμανου, 2011:19). Σε περίπτωση ασθένειας είναι πιθανόν να διαταραχτεί και η ψυχική υγεία του ασθενούς, ενώ πληθώρα 
ερευνών αποδεικνύουν ότι η μουσικοθεραπεία συμβάλει σημαντικά τόσο στη μείωση του σωματικού πόνου όσο και στην 
ενίσχυση της ψυχικής υγείας του ασθενή.
Η Ψαλτοπούλου (2015) αναφέρει «Όταν μέσω της μουσικοθεραπείας τα αρνητικά συναισθήματα εκφράζονται έτσι ώστε να 
ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας με τον μουσικοθεραπευτή και μετουσιώνονται σε έργο επηρεάζουν θετικά την ψυχοσωματική 
κατάσταση του ασθενή». Επομένως αρνητικά και θετικά συναισθήματα, σκέψεις και ιδέες αποτελούν θετικό υλικό στη διαδικασία 
της μουσικοθεραπείας. Η απουσία συναισθήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κάτι το αρνητικό στη μουσικοθεραπεία, αλλά 
και πάλι η κλινική χρήση της μουσικής στη θεραπευτική σχέση μπορεί να κινεί, να συν-κινεί και να εγείρει σκέψεις, συναισθήματα, 
εικόνες κ.ά. 
Αρνητικά και θετικά συναισθήματα, καθώς και σκέψεις αποτελούν το μη λεκτικό και λεκτικό υλικό της πρωταρχικής ψυχοσωματικής 
κατάστασης του ασθενή, που τον οδηγούν και συχνά τον εγκλωβίζουν στη διαμόρφωση ενός οδυνηρού τρόπου ζωής και μιας 
ταύτισης με τη χρόνια πάθηση, με δευτερογενή όμως οφέλη μιας ψευδαίσθησης απόλαυσης δεδομένου ότι δυστυχώς η χρόνια 
πάθηση μπορεί ακόμα να αποτελέσει και ταυτότητα: π.χ. «είμαι διαβητικός». Ταυτόχρονα, ο ασθενής, με το να είναι μέλος σε 
αντίστοιχες ομάδες (π.χ. διαβητικών) έχει την αίσθηση ότι καλύπτει την ανθρώπινη ανάγκη του να ανήκει κάπου, με όμοιούς 
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του, και ότι αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητά του, ξεχνώντας όμως ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και κυρίως ανήκει στον 
εαυτό του. Ακόμα και όταν αρνείται να δεχτεί την ασθένειά του ως ένα κομμάτι της ζωής του, και πάλι οργανώνεται έτσι ώστε να 
αποφεύγει την αλήθεια του. 
Μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο της μουσικοθεραπείας δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να βιώσει την αποδοχή του άλλου τόσο 
σε λεκτικό όσο και σε μη λεκτικό επίπεδο, έτσι ώστε να αποφασίσει να μετακινηθεί σε μονοπάτια αυτοπραγμάτωσης, ουσιαστικής 
δηλαδή αίσθησης και συνείδησης του εαυτού. Έτσι η χρόνια πάθηση, η αναπηρία, η ψυχική και η σωματική ασθένεια παύει να 
αποτελεί ταυτότητα και να προσδιορίζει αποκλειστικά τον τρόπο ζωής του ασθενούς. Γίνεται η αφορμή για να ανακαλύψει ο 
ασθενής την ψυχική του υγεία και τις βαθιά κρυμμένες ικανότητές του για επαναπροσδιορισμό και αναδιαμόρφωση εαυτού και 
τρόπου ζωής. 
Φαίνεται λοιπόν ότι όσο και αν προσπάθησε η επιστήμη και η τεχνολογία να διαχωρίσει το σώμα από την ψυχή, με σκοπό την 
έρευνα και μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου, δεν κατάφερε να αποδείξει αυτό που ο άνθρωπος γνώριζε πάντοτε: 
-  Το σώμα, η ψυχή, ο νους και το πνεύμα αποτελούν ένα πολυφωνικό ορχηστικό σύστημα με δυναμικές και πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις. 
- Η μουσική είναι ψυχοσωματικός δίαυλος με μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες. 
-  Η ασθένεια δεν είναι απαραίτητα ταυτότητα, τρόπος ζωής ή απώλεια υγείας, αλλά ένα μήνυμα για αναδιαμόρφωση εαυτού. 
Έτσι πλέον η ιατρική επιστρέφει στις φιλοσοφικές της αρχές και εντάσσει τη μουσικοθεραπεία σε θεραπευτικές δομές στοχεύοντας 
στην όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη περίθαλψη μέσα από λειτουργική διεπιστημονική συνεργασία για τον άνθρωπο που 
αναζητά την αλήθεια του μέσα από βαθύ πόνο και αγωνιώδεις διαμάχες για μια ζωή με νόημα, αξία και πνευματική ελευθερία. 
Η μουσικοθεραπεία βρίσκεται σε μια σχεδόν «προνομιακή» θέση διότι μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του ασθενή ολιστικά, σε 
ψυχικό, πνευματικό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο. Η μουσικοθεραπεία με ασθενείς που πάσχουν από απειλητικά για τη ζωή 
τους νοσήματα επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών αυτών, ιδιαίτερα στα τελευταία 
στάδια της ζωής τους. Όπως η ασθένεια διαταράσσει τις ισορροπίες και σε σωματικό και σε ψυχικό επίπεδο έτσι και στη νοσηλεία 
διαταράσσονται οι ισορροπίες σε προσωπικό, διαπροσωπικό, οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό επίπεδο αλλά και στη σχέση 
ιατρού-νοσηλευτή-θεραπευτή-φροντιστή-ασθενή. 
Για κάθε ασθενή, η μουσική μπορεί να αποτελεί μια ευχάριστη ενασχόληση, αλλά και μια πρόκληση-πρόσκληση για παιχνίδι 
και δημιουργία (Ψαλτοπούλου, 2015). Η μουσικοθεραπεία, ωστόσο, χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο όχι μόνο για ψυχαγωγία 
αλλά και για ποιότητα ζωής και αποκατάσταση της σχέσης με τον εαυτό και των σχέσεων με οικογένεια, φροντιστές, φίλους, 
ιατρούς, νοσηλευτές κ.λπ. Ο ασθενής, καλείται να δημιουργήσει τόσο το λεκτικό όσο και το μουσικό μέρος μιας συνεδρίας 
μουσικοθεραπείας, το οποίο μπορεί να είναι ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός, ένα ποίημα, ένα παραμύθι, μια εικόνα, ένα τραγούδι, 
ή ένα μουσικό κομμάτι. Όταν ο ασθενής συμμετέχει σε δημιουργική διαδικασία μουσικοθεραπείας ξεπερνά τα αρνητικά 
συναισθήματα της απομόνωσης που βιώνει και έχει κορυφαίες εμπειρίες. Έτσι μπορεί να ανακουφιστεί, να αναρρώσει πιο 
σύντομα ή να αποβιώσει εν ειρήνη. Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια ζωή με νόημα, και όλοι μπορούν να είναι δημιουργικοί, ζωντανοί 
και με άμεση σύνδεση με το υγιές δυναμικό τους μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής τους μέσω της μουσικοθεραπείας.
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MICRO-RNAS: ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19. ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: 
ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ; 
Καρακώστα Αγάθη 
Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο χρόνιος πόνος εμφανίζει επίπτωση 20-25% σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να είναι νευροπαθητικός, 
καρκινικός, φλεγμονώδης πόνος, κ.α.. Συχνά περιορίζει τους ασθενείς στις καθημερινές τους δραστηριότητες, 
ενώ λίγοι ασθενείς με χρόνιο πόνο απολαμβάνουν πλήρη ανακούφιση από τα αναλγητικά που είναι σήμερα 
διαθέσιμα. Είναι επομένως πρωταρχικής σημασίας να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς χρόνιου πόνου 
για να σχεδιάσουμε νέες θεραπευτικές στρατηγικές και φάρμακα. Υπό αυτή την έννοια, η μελέτη του microRNA 
(miRNA) στο χρόνιο πόνο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο πεδίο θεραπευτικής παρέμβασης. Τα miRNA 
έχουν αναδειχθεί ως κύριοι ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης στο νευρικό σύστημα. Η εμπλοκή των miRNA 
στους μηχανισμούς δυσπροσαρμοστικής πλαστικότητας του χρόνιου πόνου είναι πλέον καλά τεκμηριωμένη.1 
Κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η έκφραση των miRNAs θα μπορούσε να εξηγήσει την υψηλή μεταβλητότητα 
μεταξύ των ασθενών με χρόνιο πόνο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση χρόνιων 
αλγεινών συνδρόμων και σε εξατομικευμένες θεραπείες.1,2 Ο αλγαισθητικός πόνος προκύπτει από τη διέγερση 
των πρωταρχικών προσαγωγών οδών, όπου μετά από σύναψη στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού (ΝΜ), οι 
πληροφορίες πόνου «ταξιδεύουν» σε υπερ-νωτιαίες περιοχές (προμετωπιαίος φλοιός, φλοιός του προσαγωγίου 
και βρεγματικός φλοιός) μέσω του θαλάμου για περαιτέρω επεξεργασία. Η εγκατάσταση του χρόνιου πόνου 
μπορεί να προκύψει από μακροχρόνια ευαισθητοποίηση σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτής της οδού. Τα πιο κοινά 
χαρακτηριστικά του χρόνιου πόνου είναι η αλλοδυνία και η υπεραλγησία.Ένας από τους μηχανισμούς που 
εμπλέκεται στην περιφερική και/ή κεντρική ευαισθητοποίηση είναι η αλλαγή ή τροποποίηση στη ρύθμιση της 
γονιδιακής έκφρασης. Οι αρχικές μελέτες σχετικά με τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης χρονολογούνται από 
τα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης συμβαίνει 
σχεδόν σε όλα τα μοντέλα πόνου και επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα στόχων στα μονοπάτια του πόνου.1,3 Το επόμενο 
βήμα είναι να κατανοήσουμε πώς τα γονίδια απορυθμίζονται σε καταστάσεις χρόνιου πόνου και τελικά να 
βρούμε τρόπους να ομαλοποιήσουμε την έκφραση των γονιδίων και επομένως να ανακουφίσουμε τον πόνο. Η 
γονιδιακή έκφραση μπορεί ρυθμίζεται από διαφορετικούς ρυθμιστές που δρουν τόσο στο μεταγραφικό όσο και 
στο μεταφραστικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών των ρυθμιστών, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
miRNAs. 
Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ MIRNAS: Τη δεκαετία του ’90, από πολλά εργαστήρια παρατηρήθηκε η παραγωγή μορίων RNA τα 
οποία δε διέθεταν τις λειτουργίες που είχαν τα μέχρι τότε γνωστά μόρια RNA (π.χ., τη μετάφραση, τη χρήση τους 
στην πρωτεϊνοσύνθεση ως μόρια tRNA, ως συστατικά των ριβοσωμάτων κλπ.) Τα miRNA είναι μικρά μη κωδικοποιά 
RNAs. Παράγονται από συγκεκριμένα γονίδια, τόσο στους ζωικούς, αλλά και στους φυτικούς οργανισμούς, στα 
σωματικά και στα γαμετικά κύτταρα. Αυτά ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων μέσω μεταφραστικής αναστολής 
(translational inhibition) ή αποικοδόμησης mRNA (mRNA degradation). Διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό σε στενά 
συγγενικά ζώα, ενώ πολλά διατηρούνται μεταξύ των ζωικών γενεαλογιών, κάτι που διευκολύνει τη συσχέτιση των 
μελετών miRNA μεταξύ των ειδών. Όπως και άλλα μικρά RNA, π.χ. τα μικρά παρεμβαλλόμενα RNA (small interfering 
RNAs - siRNA) ή τα Piwi αλληλεπιδρώντα RNAs (Piwi-interacting RNAs - piRNAs), τα miRNAs παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη ρύθμιση των γονιδίων και στη σίγαση του RNA.2 Δεν έχουν την ικανότητα παραγωγής πρωτεϊνών, 
δηλαδή τα μόρια αυτά δε μεταφράζονται από τα ριβοσώματα στο εσωτερικό του κυττάρου. Ρυθμίζουν, όμως, τη 
δομή της χρωματίνης, το διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μίτωση, τη διαδικασία της μεταγραφής και 
της επεξεργασίας του RNA, τη σταθερότητα των μορίων RNA καθώς και τη διαδικασία της μετάφρασης. Ωστόσο, 
τα miRNA διαφέρουν από άλλα μικρά RNA ως προς τη βιογένεσή τους.4 Το 2007, η πρωτοποριακή μελέτη από 
τον Bai και των συνεργατών του, υποστήριξε τη σημασία των miRNAs στην ανάπτυξη ή/και τη διατήρηση του 
φλεγμονώδους πόνου. Οι συγγραφείς έδειξαν ότι στον φλεγμονώδη πόνο, τον προκαλούμενο με έγχυση στο 
μασητήρα μυ ανοσοενισχυτικού Freund (complete Freund’s adjuvant - CFA), πολλαπλά miRNA ρυθμίστηκαν 
προς τα κάτω (down regulated) στο τρίδυμο γάγγλιο.5 Στη συνέχεια, πολλά άλλα miRNAs έχουν περιγραφεί ως 
ρυθμιστές του πόνου στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, μοντέλα πόνου, όπως σε απολίνωση του ισχιακού νεύρου, 
6 σε διαβητική νευροπάθεια,7 ή σε μοντέλα πρόκλησης νευρικής βλάβης μέσω παρατεταμένης περίσφιξης ενός 
περιφερικού νεύρου (chronic constriction injury – CCI).8,9
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ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ MIRNA: Τα miRNAs είναι μια κατηγορία μικρών μορίων RNAs, μεγέθους 18-25 νουκλεοτιδίων, 
τα οποία παράγονται στο κύτταρο και δε μεταφράζονται. Προέρχονται τόσο από τη μεταγραφή μη-κωδικοποιών 
DNA περιοχών, όσο και από την αντιγραφή των ήδη υπαρχόντων miRNAs. Πιο αναλυτικά, περίπου το 40% όλων 
των miRNAs κωδικοποιούνται από εσώνια κωδικών γονιδίων, ενώ περίπου το 10% από εσώνια mRNA γονιδίων που 
δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Επιπλέον, περίπου 10% είναι τα miRNAs προέρχονται από εξώνια mRNA γονιδίων 
που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες ή ακόμη και από την 3’ αμετάφραστη περιοχή (UTR) των mRNA γονιδίων.
Στον πυρήνα, τα miRNA μεταγράφονται σε μακρυά δίκλωνα RNA σε σχήμα φουρκέτας (long hairpin RNAs) που 
ονομάζονται πρωταρχικά (primary) miRNAs (pri-miRNA). Η μεταγραφή γίνεται κυρίως από την RNA πολυμεράση 
II, αλλά και από την RNA πολυμεράση III. Τα pri-miRNAs «ψαλιδίζονται» (cleaved) από τις ριβονουκλεάσες Dorsha 
και Pasha σε μικρά RNA μόρια δίκην φουρκέτας μήκους 70-100 νουκλεοτιδίων γνωστά ως πρόδρομα miRNAs 
(precursor miRNAs - pre-miRNAs). Τα pre-miRNAs μεταφέρονται από την εξοτίνη-5 και τη πρωτεΐνη Ran-GTP στο 
κυτταρόπλασμα και, στη συνέχεια, με τη ριβονουκλεάση Dicer ψαλιδίζονται σε ώριμα δίκλωνα miRNA μήκους 
18-25 νουκλεοτιδίων. Τα ώριμα miRNAs δεσμεύονται από ένα μέλος της οικογένειας των πρωτεϊνών Argonaute 
(AGO) για να σχηματίσουν το επαγόμενο από RNA σύστημα σίγασης (RNA-induced silencing complex – RISC / 
miRISC) σε μια διαδικασία που ονομάζεται «φόρτωση RISC».1 Αυτό το σύμπλεγμα συνδέεται με την 3’-UTR του 
γονιδίου στόχου μέσω μερικής συμπληρωματικότητας και εμποδίζει τη μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνη.1,10 
(βλ. «Τρόπος δράσης miRNA»).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ MIRNA: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η δράση των miRNAs στο κύτταρο έχει 
ρυθμιστικό ρόλο. Οι κύριες λειτουργίες τους αφορούν την αναστολή της μετάφρασης, είτε μέσω της καταστροφής 
του ώριμου mRNA που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα, είτε μέσω της εμπόδισης της μετάφρασης του εκάστοτε 
μορίου. Συγκεκριμένα, μετά την πρόσδεση του miRNA στο σύμπλοκο RISC, το miRNA προσδένεται σε ένα μόριο 
RNA με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Αν η αλληλουχία του miRNA ταιριάζει απόλυτα 
με κάποιο τμήμα της αλληλουχίας του RNA, τότε το σύμπλοκο επάγει την καταστροφή του RNA διασπώντας το σε 
μικρότερα τμήματα τα οποία δεν είναι λειτουργικά. Αν δεν είναι απόλυτα συμπληρωματικά τα τμήματα, το μόριο 
δεν πέπτεται, αλλά παραμένει συνδεδεμένο με το σύμπλοκο λόγω μεγάλου ποσοστού συμπληρωματικότητας. Ως 
αποτέλεσμα, το μόριο RNA δε μπορεί να είναι λειτουργικό για το κύτταρο εφόσον το σύμπλοκο RISC βρίσκεται 
προσδεμένο πάνω του, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να προσδεθεί κάποιο ριβόσωμα και να παράξει την πρωτεΐνη 
που αυτό κωδικοποιεί.10,11 Ο μηχανισμός αναστολής από τα miRNAs περιλαμβάνουν ένα πολύπλοκο δίκτυο 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ miRNA και mRNA. Πράγματι, ένα μεμονωμένο miRNA μπορεί να στοχεύσει πολλά 
γονίδια, αλλά ταυτόχρονα, ένα γονίδιο μπορεί να στοχευτεί από πολλά miRNA.1 Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι 
δυνατές χάρη στον τρόπο υβριδισμού μεταξύ της αλληλουχίας miRNA και μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας στην 
3’ UTR του mRNA στόχου. Σχεδόν όλα τα miRNAs που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής είναι συμπληρωματικά με 
αλληλουχίες που εντοπίζονται στην 3’ UTR του mRNA, περιοχή απαραίτητη για τη μετάφραση του mRNA, ενώ 
έχουν βρεθεί και αλληλεπιδράσεις miRNAs με υποκινητές γονιδίων, 5′UTRs ή κωδικές αλληλουχίες του mRNA. 
Ειδικότερα, η αλληλουχία νουκλεοτιδίων στο mRNA στόχο που εμπλέκεται στη δέσμευση miRNA ονομάζεται 
στοιχείο αναγνώρισης miRNA (miRNA Recognition Element - MRE) ή «περιοχή σπόρου» (seed region).1 Η σύνθεση 
της περιοχής MRE ποικίλλει, αλλά περιλαμβάνει πάντα μια αλληλουχία με διατηρημένο ζευγάρωμα Watson-Crick 
(δηλαδή τους δεσμούς υδρογόνου που συνδυάζουν γουανίνη-κυτοσίνη και αδενίνη-θυμίνη) στην περιοχή 5’ του 
miRNA με επίκεντρο τα νουκλεοτίδια 2-7.12  Υπάρχουν διάφοροι τύποι περιοχών MRE ανάλογα με το μήκος 
και τη σύνθεση της αλληλουχίας που εμπλέκεται στη δέσμευση miRNA:mRNA, με αποτέλεσμα διαφορετικές 
συγγένειες και διαφορετικές ιδιότητες αναστολής. Αυτές περιλαμβάνουν κανονικές θέσεις με αντιστοιχία 6-8 
νουκλεοτιδίων μεταξύ miRNA και mRNA και μη κανονικές θέσεις που περιλαμβάνουν πρόσθετο ζευγάρωμα στο 3’ 
άκρο του miRNA. Η δέσμευση του miRNA στο mRNA στόχο του είναι το σημείο εκκίνησης μιας μετα-μεταγραφικής 
ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που συμβαίνει στο κυτταρόπλασμα, κυρίως με μεταφραστική καταστολή 
ή αποικοδόμηση του mRNA.12 Στην πραγματικότητα, η γονιδιακή αναστολή με τη μεσολάβηση miRNA-RISC 
φαίνεται ότι προκύπτει από τρεις μηχανισμούς, την ειδική διάσπαση θέσης (site-specific cleavage), την ενισχυμένη 
διάσπαση του mRNA (enhanced mRNA decay) και την αναστολή μετάφρασης (translational inhibition).1 Τα miRNA 
είναι ιδιαίτερα άφθονα στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και η παραγωγή και η δράση τους ρυθμίζονται από 
τη νευρωνική δραστηριότητα. Έτσι, η νευρωνική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει μετα-μεταφραστικές 
τροποποιήσεις/αποδόμηση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη βιογένεση των miRNAs.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΙΟΎ ΠΟΝΟΎ ΚΑΙ MIRNA: Τα miRNAs αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση, την 
ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση του κυττάρου. Μελέτες σχετίζουν τα miRNAs με ένα μεγάλο 
εύρος βιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της οργανογένεσης και της αντιμετώπισης 
λοιμώξεων, κυρίως ιικών. Παράλληλα, τα miRNAs έχουν σχετιστεί και με καταστάσεις παθοφυσιολογίας, όπως 
μυϊκή δυσλειτουργία, διαταραχές στην ανοσολογική απόκριση του οργανισμού, νευρολογικές διαταραχές και 
εμφάνιση μεταβολικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και καρκίνου.1 Η ανάπτυξη και η διατήρηση του 
χρόνιου πόνου περιλαμβάνει αλλαγές στη νευρωνική λειτουργία και στην έκφραση των γονιδίων. Δεδομένου 
ότι τα miRNA έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στη γονιδιακή ρύθμιση, ο ρόλος τους αυτός έχεις μελετηθεί τα τελευταία 
στους μηχανισμούς χρόνιου πόνου σε διάφορα ζωικά μοντέλα. Απόδειξη της συμμετοχής του miRNA στους 
μηχανισμούς πόνου ήρθε το 2010 από τον Zhao και τους συνεργάτες του.13 Οι ερευνητές έδειξαν τη σημασία των 
miRNAs σε ένα μοντέλο φλεγμονώδους πόνου, διαγράφοντας το ένζυμο Dicer σε αλγαισθητικούς νευρώνες στα 
γάγγλια της ραχιαία ρίζας.13 Ως εκ τούτου, χωρίς το Dicer, η παραγωγή miRNA στους αλγαισθητικούς νευρώνες 
καταργήθηκε με αποτέλεσμα την εξασθένηση του φλεγμονώδους πόνου. Η έκφραση του miRNA μεταβάλλεται σε 
πειραματικά μοντέλα χρόνιου πόνου, όπως σε φλεγμονώδη, σε νευροπαθητικό, σε διαβητικό πόνο, σε σύνδρομο 
σύμπλοκου περιοχικού πόνου (CRPS), κ.α.1 Πρόσφατα, οι ερευνητές μελετούν την έκφραση των miRNAs και των 
mRNA στόχων ταυτόχρονα, προκειμένου να εντοπιστούν τα ζεύγη miRNA-mRNA στα οποία τα miRNA και τα 
mRNA στόχοι έχουν αντίστροφη ρύθμιση. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τον αριθμό των υποψηφίων miRNA, ο 
οποίος είναι υποχρεωτικός για την in vitro και in vivo επικύρωση των mRNA-στόχων.1 Αυτή η νέα στρατηγική 
screening ξεκίνησε με τη μείωση του κόστους των πειραμάτων μικροσυστοιχιών (microarrays) και επεκτάθηκε 
με την προσβασιμότητα της τεχνολογίας RNA-Seq. Πράγματι, δεδομένου ότι το RNA-Seq δεν βασίζεται σε 
ανιχνευτές (probes), επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό όλων των μορίων RNA χωρίς την ανάγκη χρήσης 
αλληλουχιών αναφοράς. Αυτή η de-novo αλληλουχία οδηγεί στην αναγνώριση πολλών miRNA, αυξάνοντας τη 
δυνατότητα εντοπισμού νέων miRNA που σχετίζονται με τον πόνο. Επιπλέον, οι βελτιώσεις στην τεχνολογία RNA-
Seq επιτρέπουν τον ποσοτικό προσδιορισμό τόσο των miRNAs όσο και των mRNAs στο ίδιο δείγμα, αυξάνοντας 
σημαντικά τη συνάφεια των ταυτοποιούμενων ζευγών miRNA-mRNA.1 Ωστόσο, για να επικυρωθούν αυτά τα 
ζεύγη miRNA-mRNA είναι απαραίτητο να φανεί η επίδραση του υπό μελέτη miRNA στο επίπεδο του mRNA 
στόχου ή της αντίστοιχης πρωτεΐνης. Λόγω του κρίσιμου ρόλου τους στη νευρωνική διεγερσιμότητα, τα ιοντικά 
κανάλια θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντες στόχοι των miRNAs σε καταστάσεις πόνου, με υψηλή θεραπευτική 
δυνατότητα.1 Εκτός από τα ιοντικά κανάλια, τα οποία έχουν άμεση επίδραση στη φυσιολογία των νευρώνων 
και συνεπώς στην επεξεργασία του πόνου, τα miRNA μπορούν επίσης να στοχεύουν ειδικά μόρια, ορισμένα 
από τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά των μονοπατιών του πόνου. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι ο 
εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας (BDNF), ο οποίος συμβάλλει στην εμφάνιση και την επιμονή του χρόνιου 
πόνου. Πράγματι, στο μοντέλο του νευροπαθητικού πόνου SNL (chronic constriction injury model – spinal nerve 
ligation), το BDNF ρυθμίζεται προς τα πάνω στα οπίσθια γάγγλια του ΝΜ και συσχετίζεται με αλγεινό φαινότυπο. 
Οι Lin και συν.  έδειξαν ότι η ανοδική ρύθμιση του BDNF συσχετίστηκε με μείωση της έκφρασης miR-183, ένα 
miRNA που στοχεύει το BDNF.14 Ενδιαφέρον αποτελεί ότι η ενδορραχιαία χορήγηση φακοϊών που εκφράζουν 
το miR-183 ομαλοποιεί μερικώς την έκφραση του BDNF στα οπίσθια γάγγλια και εξασθενεί αποτελεσματικά την 
επαγόμενη από SNL μηχανική αλλοδυνία.14 Τα οπιοειδή είναι μια πολύ αποτελεσματική κατηγορία αναλγητικών, 
αλλά η χρήση τους για τη χρόνια θεραπεία του πόνου είναι περιορισμένη λόγω της σχετικής ανοχής και των 
παρενεργειών. Χρησιμοποιώντας βιοπληροφορική, ο He και συν. αναγνώρισε το miRNA let-7 ως δυνητικό 
ρυθμιστή του μ υποδοχέα οπιοειδών (MOR).15 In vitro, οι συγγραφείς επιβεβαίωσαν με αντίδραση λουσιφεράσης 
ότι το let-7 συνδέεται με το MOR 3’UTR και ρυθμίζει την έκφρασή του. Πράγματι, η καταστροφή του let-7 με 
έναν αναστολέα miRNA προκάλεσε μια ανοδική ρύθμιση του πλασμιδίου αναφοράς της λουσιφεράσης.15 Αυτό 
επιβεβαιώθηκε in vitro σε κύτταρα SH-SY5Y, όπου η αναστολή let-7 προκάλεσε μια δοσοεξαρτώμενη προς τα πάνω 
ρύθμιση της ενδογενούς έκφρασης MOR. Η χρόνια θεραπεία των κυττάρων SH-SY5Y με μορφίνη προκάλεσε μια 
ανοδική ρύθμιση (up-regulation) του let-7 που συσχετίστηκε με μια προς τα κάτω ρύθμιση (down-regulation) του 
MOR, υπογραμμίζοντας το ρόλο του let-7 στην ανοχή στη μορφίνη.1 In vivo, η χρόνια θεραπεία με μορφίνη σε 
πειραματικά μοντέλα προκαλεί ανοχή.16 Η εγκεφαλική έκφραση του let-7 σε ποντίκια αυξήθηκε σταδιακά με την 
πάροδο του χρόνου και η ανοχή μετριάστηκε με την πτώση του let-7.16 Για να αποδείξουν ότι η επίδραση του 
let-7 οφειλόταν στη ρύθμιση του MOR, οι συγγραφείς εξέτασαν την επίδραση της μορφίνης στη μετάφραση του 
MOR. In vitro, έδειξαν ότι η θεραπεία με μορφίνη δεν έχει καμία επίδραση στα επίπεδα mRNA του MOR, αλλά 
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μειώνει σημαντικά τη μετάφραση του MOR. Βάσει αυτού του αποτελέσματος, η θεραπεία με μορφίνη προκαλεί 
μεταφορά MOR mRNA στο P-body, μια δομή που είναι γνωστό ότι απομονώνει το mRNA κατά την επαγόμενη 
από miRNA ρύθμιση.16 Η φλεγμονή και ο νευροπαθητικός πόνος συχνά συμβαίνουν μαζί, υποδηλώνοντας ότι 
η φλεγμονή μπορεί να κινητοποιήσει μηχανισμούς χρόνιου πόνου. Αυτές οι φλεγμονώδεις διεργασίες αλλάζουν 
την έκφραση των κυτοκινών, των υποδοχέων κυτοκίνης και των διαύλων νατρίου (voltage-gated) στα γάγγλια του 
οπίσθιου κέρατος του ΝΜ (DRG), καθώς και ενισχύουν την απελευθέρωση γλουταμινικού και την ενεργοποίηση 
της γλοίας στο ραχιαίο κέρας. Σε μοντέλο αρουραίου του CCI, οι Tan και συν. απέδειξαν ότι η χρόνια φλεγμονή που 
οδηγεί σε πόνο ρυθμίζεται εν μέρει από τα miRNA. Πράγματι, έδειξαν ότι το miR-155, ένα miRNA που σχετίζεται με 
τη φλεγμονή, ρυθμίζεται προς τα πάνω στον ΝΜ.17 Η ενδοραχιαία έγχυση αναστολέων miR-155 σε αρουραίους 
CCI μείωσε σημαντικά τη μηχανική αλλοδυνία, τη θερμική υπεραλγησία και την έκφραση των προφλεγμονωδών 
κυτοκινών IL-1β, IL-6 και TNF-α.17 Εκτός από τη ρύθμιση συγκεκριμένων πρωτεϊνών που εμπλέκονται στους 
μηχανισμούς πόνου, τα miRNAs μπορούν να έχουν ευρύτερη επίδραση στοχεύοντας πρωτεΐνες που ρυθμίζουν 
σφαιρικά τη γονιδιακή έκφραση.18 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ MIRNAS: Πρωτοποριακές κλινικές μελέτες έδειξαν ότι είναι δυνατός ο καθαρισμός 
και ο αξιόπιστος ποσοτικός προσδιορισμός των miRNA από μικρές ποσότητες βιολογικών υγρών ή βιοψιών και η 
χρήση τους ως βιοδείκτες για διάφορες ασθένειες, ειδικά σε κακοήθειες. Τα κυκλοφορούντα miRNA συνυπάρχουν 
σε διαφορετικές μορφές και μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε εξωκυτταρικά κυστίδια (όπως εξωσώματα) ή 
σύμπλοκα που σχετίζονται με λιποπρωτεΐνες ή πρωτεΐνες που δεσμεύουν RNA (όπως το Ago2).1 Υπό το πρίσμα 
της δυνατότητας των κυκλοφορούντων miRNA ως βιοδεικτών καρκίνου, διερευνήθηκε πρόσφατα η δυνατότητα 
του ελέγχου miRNA ως μη επεμβατικού εργαλείου για τον εντοπισμό φαινοτύπων χρόνιου πόνου στην κλινική 
πράξη.Για την επιτυχή αναγνώριση των δεικτών miRNA του χρόνιου πόνου, θα πρέπει να γίνεται screening 
για το μέγιστο αριθμό miRNA. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι μοριακής βιολογίας 
υψηλής απόδοσης, όπως η μικροσυστοιχία (microarray) ή το RNA-Seq. Ωστόσο, για να αυξηθεί η συνάφεια των 
αποτελεσμάτων screening, θα πρέπει να  προσδιοριστεί εάν ένα μεμονωμένο miRNA εκφράζεται σε «ειδικούς για 
τον πόνο» ιστούς ή κύτταρα. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως ο υβριδισμός in situ σε 
συνδυασμό με την ανοσοϊστοχημεία.1 Ωστόσο, ο έλεγχος (screening) για miRNA βιοδείκτες σε ασθενείς σπάνια 
προηγείται των προκλινικών μελετών. Η στρατηγική συνήθως βασίζεται στον εντοπισμό των miRNAs και στην 
αποκρυπτογράφηση των μοριακών μηχανισμών σε πειραματικά (ζωικά) μοντέλα πριν από τη μετάφραση αυτών 
των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη. Η ανάλυση της έκφρασης miRNA σε ζωικά μοντέλα γίνεται κυρίως στους 
ιστούς που εμπλέκονται στα μονοπάτια του πόνου, δηλαδή στα DRG ή στις υπερνωτιαίες περιοχές. Ωστόσο, 
αυτοί οι ιστοί δεν είναι προσβάσιμοι για έλεγχο στους ασθενείς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμφωνία 
μεταξύ των αποτελεσμάτων στο ζωικό μοντέλο και του προσυμπτωματικού ελέγχου σε ασθενείς. Ωστόσο, έχουν 
αναγνωριστεί ορισμένα miRNAs ως «δυσρυθμισμένα» σε διαφορετικές καταστάσεις πόνου τόσο σε ζωικούς ιστούς 
πειραματικών μοντέλων όσο και σε υγρά ασθενών (βλ. Πίνακα).

Πίνακας�1.Σχετιζόμενα�με�τον�πόνο�miRNA�σε�διαφορετικά�ζωικά�μοντέλα�και�στον�άνθρωπο.1�

miRNA Πειραματικό (ζωικό) 
μοντέλο Ιστός Πάθηση στον άνθρωπο Ιστός

miR-146a Διαβητική 
νευροπάθεια Ισχιακό νεύρο Διαβητική νευροπάθεια Αίμα

zmiR-200c Τραύμα ΝΜ ΝΜ Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου Βιοψία 
ιστού

miR-155 Φλεγμονή και πόνος Προμετωπιαίος 
φλοιός Φλεγμονή και πόνος Αίμα

miR-223 Φλεγμονή και πόνος Προμετωπιαίος 
φλοιός Ινομυαλγία ΕΝΥ

miR-195 Νευροπαθητικός πόνος ΝΜ Ινομυαλγία ΕΝΥ

Οικογένεια�let-7 Νευροπαθητικός πόνος ΝΜ Νευροπαθητικός πόνος Αίμα

miR-126 Νευροπαθητικός πόνος DRG Νευροπαθητικός πόνος Αίμα
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ MIRNA: Η στόχευση των miRNAs στα πλαίσια διαχείρισης του 
χρόνιου πόνου φαίνεται πολλά υποσχόμενη, αλλά δεδομένου ότι η δράση των miRNAs βασίζεται στην αλλοιωμένη 
έκφρασή τους στο χρόνιο πόνο (είτε σε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ρύθμιση) χρειαζόμαστε φάρμακα που να 
μπορούν είτε να μειώσουν είτε να αυξήσουν συγκεκριμένα μόρια miRNA.
Στρατηγικές για την αύξηση συγκεκριμένων miRNAs.
Συνθετικοί μιμητές miRNA (miRNA mimics)
Αυτά τα μόρια είναι δίκλωνα RNA ολιγονουκλεοτίδια που μιμούνται τέλεια το ώριμο διπλό miRNA. Έτσι, η 
αλληλουχία ταιριάζει απόλυτα με τη μορφή του ενδογενούς miRNA, και όπως  συμβαίνει και με τα ενδογενή 
miRNA, μόνο ο οδηγός κλώνος θα στοχεύει το mRNA, ενώ ο έτερος κλώνος θα αποδομηθεί. Αυτοί οι miRNAs 
μιμητές είναι εμπορικά διαθέσιμοι και ορισμένες εταιρείες (π.χ. Exiqon) έχουν τροποποιήσει ελαφρώς τη χημεία των 
ολιγονουκλεοτιδίων RNA για να αυξήσουν τον χρόνο ημιζωής τους, για παράδειγμα, δημιουργώντας κλειδωμένα 
νουκλεϊκά οξέα (locked nucleic acids - LNA). Αυτά τα μόρια μιμητές των miRNA είναι ακατέργαστα μόρια RNA και 
δεν έχουν την ικανότητα να εισέρχονται από μόνα τους στο κύτταρο. Η κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται 
κλασσικές μέθοδοι «επιμόλυνσης», όπως λιπομόλυνση ή ηλεκτροπόρωση.1 
Πλασμίδια που κωδικοποιούν miRNA.
Ένα πιθανό μειονέκτημα της χρήσης συνθετικών μιμητών miRNA είναι ότι μόλις φορτωθούν στο κύτταρο, 
η ποσότητά τους μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, 
σχεδιάστηκαν πλασμίδια που κωδικοποιούν miRNA.1 Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα πλασμίδια για συγκεκριμένα 
miRNA, αλλά συνήθως οι ερευνητές απλώς κλωνοποιούν τη γονιδιακή περιοχή που κωδικοποιεί το miRNA 
ενδιαφέροντος. 
Φωτο-ενεργοποιήσιμα miRNA (photo-activable miRNAs)
Είναι πλέον σαφές ότι η δραστηριότητα και η λειτουργία των miRNA στο νευρικό σύστημα βρίσκεται σε μεγάλο 
βαθμό σε αυστηρή ρύθμιση στο χρόνο και στο χώρο. Συνεπώς, για το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών miRNA 
φαρμάκων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία για την ενεργοποίηση των miRNA σε μια συγκεκριμένη 
θέση και σε συγκεκριμένο χρόνο. Εμπνευσμένοι από τη φωτοχημεία που χρησιμοποιείται για τον εγκλωβισμό 
νευροδιαβιβαστών (π.χ. γλουταμινικό), οι ερευνητές δημιούργησαν εγκλωβισμένα (caged) miRNAs.1 Υπάρχουν 
διάφοροι σχεδιασμοί, αλλά η γενική αρχή είναι να ληφθεί ένα διπλό RNA παρόμοιο με ένα ώριμο miRNA, αλλά 
με έναν φωτοδιασπώμενο συνδέτη μεταξύ των δύο κλώνων. Έτσι, το εγκλωβισμένο miRNA θα είναι ανενεργό έως 
ότου ο φωτοδιασπώμενος συνδέτης «σπάσει» υπό φωτισμό UV. Η χρήση τέτοιων μορίων στα πλαίσια θεραπείας 
πόνου δεν έχει ακόμη διερευνηθεί, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα φωτισμού υποδηλώνουν ότι θα 
είναι σύντομα δυνατό να φωτοενεργοποιηθούν τα miRNAs στα νευρωνικά μονοπάτια του πόνου των ζωντανών 
οργανισμών.
Στρατηγικές για τη μείωση συγκεκριμένων miRNAs
Αναστολείς miRNA
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εμπορικών αναστολέων miRNA, αλλά όλα βασίζονται στην ίδια ιδέα: σχεδιασμός 
ενός μορίου που να μπορεί να συνδεθεί με ειδικό τρόπο στο υπό μελέτη ώριμο miRNA για να αποτρέψει την 
αλληλεπίδρασή του με το mRNA στόχο.1 Συνήθως, οι αναστολείς miRNA είναι μονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια, 
είτε RNA είτε DNA, πλήρως συμπληρωματικά με το miRNA που πρόκειται να σιγήσουν. Όπως και με τους 
συνθετικούς μιμητές miRNA, πραγματοποιούνται συχνά χημικές τροποποιήσεις για να αυξηθεί ο χρόνος ημιζωής 
αυτών των μορίων. Επίσης, είναι δυνατό να προστεθούν φθορίζουσες ετικέτες στους αναστολείς miRNA για την 
παρακολούθηση των κυττάρων που ενσωματώνουν τους αναστολείς. Οι αναστολείς miRNA έχουν χρησιμοποιηθεί 
ευρέως για τη μελέτη της λειτουργίας των miRNA στον εγκέφαλο, αλλά και για την αποκρυπτογράφηση του 
ρόλου των miRNA στους μηχανισμούς χρόνιου πόνου.1
miRNA σφουγγάρια (sponges)
Μια άλλη τεχνική για την αναστολή των miRNA είναι η χρήση ενός σπόγγου miRNA. Αυτή η μέθοδος βασίζεται 
σε ένα συνθετικό κατασκεύασμα που δεσμεύει τα miRNAs μέσω συμπληρωματικότητας.1 Ειδικότερα, σχεδιάζεται 
μια συμπληρωματική αλληλουχία ως προς το υπό μελέτη miRNA για να υβριδοποιεί το miRNA, οδηγώντας σε 
μείωση των ελεύθερων miRNA στο κύτταρο. Επιπλέον, αυτοί οι σπόγγοι συνήθως εκφράζονται με πλασμίδια 
εξασφαλίζοντας σταθερή έκφραση με την πάροδο του χρόνου. Για να αυξηθεί ο χρόνος ημιζωής αυτών των 
σπόγγων, οι θέσεις αλληλεπίδρασης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην είναι πλήρως συμπληρωματικές με το 
miRNA για να αποφευχθεί η διάσπαση των σπόγγων από την ενδογενή RNAse III, η οποία αναγνωρίζει το δίκλωνο 
RNA.
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Αναστολή μιας συγκεκριμένης αλληλεπίδρασης miRNA-mRNA
Οι αναστολείς miRNA και οι σπόγγοι είναι πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση της έκφρασης του 
miRNA. Αυτή η προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό in vitro ή σε ζωικά μοντέλα, ωστόσο μπορεί να 
είναι ακατάλληλη για σχεδιασμό αναλγητικού στους ανθρώπους. Πράγματι, η στόχευση ενός miRNA θα επηρεάσει 
την έκφραση όλων των mRNA στόχων του, όχι μόνο αυτών που σχετίζονται με τον πόνο και αυτό μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες.
Συνεπώς, ο στόχος είναι να σχεδιαστούν μόρια που να στοχεύουν ειδικά την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός miRNA 
και του στόχου του. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ολιγονουκλεοτιδίου που θα υβριδοποιηθεί στο 3’UTR 
του mRNA στόχου, ειδικά στη θέση αλληλεπίδρασης με το miRNA που μας ενδιαφέρει.1 Υπάρχουν εμπορικά 
προϊόντα που εκτελούν αυτήν την κομψή αναστολή μιας συγκεκριμένης αλληλεπίδρασης miRNA-mRNA. Επίσης, 
αυτά τα ολιγονουκλεοτίδια μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις αλληλουχίες του miRNA και του mRNA 
ενδιαφέροντος.1 
Στρατηγικές μεταφοράς διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγμού
Για να παραδοθούν miRNA στο ΚΝΣ είναι απαραίτητο να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Για το σκοπό 
αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές. Για παράδειγμα, η χρήση ιικών φορέων και η προσθήκη μορίων 
χοληστερόλης στον κλώνο «sense» ενός συνθετικού μιμητή miRNA ή ενός αναστολέα miRNA αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικές στρατηγικές. Μια άλλη επιλογή είναι η παράδοση του miRNA εντός συμπλέγματος με ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα ενός συγκεκριμένου υποδοχέα και ένα λιπόσωμα (ανοσολιπόσωμα). Επίσης, οι πρόσφατες 
εξελίξεις σχετικά με τον ρόλο των εξωκυττάριων κυστιδίων (όπως τα εξωσώματα) στην επικοινωνία του νευρικού 
συστήματος υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαν να είναι ένα πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για την παράδοση 
miRNA στον εγκέφαλο.1 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΎΣ ΚΑΙ MIRNA: Στην παρούσα φάση, η διερεύνηση βασικών επιγενετικών 
μηχανισμών στον χρόνιο πόνο γίνεται σε προκλινικά μοντέλα. Η κατανόησή τους είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη 
φαρμάκων που δρουν στον επιγενετικό επαναπρογραμματισμό. Οι γνώσεις μας για το θεραπευτικό δυναμικό των 
επιγενετικών επιδράσεων των κλασικών και των νέων φαρμάκων στον χρόνιο πόνο είναι ακόμη στα σπάργανα. 
Η κλασική αναλγησία, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και τα οπιοειδή έχουν ιδιότητες 
επιγενετικής μεταβολής18, αλλά αυτά τα φάρμακα σπάνια χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Γνωρίζουμε ότι η 
ασπιρίνη, η σελεκοξίμπη και η σουλινδάκη έχουν ρυθμιστικό ρόλο στα miRNAs, καταστέλλουν ή αντιστρέφουν τη 
μεθυλίωση του DNA και αυξάνουν την ακετυλίωση ιστονών πολλών γονιδίων αύξησης στον ανθρώπινο γαστρικό 
βλεννογόνο, στο κόλον αρουραίου και στα καλλιεργημένα κύτταρα ανθρώπινου καρκινώματος.18 Πρόσφατα 
δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα οπιοειδή επάγουν την ανοχή, τον εθισμό και 
την υπεραλγησία περιλαμβάνουν απορρύθμιση των miRNA, αλλά και άλλους μηχανισμούς, όπως μεθυλίωση 
DNA και ιστονών συγκεκριμένων γονιδίων των υποδοχέων οπιοειδών.18 Όπως περιγράφηκε παραπάνω, πολλές 
μελέτες σε ζωικά μοντέλα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα miRNA φαρμάκων στους μηχανισμούς του 
χρόνιου πόνου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν miRNA τροποποιητικές φαρμακευτικές θεραπείες που να έχουν λάβει 
έγκριση από τον FDA. Προς το παρόν, οι miRNA θεραπείες για πόνο εισέρχονται στα πρώτα στάδια των κλινικών 
δοκιμών.19 Ωστόσο, αρκετά φάρμακα με miRNA τεχνολογία βρίσκονται υπό κλινική έρευνα για άλλες ασθένειες. 
Αυτά τα φάρμακα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, (i) συνθετικοί μιμητές miRNA που αυξάνουν το 
επίπεδο ενός συγκεκριμένου miRNA ή (ii) αναστολείς miRNA που το μειώνουν. Ένα παράδειγμα συνθετικού μιμητή 
miRNA είναι το MRX34, που αναπτύχθηκε από τη Mirna Therapeutics. Είναι ένα δίκλωνο RNA που μιμείται το 
miR-34. Το MiR-34 έχει περιγραφεί ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο και φαίνεται να είναι απορυθμισμένο σε αρκετά 
είδη καρκίνου στον άνθρωπο. Το MRX34 αναπτύχθηκε για τη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του ήπατος, με τη 
λογική ότι η χορήγησή του θα αυξήσει τα επίπεδα miR-34 ευνοώντας την ογκοκατασταλτική του δράση χωρίς 
να προκαλέσει ανοσοαπόκριση, γεγονός που καθιστά αυτό το φάρμακο κατάλληλο για in vivo θεραπεία. Στην 
παρούσα φάση βρίσκεται υπό κλινική δοκιμή για τον εντοπισμό της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της 
δόσης τοξικότητας σε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος ή προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο.1 

Ένα παράδειγμα αναστολέα miRNA που χρησιμοποιείται σε ανθρώπους είναι το Miravirsen (από την Santaris 
Pharma). Πρόκειται για ανταγωνιστή miR-122 που έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει το miR-122 σε λοίμωξη από 
τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV). Το MiR-122 εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στο ήπαρ και αποτελεί βασικό συστατικό 
της λοίμωξης από HCV.1 
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Οι έως τώρα κλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι η χρήση miRNA φαρμάκων δεν σχετίζονται με περισσότερες 
παρενέργειες σε σχέση με τα κλασσικά φάρμακα. Έτσι, είναι πιθανό ότι αυτό το νέο είδος θεραπείας θα δοκιμαστεί 
σύντομα και για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ:
-  Μελέτες σε πειραματικά ζωικά μοντέλα έδειξαν ότι τα miRNAs αποτελούν βασικά στοιχεία των μηχανισμών του 

χρόνιου πόνου. 
-  Προκλινικές μελέτες έδειξαν ότι τα miRNA αποτελούν θεραπευτικό στόχο αφού η ανακούφιση από τον πόνο 

είναι σημαντική χωρίς αξιόλογη τοξικότητα.
-  Ο έλεγχος βιολογικών δειγμάτων ασθενών έδειξε ότι οι μηχανισμοί πόνου στους οποίους εμπλέκονται miRNAs 

και έχουν περιγραφεί σε ζωικά μοντέλα είναι επίσης παρόντες και στον άνθρωπο.
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Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν πολλαπλά φαρμακολογικά σχήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση του χρόνιου 
πόνου που όμως παρουσιάζουν περιορισμούς ως προς τη χορήγηση και την αποτελεσματικότητα τους. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνιος πόνος να υποθεραπεύεται και να αναζητούνται νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ευοίωνα αποτελέσματα έρχονται την τελευταία δεκαετία από τη μελέτη των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων και τους μηχανισμούς με τους οποίους επιδρούν στο χρόνιο πόνο.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα (mΑbs) είναι γλυκοπρωτεϊνες που ανήκουν στην 
οικογένεια των ανοσοσφαιρινών (Ig) και εκκρίνονται από τα Β κύτταρα με σκοπό 
να αναγνωρίσουν και να εξουδετερώσουν ξένα προς τον οργανισμό αντιγόνα. 
Αποτελούνται από δύο πανομοιότυπες βαριές και δύο πανομοιότυπες ελαφρές 
αλύσους και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος των βαρέων αλύσων. Το 1975 
οι Kohler & Milstein ήταν οι πρώτοι που παρήγαγαν mAbs από ποντίκια.  Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη mAbs: 
ποντικού (murine), χιμαιρικά (chimeric), εξανθρωπισμένα (humanized), ανθρώπινα 
(human) Εικόνα 1. 
Τα mAbs ποντικού προέρχονται από τα Β λεμφοκύτταρα του σπληνός του ποντικού 
σε συνδυασμό με μια κυτταρική σειρά μυελώματος. Αυτά τα mAbs αναγνωρίζονται 
από την κατάληξη ομάμπη ( –omab) και σχετίζονται με αλλεργικές αντιδράσεις 
και την παραγωγή αντισωμάτων κατά των φαρμάκων. Ακολούθησε η παραγωγή 
χιμαιρικών mAbs με σκοπό να αντιμετωπιστεί η εγγενής ανοσογονικότητα και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
με μικρότερη πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων. Το αποτέλεσμα είναι τα χιμαιρικά mAbs να προέρχονται κατά 
65% από ανθρώπους και κατά 35% από ποντίκια. Αναγνωρίζονται από την κατάληξη ξιμάμπη (-ximab) και παρόλο 
που έχουν μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής στους ανθρώπους εμφανίζουν αντισώματα κατά των φαρμάκων. Τα 
εξανθρωπισμένα mAbs είναι κατά 95% ανθρώπινα ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα παραγωγής αντισωμάτων 
έναντι φαρμάκων και αναγνωρίζονται από την κατάληξη ζουμάμπη (-zumab). Τα ανθρώπινα mAbs παράγονται από 
ζώα που έχουν ανθρώπινα Ig γονίδια. Είναι τα λιγότερο αντιγονικά και τα καλύτερα ανεκτά από τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Αναγνωρίζονται από την κατάληξη ουμαμπη (-umab). Υπάρχουν σημαντικές φαρμακολογικές διαφορές 
μεταξύ των mAbs και των κλασσικών φαρμάκων (Πίνακας 1).

Πίνακας�1.Σχετιζόμενα�με�τον�πόνο�miRNA�σε�διαφορετικά�ζωικά�μοντέλα�και�στον�άνθρωπο.1�

Μονοκλωνικά αντισώματα Κλασσικά φάρμακα

Μεγάλη ειδικότητα (λιγότερες παρενέργειες) Καλή ειδικότητα (δοσοεξαρτώμενες παρενέργειες)

Παρεντερική χορήγηση Πολλαπλοί οδοί χορήγησης

ΦΚ: απομάκρυνση με απέκκριση ή καταβολισμό ΦΚ: Κλασσικός μεταβολισμός/απέκκριση (ήπαρ, νεφροί)

Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ΦΚ και ΦΔ ΦΚ και ΦΔ αλληλεπιδράσεις

Παρατεταμένος χρόνος ημίσειας ζωής Μικρότερος χρόνος ημίσειας ζωής

Παράγονται από γενετική μηχανική Συντίθεται χημικά ή με φυσική απόσταξη

Δεν διαπερνούν ΑΕΦ Διαπερνούν ΑΕΦ

Προκαλούν ανοσογονικότητα Φτωχή ανοσογονικότητα 

ΦΚ=φαρμακοκινητική,�ΦΔ=φαρμακοδυναμική,�ΑΕΦ=αιματοεγκεφαλικός�φραγμός
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Ανεξάρτητα από το είδος του πόνου είναι σαφής ο ρόλος της φλεγμονώδους διεργασίας στην χρονιότητα των 
μηχανισμών και στην ευαισθητοποίηση του νευρικού συστήματος. Πολλαπλοί διαμεσολαβητές της φλεγμονής 
έχουν συσχετισθεί με τον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο (εικοσανοειδή, βραδυκινίνη, νευροτροφίνες, κυτταροκίνες) 
και αποτελούν θεωρητικό στόχο των mAbs. Τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί mAbs για την αντιμετώπιση 
του χρόνιου πόνου και παρουσιάζουν δυνητικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κλασσικά αναλγητικά όπως είναι 
η εμφάνιση λιγότερων παρενεργειών, η συχνότητα χορήγησής τους (σε μηνιαία βάση λόγω του μεγάλου χρόνου 
ημίσειας ζωής), ο μεταβολισμός τους από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα με μικρή πιθανότητα ηπατικής ή 
νεφρικής τοξικότητας και η μικρή πιθανότητα να προκαλέσουν παρενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(ΚΝΣ) λόγω της αδυναμίας τους να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (ΑΕΦ). Το γεγονός ότι δεν 
μπορούν να διαπεράσουν τον ΑΕΦ αποτελεί  ταυτόχρονα και σημαντικό περιορισμό διότι ο πόνος εδράζεται στο 
ΚΝΣ άρα μπορούν να λειτουργήσουν στους περιφερικούς μηχανισμούς του πόνου και πιθανά δεν επαρκούν ως 
μονοθεραπεία.
Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα των mAbs στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. 
Στην κλινική πράξη τα δεδομένα είναι αρκετά περιορισμένα και εστιάζονται στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών 
επώδυνων συνδρόμων όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου, η χρόνια οσφυαλγία, η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα και η ημικρανία. Σε αυτά τα επώδυνα σύνδρομα, πέρα από τη βελτίωση της έντασης του πόνου, 
υπάρχουν δεδομένα ότι βελτιώνουν τη λειτουργικότητα των ασθενών και την ποιότητα της ζωής τους. 
Στόχος των μελλοντικών ερευνών αποτελεί η περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών που δρουν τα mAbs στους 
περιφερικούς μηχανισμούς του πόνου, στην εύρεση τρόπου προσπέλασης του ΑΕΦ και στη μελέτη σε κλινικό 
επίπεδο της αποτελεσματικότητας τους στην αντιμετώπιση του πόνου σε όλα τα είδη του.

Βιβλιογραφία
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Franziska Denk, David L. Bennett, Stephen B. McMahon. Nerve Growth Factor and Pain
Mechanisms. Annu Rev Neurosci. 2017. 40:307–25
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ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ 
Dr Μαρία Π. Νταλούκα, Αναισθησιολόγος, M.D., Ph.D., M.Sc. 
Επιμελήτρια Β’, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας 
Διδάσκουσα, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η ιατρική τεχνολογία απέδειξε ότι θα 
μπορούσε να γίνει αναπόσπαστο μέρος της διάγνωσης και της θεραπείας του πόνου. Οι κύριοι τομείς εφαρμογής 
της τηλεϊατρικής, της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών στην υπηρεσία του χρόνιου πόνου 
παρουσιάζονται περιληπτικά στη συνέχεια.
1.�Εργαλεία�αναγνώρισης�πόνου
Έμμεση φυσιολογία (Indirect Physiology): ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ECG), λειτουργική μαγνητική τομογραφία 
(fMRI) και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET).
2.�Θεραπεία�χρόνιου�πόνου
Ψηφιακή θεραπεία (Digital Therapy): λογισμικά (software), εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (mobile applications), 
αισθητήρες (sensors).
3.�Chronic�pain�virtual�patient�engagement
 - Τήλε-αποκατάσταση (Telerehabilitation)
 - Έλεγχος του ασθενή εξ’αποστάσεως (Remote Patient Monitoring)
 - Chatbots
 - Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 - Immersive Technology Medicine
Η ιατρική τεχνολογία φαίνεται ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος στην εξατομικευμένη και 
αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών με χρόνιο πόνο, παρέχοντας ευκολότερη και μακροπρόθεσμη πρόσβαση 
των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

Βιβλιογραφία
1. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.779328
2. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.08.003
3. https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.07.010

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
Νέες τεχνολογίες – νέοι μηχανισμοί στο τραπέζι του πόνου



13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aλγολογίας28 12 |13 |14 | Μαΐου 2022 | Kαλαμάτα

ΠΈΜΠΤΗ 12/05/2022

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΝΟΥ 
Χρυσούλα Καραναστάση   
Αναισθησιολόγος, DEAA, Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, Ερρικός Ντυναν Hospital Center

Ως «κανναβινοειδή»  περιγράφονται μία μεγάλη ομάδα από χημικά μόρια που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 
Χωρίζονται στα ενδοκανναβινοειδή, που παράγονται από όλα τα θηλαστικά, τα φυτοκανναβινοειδή (περίπου 
150 γνωστά σήμερα) που προέρχονται από το φυτό Cannabis Sativa L και τα συνθετικά κανναβινοειδή που 
παρασκευάζονται στο εργαστήριο. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η ικανότητά τους να συνδέονται και να 
αλληλεπιδρούν με ειδικούς υποδοχείς που ανευρίσκονται στα θηλαστικά, και να συμμετέχουν έτσι σε πολλές 
λειτουργίες που στόχο έχουν τη διατήρηση της αυτορρύθμισης και της ομοιόστασης. Τα ενδοκανναβινοειδή 
παράγονται ταχέως όταν αυτό απαιτείται, και διασπώνται άμεσα από υδρολυτικά ένζυμα. Αντιθέτως, τα ένζυμα 
αυτά δεν διασπούν τα φυτοκανναβινοειδή, επιτρέποντάς τους έτσι να παραμένουν ενεργά για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Παρόμοια φαίνεται ότι δρουν και τα συνθετικά κανναβινοειδή. 
Η χρήση της κάνναβης στη θεραπευτική αναφέρεται σε ιστορικά κείμενα ίσως από το 11.000 π. Χ., ωστόσο το 
ενδιαφέρον για τις κλινικές της εφαρμογές αναζωπυρώθηκε περίπου το 18ο αι, όταν ένας βρετανός χειρουργός 
περιέγραψε τις αντιφλεγμονώδεις και αντισπασμωδικές της ιδιότητες. Το 1980, ένας χημικός από το Ισραήλ 
περιέγραψε πρώτος τα δύο κύρια ενδοκανναβινοειδή, την ανανταμίδη και την 2-αραχιδονογλυκερόλη, ενώ ο 
ίδιος στη συνέχεια ανακάλυψε και τους αντίστοιχους υποδοχείς στα κύτταρα των θηλαστικών. Η κλινική έρευνα 
ξεκίνησε δειλά, με τη χορήγηση ενός φυτοκανναβινοειδούς, της κανναβιδιόλης, σε μία μικρή σειρά οκτώ ασθενών 
με ανθεκτική επιληψία. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, έδωσαν το έναυσμα για την αναζήτηση περισσότερων 
θεραπευτικών εφαρμογών. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο δεν επέτρεπε την ευρεία κλινική χρήση, γεγονός που 
καθυστερεί ακόμα και σήμερα το σχεδιασμό προοπτικών μελετών και δυσχεραίνει την αναδρομική αξιολόγηση 
των διαθέσιμων στοιχείων. Παρόλαυτά, οι ασθενείς καταφεύγουν όλο και συχνότερα στη χρήση της κάνναβης, 
καθώς θεωρούν τα οφέλη της αποδεδειγμένα, αδιαφορώντας συχνά για τις πιθανές νομικές – και όχι μόνο – 
συνέπειες. 
Το 2.000 ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θέσπισε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διάθεση 
της φαρμακευτικής κάνναβης στους ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι, όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι που αναζητούν ανακούφιση από χρόνια προβλήματα υγείας διερευνούν τα πιθανά οφέλη που μπορούν 
να αποκομίσουν από την ένταξη των κανναβινοειδών στη θεραπευτική τους αγωγή. Αυτό έχει οδηγήσει σε μία 
σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων διεθνώς, αλλά δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των χωρών ως προς το τι συνιστά 
«νόμιμη χρήση».
Στην Ελλάδα, τα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα της Cannabis Sativa L που περιέχουν Δ9 τετραϋδροκανναβινόλη 
(το κύριο ψυχοδραστικό κανναβινοειδές) σε ποσοστό άνω του 0,2% ανήκουν πλέον στον Πίνακα Δ των Ναρκωτικών 
Ουσιών, γεγονός που θεωρητικά επιτρέπει την αγορά τους από τα φαρμακεία, εφόσον έχει εκδοθεί αντίστοιχη 
ιατρική συνταγή. Τα κανναβινοειδή συμπεριλαμβάνονται στα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα για τα Επώδυνα 
Σύνδρομα, ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει συντάξει τον «Πυρήνα Περίληψης Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος – Core SPC) για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα αιτηθούν και θα λάβουν άδεια κυκλοφορίας 
των φαρμάκων αυτών. Τέλος, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) αναλαμβάνει την 
εισαγωγή τους κατόπιν ειδικής διαδικασίας. Τα κανναβινοειδή που δεν ανήκουν στα «ναρκωτικά» - ό,τι δηλαδή 
περιέχει Δ9 τετραϋδροκανναβινόλη σε ποσοστό κάτω του 0,2% κυκλοφορούν χωρίς κανένα πλαίσιο ελέγχου – δεν 
είναι φάρμακα, δεν είναι συμπληρώματα διατροφής, δεν είναι βιταμίνες, δεν είναι καλλυντικά.
Έτσι, ο Έλληνας ασθενής που επιθυμεί να δοκιμάσει την επίδραση των κανναβινοειδών στα συμπτώματα 
της πάθησής του, έχει τις εξής επιλογές: να περιοριστεί στα ελάσσονα – όπως λέγονται – κανναβινοειδή που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο, να περιμένει (μαζί με το γιατρό του) την ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας 
της εισαγωγής ενός φαρμάκου από το ΙΦΕΤ, να καταφύγει στην προμήθεια σκευασμάτων από το εξωτερικό 
(αμφίβολης σύστασης και ποιότητας και με τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με τις νομικές συνέπειες της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών) ή να καλλιεργεί μόνος του φυτά για προσωπική χρήση – πάλι χωρίς καμία 
ιατρική επίβλεψη και με αντίστοιχους νομικούς κινδύνους. Αρκετοί γιατροί βρίσκονται αρωγοί στο πλευρό των 
ασθενών αυτών, προσπαθώντας να επιτύχουν ένα ασφαλές πλαίσιο θεραπείας, ενώ υπάρχουν και σύλλογοι 
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ασθενών, πολύ δραστήριοι, που διεκδικούν το θεραπευτικό τους αυτό δικαίωμα. Μέχρι την πλήρη όμως ένταξη των 
κανναβινοειδών στην κλινική πρακτική, οι ασθενείς αντιμετωπίζονται συχνά ως «χρήστες» που εκμεταλλεύονται 
την πάθησή τους αποκλειστικά και μόνο για ευφορικούς σκοπούς. 
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική ιατρική κοινότητα ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση 
πάνω στα κανναβινοειδή, η φαρμακολογία των οποίων δεν αποτελεί παραδοσιακά αντικείμενο προπτυχιακών 
ή μεταπτυχιακών μαθημάτων. Το τοπίο όμως αλλάζει, και ελπίζουμε ότι σύντομα η φαρμακευτική κάνναβη θα 
αναγνωριστεί ως μία διαθέσιμη επιλογή τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους θεράποντες ιατρούς τους.
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kai-therapeytika-prwtokolla-syntagografhshs/5418-diagnwstika-kai-therapeytika-prwtokolla-syntagografhshs-epwdynwn-
syndromwn
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ΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ; 
Σοφία Πουλοπούλου   
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου, Γ.Α.Ο.Ν.Α. “Ο Αγιος Σάββας”, Αθήνα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως μία αύξηση του ρυθμού νομιμοποίησης της κάνναβης, τόσο για 
ψυχαγωγικούς όσο και για ιατρικούς λόγους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως 
είναι η κλιμάκωση της χρήσης από τους ασθενείς, η ανύπαρκτη ή ελλιπής εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 
επίσημης φοίτησης στις Ιατρικές σχολές για την κάνναβη και τα κανναβινοειδή, καθώς και οι ασαφείς οδηγίες 
από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έχουν οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά 
τον ρόλο της κάνναβης στην αντιμετώπιση διαφόρων νοσογόνων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του 
χρόνιου πόνου.
Τον Οκτώβριο του 2018 η EFIC, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσιεύει 
τη θέση της όσον αφορά την ενδεδειγμένη χρήση των κανναβινοειδών στη θεραπεία του πόνου. Η ομάδα 
εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις για τη χρήση της ιατρικής κάνναβης και των 
κανναβινοειδών φαρμάκων στον χρόνιο πόνο στην Ευρώπη είναι ανεπαρκείς. Για τον λόγο αυτό, προανήγγειλαν 
ότι θα επανέλθουν το 2021 με επικαιροποίηση της θέσης τους για το ζήτημα αυτό, κάτι που δεν έχει ακόμη 
υλοποιηθεί. 
Στο μεταξύ η IASP δημοσιεύει μία ανασκόπηση στην οποία η ομάδα εργασίας διαπιστώνει και αναλύει όλα τα 
κενά που πρέπει να καλυφθούν στο μέλλον από τη φυσιολογία του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος μέχρι 
τον σχεδιασμό των μελετών, τόσο των προκλινικών, όσο και των κλινικών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
επιστημονικά τεκμηριωμένη και ασφαλής χρήση των κανναβινοειδών για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. 
Μέχρι να συμβεί αυτό, η θέση της IASP, η οποία εκπροσωπεί επιστήμονες από 134 χώρες, είναι η μη έγκριση, επί 
του παρόντος, της γενικής χρήσης της κάνναβης και των κανναβινοειδών για την ανακούφιση από τον πόνο. 
Το 2019 το Εθνικό Ινστιτούτο Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE), το οποίο, ως γνωστόν, καταρτίζει τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρμόζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) του  Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσιεύει 
ισχυρή σύσταση κατά  της χρήσης ιατρικής κάνναβης για τον χρόνιο πόνο, με μόνη εξαίρεση τη χορήγησή της 
στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Ακολούθησε έντονη κριτική και προσφυγή στη δικαιοσύνη από ασθενείς και το 
συγγενικό τους περιβάλλον, καθώς θεωρήθηκε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι υπερβολικά περιοριστικές και 
θα εμποδίσουν τη λελογισμένη πρόσβαση στην ιατρική κάνναβη.
Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες συντάσσονται από καταξιωμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας, αλλά 
και ασθενών, και δημοσιεύονται το 2021 στο BMJ. Για τη δημιουργία των συστάσεων, η ομάδα εργασίας έλαβε 
υπόψιν της 32 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, καθώς και τις εξής σημαντικές για τους ασθενείς παραμέτρους: 
ανακούφιση από τον πόνο, σωματική, συναισθηματική, εργασιακή και κοινωνική λειτουργικότητα, ποιότητα 
ύπνου, ανεπιθύμητες ενέργειες, αντικατάσταση οπιοειδών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αξιολογήθηκαν (με 
σειρά σπουδαιότητας) ήταν  γνωσιακές διαταραχές, έμετος, μειωμένη προσοχή, υπνηλία, ζάλη, ναυτία και διάρροια.
Οι ειδικοί κατέληξαν σε ασθενή σύσταση για δοκιμαστική χρήση μη εισπνεόμενης ιατρικής κάνναβης ή 
κανναβινοειδών φαρμάκων, που θα χορηγούνται επιπρόσθετα μαζί την τυπική αγωγή (αν η τελευταία δεν επαρκεί 
για την αντιμετώπιση του πόνου), σε ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο καρκινικό ή μη καρκινικό πόνο, 
ανεξάρτητα από τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό αυτού. Εξαιρούνται οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή τελικού 
σταδίου. Επιπροσθέτως, εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της σύστασης σε ασθενείς 
με συνυπάρχουσες νοητικές διαταραχές, σε παιδιατρικούς ασθενείς, σε υπερήλικες, σε ασθενείς που λαμβάνουν 
συντάξεις/επιδόματα ανικανότητας καθώς και σε εμπλεκομένους με τη δικαιοσύνη.
Πιο αναλυτικά, φάνηκε ότι η μη εισπνεόμενη ιατρική κάνναβη ή τα κανναβινοειδή έχουν ως αποτέλεσμα μία μικρή 
αύξηση του ποσοστού των ασθενών που εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στον πόνο τους και στην ποιότητα του 
ύπνου τους. Επίσης παρατηρήθηκε πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού των ασθενών που εμφάνισαν σημαντική 
βελτίωση στη φυσική λειτουργικότητα. Δεν υπήρξε βελτίωση στη συναισθηματική, εργασιακή και κοινωνική 
λειτουργικότητα. Τέλος, παρατηρήθηκε μικρή έως πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού των ασθενών που εμφάνισαν 
γνωσιακή διαταραχή, εμέτους, υπνηλία, μειωμένη προσοχή, ναυτία, καθώς και μέτρια αύξηση στη συχνότητα 
εμφάνισης ζάλης, η οποία αυξήθηκε με την παρακολούθηση των ασθενών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
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Η�ομάδα�εργασίας�εκφράζει�επιφυλάξεις�για�τα�εξής:
1. Αν η χρήση ιατρικής κάνναβης ή κανναβινοειδών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης οπιοειδών. (GRADE 
πολύ χαμηλής ποιότητας τεκμηρίωση)
2. Αν η χρήση ιατρικής κάνναβης ή κανναβινοειδών σχετίζεται με μακροχρόνιες βλάβες και συγκεκριμένα με 
αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης από την κάνναβη, τροχαίων ατυχημάτων, πτώσεων, αυτοκτονικού ιδεασμού ή 
αυτοκτονιών και άλλων δυνητικά σοβαρών συμβαμάτων. (GRADE πολύ χαμηλής ποιότητας τεκμηρίωση)
Όσον αφορά πρακτικά κλινικά ζητήματα, προτείνεται η έναρξη της δοκιμαστικής αγωγής με χαμηλή δόση, 
μη εισπνεόμενης κανναβιδιόλης (CBD) και στη συνέχεια σταδιακή αύξηση της δοσολογίας ή/και προσθήκη 
τετραϋδροκανναβινόλης (THC) ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση και την ανεκτικότητα (πχ, έναρξη 5mg CBD 
δύο φορές ημερησίως, αύξηση κατά 10mg κάθε 2-3 μέρες, με μέγιστη δόση τα 40mg, καθώς και πιθανή προσθήκη 
1-2,5 mg THC ημερησίως, τιτλοποίηση κατά 1-2,5mg κάθε 2-7 μέρες, με μέγιστη ημερήσια δόση τα 40mg). Τέλος, 
πρέπει να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς να αποφεύγουν την οδήγηση και το χειρισμό δυνητικά επικίνδυνων 
μηχανημάτων κατά την έναρξη της αγωγής ή την τροποποίηση της δοσολογίας.
Συμπερασματικά, τα αναπάντητα ερωτήματα εξακολουθούν να είναι πολλά και σημαντικά. Και η ανάγκη αυτά να 
απαντηθούν στο άμεσο μέλλον καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι η πιο συχνή 
χρήση των κανναβινοειδών για ιατρικούς θεραπευτικούς σκοπούς παγκοσμίως είναι για την αντιμετώπιση του 
χρόνιου πόνου.
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 
Κωνσταντίνος Κοκκώλης 
Ψυχίατρος, MSc. Eξαρτησιολόγος

Η φαρμακευτική κάνναβη, συχνά αναφερόμενη ως ιατρική κάνναβη, παρουσιάζεται ως μια νέα, υποσχόμενη 
θεραπεία, για μία ποικιλία ιατρικών καταστάσεων. Για ιατρικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται σήμερα τόσο φυτικά 
κανναβινοειδή, όσο και συνθετικά.

Από τη στιγμή που η ιατρική χρήση κάνναβης άρχισε να νομιμοποιείται σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδος, ανέκυψαν νέα φαινόμενα με ενδεχόμενη σημαντική επίδραση στη δημόσια υγεία. Αφ’ ενός υπάρχει 
μια σύγχυση στον ευρύ πληθυσμό μεταξύ της ψυχαγωγικής και της ιατρικής χρήσης της κάνναβης και αφ’ 
ετέρου εμπνέουν ανησυχίες τα γνωστά φαινόμενα της “αυτοθεραπείας”, της επιλογής ποικιλίας “εναλλακτικών” 
θεραπευτικών μεθόδων (όπως τα διάφορα βότανα της παραδοσιακής ιατρικής, αλλά και νεόκοπες ουσίες, φυτικής 
συνήθως προελεύσεως), της κακής συμμόρφωσης μέσω τροποποίησης της δόσης ή της συχνότητας ή και της 
οδού λήψης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, φαινόμενα γνωστά και εξαιρετικά εκτεταμένα και ως προς 
τις κατηγορίες των οπιοειδών αναλγητικών και των βενζοδιαζεπινικών αγχολυτικών και υπναγωγών. Το διαδίκτυο 
ήδη βρίθει πληροφοριών αυτοθεραπείας μιας ποικιλίας καταστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει επιστημονική 
τεκμηρίωση, ενώ και οι “θεραπευτικές” οδηγίες που προσφέρονται είναι καθαρά εμπειρικές και ερασιτεχνικές. 
Οι οδηγίες κάποτε λαμβάνουν μάλιστα και ημιεπίσημη μορφή, όπως όταν συμπεριλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό 
εγχειρίδιο που έχει εκδώσει σχετικός σύλλογος και στην Ελλάδα, ή όταν προέρχονται από επαγγελματίες της 
υγείας, οι οποίοι παρεκκλίνουν, για διάφορους λόγους, από την πιστή τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

Ωστόσο, όλη αυτή η παραφιλολογία και οι φόβοι κακής χρήσης ή πτωχής συμμόρφωσης, φαινόμενα γνωστά 
και από άλλες κατηγορίες φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά, τα βιταμινούχα, τα συμπληρώματα διατροφής, τα 
οπιοειδή, οι βενζοδιαζεπίνες, τα ψυχοδιεγερτικά και τα φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία, για να ονομάσουμε 
μόνο μερικά, δεν αναιρούν το γεγονός πως η κάνναβη έχει σαφείς θεραπευτικές ενδείξεις και, μάλιστα, η μία εξ 
αυτών αφορά τον χρόνιο πόνο, κατάσταση που προκαλεί μεγάλη όχληση και απώλεια λειτουργικότητας και η 
οποία δεν αντιμετωπίζεται πάντοτε ικανοποιητικά με τις υφιστάμενες κατηγορίες φαρμάκων. Τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, σύμφωνα με τη Κλίμακα Πόνου του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας συνδέονται με 
μια ποικιλία κινδύνων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο εθισμός, η εξάρτηση και ο θάνατος. Η κάνναβη, 
όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, αλλά ακόμη και όπως χρησιμοποιείται ψυχαγωγικά, 
σχετίζεται μεν με κίνδυνο ανάπτυξης εθισμού, με μικρότερο όμως εθιστικό δυναμικό από όλα τα οπιοειδή και την 
πρεγκαμπαλίνη, ενώ πρακτικά απουσιάζουν οι κίνδυνοι της εξάρτησης και του θανάτου.

Η ευρύτατη χρήση οπιοειδών όπως η Υδροκωδόνη, η Οξυκωδόνη, η Τραμαδόλη, η Μεθαδόνη, η Βουπρενορφίνη 
και οι Φαιντανύλες, όλα διαθέσιμα και στην Ευρώπη και την Ελλάδα, έχει οδηγήσει στην “Κρίση των Οπιοειδών” 
στις ΗΠΑ, με 100,000 θανάτους από υπερδοσολογία το έτος 2021, τα 2/3 εκ των οποίων οφείλονται σε 
συνταγογραφούμενα οπιοειδή και όχι στην ηρωΐνη. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη για την πιθανότητα 
(ή βεβαιότητα) της επέκτασης του φαινομένου και στη δική μας πλευρά του Ατλαντικού και, προκειμένου αυτό 
να μη συμβεί, θα χρειαστεί να υπάρξουν αναχώματα στην συνταγογράφηση των οπιοειδών, αλλά και των 
βεζοδιαζεπινών που πολλές φορές συγχορηγούνται. Η κάνναβη είναι εφικτό να λειτουργήσει ως ένα από τα 
αναχώματα αυτά, χρησιμοποιούμενη στη δεύτερη βαθμίδα της κλίμακας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
Πέραν της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, μια τέτοια κίνηση ίσως διαφυλάξει και το κύρος του ιατρικού κόσμου 
και των φαρμακευτικών εταιριών, εναντίον των οποίων έχουν στραφεί η μήνις της κοινής γνώμης και οι αποφάσεις 
των ποινικών και αστικών δικαστηρίων στις ΗΠΑ.

Και η ίδια η κάνναβη φυσικά σχετίζεται με ορισμένους κινδύνους. Από ψυχιατρικής απόψεως, οι σημαντικότεροι 
κίνδυνοι αφορούν την επίδρασή της στην ψυχοκινητικότητα και τη συμπεριφορά, τις γνωστικές λειτουργίες και 
τη συσχέτισή της με την ανάπτυξη ψυχώσεων, όταν η χρήση γίνεται στην παιδική ή εφηβική ηλικία ή την πρώϊμη 
ενήλικη ζωή, αλλά επιπλέον και την επιδείνωση και επιβάρυνση της πρόγνωσης μιας ενδεχόμενης προϋπάρχουσας 
ψύχωσης.
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Προσφάτως αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες κλινικές οδηγίες για τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, 
οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αντενδείξεις και επισημάνσεις για προσοχή στη χορήγηση, όπως συμβαίνει και με 
κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα. Οι σημαντικότερες αγγλόφωνες οδηγίες συζητούνται και προκύπτει πως θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων προκειμένου για τα άτομα που οδηγούν ή χειρίζονται 
μηχανήματα, να εκτιμάται ο κίνδυνος έκπτωσης στον ακαδημαϊκό στίβο για τα ανήλικα και νεαρά κυρίως άτομα, να 
σταθμίζεται ο κίνδυνος επιδείνωσης αγχώδους διαταραχής και, κυρίως, να αποφεύγεται η χρήση σε νεαρά, κάτω 
των 18 ή ακόμη και κάτω των 25, άτομα, ή άτομα με διαγνωσμένη μη συναισθηματική ψύχωση, ή με οικογενειακό 
ή ατομικό ιστορικό τέτοιας ψύχωσης.

Δεδομένων των ιδιομορφιών του Τομέα της Ψυχιατρικής, η οποία βασίζεται στην πολύπλοκη Εξέταση Ψυχικών 
Λειτουργιών και στις διαγνωστικές δεξιότητες του Ψυχιάτρου, παρά στον κλασικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο 
της Παθολογίας και της Χειρουργικής, προτείνεται η εκτίμηση των κινδύνων να γίνεται από τον ειδικευμένο 
Ψυχίατρο, μέσω παραπομπής ή στο πλαίσιο διασυνδετικής ή της λειτουργίας μιας διεπιστημονικής ομάδος, 
εκτός εάν ο ειδικός που έχει αναλάβει τον ασθενή στο Ιατρείο Πόνου ή σε άλλο θεραπευτικό πλαίσιο, διαθέτει τις 
απαιτούμενες ικανότητες για μια ορθή ψυχιατρική διάγνωση, μέσα από την, ως προς αυτές, εκπαίδευσή του και 
την εκ της ασκήσεως της κλινικής ιατρικής εμπειρία του.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Κωνσταντίνα Μπάρτζη   
Αναισθησιολόγος Γ.Ν.Παίδων Αθηνών « Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Η υποκειμενική εμπειρία του πόνου, οι προσωπικές απόψεις και τα βιώματα των νοσηλευόμενων παιδιών  όπως 
επίσης και η δυσκολία έκφρασής τους αποτελούν σημαντικά προβλήματα στην κλινική  πρακτική Η αντιμετώπιση 
του μετεγχειρητικού πόνου αποτελεί πρόκληση και παράλληλα βασική υποχρέωση κάθε επαγγελματία υγείας, αλλά 
και απόλυτο δικαίωμα του νοσηλευόμενου παιδιού. Αρκετές μελέτες επισημαίνουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 
της έντασης του πόνου μετά από διάφορους τύπους χειρουργικής επέμβασης και της επακόλουθης ανάπτυξης 
του χρόνιου πόνου. Υπάρχουν μελέτες,  που τονίζουν ότι λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς που υποβάλλονται 
σε χειρουργική επέμβαση θα αναφέρουν επαρκή ανακούφιση από τον πόνο και περισσότερο από 80% θα 
αναφέρουν μέτριο έως σοβαρό μετεγχειρητικό πόνο. Επίσης είναι γενικά αποδεκτό ότι ο ανεπαρκώς ελεγχόμενος 
μετεγχειρητικός πόνος εμποδίζει τη λειτουργική αποκατάσταση και μειώνει την ποιότητα ζωής. Η δημιουργία 
συστάσεων-οδηγιών καθώς και η αναπροσαρμογή τους ανα δύο έτη για την περιεγχειρητική χορήγηση οπιοειδών 
στα παιδιά έχει ως στόχο  να αντιμετωπιστούν τα πιο σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφαλή χορήγηση τους 
σε παιδιά μετά από χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αξιολόγησης του πόνου, της 
παρακολούθησης των ασθενών σε θεραπεία με οπιοειδή, του προβληματισμού σχετικά με τη δοσολογία τους, των 
παρενεργειών της θεραπείας , των στρατηγικών για τη χορήγηση οπιοειδών και της αξιολόγησης της αναλγητικής 
αποτελεσματικότητας τους.
Τα οπιοειδή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαχείριση του περιεγχειρητικού πόνου  στα παιδιά . Ο μηχανισμός 
δράσης τους είναι μέσω εξειδικευμένων υποδοχέων: των μ, κ, δ και ΟRL-1 (orphanin like receptor). Οι υποδοχείς 
των οπιοειδών κατανέμονται σε διάφορες περιοχές του ΚΝΣ όπως το στέλεχος του εγκεφάλου (υπομέλας τόπος, 
πυρήνες της ραφής), στην περί τον υδραγωγό φαιά ουσία, στον έσω θάλαμο και στην πηκτωματώδη ουσία του ΝΜ. 
Ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων μπορεί να προκαλέσει - εκτός από αναλγησία - αναπνευστική καταστολή, 
μύση, ευφορία, καταστολή, φυσική εξάρτηση, ναυτία και έμετο, επίσχεση ούρων, κνησμό, δυσκοιλιότητα και 
δυσκαμψία μυών του θώρακα. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε μερικά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
οπιοειδή. 
1) Κωδείνη: Είναι προφάρμακο και μετατρέπεται σε μορφίνη από το κυτοχρωμα CYP2D6. Ωστόσο, η δραστικότητα 
αυτού του ενζύμου είναι πολύ μεταβλητή και υπάρχει διακύμανση μεταξύ των ατόμων όσον αφορά την αναλγητική 
δράση της κωδεΐνης δηλαδή κάποια άτομα είναι είναι «υπερ-μεταβολιστές», δηλαδή υπάρχει αυξημένη μετατροπή 
της κωδεΐνης σε μορφίνη. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν υπερβολική ανταπόκριση ακόμη και σε 
χαμηλές δόσεις κωδεΐνης και να κινδυνεύσουν από αναπνευστική καταστολή. Το 2017 ο Αμερικάνικος Οργανισμός 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA: Food and Drug Administration), απαγόρευσε τη λήψη κωδείνης από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 12 ετών . 
2)Τραμαδόλη: Η τραμαδόλη είναι ένα ρακεμικό μείγμα δύο εναντιομερών τα οποία έχουν διαφορετικές 
φαρμακολογικές ιδιότητες αλλά παρουσιάζουν αθροιστική δράση όσον αφορά τον πόνο. Ο βιομετασχηματισμός 
της τραμαδόλης  στο ήπαρ από  το κυτόχρωμα P450 (CYP2D6) οδηγεί στο σχηματισμό Ο-δεμεθυλ-τραμαδόλης 
που έχει συγγένεια με τους μ υποδοχείς απιοειδών 200 φορές μεγαλύτερη από ότι η μορφίνη. Επίσης προκαλεί 
αύξηση της δράσης της σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης λόγω αναστολής της επαναπρόσληψης των δύο αυτών 
ουσιών στο επίπεδο των συνάψεων. Δεν έχει άδεια χρήσης για παιδιά κάτω των12 ετών . Η δοσολογία σε παιδιά 
ηλικίας 12-18 ετών είναι 50-100 mg κάθε 4 ώρες (max 400mg/day) . 
3)Μορφίνη: Παραμένει το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο οπιοειδές αναλγητικό για σοβαρό πόνο και είναι το 
πρότυπο με το οποίο συγκρίνονται τα άλλα οπιοειδή. Μπορεί να δοθεί από το στόμα, ενδοφλέβια, ενδομυϊκά, 
υποδόρια, από το ορθό, ενδορραχιαία, επισκληρίδια και ενδορρινικά. Υπάρχει σημαντική διακύμανση στη 
φαρμακοκινητική στις μικρές ηλικίες με τα νεογνά και τα βρέφη να εμφανίζουν παρατεταμένο χρόνο ημιζωής. 
Η ενδοφλέβια χορήγηση μορφίνης εξαρτάται από την ηλικία, το βάρος και την ανταπόκριση του παιδιού στη 
θεραπεία. Στα παιδιά ηλικίας 1 έως 6 μηνών δίνεται αρχικά σε δόση 50-150 μγ/kg κάθε 4 ώρες. Στα παιδιά ηλικίας 
6 μηνών έως 12 ετών δίνεται σε δοσολογία 100-300 μγ/kg κάθε 4 ώρες και στα παιδιά ηλικίας 12 έως 18 ετών 
δίνεται σε δοσολογία 5-20 mg κάθε 4 ώρες. 
4)Φαιντανύλη: Η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό οπιοειδές και παρόλο που έχει ανενεργούς μεταβολίτες, 
παρουσιάζει 100 φορές πιο ισχυρή αναλγητική δράση από τη μορφίνη. Λόγω της σύντομης διάρκειας δράσης 
της, χρησιμοποιείται ως αναλγητικό κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως, 
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διαβλεννογόνια, διαδερμικά, ενδορινικά ή μέσω εισπνοής. Από κάποιες μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι τα νεογνά 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα αναπνευστικής καταστολής, σε σχέση με τα βρέφη άνω των έξι μηνών ή τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1 μγ/Kg κάθε 1-2 ώρες
Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα οπιοειδή ακολουθούν διαφορετικό φαρμακοκινητικό/φαρμακοδυναμικό 
μοντέλο ανάλογα με την ηλικία του παιδιατρικού ασθενούς, γεγονός που απαιτεί τιτλοποιηση της δόσης προς 
αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών.
Πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως νέες μέθοδοι χορήγησης oπιοειδών όπως αντλίες PCA (patient control analgesia), 
Nurse-PCA, Patient-PCA για μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις , οι οποιες κρίνονται ιδιαιτέρως ασφαλείς και με 
καλυτέρα αναλγητικά αποτελέσματα σε σχέση με τις συμβατικότερες μεθόδους χορήγησης των φαρμάκων αυτών 
( διαλείπουσες δόσεις, ενδομυϊκή/υποδόρια χορήγηση )
Ιδιαίτερη δε πρόκληση για τον παιδοαναισθησιολόγο αποτελεί η κατηγορία των παιδιατρικών ασθενών με χρόνιο 
πόνο και συνακόλουθη χρόνια χρήση οπιοειδών. 
Λόγω της συνεχούς αυξανόμενης χρήσης οπιοειδών περιεγχειρητικά , έχουν αναπτυχθεί αρκετές κλίμακες 
αξιολόγησης του πόνου καθώς και εξειδικευμένο πλεόν monitoring προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
παρενέργειες της χρήσης οπιοειδών στα παιδιά.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Μπουζιά Κατερίνα 
MD, PhD, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Οι μελέτες δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον 30% του ενήλικου πληθυσμού υποφέρει από χρόνιο 
πόνο. Για την αντιμετώπιση του πόνου οι ασθενείς που υποφέρουν απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας 
και χρησιμοποιούν συμβατικές, φαρμακευτικές θεραπείες. Ωστόσο, σε μεγάλο ποσοστό ο χρόνιος πόνος δεν 
αντιμετωπίζεται σε αποτελεσματικό βαθμό. Σημαντικό ποσοστό των ασθενών που υποφέρουν από χρόνιο πόνο 
αναζητούν ανακούφιση σε παραδοσιακές, συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες Complementary and 
alternative medicine (CAM)1. Το ενδιαφέρον για άλλες λιγότερο συμβατικές θεραπείες από τους ίδιους τους ασθενείς 
είναι συνεχώς αυξανόμενο, καθώς παρά την αγωγή, υποφέρουν από υπολειπόμενο πόνο. Ενδιαφέρον, όμως για τις 
συμπληρωματικές θεραπείες φαίνεται να υπάρχει σε όλο και αυξανόμενο βαθμό και από τους θεράποντες ιατρούς. 
Σε σημαντικό αριθμό μελετών διαπιστώθηκε ότι η χρήση και των συμπληρωματικών/εναλλακτικών θεραπειών σε 
συνδυασμό με τις συμβατικές, βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών1. Ακόμη και στην περίπτωση 
που δεν υπήρχε πλήρη υποχώρηση του πόνου, η παρατηρούμενη μείωση της έντασης ή της αντίληψης του πόνου, 
βοήθησαν αισθητά τους ασθενείς
Μεγάλη συζήτηση επίσης γίνεται τα τελευταία χρόνια για την συμβολή της διατροφής στη διαχείριση του χρόνιου 
πόνου. Ήδη από την δεκαετία του 90, γίνεται αναφορά στη λήψη βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων καθώς και 
διάφορων βοτάνων, τα οποία λαμβάνονται ως διατροφικά συμπληρώματα με σκοπό την ευεξία, την ενδυνάμωση 
του σώματος, του οργανισμού και την προστασία της υγείας. Πολλές από αυτές τις ουσίες και τα βότανα φαίνεται 
ότι έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γεγονός που οδήγησε στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 
χρήσης αυτών των ουσιών για την μείωση του χρόνιου πόνου.
Εκτεταμένες μελέτες από τη βάση δεδομένων Cohrane και άλλα review από την κλινική Mayo διερεύνησαν την 
αποτελεσματικότητα της συστηματικής λήψης αυτών των διατροφικών συμπληρωμάτων στον χρόνιο καλοήθη 
και στον χρόνιο καρκινικό πόνο2. Η ανάλυση πολυάριθμων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι η 
προσθήκη συγκεκριμένων βοτάνων ή και διατροφικών συμπληρωμάτων στην θεραπευτική αγωγή οδήγησαν σε 
μείωση του πόνου. Οι μελέτες περιλάμβαναν ασθενείς που υπέφεραν από χρόνιο καρκινικό πόνο στα οστά,  από 
οστεοαρθρίτιδα, από νευροπαθητικό πόνο και άλλες μυοσκελετικές παθήσεις13
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει τα τελευταία χρόνια για τα φλαβινοειδή και τα τερπένια και την ευεργετική τους 
επίδραση στον πόνο7.
Τα τερπένια ή τερπενοειδή  (C5H8)n είναι οργανικές ουσίες πολυμερή του ισοπρενίου, που βρίσκονται σε 
αφονία στη φύση, σε μεγάλο αριθμό φυτών. Η ταξινόμηση τερπενίων πραγματοποιείται με βάση των αριθμό 
των ισοπρενικών μονάδων από τις οποίες αποτελούνται: -Μονοτερπένια (2 μονάδες ισοπρενίου, 10 άτομα 
άνθρακα) γερανιόλη (μήλο, κεράσια), λιμονένιο (εσπεριδοειδή), τερπινεόλη (κωνοφόρα) -Σεσκιτερπένια (3 μονάδες 
ισοπρενίου, 15 άτομα άνθρακα) α-καριοφυλένιο (λυκίσκος), φαρνεσένιο (μήλο), φαρνεσόλη (ακακία) -Διτερπένια 
(4 μονάδες ισοπρενίου, 20 άτομα άνθρακα) καφεστόλη (καφές) -Σεστερτερπένια (5 μονάδες ισοπρενίου, 25 
άτομα άνθρακα) γερανυλ-φαρνεσόλη (χαμομήλι) -Τριτερπένια (6 μονάδες ισοπρενίου, 30 άτομα άνθρακα) 
σκουαλένιο (ελαιόλαδο, φύτρο σιταριού, από αυτό προκύπτουν η λανοστερόλη και η κυκλοαρτενόλη, πρόδρομοι 
των στεροειδών). Από τις 4 δομικές μονάδες (διτερπένια) και μετά οι αντίστοιχες ενώσεις χαρακτηρίζονται ως 
πολυτερπένια. Στα πολύ-τερπένια εντάσσονται το καροτένιο (καρότα) και το λυκοπένιο (ντομάτα, καρπούζι), ουσίες 
με ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιγηραντική και αντικαρκινογόνο δράση. 
Τα τερπένια είναι σχετικά μικρά οργανικά μόρια που ανήκουν στην κατηγορία των λιπιδίων (αδιάλυτα στο νερό, 
εξαιρετικά διαλυτά στην αλκοόλη), εμφανίζουν ποικιλομορφία δομής, διαδραματίζουν χαρακτηριστικό ρόλο σε 
κυτταρικές μεμβράνες και αποτελούν το κύριο συστατικό των αιθέριων ελαίων. Τα αιθέρια έλαια βρίσκονται στους 
ελαιογόνους αδένες των φυτών, είναι, άχρωμα υγρά, τα οποία σε θερμοκρασία βρασμού αποδίδουν χαρακτηριστικό 
άρωμα. Στα αιθέρια έλαια έχουν αποδοθεί αντιβακτηριακές, αντιικές, αντιμυκητικές, αναλγητικές, αντισηπτικές, 
επουλωτικές, χαλαρωτικές, αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Επίσης έχουν εντομοκτόνο, απωθητική και αποσμητική 
δράση. Εκτός από τα φυτά (άνθη, ρητίνες, ξύλινος ιστός), τερπένια έχουν εντοπιστεί στις εκκρίσεις εντόμων αλλά 
και ανώτερων ζώων. Τα τερπένια εκπέμπονται από τα δένδρα, υπό μορφή νεφών, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, 
γεγονός που επιτρέπει και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του δάσους. Η ονομασία τερπένιο (terpene) προέρχεται 
από τη λέξη τερεβινθίνη κοινώς νέφτι (turpentine).
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Τα τερπένια ή τερπενοειδή3 έχουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Συγκεκριμένα τα τερπένια (D-Limonene, 
α-Phellandrene, Terpinolene, Borneol, Linalool και triterpene γλυκοσίδες), μπορούν να μειώσουν την έκφραση 
προφλεγμονωδών κυτοκινών όπως TNF-α, IL-1, και IL-6.
Επίσης τα τερπενοειδή που ανευρίσκονται στο δέντρο Ginko Biloba έχει βρεθεί ότι έχουν αντιοξειδωτικές, 
αντιφλεγμονώδεις5 και νευροπροστατευτικές δράσεις, επιδρώντας αρνητικά στην έκφραση του παράγοντα NF kB .
Παρά τις ευεργετικές τους δράσεις, τα τερπένια χαρακτηρίζονται από χαμηλή διαλυτότητα, χαμηλή 
βιοδιαθεσιμότητα, χαμηλή διαπερατότητα μεμβράνης και παρουσιάζουν μεγάλη αστάθεια. Αυτό καθιστά δύσκολη 
τη χορήγησή τους με ασφαλή τρόπο, διότι απαιτούνται μεγάλες συγκεντρώσεις ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα στον οργανισμό.
Πάνω από 150 είδη τερπενίων4 όπως μονοτερπένες b-myrcene, a-pinene, limonene, linalool, sesquiterpenes 
b-caryophyllene και a-humulene έχουν ταυτοποιηθεί στο φυτό Cannabis sativa L, και αν και τα κανναβινοειδή 
θεωρούνται ότι ευθύνονται κυρίως για τις δράσεις του φυτού, τα τερπένια πιθανόν να ενισχύουν τη δράση τους, 
λόγω της ισχυρής αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης που έχουν. Πέρα από τα κανναβινοιδή, τα 
τερπένια αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα φυτοχημικών στο φυτό Cannabis sativa L, και αν και είναι κυριως 
γνωστά για τί σε αυτά οφείλεται το άρωμα και η γεύση του φυτού, έχουν και άλλες ιατρικά σημαντικές ιδιότητες.  
Συγκεκριμένα μονοτερπένες όπως Limonene, Terpinene και Terpineol, Pinenes,  Linalool, b-Myrcene, Geraniol έχουν 
ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, μειώνοντας φαινόμενα αλλοδυνίας, υπεραλγησίας, 
μυοσκελετικού και νευροπαθητικού πόνου.  Αλλά και Sesquiterpenes, όπως b-Caryophyllene, Bisabolol, Humulene, 
Nerolidol, έχουν αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Επίσης, ορισμένα από αυτά πιθανόν να έχουν 
συνεργική δράση6 με άλλα γνωστά αναλγητικά φάρμακα όπως η μορφίνη, ενώ παράλληλα μπλοκάρουν 
ανεπιθύμητες δράσεις της όπως τα φαινόμενα ανοχής και εθισμού.
Για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες παρενέργειες της κάνναβης, όπως οι ψυχοτρόπες δράσεις της, υπάρχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για την απομόνωση και την δημιουργία σκευασμάτων με τερπένια με αναλγητικές και 
αντιφλεγμονώδεις δράσεις12. Το έργο αυτό παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Η απομόνωση και η ανακατασκευή 
των τερπενίων είναι αρκετά δύσκολη γιατί στην διαδικασία μπορεί να υποστεί οξειδωτικό μεταβολισμό που θα 
αλλοιώσει τις ιδιότητες τους και την ικανότητα συνδέσεις σε συγκεκριμένους υποδοχείς. Επομένως χρειάζονται 
έρευνες για την σταθεροποίηση των τερπενίων. Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες αφορούν πειραματόζωα, ενώ 
οι κλινικές μελέτες σε ανθρώπους είναι λίγες, με μικρό αριθμό ασθενών και περιορισμούς όπως την οδό χορήγησης 
η οποία κυριώς είναι εισπνευστική. Αν και έχουν δείξει ισχυρές αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις, αγχολυτικές και 
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, καθώς και συνέργεια με άλλα αναλγητικά φάρμακα, η Παρασκευή των τερπενίων σε 
άλλες πιο σταθερες μορφές για άλλες οδούς χορήγησης αποτελούν πρόκληση.  Αν και γενικά, η χορήγησή τους 
δεν φαίνεται να συνοδεύεται από σοβαρές παρενέργειες και τοξικότητα, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την 
ασφαλή χορήγησή τους.
Τα φλαβονοειδή (Flavonoids) αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες χημικές δευτερογενών μεταβολιτών που 
απαντώνται στο φυτικό βασίλειο. Παρόλο που δεν σχετίζονται με την επιβίωση ενός φυτού, προσδίδουν στα φυτά 
έντονα χρώματα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία τους από παθογόνους μικροοργανισμού 
υπεριώδη ακτινοβολία και φυτοφάγα ζώα. Τα φλαβονοειδή  (C6-C3-C6) διακρίνονται σε επιμέρους ομάδες 
όπως τις ανθοκυανίνες, φλαβόνες, φλαβονόνες, διϋδροφλαβονόλες, χαλκόνες, φλαβονόλες, φλαβάνες, 
προανθοκυανιδίνες και τα ισοφλαβονοειδή8. Τα κόκκινα φασόλια, το ρόδι και οι διάφοροι τύποι βατόμουρων 
θεωρούνται τροφές πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε φλαβονοειδή, ενώ πολλά κόκκινα και κίτρινα φρούτα και 
λαχανικά καθώς και κάποιοι ξηροί καρποί αποτελούν επίσης καλές πηγές αυτών των φυτικών συστατικών. Εκτός 
από τα τρόφιμα, τα φλαβονοειδή μπορούν να προσληφθούν με την κατανάλωση ποτών και αφεψημάτων με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι. Ενώ ανευρίσκονται και στην κάνναβη, 
όπου πιθανόν να συμμετέχουν στο Entourage effect, όπως τα τερπενοειδή10. Πολλά φλαβονοειδή έχουν 
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές, σπασμολυτικές, αντιαλλεργικές, διουρητικές και ανθελμινθικές 
δράσεις. Η συμβολή τους στην ανθρώπινη υγεία έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις ευεργετική, καθώς 
ενεργοποιούν ένζυμα τα οποία μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, καρδιακών 
παθήσεων και εκφυλιστικών παθήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση (Alzheimer’s). 
Μεγάλο� μέρος� της� κλινικής� δραστηριότητας� των� φλαβονοειδών� σχετίζεται� με� τις� αντιφλεγμονώδεις�
ιδιότητές9�τους,�οι�οποίες�περιλαμβάνουν:
 -  την αναστολή της σηματοδότησης μέσω του NF kB (που είναι κεντρικός ενδοκυτταρικός μεσολαβητής της 

φλεγμονής),
 - την καθοδική ρύθμιση των προ-φλεγμονωδών δεικτών και μεσολαβητών,
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 - την αναστολή της σύνθεσης προσταγλανδίνης,
 - την εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου,
 - την αναστολή της πρόσφυσης των λευκοκυττάρων,
 -  την ενεργοποίηση και μετανάστευση και την προστασία του επιθηλίου από τυχών βλάβες που προκαλούνται 

από τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα.
Η αντιφλεγμονώδης δράση των φλαβονοειδών είναι αξιοσημείωτη με κύριους αντιπροσώπους τα παρακάτω:
Quercetin (C15H10O7), βρίσκεται σε αφθονία στη φύση, ευεργετική δράση σε ασθενείς με Ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων όπως η πρωινή δυσκαμψία και ο πόνος. Στη νευροπάθεια μετά από 
χημειοθεραπεία και τη διαβητική νευροπάθεια, παρατηρήθηκε μείωση της αλλοδυνίας και της υπεραλγησίας
Hesperidin (C28H34O15), ανευρίσκεται άφθονο σε κιτρικά φρούτα, βελτιώνει την λειτουργία του ενδοθηλίου. Έχει 
ισχυρές αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές και αγγειοπροστατευτικές ιδιότητες και σε σκευάσματα που την περιέχουν 
ανακουφίζει από τον πόνο στα κάτω άκρα, τον νευροπαθητικό πόνο, την παραισθησία και την υπεραλγησία.
Apigenin (C15H10O5) έχει αγχολυτικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες, ενώ η λήψη της θεωρείται ασφαλής. Έχει 
μελετηθεί η δράση της σε ασθενείς με κεφαλαλγία με αύρα, στους οποίους η λήψη της έχει οδηγήσει στη μείωση 
του πόνου, της ναυτίας και ιδιαίτερα της φωτοφοβίας και ηχοφοβίας
Naringenin, είναι φλαβονόνη που βρίσκεται στα κίτρινα φρούτα στο τσάι βοτάνων, στις πατάτες και τις ντομάτες. 
Έχει μελετηθεί η ευεργετική της δράση στον αγγειακό και τον νευροπαθητικό πόνο, και συγκεκριμένα στη 
διαβητική νευροπάθεια, και στην νευροπάθεια από cisplatin σε κλινικές μελέτες με ζώα, στα οποία μειώθηκαν τα 
φαινόμενα υπεραλγησίας και αλλοδυνίας.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι πάνω από 20 φλαβονοειδή έχουν ταυτοποιηθεί στο φυτό Cannabis sativa L. 
Τα περισσότερα είναι φλαβονες (apigenin and luteolin) και φλαβονόλες (kaempferol and quercetin) αγλυκόνες και 
γλυκοσίδες. Εκτός από τα καναβινοειδή στην Cannabis sativa L , έχουν ταυτοποιηθεί τερπένια, φλαβονοειδή και 
αλκαλοειδή, τα οποία έχουν συνεργική δράση με τα κανναβινοειδή και ενισχύουν τη δράση του φυτού (entourage 
effect). Ο ακριβής μηχανισμός παραμένει ασαφής10.
Γενικά, έχει μελετηθεί η λήψη σκευασμάτων τα οποία περιέχουν φλαβονοειδή σε διάφορες κατηγορίες ασθενών 
και νοσημάτων, λόγω των πολλαπλών οφελών που προσφέρουν. Έτσι, σε ασθενείς με Ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση του οιδημάτων, της ακαμψίας και του πόνου μετά από χορήγηση τριών μηνών. Σε 
ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα, μετά από λήψη τους για 3 εβδομάδες, οι ασθενείς παρουσίασαν μείωση στη λήψη 
αναλγητικών φαρμάκων και ΜΣΑΦ και πτώση της CRP. Θεωρείται επίσης ότι έχουν και νευροπροστατευτικές 
ιδιότητες9  και μειώνουν τον νευροπαθητικό πόνο11.
Η λήψη τους προέρχεται κυρίως από την διατροφή και θεωρείται απόλυτα ασφαλής, ωστόσο έχει μελετηθεί και 
η ασφάλεια της λήψης σκευασμάτων με φλαβονοειδή και διάφορους συνδυασμούς τους. Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχουν φόβοι για τοξικότητα λόγω υπερδοσολογίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σκευασμάτων χορήγησης τους, 
όπως κάψουλες και χάπια για per os χορήγηση, αλλά και τζελ ή κρέμες για τοπική εφαρμογή στην πάσχουσα 
περιοχή. Έτσι, τζελ με quercetin, trans-chalcone, naringenin, και hesperidin methyl chalcone, εχουν αντιφλεγμονώδη 
και αναλγητική δράση, ενώ πιθανως να παρέχουν και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Πρόκληση 
για την αποτελεσματική χορήγηση από του στόματος αποτελεί η χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, η οποία 
επηρεάζει την απορροφητικότητα και την βιοδιαθεσιμότητα τους. Για το σκοπό αυτό διερευνάται η κατασκευή 
ασφαλών μορφών χορήγησης, όπως οι μικροκάψουλες. Αν και η ευεργετική δράση των φλαβονοειδών οφείλεται 
στην ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση, σε υπερδοσολογία, ή σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να έχουν 
υπέροξειδωτική δράση (ελεύθερες ρίζες υδοξυλίου μπορούν να δημιουργηθούν εξαιτίας της μείωσης του χαλκού 
και του σιδήρου) και να έχουν παρενέργειες όπως κεφαλαλγία, ναυτία και μεταλλάξεις (genotoxicity). Επιπρόσθετα, 
η υπερβολική τους λήψη από συμπληρώματα διατροφής μπορεί να έχει τοξική δράση στον θυρεοειδή αδένα, 
χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης C, του φολικού οξέων και ιχνοστοιχείων. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες 
γύρω από την ασφαλή χορήγηση των φλαβονοειδών, ειδικά ως σκευάσματα, αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι 
δεν μπορεί οτιδήποτε θεωρείται φυτικό, φυσικό προερχόμενο από την φύση να θεωρείται αυτόματα και ασφαλές.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; 
Ιερόπουλος Πολύχρονης 
Δ/Ντης Αναισθησιολογικής Κλινικής, Γ.ν. Βέροιας

Τα οπιοειδή, κυρίως ηρωίνη, συχνά σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, υπάρχουν στην πλειονότητα των θανατηφόρων 
υπερδοσολογιών που αναφέρθηκαν στην Ευρώπη. Συνολικά, τα οπιοειδή εμπλέκονται στο 76 % των περιπτώσεων 
που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Σε ορισμένες χώρες, δεν 
αναφέρονται ή αναφέρονται περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τα μεταθανάτια τοξικολογικά ευρήματα. Επιπλέον, 
σε αρκετές χώρες, ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται με «άγνωστη ή απροσδιόριστη» τοξικολογία, ιδίως όταν 
εμπλέκονται πολλά φάρμακα. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν τουλάχιστον ένα οπιοειδές.  
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών στην ηλικιακή κατανομή των θανάτων που προκαλούνται από ναρκωτικά. 
Οι χώρες της δυτικής Ευρώπης τείνουν να έχουν μεγαλύτερο ηλικιακό προφίλ μεταξύ των θανάτων από 
υπερβολική δόση από τις χώρες της ανατολής.  Αυτό αντικατοπτρίζει, εν μέρει, τους γηράσκοντες πληθυσμούς 
χρηστών οπιοειδών συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων χρηστών παράνομων οπιοειδών, συνήθως ηρωίνης, 
καθώς και σε ορισμένες χώρες, άτομα που χρησιμοποιούν συνταγογραφούμενα οπιοειδή.
Η  Φεντανύλη και τα παράγωγα της, ως  ομάδα ουσιών αξίζει ιδιαίτερης προσοχής λόγω της υψηλής δραστικότητάς 
τους, ενέχει υψηλό κίνδυνο θανατηφόρου υπερδοσολογίας.  Στην Ευρώπη από το 2017 εντοπίστηκαν επτά νέα 
παράγωγα φαιντανύλης που δημιουργούν ανησυχίες για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ, και τα επτά είναι πλέον υπό διεθνή 
έλεγχο. Με βάση την επανεξέταση των δεδομένων που έλαβε το ΕΚΠΝΤ, το 2016 και το 2017 υπήρξαν, αντίστοιχα, 
326 και 333 θάνατοι από φαιντανύλη και 141 και 242 θάνατοι που αφορούσαν τα παράγωγα της. Δεκατρείς χώρες 
ανέφεραν κρούσματα η Εσθονία, η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και –με χαμηλότερους αριθμούς– 
η Φινλανδία αντιπροσώπευαν τις περισσότερες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Μεταξύ του 2017 και 2018, η 
Σουηδία, η Εσθονία και η Γερμανία ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στον  αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με 
τη φαιντανύλη και τα παράγωγά της, ενώ στη Φινλανδία αναφέρθηκε αύξηση. 
Όλες οι χώρες – με μία ή δύο εξαιρέσεις το 2021 – αναφέρουν ετήσια στοιχεία από μία και συχνά δύο, 
συμπληρωματικές πηγές όπως συνιστάται.  Νέα ειδικά μητρώα – τυπικά βασισμένα σε εγκληματολογικά 
εργαστήρια – αναπτύσσονται το 2020-21 (έγκαιρες και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα ναρκωτικά που 
εμπλέκονται στους θανάτους, π.χ. στην Ολλανδία). Αρκετές χώρες έχουν βελτιώσει την εξαγωγή δεδομένων από 
τα γενικά μητρώα θνησιμότητας 2020-21, π.χ. Βέλγιο και Ελλάδα.  Αρκετές χώρες ξεκίνησαν πρόσφατα νέες 
μελέτες για τη συνολική θνησιμότητα των χρηστών ναρκωτικών (π.χ. Κροατία) και ορισμένες ευρωπαϊκές κοινές 
αναλύσεις (π.χ. στην Τσεχία, τη Δανία και Νορβηγία). 
Τα�προκαταρκτικά�στοιχεία�για�το�2020-2021,��σε�αντίθεση�με�την�κρίση�που�παρατηρείται�στη�Βόρεια�Αμερική,�
υποδηλώνουν�ότι�η�Ευρωπαϊκή�Ένωση�δεν�έχει�βιώσει�κρίση�θανάτων�που�να�σχετίζονται�με�τα�ναρκωτικά.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Δρ.Ανίσογλου Σουζάνα 
Διευθύντρια ΜΕΘ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ ΑΝΘ ‘’ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ’’

Η Παρηγορική Φροντίδα επιδιώκει να εξασφαλίσει την ποιότητας ζωής ασθενών (και των οικογενειών τους) που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.
 Κάθε χρόνο  120,000 έως 135,000 ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υπηρεσίες Παρηγορικής Φροντίδας, 
δηλαδή 15,000 ασθενείς την ημέρα. 
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς ( πάνω από 95% ) θα μπορούσαν να την λαμβάνουν στο περιβάλλον 
του σπιτιού τους 
Μόνο το 3,5% μπορεί να χρειασθούν ανά πάσα στιγμή νοσηλεία σε εσωτερική δομή. 
Με βάση τα στοιχεία αυτά, υπολογίζεται ότι   χρειάζονται 500 κλίνες για τη νοσηλεία αυτών των ασθενών 
Για να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες της κατ’ οίκον φροντίδας χρειαζόμαστε περί τις 300 ομάδες, με τα 
μέλη κάθε ομάδας να εξυπηρετούν 50 ασθενείς την ημέρα
Η Παρηγορική Φροντίδα στην Ελλάδα αφορά κατά 37% περίπου, τις  ανάγκες των  καρκινοπαθών.  Το υπόλοιπο 
63% αφορά καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυματίωση, HIV, διαβήτη, κίρρωση, 
νεφροπάθειες, διάφορες μορφές άνοιας και άλλες περιπεπλεγμένες σοβαρές ασθένειες. 
Ακόμη Παρηγορική Φροντίδα χρειάζονται ενήλικες με συνοσηρότητα/ ασθενικότητα λόγω προχωρημένης ηλικίας 
και  παιδιά τόσο εξαιτίας προβλημάτων κατά τη νεογνική ηλικία όσο και λόγω συγγενών ή χρόνιων σοβαρών 
παθήσεων
Η δυνατότητα παροχής Παρηγορικής  Φροντίδας σήμερα είναι λιγότερη από 1% των αναγκών.
Η περιορισμένη ανάπτυξη της αποδίδεται σε σειρά εμποδίων.
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ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ 
Αθανασία Τσαρουχά 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ

Σημαντικός αριθμός ασθενών με καρκίνο υποφέρουν από πόνο που προκαλείται ή από τη νόσο, ή από τη 
θεραπευτική προσέγγιση της. Σε πρόσφατη συστηματική ανάλυση αναφέρεται ότι το ποσοστό των ασθενών 
με πόνο, κατά τη διάρκεια θεραπείας του καρκίνου, είναι 55%, το ποσοστό των ασθενών με πόνο, στο τέλος της 
αγωγής είναι 39,3%, ενώ ποσοστό 66% των ασθενών αναφέρουν σοβαρό πόνο, στα τελικά στάδια της νόσου.  
Το συνολικό δε ποσοστό των ασθενών, ανεξαρτήτως σταδίου νόσου, που αναφέρουν μέτριο έως ισχυρό πόνο 
είναι 38%.  Σε παρόμοια μελέτη αναφέρεται ότι το ποσοστό των ασθενών που εξακολουθούν να βιώνουν σοβαρό 
πόνο ή /και κακή ποιότητα ζωής,  λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών από τη φαρμακευτική αγωγή, αγγίζει και ίσως 
ξεπερνάει  το 10% . 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, με χορήγηση 
οπιοειδών και συνοδών φαρμάκων και διατηρεί την αντιμετώπιση του πόνου με παρεμβατικές τεχνικές, στην 4η 
θέση της κλίμακας του.
Στους ασθενείς με ανεπαρκή αντιμετώπιση του πόνου οι παρεμβατικές τεχνικές μπορούν να προσφέρουν 
ικανοποιητική αλλά και ασφαλή ανακούφιση από τον πόνο. Η πλειοψηφία δε αυτών των τεχνικών δεν είναι 
καταστροφικές και πραγματοποιούνται με την χρήση βελόνων. Εφαρμόζονται επίσης νευρολυτικές τεχνικές 
καθώς και πιο εξελιγμένες τεχνικές, που χρησιμοποιούν πιο «σοφιστικέ» τεχνολογία, όπως για παράδειγμα, 
η νευροτροποποίηση-νευροδιέγερση του νωτιαίου μυελού και οι πλήρως εμφυτευόμενες αντλίες, συνεχούς 
χορήγηση φαρμάκων νευραξονικά.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα ικανά να στηρίξουν ως ρουτίνα την 
χρήση αυτών των τεχνικών, λόγω έλλειψης μεγάλων και σωστά δομημένων μελετών, τα έως τώρα δεδομένα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς και από επαγγελματίες 
υγείας ειδικά εκπαιδευμένους στις τεχνικές αυτές. 
To 2021, η American Society of Pain and Neoroscience (ASPN) δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για την 
εφαρμογή παρεμβατικών τεχνικών σε καρκινικό πόνο που αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες 
υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία του καρκινικού πόνου.
Οι παρεμβατικές τεχνικές σε ασθενείς με καρκίνο διακρίνονται σε:
1. ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Εγχύσεις�σε�μαλακά�μόρια�και�αρθρώσεις: Συνήθως χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρόνιου καλοήθη 
πόνου που ίσως συνυπάρχει στην κατηγορία αυτή των ασθενών, όπως μυοσκελετικός πόνος η πόνος οφειλόμενος 
σε οστεοαρθρίτιδα. Ένας ασθενής με καρκίνο που ταυτόχρονα αναπτύσσει μια από αυτές τις επώδυνες καταστάσεις 
σαφώς και μπορεί να υποβληθεί σε μια τέτοια έγχυση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την 
τεχνική, όπως διαταραχές πηκτικότητας, λευκοπενία, πνευμοθώρακας. Η απόφαση για την επιτέλεση ή αποφυγή 
μιας τέτοιας τεχνικής πρέπει να στηρίζεται στην εκτίμηση οφέλους- κινδύνου καθώς και στους θεραπευτικούς 
στόχους. 
Σπονδυλικές�εγχύσεις�για�πόνο�αυχένα-�μέσης: Ο πόνος μέσης ή αυχένα μπορεί να αποτελούν συνοσηρότητες 
σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με καρκίνο και να οφείλονται είτε στην ίδια τη νόσο είτε να είναι ανεξάρτητες 
από αυτή.  Οι παρεμβατικές τεχνικές σε αυτούς τους ασθενείς περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πόνου παρόμοιας αιτιολογίας σε ασθενείς χωρίς καρκίνο, δηλαδή, 
επισκληρίδια χορήγηση στεροειδών, εγχύσεις σε ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις, RF ζυγοαποφυσιακών και εγχύσεις 
στις ιερολαγόνιες. 
Τεχνικές� για� κατάγματα� σπονδύλων: Ο οστικός πόνος είναι συχνός σε οστικές μεταστάσεις και η θεραπεία 
κατευθύνεται τόσο στην μείωση του πόνου όσο και στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης καταγμάτων. Σε 
κατάγματα σπονδύλων μπορεί να εφαρμοσθούν παρεμβατικές τεχνικές, όπως η σπονδυλοπλαστική και η 
κυφοπλαστική.
Η σπονδυλοπλαστική αποτελεί  ακτινολογικά καθοδηγούμενη μέθοδο, με στόχο  την ενίσχυση του σώματος του 
σπονδύλου που έχει υποστεί κάταγμα, με τσιμέντο 
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Η κυφοπλαστική περιλαμβάνει την εισαγωγή -μέσω ειδικής κάνουλας οδηγού- μπαλονιού στο σώμα του 
σπονδύλου, το οποίο διατείνεται με σκοπό να επαναφέρει το ύψος του σπονδύλου.
2. ΝΕΥΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
Οι νευρικοί αποκλεισμοί περιλαμβάνουν την έγχυση φαρμάκων σε νευρικές δομές με στόχο την πρόκληση 
αναλγησίας ή αναισθησίας. Οι νευρικοί αποκλεισμοί στον χρόνιο πόνο μπορεί να είναι διαγνωστικοί, προγνωστικοί 
ή θεραπευτικοί.
Οι θεραπευτικοί νευρικοί αποκλεισμοί διακρίνονται αδρά σε αυτούς που έχουν στόχο τη διακοπή της μετάδοσης 
των αισθητικών ερεθισμάτων, χωρίς να καταστρέφουν μόνιμα τις νευρικές δομές (μη νευρολυτικοί) και σε αυτούς 
που τροποποιούν μόνιμα τις νευρικές δομές (νευρολυτικοί). Γενικά, δεν υπάρχουν μελέτες υψηλής ποιότητας που 
να συγκρίνουν τις τεχνικές αυτές με άλλες αναλγητικές προσεγγίσεις, με εξαίρεση τη νευρόλυση του κοιλιακού 
πλέγματος.
Μη�νευρολυτικοί�αποκλεισμοί: Συνήθως πραγματοποιούνται με bolus χορήγηση ή με συνεχή έγχυση τοπικών 
αναισθητικών. Διάφορα είδη πόνου μπορεί να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους αποκλεισμούς.  Παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τον συνεχή αποκλεισμό του βραχιονίου πλέγματος μέσω διασκαληνικού καθετήρα για επίμονο 
πόνο ώμου ή τη συνεχή επισκληρίδιο αναλγησία σε πυελικό πόνο ή πόνο κάτω άκρων.
Συμπαθητικοί αποκλεισμοί: Ο σωματικός καρκινικός πόνος αντανακλά κεντρομόλο μετάδοση μέσω νευρικών οδών 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος (συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού). Οι συνηθέστεροι συμπαθητικοί 
αποκλεισμοί είναι ο αποκλεισμός του αστεροειδούς γαγγλίου, ο παρασπονδυλικός αποκλεισμός, ο οσφυϊκός 
αποκλεισμός, ο αποκλεισμός του κοιλιακού πλέγματος, ο αποκλεισμός του άνω υπογαστρίου πλέγματος και του 
γαγγλίου impar.
Σωματικοί� νευρικοί� αποκλεισμοί: Bolus εγχύσεις ή συνεχείς εγχύσεις- μέσω καθετήρων-μπορούν να 
πραγματοποιηθούν ώστε να διακόψουν τη μετάδοση μηνυμάτων πόνου από συγκεκριμένες περιοχές σώματος, 
όπως οι παρασπονδυλικοί αποκλεισμοί, ο αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος, ο αποκλεισμός του γασσέρειου 
γαγγλίου και οι κεντρικοί νευραξονικοί αποκλεισμοί.
Νευρολυτικοί�αποκλεισμοί:  Οι νευρολυτικές τεχνικές  έχουν θέση στην αντιμετώπιση του εμμένοντος καρκινικού 
πόνου παρά τη λήψη αναλγητικών και την εφαρμογή άλλων λιγότερο παρεμβατικών τεχνικών, σε καλά 
οριοθετημένο σωματικό ή σπλαγχνικό πόνο και σε ασθενείς με περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης.
Οι νευρολυτικές τεχνικές προσφέρουν αναλγησία καταστρέφοντας κεντρομόλες νευρικές οδούς ή συμπαθητικούς 
κλάδους που εμπλέκονται στην μετάδοση του πόνου. Νευρόλυση μπορεί να επιτευχθεί με χειρουργείο, χαμηλή 
θερμοκρασία  (κρυοαναλγησία)  θερμότητα ( radiofrequency thermal coagulation) , ή έγχυση ουσιών που 
καταστρέφουν το νεύρο (διαλύματα αλκοόλης ή φαινόλης).
Όλες οι νευρολυτικές τεχνικές οδηγούν σε κάποιου βαθμού απονεύρωση του νευράξονα περιφερικά της περιοχής 
που έχει καταστραφεί με τη νευρόλυση (Wallerian degeneration). Αν το νευρείλημμα είναι άθικτο, το νεύρο 
αναγεννάται και η αισθητικότητα αποκαθίσταται σε 3-6 μήνες. Κατά την εφαρμογή νευρόλυσης μπορεί να 
προκληθούν επιπλοκές, για τις οποίες ο ασθενής πρέπει να είναι ενήμερος, όπως κινητικές διαταραχές, αυτόνομες 
διαταραχές, δυσαισθητικός πόνος,  νευρίτιδα
Αποκλεισμός� κοιλιακού� πλέγματος: Ο αποκλεισμός αυτός εφαρμόζεται συνήθως σε ασθενείς με καρκίνο 
παγκρέατος και μπορεί να γίνει είτε διαδερμικά με ακτινοσκοπική καθοδήγηση ή υπό αξονικό τομογράφο ή 
ενδοσκοπικά με υπερηχογραφική καθοδήγηση. 
Αποκλεισμός άνω υπογάστριου πλέγματος: Ενδείκνυται σε ασθενείς με σπλαχνικό πυελικό πόνο ανθεκτικό σε 
άλλες θεραπείες.  Ο αποκλεισμός πραγματοποιείται  συνήθως διαδερμικά μέσω αμφοτερόπλευρης οπίσθιας 
προσπέλασης υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση ή υπο αξονικό. 
Επιπλοκές των παραπάνω αποκλεισμών είναι ορθοστατική υπόταση, διάρροια, τραυματισμός της αορτής ή του 
νωτιαίου μυελού, κάκωση της ουροδόχου κύστης. 
3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΥΡΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Οι συγκεκριμένες τεχνικές μπορεί να προσφέρουν αναλγησία χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες της χορήγησης 
των οπιοειδών. Για την επιτυχία των τεχνικών αυτών είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή των ασθενών, ενώ τα 
πιθανά μειονεκτήματα τους είναι το κόστος, ο κίνδυνος μόλυνσης και οι μηχανική βλάβη.
Νευροδιέγερση�νωτιαίου�μυελού: Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται συνήθως σε ασθενείς με προχωρημένη 
νόσο, λόγω κόστους αλλά και γιατί απαιτεί ενεργή συμμετοχή του ασθενούς. Ιδανικός υποψήφιος για 
νευροδιέγερση είναι ασθενής με περιοχικό νευροπαθητικό πόνο που οφείλεται στη νόσο ή στη θεραπεία της και 
δεν ανταποκρίνεται σε άλλη θεραπεία.  Η μέθοδος δεν ενδείκνυται σε ασθενή με βλάβη νωτιαίου μυελού. 
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Νευραξονική�χορήγηση�φαρμάκων: Πρέπει να μελετάται σε κάθε ασθενή με μέτριο ή σοβαρό πόνο που είναι 
ανθεκτικός σε συμβατική θεραπευτική αγωγή καθώς και σε ασθενείς που δεν ανέχονται τη θεραπεία με οπιοειδή.
Για ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης ημερών έως εβδομάδων συνιστάται η διαδερμική τοποθέτηση καθετήρα 
και σύνδεση του με εξωτερική αντλία. Ο επισκληρίδιος καθετήρας προτιμάται σε ασθενείς με χαμηλό προσδόκιμο, 
ενώ για ασθενείς με προσδόκιμο μηνών, προτιμάται η τοποθέτηση πλήρως εμφυτευμένων συστημάτων.
Όσον αφορά τα χορηγούμενα φάρμακα, συνήθως χορηγούνται οπιοειδή (μορφίνη φεντανύλη), τοπικά αναισθητικά 
(βουπιβακαίνη, ροπιβακαίνη),ziconotide,  κλονιδίνη.
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ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 
Α. Βαδαλούκα,MD,PhD,FIPP 
Προεδρος ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α, EuLAP Past President, ESRA Past President, f.Hon.Secretary of WIP, f.Chair of the Advisory Board of WIP

«Η Παροχη Παρηγορικης Φροντιδας είναι δεικτης Πολιτισμου ενός λαου» 
(1) Στην εισηγηση μου θα απαντηθουν ερωτησεις οπως 
(2) Ποιο ειναι το καλυτερο μοντελο παροχης παρηγορικης  που μεχρι σημερα λειτουργει στην Ελλαδα 
(3) Σε ποιες ομαδες πληθυσμου πρεπει να παρεχεται η Παρηγορικη Φροντιδα
(4)  Ποιος ειναι ο καλυτερος χρονος  για παροχη παρηγορικης στους καρκινοπαθεις? 
(5 )  Ποιος θα πρεπει να παρεχει Παρηγορικη Φροντιδα  σε ενα κρατος οπως η Ελλαδα που δεν υπαρχει η ειδικοτητα 

της Παρηγορικης και ποια ειναι  η ελαχιστη εκπαιδευση ,η απαραιτητη για τις αναγκες παροχης παρηγορικης 
φροντιδας στους πολιτες  

(6) Ποιος ειναι ο ρολος των νοσηλευτων στην παρηγορικη ιατρικη? 
(7 )  Ποιος ο ρολος των ψυχολογων,των κοινωνικων λειτουργων,των ενναλακτικων,των φροντιστων και των 

κρατικων λειτουργων στην παροχη Παρηγορικης Φροντιδας 
(8) Διαθεσιμοτητα οπιοειδων 
(9) Προτάσεις της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
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ΕΠΩΔΥΝΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ: ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Αποστολάκη Στέλλα 
Αναισθησιολόγος, MSc, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Η νευροπάθεια μικρών ινών (SFN) αναπτύσσεται λόγω της επιλεκτικής βλάβης των λεπτών ινών των περιφερικών 
νεύρων. Παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν SFN είναι ο διαβήτης, διάφορες λοιμώξεις, 
αυτοάνοσες και ενδοκρινικές διαταραχές, αλλά και γονιδιακές μεταλλάξεις. Η νευροπάθεια των μικρών ινών (SFN) 
αφορά συγκεκριμένα σε βλάβες των λεπτών εμμύελων (Αδ) και  αμύελων (ίνες C) περιφερικών ινών. Αυτές οι ίνες 
είναι υπεύθυνες για τη μεσολάβηση της αίσθησης της θερμοκρασίας και της αίσθησης πόνου, καθώς και για τον 
έλεγχο των αυτόνομων λειτουργιών: αποτελούν έως και το 80-90% των περιφερικών νεύρων.
Ο διαβήτης είναι η πιο κοινή αιτία περιφερικής νευροπάθειας, αντιπροσωπεύοντας το 32%-53% των περιπτώσεων 
της. Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) υπολόγισε ότι ο παγκόσμιος επιπολασμός του διαβήτη ήταν 425 
εκατομμύρια άτομα το 2017 και προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα  αυξηθεί στα 628 εκατομμύρια μέχρι το 
20451.Η  διαβητική νευροπάθεια έχει υπολογιστεί ότι επηρεάζει το 20% έως 24% όλων των ασθενών με ΣΔ και 
έχει αναφερθεί στο 19% των ατόμων με ινσουλινοεξαρτώμενο ΣΔ και στο 49% των ασθενών με μη ινσουλινο- 
εξαρτώμενο2.
Οι ασθενείς με παθολογία των μικρών νευρικών ινών συνήθως αναφέρουν συμπτώματα τα οποία περιλαμβάνουν 
αιμωδίες, παραισθησίες, υπο/υπεραλγησία, αλλοδυνία και νευροπαθητικό πόνο. Ο νευροπαθητικός πόνος είναι 
εξουθενωτικός. Χαρακτηρίζεται από κάψιμο, τσούξιμο, κνησμό, αίσθηση σαν τρύπημα με ένα μαχαίρι 6και 
αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Οι διαταραχές 
από το αυτόνομο περιλαμβάνουν ξηροφθαλμία και ξηροστομία, ορθοστατική υπόταση, διαταραχές εφίδρωσης, 
γαστροπάρεση, διάρροια, αρθροπάθεια Charcot, ανάπτυξη νευροπαθητικών ελκών στα πόδια,μη φυσιολογική 
μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και ταχυκαρδίες.
Παρά τον πρώιμο και προοδευτικό τραυματισμό των μικρών ινών στο διαβήτη, η αξιολόγηση των μικρών νευρικών 
ινών δεν περιλαμβάνεται στα ετήσια προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του διαβητικού ποδιού και η 
διαβητική περιφερική νευροπάθεια (DPN) διαγιγνώσκεται  σε όψιμο, συχνά προελκώδες στάδιο λόγω έλλειψης 
πρώιμου συστηματικού ελέγχου. Επίσης μέχρι τώρα στα πρωτόκολλα  προσυμπτωματικού ελέγχου γίνονται 
συνήθως δοκιμασίες δυσλειτουργίας των μεγάλων νευρικών ινών, πχ. χρήσης της δοκιμασίας του μονοϊνιδίου που 
εντοπίζει μόνο προχωρημένη νευροπάθεια. Σε σύγκριση με την επιτυχία των προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου του διαβητικού οφθαλμού και των νεφρών, υπάρχει σαφώς μια σύγχρονη ανάγκη για έναν αντικειμενικό 
αξιόπιστο βιοδείκτη για την ανίχνευση της πρώιμης DPN.
Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στην έρευνα της παθοφυσιολογίας της DPN, η πλήρης κατανόηση αυτής της  
παραμένει αδιευκρίνιστη. Η DPN σχετίζεται με υπεργλυκαιμία, υπερλιπιδαιμία, αντίσταση στην ινσουλίνη και 
πρωτεϊνικό καταβολισμό3. Το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την υπεργλυκαιμία  έχει ως αποτέλεσμα 
βλάβες των περιφερικών νεύρων. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει οξειδωτικό στρες στα  γάγγλια των οπισθίων 
ριζών, άξονες και κύτταρα Schwann με διαταραχή της νευρικής αγωγιμότητας, νευροαγγειακή δυσλειτουργία 
κι απόπτωση3. Υπάρχει επίσης ενεργοποίηση των μονοπατιών της πολυόλης, της οδού της εξοζαμίνης, της 
πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) και συσσώρευση τελικών προϊόντων προηγμένης γλυκοζυλίωσης με αποκορύφωμα 
τη δυσλειτουργία των νευραξόνων. Η αυξημένη ροή μέσω της οδού της πολυόλης οδηγεί σε συσσώρευση 
σορβιτόλης και φρουκτόζης3. Τα ενδονευρικά μικροαγγειακά ελλείμματα έχουν ως αποτέλεσμα υποξία και 
ισχαιμία, οξειδωτικό στρες, ενεργοποίηση του ευαίσθητου στην οξειδοαναγωγή μεταγραφικού παράγοντα 
NFκB και αυξημένη δραστηριότητα της PKC3. Επιπλέον, γενετικές παραλλαγές έχουν συσχετιστεί με DPN και 
νευροπαθητικό πόνο στον διαβήτη.5 Μελέτες συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος έχουν βρει έναν αριθμό 
γονιδιακών πολυμορφισμών που σχετίζονται με την επώδυνη-DPN. Επιπλέον, σπάνιες γενετικές παραλλαγές του 
καναλιού νατρίου Nav 1.7 έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με νευροπάθεια μικρών ινών και επώδυνη DPN5.
Η θεραπεία της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας έχει 2 συνιστώσες. Το ένα σκέλος έγκειται στην πρόληψη ενώ 
το δεύτερο στην συμπτωματική αντιμετώπιση. Καθώς δεν υπάρχουν θεραπείες  που αναστρέφουν την υποκείμενη 
νευρική βλάβη που προκαλεί η DPN η πρόληψη της αποτελεί βασικό συστατικό της φροντίδας του διαβητικού 
ασθενή. Η Αμερικάνικη Εταιρεία για τον διαβήτη (ADA) συνιστά την επίτευξη βέλτιστου ελέγχου της γλυκόζης 
στον διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 για την πρόληψη ή την επιβράδυνση της εξέλιξης της  DPN. Ωστόσο, τα 
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στοιχεία από μεγάλες, με καλή μεθοδολογία, τυχαιοποιημένες μελέτες, καταδεικνύουν ένα  σαφές όφελος για τη 
βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στον διαβήτη τύπου 1 σε σχέση με τον διαβήτη τύπου 2. Η συχνότητα 
εμφάνισης του DPN σχετίζεται επίσης με  παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως αυξημένη χοληστερόλη, 
τριγλυκερίδια, υπέρταση, παχυσαρκία και κάπνισμα . Πράγματι, όλοι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου μπορούν 
να ρυθμιστούν με έγκαιρη παρέμβαση4. Στην αιτιολογική θεραπεία έχουν θέση φάρμακα όπως το  α-λιποϊκό 
οξύ, η βενφοτιαμίνη, η ακτοβεγίνη και η επαλρεστάτη που ωστόσο δεν κυκλοφορούν  σε όλες τις χώρες. Για τη 
συμπτωματική θεραπεία της DNP χρησιμοποιούνται διάφορες κατηγορίες φαρμάκων όπως εκλεκτικοί αναστολείς 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης νοραδρεναλίνης (SNRI) και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCA).6 Οι SNRI αυξάνουν 
τη συναπτική διαθεσιμότητα της 5-υδροξυτρυπταμίνης και της νοραδρεναλίνης αυξάνοντας τη δραστηριότητα 
των κατιόντων οδών αναστολής του πόνου. Η ντουλοξετίνη είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος παράγοντας 
σε αυτήν την κατηγορία φαρμάκων. Η βενλαφαξίνη είναι ένα άλλο SNRI που έχει μικτή δράση στην πρόσληψη 
κατεχολαμινών. Σε χαμηλότερες δόσεις, αναστέλλει την πρόσληψη σεροτονίνης και σε υψηλότερες δόσεις 
αναστέλλει την πρόσληψη νορεπινεφρίνης. Τα αντιεπιληπτικά είναι μια άλλη κατηγορία φαρμάκων.6 Οι κύριοι 
μηχανισμοί δράσης περιλαμβάνουν αποκλεισμό διαύλων νατρίου, ενίσχυση της δράσης γάμμα-αμινοβουτυρικού 
(GABA) (τοπιραμάτη), αποκλεισμός διαύλων ασβεστίου κτλ. Οι αγωνιστές α2δ, δηλαδή η γκαμπαπεντίνη και η 
πρεγκαμπαλίνη, συνιστώνται ευρέως και συνταγογραφούνται  για επώδυνη την DPN6. Αυτοί οι παράγοντες 
ενεργοποιούν την αναλγητική τους δράση μέσω της σύνδεσης  με τις  α2δ-1 και α2δ-2 υπομονάδες των ευαίσθητων 
στην τάση καναλιών ασβεστίου. Οι ίνες C χρησιμοποιούν την ουσία P ως νευροδιαβιβαστή τους και η εξάντληση 
της  (μέσω της χρήσης επιθέματος καψαϊκίνης) συχνά οδηγεί σε ανακούφιση του πόνου. Η παρατεταμένη 
εφαρμογή της καψαϊκίνης εξαντλεί τα αποθέματα της ουσίας P, και πιθανώς άλλων νευροδιαβιβαστών, από τις 
αισθητήριες νευρικές απολήξεις6. Επιπλέον, αρκετές θεραπείες νευροτροποποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία για την ανακούφιση από τον πόνο στην PDN, συμπεριλαμβανομένης της ενδορραχιαίας θεραπείας, της 
διαδερμικής ηλεκτρικής διέγερσης νεύρων (TENS) και της διέγερσης του νωτιαίου μυελού (SCS). Πρόσφατα, το 
SCS 10 kHz έχει αποδειχθεί ότι παρέχει κλινικά σημαντική ανακούφιση από τον πόνο σε ασθενείς ανθεκτικούς 
στη συμβατική θεραπεία, με ένα υποσύνολο ασθενών που επιδεικνύουν βελτίωση στη νευρολογική λειτουργία2.

Βιβλιογραφία
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Review of Pharmacological and Interventional Approaches. Biomedicines. 2021 May 19;9(5):573. 
3. Feldman EL, Callaghan BC, Pop-Busui R, Zochodne DW, Wright DE, Bennett DL, Bril V, Russell JW, Viswanathan V. Diabetic 
neuropathy. Nat Rev Dis Primers. 2019 Jun 13;5(1):41. 
4. Burgess J, Frank B, Marshall A, Khalil RS, Ponirakis G, Petropoulos IN, Cuthbertson DJ, Malik RA, Alam U. Early Detection of 
Diabetic Peripheral Neuropathy: A Focus on Small Nerve Fibres. Diagnostics (Basel). 2021 Jan 24;11(2):165.  
5. Yang H, Sloan G, Ye Y, Wang S, Duan B, Tesfaye S, Gao L. New Perspective in Diabetic Neuropathy: From the Periphery to the 
Brain, a Call for Early Detection, and Precision Medicine. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Jan 17;10:929.  
6. Oral and Topical Treatment of Painful Diabetic Polyneuropathy: Practice Guideline Update Summary Report of the AAN Guideline 
Subcommittee Neurology Jan 2022, 98 (1) 31-43;
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ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ CLUSTER: ΜΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ 
Μιχαήλ Βικελής 
Νευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD, Ιατρείο Κεφαλαλγίας Mediterraneo Hospital

Η Αθροιστική Κεφαλαλγία (ΑΚ) (παλαιότεροι όροι: “ισταμινική κεφαλαλγία”, “κεφαλαλγία του Horton”, 
“ερυθροπροσωπαλγία του Bing”, “ημικρανική νευραλγία” κ.α.) είναι πρωτοπαθής κεφαλαλγία που χαρακτηρίζεται 
από επεισόδια ισχυρής μονόπλευρης κεφαλαλγίας και σημειολογίας από το αυτόνομο νευρικό σύστημα ομόπλευρα 
στο άλγος. Στην ταξινόμηση των κεφαλαλγιών της  International Headache Society (IHS), η ΑΚ υπάγεται στην 
ομάδα 3, υπό τον τίτλο “Αθροιστική Κεφαλαλγία και άλλες Τριδυμικές Κεφαλαλγίες του Αυτονόμου” μαζί με τις 
Παροξυσμικές Κεφαλαλγίες και το Σύνδρομο SUNCT. 
Η ΑΚ είναι λιγότερο συχνή από τις άλλες κύριες μορφές πρωτοπαθών κεφαλαλγιών, δηλαδή την ημικρανία και 
την κεφαλαλγία τύπου τάσεως. Ο επιπολασμός της στο δυτικό κόσμο κυμαίνεται γύρω στο 1‰ , ενώ για τη χώρα 
μας δεν υπάρχουν στοιχεία. Η νόσος είναι τρεις με τέσσερις φορές συχνότερη στους άνδρες και η συνηθισμένη 
ηλικία έναρξης 20-40 έτη.
Κλινικά η ΑΚ χαρακτηρίζεται από κρίσεις μονόπλευρης κεφαλαλγίας με άλγος σημαντικής έντασης και εντόπιση 
κογχική, κροταφική ή υπερκόγχια. Οι κρίσεις διαρκούν 15 ως 180 λεπτά της ώρας και συμβαίνουν σε αριθμό  
από 1 έως 8 την ημέρα. Ομόπλευρα στο άλγος υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: ένεση επιπεφυκότα, 
δακρύρροια, ρινόρροια ή ρινική συμφόρηση, μύση, οίδημα ή πτώση βλεφάρου. 
Μπορούν να διακριθούν δύο κλινικές μορφές ΑΚ. Η Επεισοδιακή Αθροιστική Κεφαλαλγία (ΕΑΚ) και η Χρόνια 
Αθροιστική Κεφαλαλγία (ΧΑΚ). Η ΕΑΚ είναι η συχνότερη καθώς προσβάλει το 80-90% των πασχόντων από 
ΑΚ και χαρακτηρίζεται από περιόδους κρίσεων, που καλούνται αθροιστικές περίοδοι και περιόδους ύφεσης. Οι 
περίοδοι κρίσεων διαρκούν από επτά ημέρες ως ένα έτος και οι περίοδοι ύφεσης περισσότερο από ένα μήνα. Σε 
περίπτωση μακρότερης περιόδου κρίσεων ή μικρότερης περιόδου ύφεσης, πρόκειται για ΧΑΚ. Η θεραπεία της 
ΑΚ περιλαμβάνει τρία σκέλη: Την εκπαίδευση και ενημέρωση του ασθενούς, την συμπτωματική θεραπεία, για την 
αντιμετώπιση των κρίσεων της ΑΚ και την προφυλακτική θεραπεία. 
Η αποτελεσματική θεραπεία των κρίσεων της αθροιστικής κεφαλαλγίας περιλαμβάνει μόνο την υποδόρια 
χορηγούμενη σουματριπτάνη και την εισπνοή οξυγόνου, με συγκεκριμένες συνθήκες. Η προφυλακτική θεραπεία 
στην ΑΚ είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις και ξεκινά αμέσως με τη διάγνωση, ή με την έναρξη της 
αθροιστικής περιόδου. Αυτό ισχύει για όλες τις μορφές της ΑΚ, την επεισοδιακή και τη χρόνια. Σκοπός της 
προφυλακτικής θεραπείας είναι η ταχεία επίτευξη καταστολής των κρίσεων και η διατήρηση της καταστολής 
αυτής για όλη την αναμενόμενη διάρκεια της περιόδου των κρίσεων. Η γνώση της αναμενόμενης διάρκειας της 
περιόδου κρίσεων του ασθενούς έχει ουσιώδη σημασία για την επιλογή της κατάλληλης προφυλακτικής θεραπείας. 
Καθώς οι περισσότεροι ασθενείς έχουν περιόδους κρίσεων που στερεότυπα επαναλαμβάνονται, ο υπολογισμός 
της αναμενόμενης διάρκειας περιόδου κρίσεων με βάση τη διάρκεια προηγούμενων τέτοιων περιόδων δεν 
είναι εξωπραγματικός. Για την προφύλαξη της ΕΑΚ χρησιμοποιούνται κυρίως τα κορτικοστεροειδή, ενώ στην 
προφύλαξη της ΧΑΚ αλλά και στις περιπτώσεις ΕΑΚ με μακρά διάρκεια περιόδου κρίσεων, χρησιμοποιείται η 
βεραπαμίλη και το λίθιο. Νεότερες μέθοδοι είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του CGRP και οι αποκλεισμοί 
του ινιακού νεύρου και του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου. 
Επιστημονικά στοιχεία αφορούν την Ελλάδα για την αθροιστική κεφαλαλγία, όσον αφορά την κλινική εικόνα, 
τα επιδημιολογικά στοιχεία αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ασθενείς με αθροιστική 
κεφαλαλγία στη διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματος τους, δημοσιεύτηκαν μόλις το 2016. Η προσπάθεια 
αυτή οδήγησε σε μια δημοσίευση με στοιχεία αναλυτικά και πλήρη που κάλυψε τα κενά και τις λαθεμένες αντιλήψεις 
που υπήρχαν στο θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως για παράδειγμα ότι η αθροιστική κεφαλαλγία δεν 
αφορά τις γυναίκες ή την παρωχημένη άποψη πως αφορά μόνο λίγες εκατοντάδες ασθενείς στη χώρα μας, με μια 
συχνότητα που τα παλαιά βιβλία ανέφεραν ως 1 στους 10.000 ανθρώπους και που στην πραγματικότητα είναι 
τουλάχιστον δεκαπλάσια.
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Ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία του άρθρου αυτού, όπως συνοψίζονται την περίληψη του, είναι τα εξής: 
1. Η αθροιστική κεφαλαλγία, παρά την διαδομένη αντίθετη άποψη, μπορεί να εμφανιστεί για πρώτη φορά σε 
παιδική ή και εφηβική ηλικία (η μικρότερη ηλικία έναρξης που καταγράφηκε ήταν τα 8 έτη). 
2. Οι περισσότεροι ασθενείς με αθροιστική κεφαλαλγία στην Ελλάδα παραμένουν με λαθεμένη διάγνωση ή χωρίς 
διάγνωση για πολλά χρόνια. Ο μέσος όρος, από την έναρξη της νόσου ως τη διάγνωση ήταν 7,2 χρόνια, ενώ 
το μεγαλύτερο διάστημα νόσου που καταγράφηκε χωρίς να έχει τεθεί η διάγνωση ήταν 45 χρόνια. Το 80% των 
ασθενών, είχαν επισκεφθεί κατά μέσο όρο 3,5 γιατρούς, πριν τεθεί η σωστή διάγνωση.
3. Ακόμη και σε περιπτώσεις ασθενών που είχαν φτάσει σε διάγνωση, η διεθνώς ενδεδειγμένη αγωγή είχε συστηθεί 
μόνο σε περίπου έναν στους τρεις. Δυστυχώς, μεταξύ των 302 ασθενών, σε 42 περιπτώσεις καταγράφηκε πως 
είχαν υποβληθεί σε επεμβάσεις (χειρουργικές σε μύτη, ιγμόρεια, διάφραγμα, αυχένα ή οδοντιατρικές) καθώς είχε 
θεωρηθεί πως η κεφαλαλγία τους οφειλόταν σε τέτοια προβλήματα. 
4. Παρά το ότι η εικόνα συνήθως είναι τυπική, δεν είναι σπάνιες κάποιες ατυπίες όπως η αλλαγή πλευράς του 
πόνου (12,6%), η εντόπιση της μέγιστης έντασης πόνου εκτός της «τυπικής» περιοχής (δηλαδή, μάτι, κρόταφος, 
μέτωπο) στο 10,2%, η ύπαρξη «ημικρανικών» συμπτωμάτων (ενόχληση από φως, ήχους, ναυτία έμετος) σε 
σημαντικό ποσοστό.
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ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ - ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ  
Ευθύμιος Κουλούλας, MD, PhD, 
Φυσίατρος, SFEBPRM – Ιατρός  Πόνου, EDPM

Ο χρόνιος πόνος ορίζεται ως ο πόνος που διαρκεί περισσότερο από την συνήθη περίοδο της ιστικής επούλωσης, 
γενικότερα πέραν των 12 εβδομάδων (International Association for the Study of Chronic Pain; Merskey 2011). 
Οδηγεί στην ανικανότητα, στο άγχος, στην κατάθλιψη, στην διαταραχή του ύπνου, στην κακή ποιότητα ζωής και 
σε αυξημένα κόστη στο σύστημα υγείας. (Leadley 2014; Moore 2014a; Park 2012).
Ο χρόνιος πόνος έχει ένα μέσο επιπολασμό στους ενήλικες 20%
(Breivik 2006; Moore 2014a), ο οποίος αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας (32% σε ενήλικες 25 με 34 έτη, 62% σε 
ενήλικες άνω των 75 έτη; Abdulla 2013; Elliott 1999). 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει τον χρόνιο πόνο ως παγκόσμιο δημόσιο πρόβλημα υγείας, 
με υψηλό διεθνή επιπολασμό στον γενικό πληθυσμό, (34% στις χαμηλού εισοδήματος χώρες και 30% στις υψηλού 
εισοδήματος χώρες; Elzahaf 2012). Οι χρόνιες επώδυνες παθήσεις ευθύνονται για απώλεια της ποιότητας ζωής, 
μείωση της απασχόλησης και για αυξημένα κόστη στο σύστημα υγείας (Moore 2014b).
Για πολλά έτη, η θεραπεία επιλογής για τον χρόνιο πόνο περιελάμβανε την  σύσταση για ανάπαυση και αποφυγή 
όποιας δραστηριότητας. Ωστόσο, η άσκηση μπορεί να προσφέρει οφέλη στην μείωση της σοβαρότητας του 
χρόνιου πόνου, όπως και γενικότερα οφέλη που συσχετίζονται με την βελτίωση της συνολικής φυσικής και 
πνευματικής υγείας και της φυσικής λειτουργικότητας. Έτσι, προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και άσκησης 
προωθούνται συνεχώς και αυξανόμενα και προσφέρονται σε διάφορα συστήματα υγείας για μια ποικιλία χρόνιων 
επώδυνων παθήσεων. 
Μία ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας στην θεραπεία του χρόνιου πόνου καταδεικνύει ισχυρά ότι οι 
επαγγελματίες υγείας παραδοσιακά επικεντρώνονται στην βιοιατρική πλευρά του πόνου, στηριζόμενοι πρωτίστως 
και μακράν στην φαρμακολογία, αντί να προτείνουν μερικές φορές δυνητικά μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις 
όπως η φυσική δραστηριότητα και οι αλλαγές στην συμπεριφορά για την διαχείριση του χρόνιου πόνου (Schofield 
2011).
Η καθοδήγηση συχνά προτείνει ότι η συμβουλευτική στον τρόπο ζωής είναι σημαντική: για παράδειγμα, το Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Διάκριση στην Υγεία και την Φροντίδα (National Institute for Health and Care Excellence - NICE) 
στις κατευθυντήριες οδηγίες για την οστεοαρθρίτιδα υποστηρίζει ότι  «η άσκηση θα πρέπει να αποτελεί βασική 
θεραπεία ... ανεξαρτήτως ηλικίας, συνοσηρότητας, σοβαρότητας του άλγους και της ανικανότητας. Η Ασκηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: την εστιακή μυική ενδυνάμωση και την γενική αεροβική φυσική κατάσταση» (NICE 2014).
Το  2013 το Διασυναδελφικό Δίκτυο Κατευθυντήριων Οδηγιών της Σκωτίας (Scottish Intercollegiate Guideline 
Network - SIGN)
έκανε ισχυρή σύσταση για την διαχείριση του χρόνιου πόνου με την χρήση της άσκησης, βασισμένο σε 
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCTs), δηλώνοντας ότι: «η άσκηση και οι θεραπείες με άσκηση, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, συστήνονται για την διαχείριση των ασθενών με χρόνιο άλγος» (SIGN 2013).
Ως Φυσική Δραστηριότητα ορίζεται από τον ΠΟΥ «κάθε σωματική κίνηση παραγόμενη από τους σκελετικούς 
μύες η οποία απαιτεί κατανάλωση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου δραστηριότητες κατά την εργασία, το 
παιχνίδι, τις οικιακές δραστηριότητες υγιεινής, τις δραστηριότητες αναψυχής και το ταξίδι» (WHO 2015). Ο ΠΟΥ 
επίσης δηλώνει ότι «η άσκηση... είναι μία υποκατηγορία της φυσικής δραστηριότητας η οποία είναι σχεδιασμένη, 
δομημένη, επαναλαμβανόμενη, και στοχεύει στην βελτίωση ή την διατήρηση ενός ή περισσοτέρων συστατικών 
της φυσικής κατάστασης» (WHO 2015).
Η φυσική δραστηριότητα για την υγεία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: Μπορεί να είναι δομημένη άσκηση, 
σε τμήματα, σε γυμναστήρια, σε κατ’οίκον προγράμματα ή σε προγράμματα ψηφιακής μορφής (DVD), ή μη 
δομημένη σε λίγες δραστηριότητες της κάθε ημέρας (δραστηριότητες καθημερινής ζωής).
Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση μπορούν να ποικίλουν σε ένταση, συχνότητα, και είδος: Αεροβική (όπως 
περπάτημα) ή πιο στοχευμένα προγράμματα άσκησης, όπως Yoga, Pilates, and Tai chi, με στόχο την αύξηση 
της ευκαμψίας, του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, την ενδυνάμωση κορμού ή της ισορροπίας. Η φυσική 
δραστηριότητα και η άσκηση μπορούν, επίσης, είτε να καθοδηγούνται από ένα επαγγελματία άσκησης είτε να 
διεξάγονται αποκλειστικά από την ατομική πρωτοβουλία και παρακίνηση. Μπορούν να εκτελούνται είτε στο 
έδαφος είτε στο νερό, και μπορούν να ασκούν είτε όλο το σώμα είτε στοχευμένα μία σωματική περιοχή. Οι 
περισσότεροι τύποι ασκήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να είναι εφαρμόσιμοι σε χώρο περιορισμένης 
κίνησης (π.χ. σε καρέκλα, κρεβάτι, άλλη βοηθητική συσκευή).
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Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση μπορούν να  προσαρμοστούν για ένα άτομο, και είναι κάτι που οι άνθρωποι 
μπορούν να κάνουν ατομικά για τον εαυτό τους. Είναι απίθανο να συσχετισθούν με κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια 
όπως αλληλεπίδραση με φαρμακευτική αγωγή ή να γίνει κατάχρηση από ενήλικες πάσχοντες από χρόνιο πόνο 
συγκρινόμενες με φαρμακευτικές ή χειρουργικές παρεμβάσεις. Αποτελούν, επομένως, μία ελκυστική θεραπευτική 
επιλογή για την διαχείριση του άλγους του ασθενή. 
Ωστόσο, παρόντα στοιχεία της τρέχουσας βιβλιογραφίας προτείνουν ότι είναι ανεπαρκής από μόνη της, προς την 
επίτευξη μίας σημαντικής αλλαγής, η ατομική συμβουλευτική για άσκηση (SIGN 2013), και είναι μία λανθασμένη 
συνταγογραφούμενη παρέμβαση όταν δεν λαμβάνει υπόψιν τις ατομικές ιδιαιτερότητες, την παρούσα κατάσταση 
υγείας και την φυσική κατάσταση, όπως επίσης οδηγία για άσκηση που δεν ενσωματώνει παραμέτρους όπως 
την διαβάθμιση, την προοδευτική εξέλιξη, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως υποτροπές πόνου 
‘flare-ups’, ή ακόμη και καρδιακά επεισόδια ή αναπνευστικά συμβάματα (American College of Sports Medicine 
2007).
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι ενήλικες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον «150 με 300 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης ή 
τουλάχιστον 75 με 150 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης ή έναν συνδυασμό των δύο κάθε εβδομάδα για να έχουν 
ουσιαστικά οφέλη». Και κυρίως δεν θα πρέπει να ξεχνούν την ενδυνάμωση των μυών δύο φορές την εβδομάδα.
Για τα παιδιά και τους εφήβους συνιστά «τουλάχιστον 60 λεπτά ημερησίως μέτριας άσκησης όλη την εβδομάδα». 
Για όλα τα παιδιά και τους εφήβους, ο ΠΟΥ συστήνει να έχουν κατά μέσο όρο καθημερινά μία ώρα σωματικής 
άσκησης και να περιορίσουν τις ώρες που περνούν μπροστά από τις οθόνες. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών 
πρέπει να αναπληρώνουν την καθιστική ζωή με σωματική δραστηριότητα ώστε να αποφεύγουν τις ασθένειες 
και να προσθέσουν χρόνια στη ζωή τους, σύμφωνα με την εκστρατεία «Κάθε κίνηση μετρά» (Every move counts).
Οι έγκυες γυναίκες και οι λεχώνες θα πρέπει να έχουν μέτρια ή έντονη σωματική δραστηριότητα για 150 με 
300 λεπτά την εβδομάδα. Οι ενήλικες άνω των 65 ετών θα πρέπει να ενισχύσουν το μυικό τους σύστημα και να 
επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που βελτιώνουν τον συντονισμό και την ισορροπία τους ώστε να αποφεύγουν 
τις πτώσεις.
Από το 1980, η ιατρική εντολή του γενικού ιατρού έχει αλλάξει  κινούμενη από την «ανάπαυση» στην ελαχιστοποίηση 
του κλινοστατισμού και την ενίσχυση ενός ενεργητικού ρόλου (back pain, Waddell 1987). Η άσκηση δύναται να 
έχει όφελος στην μείωση της σοβαρότητας του χρόνιου πόνου, καθώς και πιο γενικά οφέλη στην βελτίωση της 
συνολικής φυσικής, πνευματικής υγείας καθώς και της φυσικής λειτουργικότητας ασθενών με χρόνιο πόνο, στην 
κατάθλιψη (Finan 2013), στον αποσυντονισμό (Bousema 2007), και στην παχυσαρκία (headache/migraine, Bigal 
2012; fibromyalgia, Ursini 2011). Μελέτες έχουν δείξει ότι μία μόνο συνεδρία άσκησης αυξάνει την ενδογενή 
παραγωγή οπιοειδών, οδηγώντας σε παροδική ανακούφιση (αντι-αλγαισθησία), ενώ επαναλαμβανόμενες 
συνεδρίες άσκησης παράγουν μεγαλύτερης διάρκειας διαστήματα ανακούφισης (αντί-αλγαισθησίας) (Stagg 2011).
Η αεροβική άσκηση συσχετίζεται ισχυρά με την απώλεια σωματικού βάρους (Messier 2013), η οποία με την σειρά 
της έχει επίδραση στην διαχείριση του χρόνιου πόνου καθώς μειώνεται η πίεση από τις αρθρώσεις. Εναλλακτικά, η 
άσκηση υπό αντίσταση ή άλλοι τύποι άσκησης ενδυνάμωσης, μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα του ασθενή 
να υποστηρίζει τα οστά και τους χόνδρους του με την βελτίωση του μυικού υποστηρικτικού συστήματος μίας 
άρθρωσης, στοχεύοντας στην ανακούφιση της δυσκαμψίας (Mayer 2008) και την ανακούφιση από τον πόνου. 
Η άσκηση υπό αντίσταση με ασκήσεις πλήρους εύρους κίνησης της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης  
(σε χρόνιο οσφυικό πόνο ) δύναται να επιδράσει στον μεταβολισμό του μεσοσπονδύλιου δίσκου με βελτίωση της 
μεταβολικής του κυκλοφορίας και της πιθανής ανακατασκευής του  (Mooney 2006). Τέλος, οι ασκήσεις ισορροπίας 
κι ευκαμψίας προάγουν οφέλη καθώς μειώνουν τις πιθανότητες για πτώσεις, κακώσεις και περαιτέρω άλγος 
(Harvard 2013).
Τα προγράμματα  φυσικής δραστηριότητας και άσκησης προοδευτικά συστήνονται και προάγονται από πολλά 
συστήματα υγείας (American College of Sports Medicine (ACSM). ‘Η Ασκηση είναι Φάρμακο’ το παγκόσμιο μήνυμα 
(Inaugural World Congress 2010) και σε μία πληθώρα παθήσεων χρονίου πόνου, όπως η αρθρίτιδα (Fransen 2014; 
Silva 2010), η ινομυαλγία (Busch 2013), η δυσμηνόρροια (Brown 2010). Είναι πολύ σημαντικό να ταυτοποιηθεί 
κατά πόσο και πως οι παρεμβάσεις της άσκησης μπορούν να είναι αποτελεσματικές και εκτελούμενες με ασφάλεια 
από ασθενείς με χρόνιο πόνο.
Ανεξαρτήτως όμως ποιότητας μελετών, τα αποτελέσματα συνεχώς υποστηρίζουν τα οφέλη της φυσικής 
δραστηριότητας στην διαχείριση του χρόνιου πόνου, τόσο ως μεμονωμένη όσο και ως συστατικό ενός 
πολυπαραγοντικού προγράμματος φαρμακοθεραπείας και γνωστικής συμπεριφεριολογικής προσέγγισης. Η 
επίδραση της άσκησης στην εξέλιξη μίας πάθησης είναι ευρέως άγνωστη. Παρόλο που κατευθυντήριες οδηγίες 
δίνουν μία νομιμότητα κι ασφάλεια στην συνταγογράφηση της άσκησης οι ασθενείς χρόνιου πόνου νιώθουν πιο 
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ασφαλείς όταν η φυσική δραστηριότητα εφαρμόζεται εξατομικευμένα στις ανάγκες και τους περιορισμούς τους. 
Κάθε ποσότητα ή τύπος κίνησης είναι ανώτερη από όποια καθιστική συμπεριφορά, επιτρέποντας ένα σημαντικό 
περιθώριο συνταγογράφησης της κίνησης. Ο εναγκαλισμός του ασθενή με χρόνιο πόνο με την διά βίου φυσική 
δραστηριότητα για την βελτίωση του άλγους, της φυσικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής αποτελεί ένα 
ιδεατό παράδειγμα της ιατρικής τέχνης κι επιστήμης.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 
Ειρήνη Παπαγεωργίου 
Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΜΕΘ-Ιατρείου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, ΑΝΘ Θεαγένειο

Η επικοινωνία ορίζει ένα ευρύτατο πεδίο φαινομένων που παίρνουν όλο και σημαντικότερες διαστάσεις στις 
σύγχρονες κοινωνίες και που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τεχνολογιών, 
νέων αξιών και νέων μεθόδων κοινωνικού ελέγχου. Η επικοινωνία αποτελεί μία συνεχή, δυναμική διεργασία, που 
ενοποιεί πολλαπλούς τρόπους συμπεριφοράς: το λόγο, τις κινήσεις, το βλέμμα, το διαπροσωπικό χώρο και γι’αυτό 
θα πρέπει να θεωρείται ως μια αλληλεπίδραση και όχι ως μια κατάσταση1. 
Η σχέση μεταξύ γιατρών και ασθενών αποτελεί σημαντικό παράγοντα  για την αποτελεσματική θεραπεία. Ήδη 
από το 1927, ο Peabody και συνεργάτες2  πρότειναν ότι «η πρακτική της ιατρικής, στην ευρεία της έννοια, 
περιλαμβάνει την ολιστική σχέση του γιατρού με τον/την ασθενή του». Αργότερα, η σημαντικότητα αυτής της 
σχέσης περιγράφηκε από τον Balint το 19553 ως «ο γιατρός σαν φάρμακο». Στην ψυχοθεραπεία, η ποιότητα της 
θεραπευτικής σχέσης φάνηκε να διαμορφώνει την πορεία του ασθενούς περισσότερο από ότι οι εφαρμοζόμενες 
εξειδικευμένες τεχνικές4. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα,  «το να γνωρίζεις τον ασθενή  είναι εξίσου σημαντικό με 
το να γνωρίζεις τη νόσο» και οι γιατροί με ζεστή και φιλική συμπεριφορά είναι περισσότερο αποτελεσματικοί από 
εκείνους που διατηρούν αυστηρή, επαγγελματική στάση5. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση του ασθενούς, η πιστή 
εφαρμογή αλλά και η έκβαση της θεραπείας του σχετίζονται με τη σχέση γιατρού-ασθενούς4.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενούς και επαγγελματία υγείας είναι δυαδική και η έκβασή της επηρεάζεται από 
πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Το επικοινωνιακό πλαίσιο, όπως καθορίστηκε  από τον Feldman-Stewart 
και συνεργάτες6, απαρτίζεται από 4 κυρίαρχα συστατικά. Πρώτον, η προσήλωση στη σχέση περιλαμβάνει τους 
επικοινωνιακούς στόχους όλων των συμμετεχόντων. Δεύτερον, οι ανάγκες, οι ικανότητες, οι αξίες, τα πιστεύω 
και τα συναισθήματα γιατρών και ασθενών επιδρούν στην επικοινωνία. Τρίτον, η διαδικασία της  επικοινωνίας 
περιλαμβάνει το πώς  τα μηνύματα, λεκτικά και μη λεκτικά, διαβιβάζονται και λαμβάνονται. Τέταρτον, το γενικό 
περιβάλλον  στο οποίο προκύπτει η επικοινωνία περιλαμβάνει εξωτερικούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, οι 
προσδοκίες και οι προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων. Τα σημαντικά μη λεκτικά στοιχεία του γιατρού, 
απαραίτητα ώστε ο ασθενής να προβεί σε αποκαλυπτικό/λεπτομερές ιστορικό, είναι η βλεμματική επαφή, η 
στάση σώματος, ο τόνος της φωνής, τα νεύματα της κεφαλής και οι χειρονομίες. Συγκεκριμένα η στάση των 
ασθενών ακριβώς στο επίπεδο του γιατρού και σε γωνία 45 μοιρών, ήταν η καλύτερη σε ότι αφορά τη συχνότητα 
βλεμματικής επαφής7.
Η ενσυναίσθηση ( empathy ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχημένη επικοινωνία μεταξύ γιατρού και 
ασθενούς και βελτιώνει τη θεραπευτική  έκβαση8. Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί μια μορφή συμπάθειας, καθώς η 
συμπάθεια αφορά στη συμμετοχή σε μια ψυχική κατάσταση κάποιου που πάσχει, ενώ η ενσυναίσθηση απαιτεί τη 
συναισθηματική ταύτιση και την κατανόηση των συναισθημάτων, όπως τα βιώνει ο ασθενής. Η εκπαίδευση των 
τελειόφοιτων της Ιατρικής στις επικοινωνιακές δεξιότητες λαμβάνει στην εποχή μας μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως 
σε ότι αφορά τη γραπτή συναίνεση των ασθενών, την ανακοίνωση δυσάρεστων νέων αλλά και την ενσυναίσθηση.
Το Ινστιτούτο βελτίωσης της παροχής φροντίδας (Institute for Healthcare Improvement, IHI)9 αναφέρει ότι τα 
Συστήματα Υγείας οφείλουν να είναι ασθενοκεντρικά και να συμπεριλαμβάνουν ασθενείς και συγγενείς στο 
σχεδιασμό της θεραπείας. Η ασθενοκεντρική φροντίδα απαιτεί σεβασμό στις αξίες και στις ανάγκες του ασθενούς, 
πληροφόρηση και επικοινωνία, συνεργασία στη φροντίδα, εμπλοκή της οικογένειας και αρμονική σχέση 
μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Ο Eldh και συνεργάτες10, συμπέραναν ότι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ασθενών, αναγνωρίζοντάς τους και ως προσωπικότητες και ως απαραίτητους 
συνεργάτες. Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι προτιμήσεις των ασθενών συχνά διαφέρουν 
σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Η πλειονότητα των ασθενών που μεταφέρονται επειγόντως σε Νοσοκομειακό  
Ίδρυμα προτιμά τον παθητικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο11. 
Ο απλός και ξεκάθαρος λόγος είναι βασικός τόσο για αυτούς που μοιράζονται την ίδια γλώσσα και πολιτισμό, όσο 
και για γιατρούς και ασθενείς με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και μητρική γλώσσα. Πρόσφατες μελέτες12 
τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης επικυρωμένων και σταθμισμένων μεταφράσεων στις Ευρωπαϊκές χώρες.
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Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της επικοινωνίας γιατρών-ασθενών στην τελική έκβαση και στην ποιότητα 
της ζωής των ασθενών, έχουν προταθεί διάφορα μέτρα όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια για επικοινωνιακές 
δεξιότητες σε γιατρούς, ευαισθητοποίηση των κλινικών γιατρών σε συναισθηματικούς υπαινιγμούς των ασθενών, 
επικοινωνία με ελάχιστο τεχνολογικό εξοπλισμό, εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών, ενίσχυση της αυτονομίας 
των ασθενών, ενεργητική ακρόαση και εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπεία με απώτερο στόχο την ακριβή 
διάγνωση και την ενίσχυση της επικοινωνίας και του θεραπευτικού αποτελέσματος13,14.
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ΧΡΟΝΙΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Ελένη Μόκα,  
MD, PhD, MSc, EDRA, Αναισθησιολόγος, Ηράκλειο, Κρήτη

Ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος (Chronic Post Surgical Pain – CPSP) αποτελεί μια από τις συχνότερες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές, με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των χειρουργικών ασθενών, 
και ακόλουθη σημαντική επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της οικονομίας σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. 
Η διάμεση επίπτωση χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου στους 6 ως 12 μήνες μετά την επέμβαση ανέρχεται σε 
ποσοστό 20 ως 30%, με ελαφρά μείωση της προαναφερθείσας συχνότητας με την πάροδο του χρόνου. Τα 
ποσοστά εμφάνισης μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επέμβασης. Ωστόσο, η μεγάλη διακύμανση 
της επίπτωσης (5 – 85%) αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε μεθοδολογικές διαφορές κατά τον υπολογισμό τους, 
λόγω των διαφορετικών μεθόδων που εφαρμόζονται κατά τη συλλογή των δεδομένων, αλλά και λόγω της χρήσης 
ανομοιογενών και μη ξεκάθαρων ορισμών του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. 
Ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος αποτελεί πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς, εξαιτίας του αυξανόμενου 
αριθμού χειρουργικών επεμβάσεων παγκοσμίως. Η παχυσαρκία, οι φλεγμονώδεις νόσοι και τα νοσήματα του 
ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και το αυξημένο προσδόκιμο ζωής έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενο όγκο 
επεμβάσεων, μεταξύ των οποίων η ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, που σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο 
εμφάνισης χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου, ενώ υπάρχουν πλέον και σχετικές αναφορές και στον παιδιατρικό 
πληθυσμό. 
Ο ορισμός του χρόνιου μετεγχειρητικού ή μετατραυματικού πόνου τυποποιήθηκε το 2019, μετά τη συμπερίληψή 
του ως οντότητα στη νέα Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων, κατά την Ενδέκατη Αναθεώρηση αυτής (ICD-11), και 
περιγράφεται ως ακολούθως: 
- Πόνος που αναπτύσσεται ή αυξάνεται σε ένταση μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό ιστού
-  Πόνος που εμμένει πέρα   από τη διαδικασία επούλωσης του χειρουργικού τραύματος, δηλαδή ≥ 3 μήνες μετά το 

«συμβάν» ενεργοποίησης της αλγαισθητικής διαδικασίας
-  Πόνος που εντοπίζεται είτε στην περιοχή της χειρουργικής τομής/τραυματισμού, ή που επεκτείνεται στην 

ευρύτερη περιοχή κατανομής νεύρου (δερμοτόμια - νευροτόμια)
-  Πόνος που η αιτία του έχει αποκλεισθεί ότι οφείλεται σε άλλα προϋπάρχοντα αίτια (πχ προϋπάρχοντα επώδυνα 

σύνδρομα, λοίμωξη, κακοήθεια)
- Ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος μπορεί συχνά να επιδεικνύει χαρακτηριστικά νευροπαθητικού πόνου
Η συμπερίληψη του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου στο ICD-11 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, που (α) θα επιτρέψει 
σε μελλοντικές μελέτες να αναφέρουν τη συχνότητα εμφάνισής του με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια, (β) θα 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση των κλινικών ιατρών κατά την αντιμετώπισή του ως νόσου παρά απλώς ως ένα 
σύμπτωμα, ενώ (γ) επιβεβαιώνει την ανη ανάγκη για εξειδικευμένη αντιμετώπιση και θεραπεία.
Οι μηχανισμοί μετάπτωσης του οξέος μετεγχειρητικού σε χρόνιο πόνο είναι πολύπλοκοι και η υποκείμενη 
παθοφυσιολογία περιλαμβάνει τις διαδικασίες περιφερικής και κεντρικής  ευαισθητοποίησης. Η φλεγμονώδης 
και ανοσολογική απάντηση στην νευραξονική και ιστική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης 
νευροδιαβιβαστών περιφερικά καθώς και στο νωτιαίο μυελό, οδηγούν σε ενεργοποίηση της μικρογλοίας, έκτοπη 
νευρωνική δραστηριότητα και παθολογικές μεταβολές στα οπίσθια κέρατα του ΝΜ. Παράλληλα, μεταβολές σε 
υπερνωτιαίο επίπεδο, με συμμετοχή των καθοδικών ανασταλτικών/τροποποιητικών οδών του πόνου φαίνεται ότι 
συμμετέχουν και οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.
Η πρώιμη και έγκαιρη αναγνώριση των σχετιζόμενων παραγόντων κινδύνου μπορεί να επιτρέψει τη διαστρωμάτωση 
του κινδύνου και την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης της εμφάνισης χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Σε μια 
προσπάθεια δημιουργίας προγνωστικών μοντέλων, διάφοροι παράγοντες κινδύνου καθόλη την περιεγχειρητική 
περίοδο έχουν εντοπιστεί και ενοχοποιηθεί σε διάφορες μελέτες, αν και η σχετική τεκμηρίωση είναι ελλιπής.
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Ο τύπος της επέμβασης είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης για την εμφάνιση του χρόνιου μετεγχειρητικού 
πόνου. Αν και η έκταση του χειρουργικού τραύματος και η διάρκεια της επέμβασης είναι βασικοί προγνωστικοί 
παράγοντες, ο τύπος και το είδος του τραυματισμένου ιστού επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό θα 
μπορούσε να εξηγήσει γιατί η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική δεν μειώνει πάντα τον κίνδυνο εμφάνισης 
χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Για παράδειγμα, μια λαπαροσκοπική επέμβαση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σε 
ορισμένους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων, όπως αποκατάσταση κήλης ή και χολοκυστεκτομή, αλλά όχι μετά 
από χειρουργική επέμβαση γαστρεντερικού συστήματος ή νεφρεκτομή. 
Η σοβαρότητα του οξέος μετεγχειρητικού πόνου είναι σταθερός και ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 
της για την εμφάνιση χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Αν και η ένταση του οξέος πόνου, ιδιαίτερα η ένταση του 
πόνου που προκαλείται κατά την κίνηση ή η μεγίστη ένταση του πόνου που δυνητικά βιώνει ο ασθενής καθόλη 
την περιεγχειρητική περίοδο, αποτελούν επιβεβαιωμένους παράγοντες κινδύνου, εντούτοις ορισμένες μελέτες 
καταλήγουν ότι η διάρκεια του έντονου πόνου και η πορεία αποδρομής του (pain trajectory) διαδραματίζουν 
εξίσου σημαντικό ρόλο. Οξύς μετεγχειρητικός πόνος με χαρακτηριστικά στοιχεία νευροπαθητικού πόνου άμεσα 
μετά το χειρουργείο χαρακτηρίζεται από ισχυρή συσχέτιση με την εμφάνιση χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. 
Σε αυτό το πλαίσιο, προληπτικός έλεγχος/screening μετεγχειρητικά με τη χρήση QST (για την αναγνώριση/
αξιολόγηση της πιθανής υπεραλγησίας) ή χρήση του ερωτηματολογίου Douleur Neuropathique 4 (DN4) μπορούν 
να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου με νευροπαθητικούς χαρακτήρες. Επιπλέον, 
ο οξύς σπλαχνικός πόνος μετεγχειρητικά είναι ίσως ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης σε σχέση με αυτόν που 
εκλύεται αποκλειστικά πέριξ του σημείου της χειρουργικής τομής.
Οι ασθενείς με ιστορικό προϋπάρχοντος χρόνιου πόνου, ιδιαίτερα στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης, 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Προϋπάρχοντα  χρόνια επώδυνα 
σύνδρομα (ινομυαλγία, ημικρανία, οσφυαλγία) φαίνεται ότι αυξάνουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο. Είναι 
δε πιθανό ότι οι συνυπάρχοντες ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου (άγχος, καταστροφολογία, μειωμένη 
ικανότητα αντιμετώπισης του πόνου, κατάθλιψη και υπερεπαγρύπνηση), οι συννοσηρότητες και η μακροχρόνια 
χρήση οπιοειδών, συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης χρόνιου μετεγχειρητικού 
πόνου σε αυτούς τους ασθενείς. Πρόσφατες μετα-ανάλυση υπογραμμίζει το άγχος ως τον κύριο ψυχολογικό 
παράγοντα κινδύνου και σε μικρότερο βαθμό την κατάθλιψη, την καταστροφολογία, την κινησιοφοβία και τη 
μειωμένη αυτοαποτελεσματικότητα).
Η νεαρή ηλικία, το γυναικείο φύλο και ο υψηλός ΔΜΣ σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιου 
μετεγχειρητικού πόνου. Ομοίως, η κατάσταση της εκπαίδευσης και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες έχουν 
εντοπιστεί σε ορισμένες μελέτες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Αναφορικά με τις υποψήφιες μεταλλάξεις 
μεμονωμένου/ων γονιδίου/ων που σχετίζονται με αυξημένη ευαισθησία στον πόνο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο έχει 
αναγνωριστεί ως πιθανός παράγοντας κινδύνου, αν και η προγνωστική τους αξία θεωρείται προς το παρόν πτωχή, 
καθώς απαιτούνται περισσότερα δεδομένα.
Οι παράγοντες κινδύνου που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου δεν είναι 
ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα ο προεγχειρητικός πόνος είναι πιο συχνός σε ασθενείς του γυναικείου 
φύλου και οι ψυχοκοινωνικές διαταραχές σχετίζονται με υψηλότερη ευαισθησία στον πειραματικό πόνο καθώς 
και στον προεγχειρητικό χρόνιο πόνο. Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί η συσχέτιση των παραγόντων 
κινδύνου με το χρόνιο πόνο διαφέρει μεταξύ των μελετών. Οι μελλοντικές μελέτες πρέπει να διερευνήσουν τους 
παράγοντες κινδύνου χρησιμοποιώντας τον ίδιο ορισμό για το χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο και επαρκή μεγέθη 
δείγματος πληθυσμών, αλλά και να αξιολογούν τεκμηριωμένα μέτρα έκβασης που αναφέρονται από τον ίδιο τον 
ασθενή (Patient Reported Outcome Measures – PROMs). Τέλος, οι παράγοντες κινδύνου που εμπλέκονται στη 
μετάβαση από τον οξύ στο χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο πιθανώς διαφέρουν από αυτούς που εμπλέκονται στη 
διατήρηση του.
Ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος αποτελεί μια σημαντική κλινική αλλά και κοινωνικοοικονομική πρόκληση, που 
περιλαμβάνεται πλέον στο νέο ICD – 11. Έχουν εντοπιστεί διάφορα ποσοστά επίπτωσης ανάλογα με τη χειρουργικής 
επέμβαση, καθώς και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή, ενώ έχουν γίνει κ προσπάθειες για την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων  μοντέλων πρόβλεψης, σε μια προσπάθεια στοχευμένης διαχείρισης ομάδων υψηλού 
κινδύνου για μετάπτωση οξέος σε χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο.
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ΧΡΟΝΙΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
Στεφανάκης Γεώργιος 
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Α’ ΠαΓΝΗ

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό του εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου.1, 2 Συνήθως 
ορίζεται ως ο πόνος που:
 -  διαρκεί >3 μήνες (στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα χρονικά όρια, από 2 έως 6 μήνες) μετά τη χειρουργική 

επέμβαση
 -  δεν προϋπήρχε προεγχειρητικά ή έχει διαφορετικούς χαρακτήρες και ένταση από τον προεγχειρητικό πόνο
 - εντοπίζεται στη χειρουργηθείσα περιοχή ή έχει αντανακλάσεις
 - δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλα αίτια (πχ φλεγμονή).2, 3, 4 
 -  χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος επηρεάζει την ποιότητα της ζωής, αποτελεί συνέχεια του οξέος μετεγχειρητικού 

πόνου ή εμφανίζεται μετά από ασυμπτωματική περίοδο και δε σχετίζεται με προϋπάρχοντα προβλήματα ή 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. 1, 3, 5, 6

Ενώ περισσότερα από 2.000.000 παιδιά υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, η ανάπτυξη του 
εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου δεν είναι καλά κατανοητή, ούτε είναι ο επιπολασμός του καλά τεκμηριωμένος.1, 
7 Η ετήσια επίπτωση του μέτριου προς σοβαρού χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου αγγίζει το 12% στους ενηλίκους 
και το 22% στα παιδιά.6, 8, 9 Σε μεγάλες επεμβάσεις, όπως οπίσθια σπονδυλοδεσία, αναφέρεται επιπολασμός 
έως 65%.8 Ο σοβαρός χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να παρουσιάζει κυρίως χαρακτήρες νευροπαθητικού 
πόνου.4 Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για τον χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο στα παιδιά, φαίνεται 
ότι η παρουσία του σχετίζεται με χειρότερη έκβαση και μεγαλύτερη λειτουργική δυσλειτουργία και σε αυτόν τον 
πληθυσμό.3 Η υποδιάγνωσή του οδηγεί σε έλλειψη συγκεκριμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τα παιδιά 
που πάσχουν από σοβαρό πόνο.4 Ο πόνος επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα των παιδιών, όπως την 
κίνηση, το παιχνίδι και τη λήψη τροφής, με κίνδυνο την κοινωνική απομόνωση, τις συχνές απουσίες από το 
σχολείο, την ελαττωμένη απόδοση στα μαθήματα και τα αθλήματα και την προδιάθεση για κατάθλιψη, άγχος και 
διαταραχές του ύπνου.1, 9 Φραγμούς στη μετεγχειρητική αναλγησία των παιδιών αποτελούν παράγοντες που 
σχετίζονται με τους γονείς, τα παιδιά, τους φαρμακευτικούς παράγοντες και το ίδιο το σύστημα.9
Ο πόνος στα παιδιά συχνά υποθεραπεύεται είτε λόγω της λανθασμένης αντίληψης ότι τα παιδιά δεν πονούν 
ή λόγω του φόβου των ανεπιθύμητων ενεργειών των αναλγητικών παραγόντων.10 Κι αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, καθώς η εμπειρία του πόνου στην παιδική ηλικία μπορεί να διαμορφώσει περαιτέρω εμπειρίες κατά 
την ενήλικη ζωή.10 Η εμπειρία του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου στην παιδική ηλικία μπορεί να επιδράσει στη 
συναπτική πλαστικότητα και κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων της ανάπτυξης και οι επιδράσεις αυτές μπορεί να 
συνεχίσουν να υφίστανται κατά την ενήλικη ζωή.11 Σε περίπτωση χρόνιου ή επαναλαμβανόμενου πόνου κατά την 
παιδική ηλικία, στα 2/3 των περιπτώσεων, ο πόνος μπορεί να συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή.8 Επίσης, φαίνεται 
ότι η χρήση οπιοειδών για την αντιμετώπιση του πόνου κατά την εφηβεία σχετίζεται με μη ιατρική χρήση τους 
κατά την ενήλικη ζωή.11 
Η έλλειψη κατανόησης των μηχανισμών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου 
και η απουσία παροχής επαρκούς διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αναλγησίας οδηγούν σε σημαντικό κίνδυνο 
εμφάνισης χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.11 Ο προσδιορισμός των χαρακτήρων του πόνου στα παιδιά μπορεί 
να είναι δύσκολος με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση.2 Η δυσκολία στην περιγραφή και την εντόπιση 
του πόνου, καθώς και η παρουσία προεγχειρητικού πόνου, μπορούν να δυσχεράνουν τη διάγνωση του εμμένοντος 
μετεγχειρητικού πόνου.2 Λόγω του μικρού αριθμού των μελετών και του μικρού δείγματος του πληθυσμού δεν 
είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου στα 
παιδιά.3 
Σε αντίθεση με τους ενηλίκους, όπου οι παράγοντες που συμβάλλουν στον χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο είναι 
καλά μελετημένοι, στον παιδιατρικό χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο υπάρχουν αρκετά κενά ως προς τις γνώσεις και 
την κατανόησή του.11 Κι ενώ στους ενηλίκους οι προεγχειρητικοί παράγοντες, όπως η ψυχολογική κατάσταση, 
η ένταση του πόνου και η λειτουργία των ενδογενών συστημάτων τροποποίησης του πόνου, μπορούν να 
προβλέψουν την μετεγχειρητική έκβαση ως προς τον πόνο, αυτοί οι παράγοντες δεν έχουν μελετηθεί καλά στον 
παιδιατρικό πληθυσμό.11 Φαίνεται ότι όπως και στους ενηλίκους έτσι και στα παιδιά η έκφραση γονιδίων του 
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συμπλέγματος HLA σχετίζεται με την ανάπτυξη χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου, οπότε ίσως η μετάβαση στην 
χρονιότητα του πόνου να σχετίζεται με την ανοσολογική απάντηση στην χειρουργική επέμβαση.11 Πιθανά και 
αλλαγές στην έκφραση του miRNA μπορεί να συνδέονται με αλλαγές στο περιφερικό νευρικό σύστημα, τον 
εγκέφαλο τη συναισθηματική λειτουργία και τα νευροφλεγμονώδη μονοπάτια σήμανσης στους εφήβους.11
Ενώ σε ορισμένες μελέτες ο προεγχειρητικός πόνος θεωρείται παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη εμμένοντος 
μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενηλίκους, αυτή η συσχέτιση δεν έχει επαρκώς εδραιωθεί.2 
Επίσης, σε αντίθεση με τους ενηλίκους ασθενείς, η συσχέτιση του κακού ελέγχου του μετεγχειρητικού πόνου με 
τον εμμένοντα μετεγχειρητικό πόνο δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς για τα παιδιά.1, 2 
Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο του πόνου έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των παιδιών, μόνο που περιλαμβάνει 
επίσης τον ρόλο που παίζουν οι γονείς στην ανάρρωση του παιδιού.3 Η μικρότερη ηλικία φαίνεται να σχετίζεται 
με μικρότερο κίνδυνο χρόνιου πόνου μετεγχειρητικά, όμως τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να επηρεάζονται 
από την ικανότητα ανάμνησης του πόνου.2 Στα παιδιά το φύλο δεν έχει τεκμηριωθεί να επιδρά στην επίπτωση 
του εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου.2 Κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες (πχ θυμός) είναι σημαντικοί 
για την ανάπτυξη εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου.7 Σε μια μελέτη το 30% των παιδιών που προεγχειρητικά 
αυτοπροσδιορίζονταν να έχουν κατάθλιψη, κόπωση, στοιχεία νευροπαθητικού πόνου και καταστροφική θεώρηση 
του πόνου είχαν 1 έτος μετεγχειρητικά μεγαλύτερη ένταση πόνου και χρήση αναλγητικών.8 Αντίθετα, παιδιά και 
έφηβοι με αποτελεσματική διαχείριση του πόνου προεγχειρητικά είχαν μετεγχειρητικά ταχύτερη επιστροφή στα 
βασικά επίπεδα του πόνου και μεγαλύτερη λειτουργική αποκατάσταση.7 Σε μεγάλες επεμβάσεις της θωρακικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης το προεγχειρητικό άγχος σχετίστηκε με εμμένοντα πόνο στους 6-12 μήνες.9 
Το μετεγχειρητικό άγχος στις 2-3 ημέρες έχει ενοχοποιηθεί για μετάβαση σε εμμένοντα πόνο.2 Καθοριστικές 
για τον πόνο θεωρούνται και η εικόνα που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους και η αντίληψή τους σχετικά με 
την παραμόρφωση.2 Οι βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν τη βάση και για τη μετάβαση σε 
εμμένοντα μετεγχειρητικό πόνο και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ανάρρωσης 
των παιδιών μετά από χειρουργική επέμβαση.2, 3
Οι γνώσεις και οι συμπεριφορές των γονιών σχετικά με τον πόνο του παιδιού τους μπορούν να επηρεάσουν άμεσα 
την εμπειρία του παιδιού και τη διαμόρφωση αντιλήψεων και γνώσεων από πλευράς του ίδιου του παιδιού.3 
Η στάση των γονιών είτε με καταστροφολογία ή με προστατευτικές συμπεριφορές σχετίζεται με εμμένοντα 
μετεγχειρητικό πόνο και άλλους τύπους δυσλειτουργίας σχετιζόμενης με τον πόνο.1, 8 Η καταστροφολογία και 
το άγχος των γονιών προεγχειρητικά και 2-3 ημέρες μετεγχειρητικά έχουν αναφερθεί να οδηγούν σε αυξημένο 
πόνο του παιδιού 1 έτος μετεγχειρητικά.2 Η καταστροφολογία των γονιών μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση του 
πόνου στις ανασκοπήσεις, επειδή επηρεάζει την ανάμνηση του πόνου τόσο των ίδιων των γονιών όσο και των 
παιδιών μετά από μεγάλες επεμβάσεις.9 
Ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος στα παιδιά έχει μελετηθεί κυρίως σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης.3 Σε 
μια ανασκόπηση του εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου σε εφήβους που υποβλήθηκαν σε σπονδυλοδεσία ως 
παράγοντες που επιδρούν σε αυτόν αναδείχθηκαν ο προεγχειρητικός σοβαρός πόνος, η αυτοαποτελεσματικότητα, 
η αυτοεκτίμηση και το άγχος.7 Στα πλαίσια ενός βιοσυμπεριφορικού μοντέλου του πόνου εντάχθηκαν και βιολογικοί 
παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, η ηλικία και ο δείκτης μάζας σώματος.7 Η αυξημένη ευαισθησία στον 
πόνο, που συνδέεται με ελάττωση στον ουδό του πόνου και την ανοχή, αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για τη 
μετάβαση σε χρόνιο πόνο.7
Η διαχείριση του εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου ξεκινά από την υιοθέτηση ενός βιοψυχοκοινωνικού 
μοντέλου κατάλληλου για την ηλικία και την ανάπτυξη, με εκτίμηση της κλινικής εικόνας, της συμπεριφοράς 
και της επίδρασης στη λειτουργικότητα.2 Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί από το παιδί και την 
οικογένεια, ώστε να επιτευχθεί μια δημιουργική, εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.2 Από πλευράς 
αναλγητικών παραγόντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συνήθεις αναλγητικοί παράγοντες (μη στεροειδή 
φάρμακα, παρακεταμόλη), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, γκαμπαπεντινοειδή και επιθέματα λιδοκαΐνης ή 
καψαϊκίνης για τον νευροπαθητικό πόνο, καθώς και η μελατονίνη για τις διαταραχές του ύπνου.2 Λόγω της 
αναποτελεσματικότητάς τους στον χρόνιο παιδιατρικό πόνο, των φαρμακοδυναμικών τους επιδράσεων και 
των ανεπιθύμητων ενεργειών τους τα οπιοειδή χρησιμοποιούνται σπάνια στα παιδιά.2 Παρόλο που μπορεί 
να έχουν όφελος, ούτε οι παρεμβατικές τεχνικές χρησιμοποιούνται συχνά στα παιδιά.2 Αντίθετα, η χρήση 
φυσικών παρεμβάσεων, όπως φυσικοθεραπείας, TENS και βελονισμού, παρά την ανεπαρκή τεκμηρίωσή 
της, είναι επαρκώς εδραιωμένη.2 Ίσως θετική κατεύθυνση να αποτελέσει η εφαρμογή ενός προληπτικού 
προγράμματος για τον μετεγχειρητικό παιδιατρικό πόνο με τη συμμετοχή μιας διεπιστημονικής ομάδας.4  
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Πιθανόν η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οξέος πόνου να ελαττώσει την επίπτωση του εμμένοντος 
μετεγχειρητικού πόνου.2 Επί του παρόντος απουσιάζουν τόσο ένα εγκεκριμένο εργαλείο εκτίμησης πιθανών 
παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου όσο και η εκπαίδευση ως προς την 
αναγνώριση πρώιμων σημείων του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου και τη συμπεριφορική διαχείριση των 
συμπτωμάτων.11
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ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ & ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Τσιχλιά Τζίνα 
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, τ. Λέκτορας Αθλητικής Διατροφής RGU, Ηνωμένο Βασίλειο Κέντρο Μεταβολισμού Κλινικής  
& Αθλητικής Διατροφής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αποτελούν μια σύγχρονη παγκόσμια πανδημία με ταχύτατα 
αυξανόμενα ποσοστά, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Τον τελευταίο 
μισό αιώνα, ο παγκόσμιος επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Το 2016, το 39% του 
παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού ήταν υπέρβαρο και το 13% παχύσαρκο. Τα παιδιά και οι έφηβοι επηρεάζονται 
εξίσου, με περισσότερα από 340 εκατομμύρια άτομα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας να είναι υπέρβαρα ή 
παχύσαρκα το 2020 [1]. Η παχυσαρκία έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία, καθώς σχετίζεται με τη 
συχνότητα εμφάνισης πολυάριθμων συννοσηροτήτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2, των καρδιαγγειακών παθήσεων και διαφόρων τύπων καρκίνου [2]. Οι επιπτώσεις για το 
μυοσκελετικό σύστημα περιλαμβάνουν τόσο εκφυλιστικές όσο και φλεγμονώδεις καταστάσεις, με τη μεγαλύτερη 
επιβάρυνση να προκύπτει από την οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) [3]. Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο κοινή ασθένεια 
των αρθρώσεων παγκοσμίως και μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει υψηλό βαθμό 
επιβάρυνσης στον οργανισμό και επηρεάζει την ποιότητα ζωής σε πολλά επίπεδα [4]. 

ΠΑΧΎΣΑΡΚΙΑ & ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Η παχυσαρκία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, αλλά παράλληλα πιο 
αποτρέψιμους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας [5-6]. Τα δεδομένα δείχνουν ότι για κάθε 
5 κιλά αύξησης βάρους, ο κίνδυνος ΟΑ στο γόνατο αυξάνεται κατά 36% [7]. Βιβλιογραφικά τεκμηριώνεται ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου, του γόνατος, του ποδιού 
και του χεριού [8-9]. Έχει αναφερθεί ότι τα άτομα με ΔΜΣ >30kg/m έχουν 6,8 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
αναπτύξουν οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, σε σχέση με άτομα με φυσιολογικό βάρος [10]. Επιπλέον, τα δεδομένα 
δείχνουν άμεση προοδευτική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού παχυσαρκίας με βάση τον ΔΜΣ και των κλινικών 
συνεπειών. Έρευνες συσχετίζουν τον υψηλότερο ΔΜΣ, με υψηλότερα ποσοστά έντασης πόνου και αναπηριών, 
άγχους και κατάθλιψης. Επιπλέον, το επίπεδο παχυσαρκίας συσχετίστηκε άμεσα με τη μείωση της σωματικής 
δραστηριότητας (ΣΔ) [9]. Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η πρώιμη παχυσαρκία, ήδη από τα 11 χρόνια στις γυναίκες 
και τα 20 στους άνδρες, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως οι υπέρβαροι από τα εφηβικά και μετεφηβικά χρόνια, 
εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο ΟΑ των κάτω άκρων, τόσο όσον αφορά το γόνατο όσο και για το ισχίο [7,12]. Η 
παχυσαρκία και οι συσχετιζόμενες με αυτή συννοσηρότητες, παράλληλα με τον καθιστικό τρόπο ζωής, οδηγούν 
σε απώλεια μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας των σκελετικών μυών (σαρκοπενία). Η συνύπαρξη υπερβολικής 
παχυσαρκίας και χαμηλής μυϊκής μάζας/λειτουργίας αναφέρεται ως Σαρκοπενική Παχυσαρκία (ΣΠ) [13]. Η ΣΑ 
έχει συσχετιστεί πιο συχνά με την ΟΑ του γόνατος, σε σχέση με τη μη σαρκοπενική παχυσαρκία, υποστηρίζοντας 
τη σημασία της συστηματικής μεταβολικής επίδρασης της παχυσαρκίας στην ΟΑ του γόνατος [14]. Ο παγκόσμιος 
επιπολασμός της ΟΑ συνεχίζει να κλιμακώνεται, ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού και της τρέχουσας 
επιδημίας παχυσαρκίας, με την παχυσαρκία στους ηλικιωμένους να αποτελεί ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα. 
Κατά συνέπεια, μία ασθένεια η οποία μπορεί να προληφθεί, δεν έχει μόνο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών αλλά δημιουργεί και σημαντική οικονομική επιβάρυνση [7]. 

ΠΑΘΟΦΎΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΧΎΣΑΡΚΙΑΣ & ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ: Παρά την ευρέως αποδεκτή σχέση μεταξύ της 
παχυσαρκίας και της ΟΑ, η πολυπλοκότητα των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που στηρίζουν αυτές τις 
καταστάσεις, καθιστούν τη διαπίστωση της αιτιότητας εξαιρετικά δύσκολη. Ιστορικά, ο αυξημένος κίνδυνος ΟΑ 
έχει αποδοθεί στο μηχανικό φορτίο των αρθρώσεων που φέρουν το βάρος και στους μεταβολικούς παράγοντες, 
καθώς η παχυσαρκία αυξάνει επίσης τον κίνδυνο ΟΑ σε αρθρώσεις που δεν φέρουν βάρος, όπως τα χέρια [8, 
10]. Τα τελευταία χρόνια ο κεντρικός ρόλος της φλεγμονής στην ΟΑ έχει τεκμηριωθεί καλά στη βιβλιογραφία [8, 
15,16,17,18]. Η παχυσαρκία έχει ως χαρακτηριστικό ήπιες φλεγμονές [19]. Ο λιπώδης ιστός, ειδικά ο κοιλιακός, είναι 
μια πλούσια πηγή προφλεγμονωδών κυτοκινών, που συχνά αναφέρονται ως αντιποκίνες. Οι αντιποκίνες ασκούν 
επιδράσεις στον ιστό της άρθρωσης, συμπεριλαμβανομένου του χόνδρου, του αρθρικού υμένα και των οστών. Η 
λεπτίνη και η αντιπονεκτίνη είναι οι πιο άφθονες αντιποκίνες που παράγονται και οι υποδοχείς τους εκφράζονται 
στην επιφάνεια των χονδροκυττάρων, των αρθρικών κυττάρων και των υποχονδρικών οστεοβλαστών [20]. 
Πολλές από τις αντιποκίνες των οποίων τα επίπεδα αυξάνονται με την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο, 
ειδικά αυτά της λεπτίνης και της αντιπονεκτίνης, βρέθηκαν να είναι σημαντικά αυξημένες σε άτομα με ΟΑ [15, 19], 
ξεκινώντας και επιδεινώνοντας έτσι την αρθρική φλεγμονή [17]. Η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται επίσης από ένα 
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μη φυσιολογικό προφίλ λιπιδίων - υψηλά επίπεδα TG στο πλάσμα, χαμηλά επίπεδα και μειωμένη λειτουργία της 
HDL χοληστερόλης, συχνά αυξημένη χοληστερόλη LDL, αυξημένα επίπεδα FFAs και αντιδρώντων ειδών οξυγόνου 
(ROS) καθώς και υπεργλυκαιμία και αντίσταση στην ινσουλίνη - [15 , 17, 18]. Οι επιδράσεις του οξειδωτικού στρες 
μαζί με τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης που προκαλούνται από υπεργλυκαιμία, εμπλέκονται 
στη βλάβη του χόνδρου, ενώ η ήπια φλεγμονή που προκύπτει από τη συσσώρευση γλυκόζης, συμβάλλει στη 
δημιουργία ενός τοξικού εσωτερικού περιβάλλοντος που μπορεί να επιδεινώσει την ΟΑ [18]. Τα συσσωρευμένα 
στοιχεία που προκύπτουν όσον αφορά το εν λόγο θέμα, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ΟΑ δεν είναι απλώς μια 
ασθένεια γήρανσης ή μεταβολικό στρες των αρθρώσεων, αλλά πιθανόν μια μεταβολική διαταραχή στην οποία 
διάφοροι αλληλένδετοι λιπιδικοί, μεταβολικοί και χημικοί μεσολαβητές, συμβάλλουν στην έναρξη και την εξέλιξη 
της νόσου. [18, 19]. 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΎΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Απώλεια�βάρους�
Τα αποτελέσματα της μελέτης του Framingham, έδειξαν ότι η απώλεια βάρους μειώνει τον κίνδυνο για ΟΑ στις 
γυναίκες. Όπως αναφέρεται, μείωση βάρους κατά 5,1 κιλά σε μια περίοδο 10 ετών, μείωσε την πιθανότητα 
των γυναικών να αναπτύξουν συμπτωματική ΟΑ του γόνατος κατά 50% [21]. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν 
περιγραφεί και από τους Coggon et al, οι οποίοι αποδεικνύουν πως μια περαιτέρω μείωση βάρους κατά 5 κιλά ή 
μείωση βάρους έως του σημείου όπου ο ΔΜΣ θα βρεθεί εντός του συνιστώμενου φυσιολογικού εύρους, το 24% 
των χειρουργικών περιπτώσεων ΟΑ του γόνατος μπορεί να αποφευχθεί. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Gelber, η ΟΑ 
του ισχίου θα μειωνόταν κατά 25% εάν εξαλειφόταν η παχυσαρκία. 
Η απώλεια βάρους κατά 5-10%, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε ανακούφιση από τα συμπτώματα σε παχύσαρκα 
άτομα με ΟΑ γόνατος, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της βλάβης των αρθρώσεων. Μείωση βάρους 10% οδηγεί 
σε ακόμα πιο σημαντική μείωση του πόνου [24, 25]. Επιπλέον, η απώλεια βάρους σε ασθενείς με ΟΑ του γόνατος, 
είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των σωματικών δυσλειτουργιών [26]. 
Από τη βελτιούμενη βαθμολογία των δεικτών καταγραφής των επιπέδων των δεδομένων που συνθέτουν τη 
φυσική υγεία της Short Form-36 Health Survey, προκύπτει πως μετά την απώλεια βάρους σε ασθενείς με ΟΑ, 
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, όπως επίσης και η ευαρέσκεια όσον αφορά τις σωματικές λειτουργίες και εμφάνιση 
[27]. 
Παχύσαρκα άτομα με ΟΑ, τα οποία καταφέρνουν να χάσουν βάρος, είναι πιθανό να παρουσιάσουν βελτιωμένη 
εικόνα όσον αφορά τα συμπτώματα της ΟΑ για διάφορους λόγους. Η απώλεια βάρους έχει ως αποτέλεσμα 
μικρότερη φόρτιση των αρθρώσεων και συνδέεται με μειώσεις στους παράγοντες δημιουργίας φλεγμονών όπως 
η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), τον παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF) και την ιντερλευκίνη-6 (IL-6), που έχουν 
συσχετιστεί με μειωμένη φυσική λειτουργία [19]. 
Η βαριατρική χειρουργική στην παχυσαρκία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής και μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με 
ΟΑ ισχίου ή γόνατος, αλλά επί του παρόντος ο ρόλος και οι ενδείξεις αυτής της επέμβασης παραμένουν ασαφείς 
[19, 28]. 
Απώλεια�βάρους�&�σωματική�δραστηριότητα�
Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές απώλειας βάρους για τη μείωση των συμπτωμάτων σε άτομα με ΟΑ, φαίνεται 
να είναι ένας συνδυασμός ελεγχόμενης διατροφής και στρατηγικών μυϊκής ενδυνάμωσης [19]. 
Η άσκηση θεωρείται γενικά αντιφλεγμονώδης και ως εκ τούτου σημαντική για τη θεραπεία της ΟΑ, ειδικά 
σε παχύσαρκα άτομα με μεταβολική φλεγμονή [15]. Επιπλέον, στα οφέλη της Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ) 
περιλαμβάνονται η απώλεια βάρους, αλλά και η βελτίωση των επιπέδων ινσουλίνης νηστείας, των επιπέδων 
γλυκόζης, του προφίλ λιπιδίων, της αρτηριακής πίεσης, του δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων, και η μείωση της 
λιπώδους μάζας και της περιφέρειας της μέσης [30]. Ακόμα περισσότερο, τα άτομα που έχουν ΦΔ, έχουν πιο 
ακριβές ρυθμιστικό σύστημα της όρεξης από τα συνήθως ανενεργά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ΦΔ αυξάνει 
την ευαισθησία στα σήματα κορεσμού και ότι η ενεργειακή πρόσληψη ρυθμίζεται πιο αποτελεσματικά [30]. 
Επομένως, η ΦΔ και η άσκηση αποτελούν βασικό συστατικό των συμβουλών, όσον αφορά τον τρόπο ζωής για τη 
διαχείριση της παχυσαρκίας και της ΟΑ [15]. 
Ο ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ & ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 
Οι διατροφικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε απώλεια βάρους, παραμένουν η πιο αποτελεσματική και 
περισσότερο υποσχόμενη στρατηγική διαχείρισης για υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Ωστόσο, τα υψηλά 
ποσοστά αποτυχίας διατήρησης της απώλειας βάρους, αυξάνουν την ανάγκη για νέες στρατηγικές διαχείρισης. 
Οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές παγκοσμίως, συνιστούν απώλεια βάρους της τάξης του 5 με 10% σε 
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διάστημα 6 μηνών σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Εάν είναι επιτυχής, μπορεί να επιχειρηθεί περαιτέρω 
απώλεια βάρους εφόσον απαιτείται.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Δίαιτες�Χαμηλών�Υδατανθράκων�(ΔΧΥ): Η δίαιτα ΔΧΥ αναφέρεται σε διατροφικά πρωτόκολλα που περιορίζουν 
την ποσότητα των υδατανθράκων σε λιγότερο από το 45% της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης και αντίστοιχα 
αυξάνουν την πρόσληψη πρωτεϊνών ή/και λιπιδίων [31]. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η ΔΧΥ ελέγχει 
το σωματικό βάρος, ρίχνει τα επίπεδα ινσουλίνης, βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη συνολική 
χοληστερόλη πιο αποτελεσματικά από τις τυπικές δίαιτες, με επιπλέον 1-5% σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια 
βάρους [32, 33]. Οι ευεργετικές δράσεις των πρωτοκόλλων ΔΧΥ μπορούν να αποδοθούν στην προκαλούμενη από 
αυτή μείωση της ινσουλίνης και της γλυκόζης [33]. 
Δίαιτες�Υψηλές�Πρωτεΐνες�(ΔΥΠ): Τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά την παχυσαρκία, έχει αξιοποιηθεί σημαντικά 
η χρήση πρωτοκόλλων δίαιτας υψηλής πρωτεΐνης ως μέσο μείωσης και διατήρησης του βάρους. Οι ΔΥΠ που 
χρησιμοποιούνται σε μελέτες απώλειας βάρους, περιλαμβάνουν συχνά το 30% της ενεργειακής πρόσληψης ως 
πρωτεΐνη. Γενικά, είναι αποδεκτό ότι μια δίαιτα με μειωμένους υδατάνθρακες και ΔΥΠ σχετίζεται με καλύτερη 
απώλεια λίπους και σχετικά μικρότερη απώλεια άλιπης μάζας σε παχύσαρκα άτομα [34]. 
Η�Μεσογειακή�Διατροφή: Η ΜΔ είναι ένα καθιερωμένο μοντέλο δίαιτας που προάγει την υγεία. Χαρακτηρίζεται 
από τακτική κατανάλωση ακόρεστων λιπαρών οξέων, υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, φυτικών 
ινών, βιταμινών και αντιοξειδωτικών και μέτρια ποσότητα ζωικών πρωτεϊνών [35]. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η 
υιοθέτηση της ΜΔ σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τη συγκέντρωση λίπους, την αντίσταση στην ισνουλίνη 
και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και της καρδιαγγειακής νόσου [35]. Η αυξημένη αντιφλεγμονώδης δράση της 
ΜΔ οφείλεται κυρίως στην παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, που προέρχεται από τη μικροβιακή 
χλωρίδα του εντέρου, που προκαλείται από τις διαιτητικές ίνες και από την υψηλή πρόσληψη πολυακόρεστων 
λιπαρών οξέων, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και αντιοξειδωτικών που βρίσκονται στα φρούτα, τα λαχανικά, το 
παρθένο ελαιόλαδο και το κρασί [36, 37]. Δεδομένου ότι η χρόνια ήπια φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως βασικός 
παράγοντας που συμβάλλει στην παθογένεση και την ανάπτυξη της ΟΑ, αυτά τα δεδομένα μπορεί να ανοίξουν 
το δρόμο για τις διατροφικές δυνατότητες και τον θεραπευτικό ρόλο των μεμονωμένων τροφών και θρεπτικών 
συστατικών της ΜΔ στην ΟΑ, που επιτυγχάνεται συμβάλλοντας στη μείωση των φλεγμονών. Αυτά τα ευρήματα 
ταυτίζονται με ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τον ρόλο του οξειδωτικού στρες στην παθοφυσιολογία 
της ΟΑ [15,17,18]. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ; 
Αν και οι διατροφικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματική απώλεια βάρους παραμένουν η πιο 
αποτελεσματική και πολλά υποσχόμενη στρατηγική διαχείρισης για υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, όπως 
αναφέραμε και παραπάνω, τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας που συναντώνται στη συντήρηση της απώλειας 
βάρους, αυξάνουν την ανάγκη για νέες στρατηγικές διαχείρισης. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις που στοχεύουν στη 
βελτίωση της συμμόρφωσης και στη στήριξη του μακροπρόθεσμου ελέγχου βάρους, περιλαμβάνουν την επίτευξη 
αρχικής απώλειας βάρους, τον καθορισμό συγκεκριμένου βάρους στόχου, την υιοθέτηση δραστήριου τρόπου 
ζωής και σωματικής άσκησης, τη διατήρηση ρυθμού τακτικών γευμάτων που περιλαμβάνουν πρωινό και πιο 
υγιεινή διατροφή, άσκηση ελέγχου της υπερφαγίας και υποκίνηση αυτοπαρακολούθησης συμπεριφορών [38]. 
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την κοινωνική υποστήριξη, καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης 
και ικανότητα διαχείρισης του άγχους της καθημερινότητας, την αυτο-αποτελεσματικότητα, την αυτονομία, 
την ανάληψη ευθύνης και γενικά περισσότερη ψυχολογική δύναμη και σταθερότητα [38]. Η επαφή ασθενή-
θεραπευτή φαίνεται να είναι ένας βασικός παράγοντας για την επίτευξη απώλειας βάρους της τάξης του 10% 
περίπου, σε μια περίοδο 16-26 εβδομάδων [39]. Η συνεχής επαφή φαίνεται να είναι αποτελεσματική είτε συμβαίνει 
αυτοπροσώπως (π.χ. παρακολουθώντας μαθήματα συντήρησης βάρους), είτε μέσω τηλεφωνικής, ταχυδρομικής 
επικοινωνίας ή μέσω email [39].
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ: Όλο και περισσότερα στοιχεία, υπογραμμίζουν τη σημασία του βιολογικού ρολογιού -τα 
λεγόμενα «clock-genes»- ως ρυθμιστή της ενεργειακής ισορροπίας και του μεταβολισμού [40, 41]. Φαίνεται ότι 
όταν οι διατροφικές συνήθειες και οι συνήθειες ύπνου, δεν είναι συγχρονισμένες με το κιρκάδιο ρολόι του σώματος, 
προκύπτουν μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να προδιαθέτουν σε καρδιο-μεταβολικές παθήσεις [42]. 
Πρόσφατες μελέτες σε ανθρώπους υποδεικνύουν ότι ο πρώιμος χρόνος γευμάτων σε σύγκριση με την 
καθυστερημένη κατανάλωση φαγητού, σχετίζεται με βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της θεραπείας απώλειας 
βάρους σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς [43]. Το βιολογικό ρολόι χρειάζεται επίσης περιόδους νηστείας 
για να μηδενιστεί. Τα τελευταία χρόνια τα μοντέλα διαλείπουσας νηστείας και η Χρονική Περιοριστική Κατανάλωση 
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(ΧΠΚ) είναι ένα αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο που διερευνά την επίδραση αυτών των μοντέλων στο ενεργειακό 
ισοζύγιο και τη μεταβολική υγεία [44]. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η φλεγμονή είναι βασικό συστατικό ενός κύκλου προοδευτικής νόσου που περιλαμβάνει την 
παχυσαρκία, την ΟΑ και τη σωματική αδράνεια, με τη σωματική αδράνεια να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου για φλεγμονές. Η έγκαιρη διάγνωση της ΟΑ είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι παχύσαρκοι ασθενείς 
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ΟΑ, επομένως θα πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις 
της νόσου. Για όλους τους παχύσαρκους ασθενείς με ΟΑ, η απώλεια βάρους θα πρέπει να υποστηρίζεται ως 
προσέγγιση διαχείρισης πρώτης γραμμής, με στόχο την ταχεία αρχική απώλεια βάρους περίπου 10% του 
σωματικού βάρους, μαζί με συνταγογράφηση άσκησης. Η υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής, η οποία έχει 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, δύναται να είναι η επιλεγμένη διατροφική συνταγή, καθώς φαίνεται 
να εξουδετερώνει την προφλεγμονώδη φύση τόσο της παχυσαρκίας όσο και της ΟΑ και παράλληλα αποτρέπει 
την απώλεια μυών. Η ποιότητα καθώς και ο χρόνος των γευμάτων μέσα στην ημέρα είναι εξίσου σημαντικά. Η 
απώλεια βάρους και ο περιορισμός της αύξησης βάρους είναι σημαντικά τόσο για την πρόληψη όσο και για τη 
διαχείριση της ΟΑ. Η προσέγγιση του θέματος με επίκεντρο τον ασθενή, μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα του 
τρόπου διατήρησης της απώλειας βάρους σε ασθενείς που πάσχουν από παχυσαρκία και της ΟΑ. Η διεύρυνση της 
κατανόησής μας σχετικά με τη σύνθετη παθοφυσιολογία της ΟΑ και της παχυσαρκίας, μπορεί να διευκολύνει τον 
εντοπισμό εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Παππά Αθανασία 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.Α.ΝΑ), Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης

Φαινομενικά η παρουσία των Συλλόγων μπορεί να φαίνεται απλή και απλοϊκή όσον αφορά στον ρόλο τους, κρύβει 
όμως περισσότερες πτυχές και προκλήσεις  απ’ όσες ίσως έχουμε φανταστεί!
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ, Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ; 
Ο σκοπός των Συλλόγων Ασθενών έχει 3 βασικούς στόχους γύρω από τις οποίους λειτουργεί είναι: η 
κοινωνικοποίηση των ασθενών, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και η συνεχής και υπεύθυνη εκπαίδευση.
Αντίθετα με την άποψη των περισσοτέρων, ένας Σύλλογος δεν εστιάζει μόνο στους ασθενείς αλλά απευθύνεται 
εξίσου στην Πολιτεία και στην ιατρική κοινότητα, έχοντας έτσι τρία διαφορετικά κοινά, με διαφορετικές ανάγκες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας και προσέγγισης.
Οι οργανώσεις ασθενών ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη συλλογή, τη μορφοποίηση και τη διάδοση δεδομένων 
γνώσης και εμπειρίας για τις ασθένειές τους, αλλά και για θέματα σχετικά με την οργάνωση της υγειονομικής 
περίθαλψης, τα κοινωνικά οφέλη και δικαιώματα των ασθενών και τις αντιφατικές απόψεις μεταξύ ειδικών ή 
μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ:
Ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, τα νέα φάρμακα αλλά και την διατροφή, την άσκηση, 
τη ψυχολογία. 
Εκπαίδευση για τη σημασία της πρόληψης, την αγωγή υγείας, τη σημασία της συμμόρφωσης καθώς και για τη 
σωστή χρήση των φαρμάκων. 
Κοινωνικοποίηση, γνωριμία δηλαδή, μεταξύ των ασθενών, δημιουργία ομάδων που μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα 
και ψάχνουν από κοινού λύσεις.
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ:
Ενημέρωση για τα προβλήματα και τις ανάγκες των ασθενών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό μέσα από 
αντίστοιχες δομές άλλων συλλόγων ασθενών ανά τον κόσμο.
Εκπαίδευση για την σωστή αντιμετώπιση των ασθενών και των προβλημάτων τους μέσα από νέες μεθόδους.
Κοινωνικοποίηση, δημιουργία δηλαδή γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και ιατρών για ολιστική 
αντιμετώπιση της υγείας τους.
Η διάσημη σχέση ιατρού-ασθενούς στην καρδιά της κλινικής παράδοσης βασίζεται στην εικόνα ενός ασθενή που 
γίνεται ευάλωτος από την ασθένειά του, ο οποίος μπορεί να στηριχθεί στην ηθική και γνωστική εξουσία του 
γιατρού ώστε να αναλύσει και να λύσει το πρόβλημά του. Η χρήση κοινωνικών αναπαραστάσεων, είχε ως στόχο 
να δώσει στον παθητικό και ανίσχυρο ασθενή κάποια ελευθερία. 
Σε αυτό το σημείο έρχεται ο Σύλλογος Ασθενών, όπου γεφυρώνει το χάσμα επικοινωνίας φέρνοντας σε επαφή 
ασθενείς, ιατρούς, πολιτεία και άλλους φορείς. Βοηθάει στη κοινωνικοποίηση των ασθενών διοργανώνοντας 
ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια γύρω από ιατρικά και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν. Επίσης, είναι στο πλευρό των 
Ιατρών, δρώντας υποστηρικτικά, για να πετύχει την βελτίωση της ζωής των ασθενών.
Παράλληλα, ασκεί πολιτική κριτική και προωθεί ζητήματα υγείας στην πολιτεία και σε συνεργασία με την ιατρική 
κοινότητα μπορεί να καταφέρει να βάλει στη πρώτη γραμμή την υγεία στη χώρα.
Η έννοια του φορέα σημαίνει πρώτα ότι οι ασθενείς δεν είναι απλώς τα «αντικείμενα» γνώσης, φροντίδας ή 
πειραματισμού, στα χέρια ερευνητών, γιατρών ή φαρμακευτικών εταιρειών. Είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στις 
ενέργειες που εκτελούνται για λογαριασμό τους, στο μέτρο που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι και ότι μερικές 
φορές καταβάλλουν ένα προσωπικό ρίσκο για τους κινδύνους που ενέχουν αυτές οι ενέργειες. Είναι συνεπώς δίκαιο 
οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν να θεωρηθούν ως φορείς στους τομείς της ιατρικής και της υγειονομικής 
περίθαλψης και να τους ανατεθεί ένα μέρος της εξουσίας λήψης αποφάσεων και ελέγχου σε αυτούς τους τομείς, 
σε ισότιμη βάση με τα υγειονομικά ιδρύματα, τις φαρμακευτικές εταιρίες και τις υγειονομικές διοικήσεις . 
Η υγεία μπορεί να αποδυναμωθεί βαθιά, αλλά όλοι πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία μας και να αναλάβουμε την ευθύνη για τη διαχείριση της φροντίδας που 
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μπορούμε λάβουμε. Η παροχή φροντίδας με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μόνο ένα ζωτικό στοιχείο καλής ποιότητας, 
αλλά είναι επίσης σημαντικό για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας για το μέλλον. Αυτό ισχύει τόσο για τις 
ανεπτυγμένες χώρες όσο και για χώρες όπου πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ έναν γιατρό κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους.
Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την 
ενίσχυση του ρόλου των ασθενών στη φροντίδα τους.
«ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» 
Στην πράξη, η ενδυνάμωση των ασθενών γίνεται μέσω παρεμβάσεων, όπως: 
 - Καλύτερη κατανόηση της κατάστασής τους 
 - Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα τους 
 - Υποστήριξη για καλύτερη αυτοδιαχείριση της υγείας και της θεραπείας τους 
 - Έκφραση των απόψεων και των προτιμήσεων τους 
 - Αίσθηση σιγουριάς και εμπιστοσύνης να κάνουν ερωτήσεις στους επαγγελματίες υγείας 
 - Ευκαιρία να συμμετέχουν σε δίκτυα ή ομάδες άλλων ασθενών με παρόμοιες καταστάσεις 
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι οργανώσεις ασθενών διατηρούν πολλούς δεσμούς μεταξύ τους, πολυετείς, 
τόσο επίσημους όσο και ανεπίσημους. Οι δεσμοί αυτοί ορίζονται σε τρεις κύριες διαμορφώσεις. 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Η ιδέα της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη ιατρικών αποφάσεων ατομικά αλλά κυρίως συλλογικά είναι θέμα 
συζήτησης εδώ και δεκαετίες. 
Η συμμετοχή των ασθενών στα υγειονομικά συστήματα έχει αποτελέσει σημαντικό μέρος τόσο σε κοινωνικό όσο 
και σε πολιτικό επίπεδο. Ειδικά με την απόσταση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών να μεγαλώνει 
μέσα σε μια εποχή τεχνολογικών ανακαλύψεων και ιδιαίτερης προόδου στον τομέα της υγείας, η συμμετοχή άλλες 
φορές είναι εφικτή ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μια θεωρητική πολυτέλεια. 
Η πραγμάτωση της συμμετοχής των ασθενών στη χάραξη πολιτικής είναι ένα αντικείμενο συνεχούς διαλόγου και 
πειραματισμού με διαφορετική ερμηνεία στις διάφορες χώρες.
Η φροντίδα υγείας την τελευταία δεκαετία διαβαίνει παγκοσμίως προς μια αυτόνομη, ενεργή πορεία, με 
ενεργοποίηση των ασθενών-«καταναλωτών» σε όλο και περισσότερα επίπεδα. Η πορεία αυτή αποτυπώνεται και 
στην νομοθεσία.
Συνοπτικά τα αναφερόμενα δικαιώματα είναι τα εξής: 
1. Δικαίωμα της πρόληψης 
2. Δικαίωμα της πρόσβασης 
3. Δικαίωμα της πληροφόρησης 
4. Δικαίωμα της συγκατάθεσης 
5. Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής 
6. Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας 
7. Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς 
8. Δικαίωμα της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας. 
9. Δικαίωμα της ασφάλειας
10. Δικαίωμα της καινοτομίας
11. Δικαίωμα της αποφυγής του περιττού πόνου και της ταλαιπωρίας 
12. Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας 
13. Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων 
14. Δικαίωμα αποζημίωσης.
Σε σχέση με τη συμμετοχή στη γενικότερη πολιτική υγείας, οι σύλλογοι ασθενών σε πολλές χώρες καλούνται 
θεσμικά να συναποφασίσουν για συγκεκριμένες πολιτικές υγείας, φροντίδας και περίθαλψης.
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Ο σύλλογος ασθενών αποτελεί μια ομάδα ανθρώπων που έχουν εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο νόσημα ή 
κατάσταση υγείας και στην προσπάθεια το σύστημα υγείας να διαθέσει όσο περισσότερους ανθρώπινους και 
υλικούς πόρους προς την καλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη ως προς τις ανάγκες και τις αντιλήψεις του 
ασθενούς, αντιμετώπισή του.
Είναι μια πορεία που ξεκινά από τα αγνά συναισθήματα για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την ερασιτεχνική 
οργάνωση προκειμένου να βελτιωθούν κάποιές ασύμμετρες παράμετροι για τους ανθρώπους με προβλήματα 
υγείας και αρτιμέλειας, συνεχίζει στη συμμόρφωση με τους κοινωνικούς κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς, 
προκειμένου να έλθει στην κοινωνική επιφάνεια το πρόβλημα και να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για ικανοποίηση 
αιτημάτων και καταλήγει στο χτίσιμο μιας δομής στέρεης, επαγγελματικής και δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις 
απρόσωπης. 
Οι κατευθυντήριες ιατρικές οδηγίες πλέον είναι απλώς μια συνιστώσα στην απόφαση διαχείρισης του προβλήματος, 
με λοιπές συνιστώσες αυτές που ορίζει ο ίδιο ο ασθενής ως απαραίτητες συνθήκες για να αντιληφθεί ότι του 
προσφέρεται θεραπεία. Η ποιότητα και ο τρόπος παροχής υπηρεσιών καθορίζεται από τον ίδιο τον ασθενή 
και το περιβάλλον του. Πολλές φορές ο επαγγελματίας υγείας απλώς αγνοεί τον ασθενή του στη χάραξη της 
θεραπευτικής διαδικασίας και του ανακοινώνει τι θα γίνει. 
Ο θεμέλιος λίθος των συλλόγων ασθενών είναι να ενδυναμωθεί ο ασθενής και το περιβάλλον του ώστε οι 
θεραπευτικές επιλογές και οι συνιστώσες του συστήματος υγείας να γίνουν περισσότερο φιλικοί προς αυτόν 
θέτοντάς τον πρωταγωνιστή στις αποφάσεις που τον αφορούν. 
Ο επαγγελματίας υγείας ,ειδικά ο θεράπων ιατρός, θεωρείται ως αυθεντία. Η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί. Οφείλει 
και αυτός να κατεβεί από το βάθρο της αυθεντίας και να συνομιλήσει επί ίσοις όροις με τους ασθενείς του.
Οι σύλλογοι ασθενών επομένως ορίζονται ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που επικεντρώνονται στον ασθενή 
και συγκροτούν σώμα από ασθενείς και φροντιστές. Οι πέντε αρχές που οφείλουν να σέβονται οι σύλλογοι των 
ασθενών είναι η διαφάνεια, η νομιμότητα ,οι δημοκρατικές διαδικασίες ,η αντιπροσωπευτικότητα και η υποχρέωση 
λογοδοσίας και συμβουλευτικών πρακτικών.
Σε επίπεδο οργάνωσης μπορούμε να διακρίνουμε τους εθνικούς συλλόγους, τους πανευρωπαϊκούς συλλόγους και 
τους παγκόσμιους συλλόγους. 
Σημαντική οργάνωση είναι το Φόρουμ των Ευρωπαίων Ασθενών (EPF) και η Διεθνής Συμμαχία Συλλόγων 
Ασθενών (IAPO). 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: 
 - Αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ατόμων με ΡΠ και τους φροντιστές τους · 
 - Εμπλέκει και υποστηρίζει τις εθνικές οργανώσεις-μέλη της 
 - Προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών ενώσεων και άλλων ενδιαφερομένων 
 - Διενεργεί συγκριτικές έρευνες σε διάφορες χώρες 
 - Αναπτύσσει πολιτικές 
 - Συνδιοργανώνει δίκτυα με άλλους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 
 - Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις ΡΠ. 
 -  Καταπολέμηση της άποψης ότι η νόσος είναι στίγμα και ντροπή προωθώντας τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια. 
 - Σχηματισμός μιας δυνατής και ξεκάθαρης φωνής που υποστηρίζει τον ασθενή. 
 - Καλύτερη θεραπεία και φροντίδα για ασθενείς με ΡΠ
 - Παρακίνηση της κοινότητα ρευματοπαθών ασθενών να συμμετάσχει σε έρευνες και δοκιμές. 
 - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις ορθές πρακτικές. 
 - Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με πόνο
 - Να αναγνωρίζεται ο χρόνιος πόνος ως ασθένεια από μόνη της
 - Να ευαισθητοποιήσει τον πόνο σε όλους τους τομείς. 
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 -  Να προωθήσει την έρευνα σε όλες τις πτυχές του πόνου, όπως ιατρική, κοινωνική, ψυχολογική και οικονομική. 
 -  Να παρέχει φωνή για τους ασθενείς με χρόνιο πόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω κλινικών και κοινωνικών 

αποφάσεων και εξελίξεων. 
Η φροντίδα υγείας την τελευταία δεκαετία διαβαίνει παγκοσμίως προς μια αυτόνομη, ενεργή πορεία, με 
ενεργοποίηση των ασθενών - «καταναλωτών» σε όλο και περισσότερα επίπεδα. Η σύγχρονη εκπαίδευση των 
φροντιστών υγείας, του περιβάλλοντος των ασθενών αλλά και των ιδίων περνάει μέσα από την έννοια να νιώσει 
ο ασθενής οικεία και να προσφέρονται λύσεις σε όλα τα επιμέρους προβλήματά του. Προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι σημαντικός ο ρόλος των συλλόγων ασθενών.
Τι μπορεί όμως, να κάνει κάποιος για να βοηθήσει αυτό το έργο;
 -  Να έρθει σε επικοινωνία με τους Συλλόγους ασθενών, να ενημερωθεί για τις δραστηριότητές τους και το τι 

μπορούν να προσφέρουν.
 -  Να κρατήσει στοιχεία επικοινωνίας, να ζητήσει έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό με πληροφορίες για την ασθένεια 

και να το προωθήσει στους ασθενείς, ιατρούς ή φορείς.
 -  Να λάβει ενεργό ρόλο σε έναν Σύλλογο ασθενών έτσι ώστε να διαπιστώνει τα προβλήματα επικοινωνίας και να 

προτείνει λύσεις.
 - Να βοηθήσει εθελοντικά στο έργο των Συλλόγων ασθενών.
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Η ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; 
Χ. Μπατιστάκη 
Αναπλ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ

Η εκπαίδευση στο αντικείμενο της Αλγολογίας διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα σε Ευρώπη, Αμερική και 
Αυστραλία και ως προς το ποιες ειδικότητες αφορά, αλλά και ως προς τη διάρκεια και το είδος της εκπαίδευσης. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν κοινές γραμμές ως προς το θεωρητικό περιεχόμενο της κατάρτισης, όπως αυτό ορίζεται 
από τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕFIC, της IASP και των επιμέρους ανά χώρα επιστημονικών 
εταιρειών.
Η εκπαίδευση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε fellowships, τα οποία ακολουθούν την βασική ειδικότητα και εκτείνονται 
σε χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως και 2 χρόνια, με θεωρητική και κλινική κατάρτιση και αποκτούμενη 
εμπειρία. Η Επεμβατική Αλγολογία στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί ξεχωριστό τμήμα, με την απαίτηση 
επιπρόσθετης κλινικής πρακτικής, καθοδηγούμενης από εκπαιδευτή και συγκεκριμένο log book. Χώρες όπως το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία αλλά και η Αυστραλία και οι ΗΠΑ έχουν δομημένα προγράμματα εκπαίδευσης 
με αναγνωρισμένο τίτλο εξειδίκευσης στην Αλγολογία. Άλλες χώρες βαδίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση 
διαθέτοντας δομημένα προγράμματα εκπαίδευσης, χωρίς να παρέχεται τίτλος και χωρίς να αναγνωρίζεται 
συγκεκριμένη εξειδίκευση. 
Τα κλινικά και θεωρητικά φροντιστήρια στον τομέα αυτό είναι πολλά, σε όλες τις χώρες και θεωρούνται απαραίτητα 
για τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης, όπως επίσης και τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία εξασφαλίζουν 
θεωρητική κατά κύριο λόγο γνώση ανώτερου ακαδημαϊκού επιπέδου, τόσο στον τομέα της Αλγολογίας, όσο και 
στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εκπαίδευση στην Αλγολογία: ανάγκη και προτεραιότητα 
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ΠΈΜΠΤΗ 12/05/2022

ANTINOCICEPTIVE COOKING AND CULINARY PAIN MEDICINE. 
Bart Morlion  
MD, PhD, University of Leuven, Belgium

Pain is a complex biopsychosocial phenomenon and involves complex interactions between biological, psychological, 
social, and cultural factors. Therefore, multimodal pain management mostly refers to treatment paradigm that 
includes not only medical technical interventions but also all necessary, non-drug interventions, psychological 
support, physical exercise, and rehabilitation. Lifestyle modification, including nutritional modalities, makes part of 
comprehensive pain management. The ‘opioid crisis’ triggered more interest to study herbs and spices as potential 
non-opioid analgesics. In general, nutrition can affect pain in several ways. Indeed, nutritional status and nutritional 
habits can be a direct cause of clinical pain syndromes. Nutritional deficiencies can cause neuropathic pain. Metabolic 
diseases can cause of painful neuropathies. Malnutrition and cachexia can lead to pain due to poor wound healing 
and decubitus.  Overweight and particularly obese patients have more frequently musculoskeletal pain and a general 
increased prevalence of chronic pain. During centuries diets and nutrients have been recommended for the treatment 
of pain. Some nutrients are well studied and used therapeutically in clinical routine such as capsaicin and menthol.  
However, most nutritional strategies have only being scrutinized scientifically during recent decades. Meanwhile, 
culinary medicine is entering medical schools as strategy in health and disease. Diet-induced neuroinflammation 
and consequent central nervous sensitisation can play a contributory role not only of acute but also of chronic pain 
states, such as neuropathic pain. Pro-inflammatory cytokines and oxidants produced at the site of nerve injury may 
be involved with sensitization of nociceptors and hyperalgesia. Several nutrients have been studied for their ability to 
limit oxidative stress and inflammation. Some examples are omega-3 poly unsaturated fatty acids, turmeric, verbena, 
cinnamon, willow bark, and green tea.

ΔΙΑΛΕΞΗ 1
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ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 13/05/2022

EFIC’S CANCER PAIN STANDARDS 
Bart Morlion 
MD, PhD, University of Leuven, Belgium

Pain affects at least 66% of patients with advanced progressive disease, and up to 40% of cancer survivors. The 
European Pain Federation EFIC’s Task Force on Cancer pain formulated 10 standards for management of cancer-
related pain across Europe. 
1.  Patients with a history of cancer should be routinely screened for pain at every engagement with a healthcare 

professional. 
2.  Patients identified with cancer-related pain should receive a pain assessment when seen by a healthcare 

professional, which at a minimum classifies the cause of pain based on proposed ICD-11 taxonomy and establishes 
the intensity and impact on quality of life of any pain that they report.

3.  A multimodal pain management plan should be agreed with the patient who explains the causes of their pain 
and its likely prognosis, the need for further investigations, the multimodal treatment options, and includes the 
patient’s preferences and goals for treatment.

4.  Patients should receive tailored multimodal treatment which reduces the pain and its impact on daily living and 
that may include a combination of medicines, nonpharmacological treatments, oncological interventions, physical 
rehabilitation and psychosocial or spiritual support.

5. Support and advice for self-management should be provided
6. The pain management plan should be reviewed regularly to assess outcomes and plan longer-term care
7.  Patients should be referred for more specialist advice and treatment if pain is not improving within a short time or 

if they are experiencing intolerable side effects of analgesia 
8.  Healthcare professionals who treat patients with cancer should receive ongoing education and training in order to 

undertake basic pain assessment, initiate basic management, and learn about correctly referring for more specialist 
support

9. Regular review of service outcomes for all patients with cancer pain should be in place
10. Each EFIC chapter should have national evidence or consensus-based guidelines in place for cancer-related pain 
These standards are aimed to improve cancer pain management, promote the quality of care of patients and reduce 
variation across Europe.

Reference: 
Bennett MI, Eisenberg E, Ahmedzai SH, Bhaskar A, O’Brien T, Mercadante S, Krčevski Škvarč N, Vissers K, Wirz S, Wells C, Morlion 
B. Standards for the management of cancer-related pain across Europe-A position paper from the EFIC Task Force on Cancer Pain. 
Eur J Pain. 2019 Apr;23(4):660-668.

ΔΙΑΛΕΞΗ 2
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Α1 Η επίδραση της Δεξαμεθαζόνης στη μετεγχειρητική αναλγησία στην Καισαρική Τομή 
Δημήτρης Μαδιανός1, Γεωργία Μαργιώλου2, Ελένη Λύγδα, Ευφροσύνη Κατσίρη,   Νίκος 
Αγρότης 
Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

ΣΚΟΠΟΣ: Είναι ευρέως γνωστή η ικανότητα της δεξαμεθαζόνης να μειώνει το επίπεδο του μετεγχειρητικού 
πόνου και να περιορίζει την ποσότητα των οπιοειδών που απαιτούνται για την επίτευξη αναλγησίας. Ο σκοπός 
αυτής της μελέτης είναι να συγκρίνει τη χορήγηση δεξαμεθαζόνης έναντι εικονικού φαρμάκου για τη μείωση της 
διαβάθμισής του πόνου μετά από καισαρική τομή χρησιμοποιώντας υπαραχνοειδή αναισθησία.
ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι συμμετέχοντες (10) θα χωριστούν τυχαία σε μια από τις παρακάτω ομάδες: Ομάδα Α (5 
συμμετέχοντες), οι γυναίκες θα λάβουν 8 χιλιοστόγραμμα (mg) δεξαμεθαζόνης διαλυμένη σε 100 χιλιοστόλιτρα 
(ml) φυσιολογικού ορού 0,9 % 10 λεπτά πριν από τη υπαραχνοειδή αναισθησία. Ομάδα Β (5 συμμετέχοντες) οι 
γυναίκες θα λάβουν 100 ml φυσιολογικού ορού 0,9% 10 λεπτά πριν από την υπαραχνοειδή αναισθησία. Στη 
συνέχεια, μετά τη λήψη 500 ml κρυσταλλοειδούς διαλύματος, η υπαραχνοειδή αναισθησία θα πραγματοποιηθεί 
στο επίπεδο L3-L4 ή L4-L5 στον μεσοσπονδυλικό χώρο με 1,6 ml 0,75 % Ropivacaine και 15mcg φεντανύλης, 
χρησιμοποιώντας ατραυματική βελόνεα ραχιαίας αναισθησίας τοποθετώντας την ασθενή σε αριστερή πλάγια 
θέση. Με την ολοκλήρωση του τοκετού και μισή ώρα πριν από το τέλος της επέμβασης, όλες οι γυναίκες θα 
λάβουν συμπληρωματικά 1g παρακεταμόλης και 75 mg δικλοφενάκης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα φάρμακα ελέγχου του πόνου που χρησιμοποιήθηκαν τις πρώτες 24 ώρες μετά την καισαρική 
τομή περιελάμβαναν πολλαπλά παυσίπονα (παρακεταμόλη, δικλοφενάκη, τραμαδόλη). Χρησιμοποιήσαμε 
αριθμητική κλίμακα έντασης πόνου μετά από 12 ώρες από το τέλος της διαδικασίας. Στην Ομάδα Α η κλίμακα 
πόνου των συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 2-3 και στην Ομάδα Β ήταν μεταξύ 5-6, και ήταν επιθυμητή επιπλέον 
αναλγησία.
ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αναλγητικές ιδιότητες της δεξαμεθαζόνης δεν έχουν αναγνωριστεί τόσο ευρέως στην 
μετεγχειρητική περίοδο. Η επαρκής διαχείριση του πόνου μετά την καισαρική τομή παραμένει μια πρόκληση. 
Η δεξαμεθαζόνη συμβάλλει στη βελτίωση της θεραπείας του μετεγχειρητικού πόνου με καλύτερες βαθμολογίες 
πόνου.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1
Προεδρείο: Σπύρου Ανδριάννα, Χρονά Ελένη
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Α2 Ενεργοποίηση έρπητα ζωστήρα μετά από παθητική ανοσοποίηση κατά της νόσου 
COVID-19. Υπάρχει σχέση; 
Χρονά Ελένη, Τσουμάνη Μαρία, Φουντουλάκη Τριανταφυλλιά, Μαντουβάλου Μαρία, 
Παλγιμέζη Ανδρονίκη 
Γ. Ν. Νίκαιας- Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»/ Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα»

Καθώς η πανδημία του SARS-CoV-2 εξακολουθεί να μας απασχολεί και εμφανίζονται νέες παραλλαγές του ιού, 
απαιτούνται εμβόλια για την προστασία ατόμων υψηλού κινδύνου για επιπλοκές και για τον πιθανό έλεγχο των 
κρουσμάτων της νόσου. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα μετά την παθητική ανοσοποίηση μπορεί να είναι ένα τυχαίο 
φαινόμενο ή μπορεί να σχετίζονται αιτιωδώς με το εμβόλιο. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα εμβολιασμού ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2021. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό 
λοιμώξεων COVID-19 παγκοσμίως και μαζί με τους ηλικιωμένους είχαν προτεραιότητα στον εμβολιασμό.
Τέσσερις ανοσοεπαρκείς ασθενείς, ηλικίας άνω των 60 ετών, παρουσίασαν έρπητα ζωστήρα σε διάμεσο χρόνο 9 ημερών 
(εύρος 7-20) μετά τον εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2 και απευθύνθηκαν στο ιατρείο πόνου του νοσοκομείου μας 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πόνος τους. Η εμφάνιση έρπητα ζωστήρα εντός του χρονικού παραθύρου 1-21 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό, υποδηλώνει ότι ο εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 είναι πιθανή αιτία εμφάνισης 
έρπητα ζωστήρα. Οι ανωτέρω ασθενείς ευτυχώς προσήλθαν στο ιατρείο έγκαιρα, αντιμετωπίστηκαν επαρκώς και έτσι 
χαρακτηρίστηκαν ήπιες περιπτώσεις ερπητικής νευραλγίας. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές υποστηρίζουν τη σημασία 
της συνεχούς αξιολόγησης της ασφάλειας του εμβολίου κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου μαζικού εμβολιασμού 
για την πανδημία COVID-19 και ενθαρρύνουν την αναφορά και την κοινοποίηση τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σχετίζονται με τον εμβολιασμό.
Ο ιός έρπητα ζωστήρα (varicella zoster virus-VZV) είναι ένας ανθρώπινος νευροτροποποιητικός ιός που προκαλεί 
ανεμοβλογιά. Αυτό ακολουθείται από την καθήλωσή του, για λανθάνοντα χρόνο, στα αισθητικά γάγγλια, κυρίως 
τα γάγγλια οπισθίων ριζών και τα γάγγλια του τριδύμου. Επανενεργοποίηση του ιού μπορεί να συμβεί, ακόμα και 
αρκετές δεκαετίες μετά, και συνήθως παρουσιάζεται ως έρπητας ζωστήρα (Herpes Zoster- HZ). Ο έρπητας ζωστήρα 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλά, επώδυνα ή/ και κνησμώδη μονομερή κυστίδια και έλκη, που συνήθως εμφανίζονται κατά 
μήκος του δερμοτομίου που νευρώνεται από το γάγγλιο όπου συνέβη επανενεργοποίηση και πιθανώς εμφανίζεται όταν 
οι ανοσολογικοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν να περιορίσουν την αναπαραγωγή του ιού. Η μέση διάρκεια του εξανθήματος 
κυμαίνεται από 7 έως 10 ημέρες και συνήθως είναι μια αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση. Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί 
να προχωρήσει σε μια επώδυνη και δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση νευροπαθητικού πόνου, τη λεγόμενη μεθερπητική 
νευραλγία ειδικά εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα, 
περιλαμβάνουν προχωρημένη ηλικία, χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, ανοσοκατασταλτικές καταστάσεις (π.χ. 
HIV, αυτοάνοση νόσος) και ψυχολογικό στρες. Έχει ήδη αναφερθεί επανενεργοποίηση του ιού σε περιπτώσεις νόσησης 
από COVID-19. Από την άλλη, η εμφάνιση HZ μετά τον εμβολιασμό θα μπορούσε να είναι μια απλή σύμπτωση. 
Ωστόσο, αρκετές αναφορές περιπτώσεων έχουν περιγράψει μια σύνδεση μεταξύ της επανενεργοποίησης του ιού και 
του εμβολίου έναντι της νόσου COVID-19, ελλείψει οποιουδήποτε από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Αν και οι 
ανοσοκατασταλτικές καταστάσεις μπορούν να ευνοούν την επανενεργοποίηση του έρπητα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να 
αποτελεί το μηχανισμό που προκαλείται από το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Η επανενεργοποίηση θα μπορούσε 
να σχετίζεται με τη φλεγμονώδη διαδικασία που αναπτύσσεται μετά τον εμβολιασμό. 
Καθώς, τεράστια προγράμματα εμβολιασμού βρίσκονται σε εξέλιξη θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα επιτήρησης 
μετά την κυκλοφορία του εμβολίου με συνεχή αξιολόγηση της ασφάλειας τους, για την ανίχνευση οποιουδήποτε 
γεγονότος θα μπορούσε να εξασθενίσει τα αναμενόμενα οφέλη και, ως εκ τούτου, να ληφθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τα εμβολιασμένα άτομα. Ο έρπητας ζωστήρ φαίνεται να είναι μια 
«πιθανή» αν και σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, με βάση τα κριτήρια της χρονικής συσχέτισης, μετά τον εμβολιασμό. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα που πρόκειται να εμβολιαστούν για SARS-CoV-2, μια πιθανή 
αιτιώδης συσχέτιση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων με πιθανές σοβαρές επιπλοκές μεταξύ των 
ηλικιωμένων. Ευτυχώς, στη πλειονότητα των περιπτώσεων, ο έρπητας ζωστήρας είναι μια θεραπεύσιμη κατάσταση 
ειδικά όταν διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγοι ασθενείς, ωστόσο εάν επιβεβαιωθεί 
με μεγαλύτερες σειρές περιπτώσεων μια αιτιώδη και χρονική σχέση της εμφάνισης έρπητα ζωστήρα με τη χορήγηση 
του εμβολίου, όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να έχουν υψηλό δείκτη υποψίας για τον κίνδυνο εμφάνισης 
αυτής της παρενέργειας έτσι ώστε η ανίχνευση και έγκαιρη αντιμετώπισή της να αποτρέψει την εγκαθίδρυση μιας 
μακροχρόνιας επώδυνης και δυσίατης μεθερπητικής νευραλγίας.
Βιβλιογραφία
1. Mina Psichogiou, Michael Samarkos, Nikolaos Mikos and Angelos Hatzakis. Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-
CoV-2. Vaccines 2021, 9, 572. 
2. C.S. van Dam , I. Lede , J. Schaar, M. Al-Dulaimy, R. Rösken, M. Smits. Herpes zoster after COVID vaccination. International Journal of Infectious 
Diseases 111 (2021) 169–171
3. Tejada Cifuentes F, Lloret Callejo Α, Tirado Pelαez MJ. COVID-19 vaccines and herpes infection. Med Clin (Barc). (2021);157(12):e355–e356
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Α3 Διαχείριση Στοματοπροσωπικού πόνου μετά από ακτινοθεραπεία για καρκίνο τραχήλου 
Θεοδώρα Καπουράνη, Ευαγγελία Κουτσούλη, Ανδριάνα Σπύρου, Κυριακή Βαγδατλή, 
Αντωνία Δημακοπούλου  
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ασθενείς με καρκίνο τραχήλου υποφέρουν από έντονο και σοβαρό πόνο που σχετίζεται με τον ιδιο 
τον όγκο, την χειρουργική επέμβαση και την χημειο/ακτινο θεραπεία. Η βλεννογονίτιδα του στόματος είναι 
μία επώδυνη επιπλοκή της ακτινοθεραπείας η οποία απαιτεί οπιοειδή και άλλα επικουρικά φάρμακα για να 
αντιμετωπιστεί. 
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη παραθέτουμε την εμπειρία μας από την διαχείριση του πόνου 
και των συνοδών συμπτωμάτων ασθενών με βλεννογονίτιδα στόματος μετά από ακτινο-χημειοθεραπεία για 
αντιμετώπιση καρκίνου κεφαλής τραχήλου. 
ΎΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Το διάστημα 2018-2021, αντιμετωπίσαμε  στο Ιατρείο 12 ασθενείς με έντονο πόνο 
λόγω βλεννογονίτιδας στόματος ως επιπλοκή αντινοθεραπείας μετά από επέμβαση καρκίνου λάρυγγα. Η 
βλεννογονίτιδα ορίστηκε σύμφωνα με την κλίμακα ορισμού WHO (1-4) και συγκεκριμένα: grade 1: ερύθημα και 
ξηρότητα βλενογόννου, grade 2: οίδημα και μεμονωμένη εξέλκωση του στοματικού βλενογόννου αλλά ο ασθενής 
μπορεί να δεχτεί ξηρά τροφή, grade 3: μεμονωμένη ελκώδης βλάβη και έντονο οίδημα, δυσκολία κατανάλωσης 
τροφής, και grade 4: εκτεταμένο οίδημα ούλων και στοματικού βλενογόννου, πολλαπλές επώδυνες εξελκώσεις 
με αιμορραγία, αδυναμία κατανάλωσης τροφής.  Από τα ιστορικά καταγράφηκαν ο βαθμός βλεννογονίτιδας και 
η ικανότητα λήψης τροφής, η ένταση του πόνου 24ώρου και του παροξυσμικού πόνου, δυσκοιλιότητα, ζάλη, 
υπνηλία καθώς και η ικανοποίηση των ασθενών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σχετικά με την βλεννογονίτιδα, 9/12 ασθενείς είχαν βλάβες 2ου και 3ου βαθμού ενώ τρείς 
είχαν βλάβες 4ου βαθμού. Όλοι ανέφεραν δυσχέρεια σίτισης. Ανέφεραν σταθερά πόνο 5-7/10 κλίμακας VAS 
μέσα στο 24ωρο, και παροξυσμικό πόνο 9-10/10 κλίμακας VAS  επτά έως δέκα φορές την ημέρα, ιδίως κατά 
την λήψη τροφής.  Οι ασθενείς ήταν ήδη σε θεραπεία με οπιειδή (ΤΤS φεντανίλης και υπογλώσσια δισκία 
φεντανίλης) σε συνδυασμό με γαργαρισμούς με σκεύασμα χλωρεξιδίνης και λιδοκαϊνης και λήψη αντιβιοτικών. Οι 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με αύξηση της δόσης της TTS φεντανίλης, αντικατάσταση του υπογλώσσιου δισκίου 
φεντανίλης με ρινικό εκνέφωμα φεντανίλης για την αντιμετώπιση του παροξυσμικού πόνου, πόσιμο διάλυμα 
πρεγκαμπαλίνης 40mg-80mg δύο φορές την ημέρα και ταπενταδόλη σε ταμπλέτες παρατεταμένης αποδέσμευσης 
75mg δις ημερησίως.  Επιπλέον χορηγήθηκαν σκευάσματα Βιτ Ε. Όλοι οι ασθενείς (12/12) ανέφεραν ανακούφιση 
του πόνου >30% και επτά ασθενείς >50%.  Ο παροξυσμικός πόνος ανακουφίστηκε σε 10 ασθενείς ενώ 8/12 
ανέφεραν βελτίωση της ικανότητας για κατάποση και σίτιση.  Για τους υπόλοιπους 4 δεν υπήρξε βελτίωση. Την 
μεγαλύτερη ανακούφιση την απέδωσαν στη χρήση του ρινικού εκνεφώματος φεντανίλης, το οποίο τους βοηθούσε 
να ανεχθούν πιο εύκολα την τροφή. Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπνηλία από την πρεγκαμπαλίνη 
(5/12 ασθενείς) και δυσκοιλιότητα (10/12 ασθενείς). Ολοι οι ασθενείς πλην ενός ανέφεραν απόλυτη ικανοποίηση 
από την θεραπεία. 
ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η χρήση εκνεφώματος φεντανίλης στους ασθενείς με καρκίνο τραχήλου που εμφάνισαν 
στοματική βλεννογονίτιδα λόγω ακτινοθεραπείας ήταν μία αποτελεσματική αγωγή για την αντιμετώπιση του 
παροξυσμικού πόνου, την βελτίωση της ικανότητας λήψης τροφής και την βελτίωση ποιότητας της ζωής τους.

Βιβλιογραφία
Judge LF, Farrugia MK, Singh AK. Narrative review of the management of oral mucositis during chemoradiation for head and neck 
cancer.Ann Transl Med. 2021 May;9(10):916. doi: 10.21037/atm-20-3931.
Schaller AKCS, Peterson A, Bäckryd E. Pain management in patients undergoing radiation therapy for head and neck cancer - a 
descriptive study. Scand J Pain. 2020 Dec 10;21(2):256-265. doi: 10.1515/sjpain-2020-0067. PMID: 34387952.
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Α4 Λανθασμένη χορήγηση μεγάλης δόσης οξυκωδόνης ΕΦ διεγχειρητικά σε υπερήλικα 
ασθενή  
Αθηνά Κολοτούρα, Μαρία Κυριτσά, Χρήστος Μπίζιος, Σταματίνα Ταραντίλη, Εμμανουήλ 
Αναστασίου   
Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΣΚΟΠΟΣ: Από το 1996 έως και σήμερα στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» εφαρμόζονται 
όλες οι ενδεδειγμένες τεχνικές για την εξασφάλιση ικανοποιητικής μετεγχειρητικής αναλγησίας. Παρουσιάζεται 
ένα ενδιαφέρον περιστατικό με λανθασμένη χορήγηση μεγάλης δόσης διεγχειρητικά οξυκωδόνης ΕΦ. 

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής (ΚΧ) γυναίκα ηλικίας 84 ετών υπεβλήθη σε αναθεώρηση ολικής 
αρθροπλαστικής ισχίου υπό γενική αναισθησία στο Νοσοκομείο μας τον Νοέμβριο του 2021. Η ασθενής 
παρά τη μεγάλη ηλικία της δεν είχε άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας με πολύ ικανοποιητικό καρδιαγγειακό 
και αναπνευστικό σύστημα. Στο πρόσφατο ιστορικό της αναφέρει λήψη αντικαταθλιπτικών και ηρεμιστικών/
αγχολυτικών φαρμάκων σε μικρή δοσολογία. Η επιλογή των αναισθησιολόγων για  χορήγηση γενικής αναισθησίας 
αντί για χορήγηση περιοχικής αναισθησίας λόγω της μεγάλης διάρκειας της χειρουργικής επέμβασης ήταν 
συμβατή με την επιθυμία  της ασθενούς που έγινε αποδεκτή λόγω της καλής κατάστασης της υγείας της και 
της μη ύπαρξης άλλων αντενδείξεων. Στα 30 λεπτά πριν την λήξη της χειρουργικής επέμβασης χορηγήθηκε 1 
gr παρακεταμόλης και 5 mg οξυκωδόνης ΕΦ για να επιτευχθεί καλύτερη αναλγησία στην άμεση μετεγχειρητική 
περίοδο. Μετά την χορήγηση της αναλγησίας διαπιστώθηκε από την νοσηλεύτρια του  Αναισθησιολογικού 
Τμήματος ότι χορηγήθηκαν 25 mg οξυκωδόνης λόγω χρησιμοποίησης άλλης φύσιγγας με το πυκνό διάλυμα 
οξυκωδόνης (50 mg/ml) αντί της φύσιγγας που υποτίθεται ότι χρησιμοποιήθηκε με το αραιό διάλυμα  (10 mg/ml).   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι αναισθησιολόγοι μετά τη λήξη της επέμβασης προχώρησαν σταδιακά στη διαδικασία της 
αναστροφής του μυοχαλαρωτικού και στην αποσωλήνωση της ασθενούς. Η ασθενής είχε άριστη αναπνευστική 
λειτουργία με κορεσμό της αιμοφαιρίνης σε επίπεδα 96-98%. Το επίπεδο της συνείδησης ήταν ικανοποιητικό και  είχε  
καλό προσανατολισμό και επαφή με το περιβάλλον. Μικρή μύση της κόρης και άριστη αναλγησία. Μεταφέρθηκε 
στη ΜΜΑΦ όπου και παρέμεινε για 4 ώρες και ακολούθως μεταφέρθηκε στη ΜΑΦ του Νοσοκομείου για καλύτερη 
παρακολούθηση. Η ασθενής δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα (ναυτία, έμετος, καταστολή της αναπνευστικής 
και εγκεφαλικής λειτουργίας) και την επόμενη μεταφέρθηκε σε κοινή κλίνη της ορθοπαιδικής κλινικής. 

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το περιστατικό αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μια υπερβολικά μεγάλη δόση 
ενδοφλέβιας οξυκωδόνης σε μία ασθενή μεγάλης ηλικίας δεν παρουσίασε καμία παρενέργεια αλλά αντίθετα 
εξασφάλισε μετεγχειρητικά άριστη αναλγησία. Από την μικρή εμπειρία μας - των τελευταίων δύο ετών - με την 
χορήγηση οξυκωδόνης διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές 
αναλγητικό κατάλληλο για μεγάλο φάσμα ασθενών οποιασδήποτε κατάστασης και ηλικίας.

Βιβλιογραφία
1. Perspectives on Intravenous Oxycodone for Control of Postoperative Pain. 
Pergolizzi JV Jr, Seow-Choen F, Wexner SD, Zampogna G, Raffa RB, Taylor R Jr. Pain Pract. 2016, 16(7):924-34. 
2. Oxycodone for the treatment of postoperative pain. Kokki H, Kokki M, Sjövall S. Expert Opin Pharmacother. 2012, 13(7):1045-
58. 
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Α5

Η αποτελεσματικότητα του ηλεκτροβελονισμού σε ασθενείς με Σύνδρομο Καρπιαίου 
Σωλήνα: Μια κλινική, ηλεκτροφυσιολογική και υπερηχογραφική μελέτη 
Αικατερίνη-Μαρία Ντούτσουλη1,2, Γεώργιος Γεωργούδης3, Απόστολος Παπαποστόλου3, 
Μιλτιάδης Καράβης2, Θεοδωράκη Κασσιανή2 
¹ Υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, ² Ιατρείο Πόνου, Α΄Αναισθησιολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ³ Εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής      

ΣΚΟΠΟΣ: Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι η συχνότερη μονονευρίτιδα, προσβάλλει νέο και εργαζόμενο 
πληθυσμό και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση τόσο των ασθενών όσο και της δημόσιας υγείας. Μεταξύ των 
συντηρητικών θεραπειών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπισή του συγκαταλέγεται και ο βελονισμός, 
με χαμηλής αποδειξιμότητας έως τώρα δεδομένα ως προς την αποτελεσματικότητά του. Σκοπός της παρούσας 
κλινικής μελέτης είναι να εκτιμήσει την δράση του ηλεκτροβελονισμού σε ασθενείς με σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα κλινικά, ηλεκτροφυσιολογικά και υπερηχογραφικά.

ΎΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 
2021 στο Ιατρείο Πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου και στο εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Συμπεριλήφθηκαν δεκαεπτά καρποί σε σύνολο δώδεκα ασθενών που 
διαγνώσθηκαν με ήπιο ή μέτριο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα με βάση κλινικά και ηλεκτροφυσιολογικά κριτήρια. 
Πραγματοποιήθηκαν οχτώ συνεδρίες ηλεκτροβελονισμού, συχνότητας δύο φορές την εβδομάδα και διάρκειας 
είκοσι λεπτών η κάθε μία. Οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν πριν και τρεις με εφτά μέρες μετά την θεραπεία 
ήταν: Η οπτική αναλογική κλίμακα πόνου (VAS), οι κλίμακες Symptom Severity Scale (SSS) και Functional Status 
Scale (FSS) του σταθμισμένου στην ελληνική γλώσσα ερωτηματολογίου Boston Carpal Tunnel Questionnaire 
(BCTQ), η αισθητική και κινητική αγωγιμότητα του μέσου νεύρου στο καρπό και η εγκάρσια διατομή του νεύρου 
(CSA) υπερηχογραφικά στην είσοδο του καρπιαίου σωλήνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε μείωση της έντασης του πόνου στη κλίμακα VAS με διάμεσο διαφορά (MD) 
-2,45 μονάδες (95% CI -3,55 με -1,2), μείωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων στην κλίμακα SSS κατά -0,60 
(95% CI -0,9 με -0,4) και βελτίωση της λειτουργικότητας του πάσχοντος άκρου στην κλιμακα FSS κατά -0,25 (95% 
CI 0,90-0,00). Επιπλέον σημειώθηκε μείωση της εγκάρσιας διατομής του μέσου νεύρου CSA στην είσοδο του 
καρπιαίου σωλήνα κατά -2,00 mm² (95% CI -3,00 με -0,50). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση 
στην κινητική και αισθητική αγωγιμότητα του μέσου νεύρου. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν τοπικού και 
αυτοπεριοριζόμενου χαρακτήρα, ενώ καμία σοβαρή παρενέργεια δεν καταγράφηκε.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: O ηλεκτροβελονισμός αποτελεί μια ασφαλή θεραπεία που βελτιώνει τα συμπτώματα και την 
λειτουργικότητα του πάσχοντος άκρου σε ασθενείς με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, και επάγει μορφολογικές 
μεταβολές στο μέσο νεύρο.. 
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Μετεγχειρητική αναλγησία με συγχορήγηση παρακεταμόλης και τραμαδόλης σε 
υπερήλικες με κάταγμα ισχίου 
Βιργινία Τανού, Μωχάμεντ Μπεν Μανσούρ, Φωτεινή Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης 
Σωτηριάδης, Ελένη Σπυροπούλου, π. Γεώργιος Ρουσάκης  
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΝΕΕΣ. Τμήμα Αναισθησιολογίας και Μονάδας Θεραπείας Πόνου

ΣΚΟΠΟΣ: Το κάταγμα ισχίου σε υπερήλικες (≥80 ετών) αποτελεί το συχνότερο χειρουργικό πρόβλημα για την 
ηλικιακή αυτή ομάδα στον δυτικό κόσμο. Οι ασθενείς έχουν συνήθως σημαντικές συν-νοσηρότητες και πολύ 
συχνά έκπτωση των νοητικών λειτουργιών. Η επίτευξη αποτελεσματικής μετεγχειρητικής αναλγησία, καθώς και η 
εκτίμησή της, είναι δυσχερής στους υπερήλικες, αλλά επίσης συμβάλει αποτελεσματικά στην ομαλή έκβαση των 
ασθενών. Η χορήγηση μίγματος παρακεταμόλης και τραμαδόλης σε σταθερές αναλογίες και χρόνους χορήγησης 
φαίνεται να επιτυγχάνει επαρκή αναλγησία σε υπερήλικες μετά από επέμβαση κατάγματος ισχίου.

ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Εκτιμήθηκε η μετεγχειρητική αναλγησία σε 90 ασθενείς (63γυναίκες και 27 άνδρες) 
ηλικίας 80-96 ετών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση για κάταγμα ισχίου. Οι 9 έλαβαν γενική αναισθησία και οι 81 
υπαραχνοειδή αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς είχαν GFR ≥ 45ml/min (γυναίκες) και 55ml/min (άνδρες) (κρεατινίνη 
≤ 1,5) και δείκτες ηπατικών ενζύμων (SGOT,SGPT,γ-GT, χολερυθρίνη) εντός φυσιολογικών ορίων. Στους ασθενείς 
συν-χορηγήθηκαν μετεγχειρητικά, ενδοφλεβίως 1000mg παρακεταμόλης μαζί με 50mg τραμαδόλης. Η πρώτη 
χορήγηση έγινε εντός τετραώρου(4h) μετά το πέρας της χειρουργικής επεμβάσεως και την πλήρη αποδρομή της 
περιοχικής αναισθησίας ή την αποκατάσταση εγρήγορσης στους ασθενείς που έλαβαν γενική αναισθησία. Η 
χορήγηση του μίγματος (1000mg παρακεταμόλης και 50mg τραμαδόλης) συνεχίστηκε σταθερά ανά δωδεκάωρο 
(12h) και για εβδομήντα δύο ώρες (72h).                           

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αξιολόγηση του πόνου έγινε για τους ασθενείς χωρίς εμφανή σημεία άνοιας με την κλασική 
αναλογική κλίμακα πόνου(Visual Analog Scale), για δε τους ασθενείς με μειωμένη ικανότητα επικοινωνίας με 
την βοήθεια της Abbey Pain Scale. Τα αποτελέσματα (pain-scores) καταγράφονταν ανά τετράωρο (4h). Οι 65 
ασθενείς (72%) είχαν pain-score ≤3, ενώ 25 ασθενείς (28%) έδειξαν pain-score 3-5, με μέγιστη συχνότητα 6 
καταγραφές στις 72h χορήγησης. Δεν αναφέρθηκε αλλαγή επιπέδου συνειδήσεως, επικοινωνίας και νοητικών 
λειτουργιών σχετιζόμενο με την χορήγηση του φαρμάκου ούτε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, πλην 9 ασθενών 
που εμφάνισαν ναυτία κυρίως την πρώτη ώρα χορήγησης του φαρμάκου. Με το δεδομένο ότι όλοι οι ασθενείς 
λαμβάνουν ομεπραζόλη 40mg το 24ωρο από τους θεράποντες, επί ναυτίας προστεθήκαν 4mg ονδασετρόνης.                                                                       
Συμπεράσματα: Η χορήγηση σταθερού μίγματος 1000mg παρακεταμόλης και 50mg τραμαδόλης ανά δωδεκάωρο 
για την μετεγχειρητική αναλγησία υπερηλίκων ασθενών με κάταγμα ισχίου φαίνεται να παρέχει επαρκή αναλγησία 
χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Έτσι συμβάλλει στην ομαλή μετεγχειρητική πορεία μιας κατηγορίας ασθενών 
ιδιαίτερα υψηλού περιεγχειρητικού κινδύνου.  

Βιβλιογραφία
Guidelines for the management of hip fractures 2020 by the Association of Anaesthetists R. Griffiths, et al . Anaesthesia  2021 
Feb;76(2):225-237 
Multimodal Analgesia in the Hip Fracture Patient. David W Fabi  J Orthop Trauma. 2016 May; 30 Suppl 1:S6-S11
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Α7 Περιεγχειρητική Αναλγησία για την πρόληψη εγκατάστασης Χρόνιου Νευροπαθητικού 
Πόνου μετά την Θωρακοτομή 
Διονυσία Μπούρα1, Ειρήνη Αναστασοπούλου1,2, Παρασκευή Κουφοπούλου3, Νικόλαος 
Αναστασίου4, Κατσιπουλάκης Αντώνιος1, Βαϊβάη Αναστασία1, Νικολακάκη Αννα1 
1 Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΟΝΚ«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 2 Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας & 
Πρόνοιας, ΠΑΔΑ, 3 PhD, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, 
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, MSc. Κράτος & Δημόσια 
Πολιτική (Κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήμης), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή 
Ν.Ο.Π.Ε., ΕΚΠΑ, BSc. Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & 
Πολιτικών Επιστημών, ΔΕΗ Α.Ε., τ. Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝΑ ΚΑΤ, τ. Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων, 4 
Θωρακοχειρουργικό τμήμα, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σωστή περιεγχειρητική αναλγητική διαχείριση  Θωρακοχειρουργικών περιστατικών αποτελεί 
βασικό παράγοντα επιτυχούς έκβασης της επέμβασης, έχοντας διαμορφώσει τις ιδανικότερες συνθήκες τόσο για 
τον θωρακοχειρουργό όσο και για τον αναισθησιολόγο, αλλά κυρίως για την αποφυγή μετεγχειρητικού πόνου 
για τον ασθενή.  Ένα ποσοστό 5%-67% των  θωρακοτομημένων περιστατικών αναφέρει post thoracotomy pain, 
δηλαδή, χρόνιο σύνδρομο μετεγχειρητικού πόνου με διάρκεια που μπορεί να φτάσει φτάνει και τα 20 έτη.

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη των αναλγητικών οφελειών για τον ασθενή που υποβάλεται σε θωρακοχειρουργική 
επέμβαση όταν έχει λάβει την κατάλληλη περιεγχειρητική αγωγή και ξεκινά με αναλγητική προστασία πριν την 
διενέργεια της χειρουργικής τομής, pre emptive anesthesia, έως και την πλήρης αποκατάστασή του όσον αφορά 
την αποφυγή εγκατάστασης χρόνιου νευροπαθητικού πόνου. Η πλήρης αναλγητική προστασία προϋποθέτει καλή 
συνεργασία και αποδοχή του ασθενή, του χειρουργού και του αναισθησιολόγου.

ΎΛΙΚΟ&ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιβλιογραφική και αρθρογραφική ανασκόπηση ( PubMed, Scopus, Signa Vitae) σε 
επιστημονικά βιβλία και άρθρα αναφερόμενα σε περιεγχειρητική αναλγησία σε θωρακοτομές, σε έδαφος 
ετήσιας  καταγραφής και παρατήρησης περιστατικών που έλαβαν περιεγχειρητική αναλγησία για επεμβάσεις 
θωρακοτομής, στο τμήμα μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέγιστα αναλγητικά αποτελέσματα και αποφυγή εγκατάστασης χρόνιου νευροπαθητικού 
πόνου επιτυγχάνουμε ακολουθώντας τα κάτωθι:
1) Πριν την διενέργεια της τομής χορηγούμε ενδοφλεβίως ΜΣΑΦ, παρακεταμόλη, δεξαμεθαζόνη 8mg, ανταγωνιστή 
NMDA υποδεχέων (Ketamine 30mg) και διηθούμε τοπικά το σημείο της τομής με διάλυμα Ropivacaine 2%.
2)Κατά την διάρκεια του χειρουργείου, χορηγούμε ενδοφλεβίως προσαρμόζοντας τις δόσεις ανά ασθενή και 
ανάλογα με την χρονική διάρκεια της επέμβασης λιδοκαΐνη, φεντανύλη, ρεμιφεντανύλη,μορφίνη, τραμαδόλη, Μg, 
κεταμίνη.
3) Στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα αποφυγής της μετάπτωσης του οξέως μετεγχειρητικού πόνου στον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο. Στην 
φαρέτρα μας διαθέτουμε και χορηγούμε παρακεταμόλη, τραμαδόλη, δεξκετοπροφαίνη, οξυκοδώνη per os , PCA 
μορφίνης , τοποθετούμε θυριδωτούς καθετήρες με ελαστομερείς αντλίες ροπιβακαΐνης, διενεργούμε θωρακική 
επισκληρίδιο με αντλίες ροπιβακαΐνης και μεσοπλεύριους αποκλεισμούς νεύρων. Διατηρούμε αρχείο καταγραφής 
μετεγχειρητικής αναλγητικής πορείας των ασθενών μας που συμπληρώνεται από το ιατρικό και το νοσηλευτικό 
προσωπικό. Έχουν καταγραφεί περιστατικά που μεταπίπτοντας σε post thoracotomy pain, που χρειάστηκαν την 
βοηθεία patch lidocaine, patch καψαϊκίνης. 

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η περιεγχειρητική αναλγησία αποτελεί βασικό μέλημά μας σε όλα τα θωρακοχειρουργικά 
περιστατικά προκειμένου να προληφθεί το post thoracotomy pain , εφαρμόζουμε για την επίτευξή της αναλγητική 
αγωγή σε όλα τα στάδια της επέμβασης ενώ επίσης διατηρούμε αρχείο ελέγχου της αναλγησίας και μετεγχειρητικά.
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Α8 Ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα και COVID 19 
Ειρήνη Αναστασοπούλου1,2, Διονυσία Μπούρα1, Παρασκευή Κουφοπούλου3, 
Καραγιαννάκου Μαριάνθη1, Βαϊβάη Αναστασία1, Νικολακάκη Αννα1 
1 Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 2 Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας & 
Πρόνοιας, ΠΑΔΑ, 3 PhD, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Σχολή 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, MSc. Κράτος & Δημόσια Πολιτική 
(Κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήμης), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., 
ΕΚΠΑ, BSc. Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών 
Επιστημών, ΔΕΗ Α.Ε., τ. Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝΑ ΚΑΤ, τ. Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία που πλήττει τον πλανήτη μας, μας δίνει νέες πρωτοβουλίες πολλαπλών τεχνικών και 
ανάπτυξη ευελιξίας στην υγειονομική πρακτική, όπως η πρόσβαση στα εργαλεία Covid-19, η τηλεϊατρική, η 
διαδικτυακή σύνδεση με τους ασθενείς, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συστήματα υγείας ενισχύονται και 
καλύπτονται σε μια βιώσιμη πορεία με στόχο  την πρόληψη, την προώθηση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και 
την ανακουφιστική φροντίδα στην παιδιατρική περίθαλψη. 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη των αποτελεσμάτων και των προϋποθέσεων  εφαρμογής της θεραπευτικής προσέγγισης 
στην ανακουφιστική φροντίδα παιδιών.

ΎΛΙΚΟ&ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιβλιογραφική και αρθρογραφική ανασκόπηση ( PubMed, Scopus, Elsevier) σε επιστημονικά 
βιβλία και άρθρα αναφερόμενα στην ανακουφιστική φροντίδα παιδιών σε διεθνές επίπεδο, στην εποχή COVID 19.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H  θεραπευτική προσέγγιση στην ανακουφιστική φροντίδα σε εθνικό επίπεδο εξαρτάται από 
τους εξής παράγοντες κυρίως:
- Διάθεση - Δυνατότητες
- Επάρκεια (πόρων, υγειονομικού προσωπικού, φαρμάκων)
- Κλινικές μελέτες και παιδιατρικοί περιορισμοί
- Εθνικοί περιορισμοί 
- Πολυπαραγοντική θεραπευτική προσέγγιση
- Συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελματίων υγείας
- Ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όλοι αυτοί οι τομείς σχετίζονται και προϋποθέτουν εκπαίδευση, βασικά φάρμακα, πολιτικές,  
κοινωνική και πολιτική υποστήριξη που απαιτείται για να καταστεί η ανακουφιστική φροντίδα προτεραιότητα 
και πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο που η πανδημία μειώνει τις οικονομικές 
δυνατότητης χωρών με χαμηλό ΑΕΠ, η ανακουφιστική φροντίδα παιδικής ηλικίας καθίσταται δυσχερής.
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Α9 Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην αντιμετώπιση του πόνου της χρόνιας 
ανθεκτικής οσφυαλγίας και ισχιαλγίας 
Ευαγγελία Τζαμάκου 
Νοσοκομειο Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Η εμμένουσα ανθεκτική στην φαρμακευτική αντιμετώπιση οσφυαλγία και ισχιαλγία απαντάται σε ένα ποσοστό…….. 
των ασθενών που επισκέπτονται τα Ιατρεία Πόνου και αφορά ασθενείς όλων των ηλικιών και φύλου

ΎΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 80 ασθενείς που προσήλθαν στο Ιατρείο του τμήματος μας το τελευταίο 
έτος, με εικόνα έντονου πόνου στην περιοχή της οσφυϊκής χώρας με επέκταση στα κάτω άκρα. Η αρχική εκτίμηση 
της έντασης του πόνου με την κλίμακα VAS κυμαινόταν 8 έως 10. Όλοι οι ασθενείς που περιελήφθησαν στην 
μελέτη είχαν αρνηθεί την φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου τους και για αυτό το λόγο τους προτάθηκε ο 
βελονισμός, ως εναλλακτική θεραπευτική   αντιμετώπιση. Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόσθηκε ο ωτοβελονισμός 
ως θεραπευτική αντιμετώπιση της οσφυαλγίας και ισχιαλγίας τους. Το πρωτόκολλο με τα κύρια βελονιστικά 
σημεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: She – Men 55, Ισχιακό νεύρο 52, γλουτός 53, Ινιακό 29 και τα βοηθητικά 
σημεία βελονισμού ήταν: Επινεφρίδια 13. Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιείτο μία (1) συνεδρία την εβδομάδα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκαν 15 + 2 συνεδρίες. Στο 50% των ασθενών 
(σαράντα (40) ασθενείς) παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της έντασης του πόνου, με τελικό επίπεδο πόνου VAS<4. 
Σε τριάντα (30) ασθενείς η τελική ένταση του πόνου ήταν VAS<6, δηλαδή μέτρια μείωση σε ποσοστό 37,5% των 
ασθενών. Αντίθετα μόλις το 12,5% των ασθενών είχε ελάχιστη βελτίωση ή δεν ανταποκρίθηκε καθόλου στη 
θεραπεία με βελονισμό, αφού  σε επτά (7) ασθενείς η ένταση του πόνου παρέμεινε σε VAS<8 και σε τρεις (3) 
ασθενείς δεν υπήρξε καμία μεταβολή του VAS.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ωτοβελονισμός φαίνεται να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος 
αντιμετώπισης του πόνου της οσφυαλγίας και ισχιαλγίας σε ασθενείς που αρνούνται την φαρμακευτική 
αντιμετώπιση της 
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Α10 Ο ρόλος των Διαδερμικών Εγχύσεων στην Εκφυλιστική νόσο της Σπονδυλικής Στήλης: Η 
εμπειρία της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Νίκαιας 
Ιωάννης Χαραλάμπους-Γεωργουλάκος, Γεώργιος Γεωργούντζος, Ιωάννης Γκαλονάκης, 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Μπάρκας, Άγγελος Λεβέντης  
Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα, Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ: Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων εγχύσεων στην σπονδυλική στήλη 
κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στη διαχείριση του πόνου από εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ΣΣ. Σκοπός 
μας είναι να παρουσιάσουμε τα είδη και την αποτελεσματικότητα αυτής της ελάχιστα επεμβατικής πράξης στην 
εφαρμογή τους σε ασθενής με ήπιο ή μέτριο ριζίτικό πόνο.

ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε αναδρομική μελέτη των δεδομένων των ασθενών που αφορούσαν δημογραφικά 
και κλινικά στοιχεία καθώς και βραχυπρόθεσμα αποτέλεσμα μετά την παρέμβαση. Οι ασθενείς που 
συμπεριλαμβάνονται έπρεπε να έχουν λάβει προηγουμένως συντηρητική αγωγή χωρίς βελτίωση του πόνου για 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 71 ασθενείς με μέση ηλικία 63.24 χρόνια υποβλήθηκαν σε διαδερμικές εγχύσεις στο τμήμα 
μας από το  2019. Από αυτούς 15 ασθενείς χάθηκαν στο follow up και έτσι η ανάλυση αφορά 56 ασθενείς. Η 
πλειοψηφία των ασθενών (82%) είχαν μείωση του άλγους σύμφωνα με την κλίμακα πόνου VAS (0-10) κατά 72 
% Μ.Ο. και σημαντική λειτουργική βελτίωση. Από αυτούς, το 58% δεν χρειάστηκε καμία περαιτέρω παρέμβαση, 
ενώ το 28% έλαβε συμπληρωματική συντηρητική θεραπεία (αναλγητικά από το στόμα, φυσιοθεραπείες) και το 
13% οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η διάρκεια της αναλγησίας και η επανέναρξη του άλγους στους 19 ασθενείς 
(28%) που εμφάνισαν υποτροπή υπολογίζεται στις 64 ημέρες κατά μέσο όρο από την ημέρα της έγχυσης. Σε 10 
ασθενείς δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα μετά την έγχυση. Ο συνολικός αριθμός των εγχύσεων ήταν 77 από τις 
οποίες 51 αφορούν εκλεκτικές περινεύριες εγχύσεις, 16 ουραίες επισκληρίδιες, 3 περιαρθρικές και 7 συνδυαστικές 
των προηγούμενων.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι διαδερμικές σπονδυλικές εγχύσεις είναι μια αποτελεσματική, χαμηλή κόστους εναλλακτική 
επιλογή στην ανακούφιση του πόνου της εκφυλιστικής νόσου της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν γέφυρα μέχρι το χειρουργείο ή ακόμα και να αποφευχθεί ή επέμβαση ιδιαίτερα σε ασθενείς με υψηλό 
εγχειρητικό κίνδυνο καθώς και σε αυτούς που από επιλογή δεν προτιμούν το χειρουργείο. Καθίστανται δε ιδιαίτερα 
χρήσιμες σε περιόδους πίεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως στην υπάρχουσα πανδημία.
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Α11 Βιοηθική Διάσταση της Διεγχειρητικής Διαχείρισης της Αλγαισθησίας 
Δημήτριος Ζαφειριάδης1, Κωνσταντίνος Καπανίδης1, Ελένη Τσακυρίδου1, Κωνσταντίνος 
Παπακωνσταντίνου1, Δημήτριος Παπαγεωργίου1, Κωνσταντίνος Κατσανούλας2 
1 Ειδικευόμενος/η, 2 Διευθυντής, Αναισθησιολογικού Τμήματος, ΓΝ Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

ΣΚΟΠΟΣ: Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (IASP), ως πόνος ορίζεται: «Μια δυσάρεστη 
αισθητική και συναισθηματική εμπειρία σχετιζόμενη ή προσομοιάζουσα με εκείνη που εκδηλώνεται κατά την 
πραγματική ή πιθανή βλάβη των ιστών». Στον ορισμό, τονίζεται επίσης η διάκριση μεταξύ πόνου και αλγαισθησίας, 
όπως και το γεγονός ότι «η αδυναμία επικοινωνίας δεν αναιρεί την πιθανότητα ότι ένας άνθρωπος ή ένα μη 
ανθρώπινο ον βιώνει πόνο». Στη σύγχρονη αναισθησιολογική πρακτική, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
αλγαισθησίας του ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης υπό γενική αναισθησία αποτελεί μια 
σημαντική πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. Η δυσκολία έγκειται τόσο στην απώλεια συνείδησης και την 
αδυναμία επικοινωνίας του ασθενούς, όσο και στην έλλειψη αξιόπιστων δεικτών μέτρησης της αλγαισθησίας. Η 
αντιμετώπιση του πόνου, ανεξαρτήτως διατήρησης ή απώλειας συνείδησης, ως μείζον αναισθησιολογικό μέλημα 
υποβάλλεται σε ηθικό έλεγχο όταν δεν μπορεί αξιόπιστα να ελεγχθεί, πολύ δε περισσότερο να επιτευχθεί. Το ηθικό 
βάρος επιτείνεται από το γεγονός οτι η ανεπαρκής διαχείριση της αλγαισθησίας σχετίζεται με επιπλοκές στην 
άμεση αλλά και στην όψιμη μετεγχειρητική περίοδο αντιβαίνοντας στη φύση της αναισθησιολογικής ειδικότητας. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ανασκόπησης είναι προσέγγιση της βιοηθικής διάστασης του ελέγχου και της 
διαχείρισης της αλγαισθησίας κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας.
ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Έρευνα τρέχουσας βιβλιογραφίας σε βάθος 5 ετών, σε δύο άξονες: 1) Προσέγγιση και 
εφαρμοσμένο monitoring αλγαισθησίας με άμεση επίδραση στη διεγχειρητική και μετεγχειρητική διαχείριση του 
«πόνου», και 2) Έρευνα των βασικών αρχών και ρευμάτων της ηθικής φιλοσοφίας στο βαθμό που συναντώνται 
με τη σύγχρονη πρακτική της χορήγησης αναισθησίας. Τέλος, συνδυασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας με 
εφαρμογή στη διεγχειρητική διαχείριση της αλγαισθησίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1) Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η αντικατάσταση της έννοιας της αναλγησίας με τον 
έλεγχο του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) στο παραδοσιακό τρίγωνο της «Τεχνικής του Λίβερπουλ». 
Παρ’ όλα αυτά, μολονότι διεγχειρητικά υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς και αξιόπιστης διαχείρισης του βάθους 
ύπνωσης και μυοχάλασης, οι πληροφορίες και ο έλεγχος της αλγαισθησίας και του βαθμού της ενεργοποίησης του 
ΑΝΣ στο χειρουργικό ερέθισμα είναι ακόμη πενιχρές. Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας παρατηρείται μία ανοδική 
τάση τεκμηρίωσης της κλινικής αξίας της Μεταβλητότητας της Καρδιακής Συχνότητας (Heart Rate Variability, 
HRV) ως δείκτη του βαθμού ενεργοποίησης του ΑΝΣ. Η επιστράτευση των μόνιτορ αλγαισθησίας με την ανάλυση 
της HRV προσφέρει στο σύγχρονο αναισθησιολόγο την αναγκαία δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου της 
ενεργοποίησης του ΑΝΣ ως απάντηση στο χειρουργικό ερέθισμα και συνεπώς του «πόνου» του ασθενούς. Η χρήση 
αυτών των μόνιτορ επιτρέπει τη στοχευμένη χορήγηση αναλγητικών, τη μείωση των χορηγούμενων οπιοειδών και 
την αποτροπή των επιπλοκών σχετιζόμενων με ανεπαρκή διαχείριση της αλγαισθησίας (Όξύς Μετεγχειρητικός 
Πόνος, φαινόμενα Υπεραλγησίας, Χρόνιος Μετεγχειρητικός Πόνος, κατάχρηση οπιοειδών κλπ). 
2) Βάσει της ηθικής φιλοσοφίας, ο αναισθησιολόγος μη γνωρίζοντας το επίπεδο αλγαισθησίας του ασθενούς 
κρίνεται ηθικά μεμπτός παραβιάζοντας τουλάχιστον τρεις βασικές ηθικές αρχές της ιατρικής εάν κατά τη λήψη 
ενημερωμένης συγκατάθεσης δεν υπάρξει μέριμνα για την κάλυψη της αλγαισθησίας: Παραβίαση της αυτονομίας, 
αφού ο ασθενής δεν μπορεί να γνωρίζει το βάθος και την έκταση του «πόνου» ή της διέγερσης του ΑΝΣ στο 
οποίο θα εκτεθεί διεγχειρητικά και παραβίαση αμφοτέρων των «ωφελείν» και «μη βλάπτειν», εφόσον προς χάριν 
της επιτυχούς χειρουργικής επέμβασης, θυσιάζεται συχνά η μέριμνα της κάλυψης της αλγαισθησίας. Παράλληλα 
ο αναισθησιολόγος υποπίπτει ανεπαίσθητα στα σφάλμα της κατά Τζ. Μπένθαμ ωφελιμιστικής προσέγγισης 
του ασθενούς, υποβαθμίζοντάς τον σε απλό μέσο, προς χάριν της επιτυχίας της επέμβασης ανεξαρτήτως της 
διαδικασίας την οποία ο ίδιος μετήλθε. Αντιθέτως, η Καντιανή προσέγγιση του ασθενούς διεγχειρητικά, δηλαδή 
ο πλήρης σεβασμός της έστω προσωρινά απολεσθείσας ανθρώπινης ιδιότητας, λόγω απώλειας της συνείδησης, 
επιβάλλεται ως ηθικά ανώτερη. Μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου της αλγαισθησίας μειώνεται ο κίνδυνος 
εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών και ο αναισθησιολόγος εκπληρώνει το ηθικό του καθήκον, ανάγοντας τον 
ασθενή σε κυρίαρχο σκοπό.
ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανάγκη για διεγχειρητική διαχείριση της αλγαισθησίας συνιστά, μία από τις βασικές 
προτεραιότητες της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, γεγονός που θεμελιώνεται τόσο στην πρόληψη των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών σχετιζόμενες με αυτήν όσο και στην ηθική της διάσταση με την αποφυγή της 
«εργαλειοποίησης» του ασθενούς εντός της χειρουργικής αίθουσας.
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Α12 Monitoring πόνου/αλγαισθησίας στη μαιευτική αναλγησία και αναισθησία: Πρώτες 
εμπειρίες 
Κωνσταντίνος Καπανίδης 1, Δημήτριος Ζαφειριάδης 1, Χρήστος Μαυρόπουλος 1, 
Καλλιόπη Νέγρου 1, Μαρία Φραγκίδου 1, Κωνσταντίνος Κατσανούλας 2  
1 Ειδικευόμενος/η, 2 Διευθυντής, Αναισθησιολογικού Τμήματος, ΓΝ Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση του πόνου/αλγαισθησίας στη μαιευτική αναλγησία/αναισθησία με τη χρήση κεντρικών 
νευρικών αποκλεισμών αποτελεί πρόκληση για αυτήν την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού. Υπάρχουν διάφορες 
μονοδιάστατες κλίμακες εκτίμησης πόνου σε ξύπνιους ασθενείς, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κλινική 
πράξη, αλλά αντανακλούν την υποκειμενική εκτίμηση του ασθενούς. Ο πόνος αποτελεί προσωπική εμπειρία 
και επηρεάζεται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και από τις εμπειρίες 
του ασθενούς. Γεγονός αποτελεί, επίσης, πως σε κάποιες κοινωνίες ο πόνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 
το συναίσθημα της ντροπής και για αυτό επιμελώς αποκρύπτεται. Οι παραπάνω συνθήκες επηρεάζουν την 
αναισθησιολογική προσέγγιση, ωθώντας την σε λανθασμένη τιτλοποίηση των φαρμάκων ή τροποποίηση της 
αναισθητικής μεθόδου. Ο δείκτης ΑΝΙ® (Analgesia Nociception Index - MDoloris Medical Systems SAS, Loos, France) 
προκύπτει από τον υπολογισμό της επίδρασης της αναπνευστικής αρρυθμίας (Respiratory Sinus Arrhythmia, RSA) 
στο φάσμα υψηλών συχνοτήτων (0,15 - 0,5 Hz) της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (Heart Rate Variability, 
HRV). Οι υψηλές συχνότητες αντιπροσωπεύουν την παρασυμπαθητική συνιστώσα ρύθμισης του φλεβόκομβου. 
Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως ο πόνος και το stress, η επίδραση του αναπνευστικού κύκλου στην HRV 
μειώνεται, υποδηλώνοντας ελάττωση του παρασυμπαθητικού σκέλους, γεγονός που μεταφράζεται ως χαμηλές 
τιμές του δείκτη ΑΝΙ. Σε καταστάσεις ηρεμίας, η επιρροή του αναπνευστικού κύκλου στον καρδιακό ρυθμό 
μέσω των τασεοϋποδοχέων είναι εμφανής, με τον δείκτη ΑΝΙ να παρουσιάζει υψηλές τιμές. Οι υψηλές τιμές 
ΑΝΙ αποτελούν το ζητούμενο όταν ο αναισθησιολόγος στοχεύει σε επαρκή αναλγησία. Ο δείκτης ΑΝΙ προσφέρει 
μια αντικειμενική εκτίμηση του πόνου/αλγαισθησίας, καθώς εκτιμά τη διέγερση και τη συμμετοχή του ΑΝΣ σε 
καταστάσεις όπως ο πόνος και το stress. 
ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: Το πρώτο περιστατικό αφορά έγκυο 32 ετών προς καισαρική τομή με συνδυασμένη 
υπαραχνοειδή και επισκληρίδιο αναισθησία. Οι τιμές του ΑΝΙ παρέμειναν κατά διάρκεια της επέμβασης σε επίπεδα 
ενδεικτικά επαρκούς αναλγησίας, σε συμφωνία με τις υποκειμενικές κλίμακες πόνου. Μια παροδική πτώση των 
τιμών μετά την έξοδο του εμβρύου, ενδεικτική πόνου, αποδόθηκε σε συγκινησιακή φόρτιση της γυναίκας ή στη 
χορήγηση οξυτοκίνης, καθώς οι κλίμακες πόνου δεν μεταβλήθηκαν. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έγκυο 28 ετών 
προς καισαρική τομή με υπαραχνοειδή αναισθησία. Όπως και στο πρώτο περιστατικό, μια παροδική πτώση του 
ΑΝΙ συσχετίστηκε με χορήγησης οξυτοκίνης. Παρατηρήθηκαν επίσης ιδιαίτερα υψηλές τιμές μετά την επαφή 
μητέρας-νεογνού, χαρακτηριστικές της απουσίας πόνου και stress. Το τρίτο περιστατικό αφορά έγκυο 29 ετών 
προς ανώδυνο τοκετό με επισκληρίδιο αναλγησία. Οι κλίμακες πόνου και οι τιμές ΑΝΙ επιβεβαίωσαν την επιτυχή 
αναλγησία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μεγάλη πτώση στις τιμές του ΑΝΙ για περίπου είκοσι λεπτά και 
η οποία δεν οφειλόταν σε πόνο. Η μείωση αυτή συσχετίστηκε με το αυξανόμενο άγχος και φόβο της εγκύου, διότι 
εκείνο το χρονικό διάστημα εμφανίστηκαν σοβαρές αλλοιώσεις των εμβρυϊκών παλμών. Οι επιτυχείς χειρισμοί 
των γυναικολόγων οδήγησαν στην διόρθωση των αλλοιώσεων και οι τιμές του ΑΝΙ επανήλθαν στα επιθυμητά 
επίπεδα. 
ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στα προαναφερθέντα περιστατικά, οι τιμές του ΑΝΙ παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα με τις 
επίτοκες να επιβεβαιώνουν το αναλγητικό αποτέλεσμα και να αποφεύγεται έτσι η υπερδοσολογία φαρμάκων. 
Σημαντικές παρατηρήσεις αποτελούν οι μεταβολές των τιμών λόγω συναισθηματικού stress και χορήγησης 
οξυτοκίνης, οι οποίες θα ήταν καλό να λαμβάνονται υπ΄όψιν σε μελλοντικές κλινικές μελέτες. Οι ασθενείς με 
συνείδηση βιώνουν εξωτερικά οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, κάνουν σκέψεις και εκφράζουν συναισθήματα, 
τα οποία προκαλούν αλλαγές στην ισορροπία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Παράλληλα, η χορήγηση 
φαρμάκων που επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό μεταβάλλουν τις τιμές του ΑΝΙ, όπως αυτό επιβεβαιώνεται και 
από τη διεθνή βιβλιογραφία, και η ερμηνεία τους χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η αναλγησία αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα των ασθενών και ο ΑΝΙ, ως ένας αξιόπιστος αντικειμενικός δείκτης, θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
καλύτερη διαχείριση του πόνου/αλγαισθησίας στη μαιευτική. 
Βιβλιογραφία
1. Le Guen M, et al. The Analgesia Nociception Index: a pilot study to evaluation of a new pain parameter during labor. Int J Obstet 
Anesth 2012;21:146-151.
Abdullayev R,et al. Analgesia Nociception Index: Heart Rate Variability Analysis of Emotional Status. Cureus 2019; 11:e4365.
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Α13 Απεξάρτηση από φαρμακευτική αγωγή σε ασθενή εθισμένη σε κοκαΐνη και 
βενζοδιαζεπίνες μετά από ακρωτηριασμό κάτω μέλους με τη χρήση βελονισμού 
Εμμανουέλα Κουτουλάκη1, Βασιλεία Νύκταρη1,2, Γιώργος Στεφανάκης1, Ελένη Διαμαντάκη1, 
Γιώργος Παπαστρατηγάκης1, Περικλής Βασιλός1, Γεώργιος Φραντζέσκος1 
1 Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 2 Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης ασθενούς με εξαρτητική συμπεριφορά που 
εμφάνισε πόνο σε «μέλος φάντασμα» μετά από ακρωτηριασμό. 

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής 34 ετών, θήλυ, με ατομικό ιστορικό κατάχρησης κοκαΐνης, βενζοδιαζεπινών 
και διπολική διαταραχή υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και αγωγή προσέρχεται στο ιατρείο πόνου ΠαΓΝΗ έπειτα 
από δίμηνη νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική κλινική. Η ασθενής είχε εισαχθεί λόγω κρίσιμης ισχαιμίας ΔΕ κάτω 
άκρου και μετά από 2 αποτυχημένες επεμβάσεις επαναιμάτωσης του άκρου θποβλήθηκε αρχικά σε κνημιαίο και 
στη συνέχεια σε μηριαίο ακρωτηριασμό (συνολικά 3 επεμβάσεις λόγω λοιμωδών επιπλοκών). Η ασθενής άμεσα 
μετεγχειρητικά έλαβε ταπενταδόλη και πρεγκαμπαλίνη για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου, ενώ 
τροποποιήθηκε η ψυχιατρική αγωγή λόγω εναλλαγών επεισοδίων μανίας και κατάθλιψης. Η ασθενής είχε πολύ 
έντονο συναισθηματικό στοιχείο στην εμπειρία του πόνου και παρά το γεγονός ότι προτάθηκε πολυδιάστατη 
στρατηγική αντιμετώπισης του πόνου εμφάνιζε εμμονή με την πρόσληψη φαρμάκων.
Το πλάνο θεραπείας που προτάθηκε περιελάμβανε ως συμπληρωματικές τεχνικές στη φαρμακοθεραπεία συνεδρίες 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ύπνωση, άσκηση, διαλογισμό, οικογενειακή συστημική 
θεραπεία και συνεδρίες βελονισμού. Οι συνεδρίες βελονισμού άρχισαν άμεσα μετεγχειρητικά και δόθηκε έμφαση 
σε σημεία αναλγησίας, τοπικά σημεία στο κολόβωμα και ψυχικά σημεία. Από την πρώτη συνεδρία η ασθενής 
εμφάνισε σημαντική μείωση του πόνου (μεταβολή NRS score από 8-10 σε 3-4) ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε 
συνολική βελτίωση με «αίσθηση διαύγειας». Έπειτα από 3 συνεδρίες άρχισε να εμφανίζει υπνηλία και μειώθηκε 
σταδιακά πρώτα η δόση της ταπενταδόλης και στη συνέχεια της πρεγκαπαλίνης χωρίς σημεία επιδείνωσης του 
πόνου. Μετά από 8 συνεδρίες βελονισμού διέκοψε την φαρμακευτική αγωγή, ο πόνος από το μέλος φάντασμα 
ήταν ήπιος και περιστασιακός (NRS score 2-3) και η ασθενής ήταν ικανοποιημένη με την επίδραση της θεραπείας 
και στο συναισθηματικό κομμάτι.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Χρόνιος πόνος από «μέλος φάντασμα» εμφανίζεται συχνά μετά από ακρωτηριασμό μέχρι και 
σε ποσοστό 70% των ασθενών. Σε ασθενείς με ιστορικό εξάρτησης από ουσίες ή με ψυχιατρικές νόσους που 
χαρακτηρίζονται από ασταθές συναίσθημα η εμπειρία του πόνου επηρεάζεται όχι μόνο από το βιολογικό κομμάτι 
της νόσου αλλά και από το συναισθηματικό και κοινωνικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναλγητική στρατηγική 
οφείλει να είναι πολυπαραγοντική, στηριζόμενη όχι μόνο σε φαρμακευτικές αλλά και σε μη φαρμακευτικές 
τεχνικές και να λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των ασθενών. Ο βελονισμός είναι μια υποσχόμενη τεχνική για την 
διαχείριση ασθενών με πόνο από μέλος φάντασμα. Αναδεικνύεται η ανάγκη για περισσότερες μελέτες πάνω στο 
ρόλο του βελονισμού σε ασθενείς με χρόνιο σοβαρό πόνο και ασταθές συναίσθημα στα πλαίσια εξαρτήσεων ή 
ψυχιατρικών νοσημάτων.

Βιβλιογραφία
1. Acupuncture treatment of phantom limb pain and phantom limb sensation in amputees David Bradbrook, doi:10,1136/
aim.22.2.93
2. Phantom Limb Pain, Theories and Therapies, Weeks, Sharon R. AB*; Anderson-Barnes, Victoria C. BA*; Tsao, Jack W. MD, DPhil†, 
doi: 10.1097/NRL.0b013e3181edf128
3. Acupuncture as therapy of traumatic affective disorders and of phantom limb pain syndrome, doi.
org/10.3727/036012989816358452
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Α14 Αντιμετώπιση ασθενούς με Complex Regional Pain Syndrome με την εφαρμογή 
βελονισμού 
Βασιλεία Νύκταρη1,2, Γεώργιος Παπαστρατηγάκης1, Γεώργιος Στεφανάκης1, Εμμανουέλα 
Κουτουλάκη1, Περικλής Βασιλός1, Γεώργιος Φραντζέσκος1 
1 Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 2 Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της κλινικής διαχείρισης ασθενούς με Complex Regional Pain Syndrome (CPRS), 
ανθεκτικού στη φαρμακευτική θεραπεία, ο οποίος αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με την εφαρμογή βελονισμού.

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής 56 ετών, άρρεν με ατομικό αναμνηστικό αρτηριακής υπέρτασης υπό 
αγωγή, και αποφρακτικής υπνικής άπνοιας προσήλθε στο ιατρείο πόνου του ΠαΓΝΗ λόγω έντονου πόνου (NRS 
7) δεξιού άκρου ποδός. Ο ασθενής ανέφερε προ τριετίας ιστορικό  ατυχήματος με εκτεταμένα θλαστικά τραύματα 
στη δεξιά πελματιαία επιφάνεια. Απαιτήθηκαν 3 χειρουργικές επεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση του 
ελλείματος (με αφαίρεση κοκκιωμάτων, λέπτυνση της πελματιαίας απονεύρωσης και γεφύρωση των νευρικών 
ελλειμάτων). Ο ασθενής ανέφερε έντονη συμπτωματολογία, με πόνο κατά το περπάτημα, αλλοδυνία, οίδημα, 
αλλαγή χρώματος δέρματος, μειωμένη ονυχοφυία, αίσθημα κρύου, μυϊκές συσπάσεις, ενώ επίσης εμφάνιζε και 
αναισθησία στα πρόσθια δύο τριτημόρια του πέλματος. Αρχικά χορηγήθηκαν πρεγκαμπαλίνη και ντουλοξετίνη με 
καλή απόκριση στη θεραπεία και ύφεση της συμπτωματολογίας. Ο ασθενής ωστόσο μετά από 3 έτη στην αγωγή 
αυτή προσήλθε εκ νέου λόγω επιδείνωσης της προϋπάρχουσας συμπτωματολογίας με επίδραση του πόνου στον  
ύπνο. Ο ασθενής ανέφερε επιπλέον συνοδό στερεοαγνωσία και καυσαλγία στην πάσχουσα περιοχή που δεν 
εμφάνιζε νωρίτερα, καθώς επίσης και συνεχή πλέον πόνο με εξάρσεις κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, ο οποίος 
υφίετο κατά την κολύμβηση. Αποφασίστηκε η τροποποίηση της αγωγής του σε γκαμπαπεντίνη και η άμεση έναρξη 
συνεδριών βελονισμού.Ο ασθενής από την 5η  συνεδρία εμφάνιζε κλινική βελτίωση με ύφεση των συμπτωμάτων 
και του πόνου (από NRS 5 προ βελονισμού, σε NRS 3-4) και ιδιαίτερη βελτίωση της λειτουργικότητας του όσον 
αφορά το περπάτημα. 

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το Complex Regional Pain Syndrome (CPRS) αποτελεί μια σύνθετη και όχι πλήρως κατανοητή 
κλινική οντότητα, με αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Το εύρος των κλινικών χαρακτηριστικών, 
της διάρκειας, της σοβαρότητας και του λειτουργικού αντικτύπου του συνδρόμου, καθιστά αναγκαία την 
εξατομίκευση της θεραπευτικής προσέγγισης, τόσο με φαρμακευτικές όσο και με μη φαρμακευτικές τεχνικές. Η 
εφαρμογή συνεδριών βελονισμού, μέσω της νευροτροποποίησης που ασκεί, μπορεί να αποτελέσει μια καλή και 
ασφαλή εναλλακτική επιλογή για τη θεραπεία αυτού του συνδρόμου σε ασθενείς με ανθεκτικά συμπτώματα στη 
χορηγούμενη θεραπεία.

Βιβλιογραφία
1. Sprague, M., & Chang, J. C. (2011). Integrative Approach Focusing on Acupuncture in the Treatment of Chronic Complex Regional 
Pain Syndrome. In The Journal of Alternative and Complementary Medicine (Vol. 17, Issue 1, pp. 67–70). Mary Ann Liebert Inc. 
doi:10.1089/acm.2010.0088
2. Albazaz, R., Wong, Y. T., & Homer-Vanniasinkam, S. (2008). Complex Regional Pain Syndrome: A Review. Annals of Vascular 
Surgery, 22(2), 297–306. doi:10.1016/j.avsg.2007.10.006ξ
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Α15 Η χρήση διαδερμικού εμπλάστρου βουπρενορφίνηςσε ασθενείς με καρκινικό πόνο:           
Η εμπειρία από το Ιατρείο Πόνου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας 
Χριστόφορος Ράρρας, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Ιωάννα Βάτσιου, Μαρία Μερμίρη, 
Αναστασία Μίχου, Αθανάσιος Χατζής, Αργυρώ Πετσίτη, Μαρία Νταλούκα, Ελένη 
Αρναούτογλου 
Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ: Η βουπρενορφίνη αποτελεί ένα ισχυρό οπιοειδές με μειωμένη πιθανότητα εξάρτησης και εμφάνισης 
σοβαρών παρενεργειών. Η χορήγησή της με τη μορφή διαδερμικού εμπλάστρου (TTS) φαίνεται να είναι 
αποτελεσματική στο μέτριας και ισχυρής έντασης καρκινικό, αλγαισθητικό και νευροπαθητικό πόνο. Ωστόσο, 
σε παγκόσμια κλίμακα η χρήση της παραμένει περιορισμένη (1). Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η 
παρουσίαση της εμπειρίας μας από τη χρήση TTS βουπρενορφίνης σε ασθενείς με καρκινικό πόνο στο Ιατρείο 
Πόνου της Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ. 

ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην αναδρομική μελέτη συμπεριλήφθηκαν οι ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με ανεγχείρητο 
καρκίνο και VAS >7/10 και οι οποίοι παραπέμφθηκαν από χειρουργικές ειδικότητες στο Ιατρείο Πόνου της 
Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ λόγω καρκινικού πόνου από το Δεκέμβριο του 2020 έως και το Δεκέμβριο 
του 2021. Καταγράφηκαν ο αριθμός των ασθενών στους οποίους συνταγογραφήθηκε το TTS βουπρενορφίνης, 
ο συνδυασμός των χορηγούμενων φαρμάκων που ελάμβαναν ως τότε για την αντιμετώπιση του πόνου, το είδος 
της νεοπλασίας, η νοσηρότητα από το ατομικό αναμνηστικό, το αποτέλεσμα στην κλίμακα VAS μετά τη χορήγηση 
του TTS, τυχόν παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά σε 12 ασθενείς με μέση ηλικία τα 73 έτη (50% άνδρες) συνταγογραφήθηκε το TTS 
βουπρενορφίνης. Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει συνδυασμό τραμαδόλης με παρακεταμόλη και πρεγκαμπαλίνη, πλην 
ενός ο οποίος είχε λάβει TTS φεντανύλης, τα οποία αναγκάστηκε να διακόψει λόγω καταστολής. Oι μισοί ασθενείς 
είχαν διαγνωσθεί με νεοπλασίες τραχήλου και στοματοφάρυγγα και παρουσίαζαν προβλήματα κατάποσης 
(6/12), με τους υπόλοιπους να πάσχουν από νεοπλασίες όπως ο καρκίνος πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του 
παγκρέατος. Σε εννέα ασθενείς διαπιστώθηκαν αρκετές συννοσηρότητες όπως αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία 
νόσο ή ΧΑΠ και πολυφαρμακία. Σχεδόν σε όλους τους ασθενείς (11/12) η έναρξη έγινε με TTS 35 μg και συνεχίστηκε 
η θεραπεία με πρεγκαμπαλίνη 150 mg/ημέρα και τραμαδόλη σε μειωμένη δόση. Στον ασθενή που είχε προηγηθεί 
θεραπεία με TTS φεντανύλης η έναρξη της διαδερμικής βουπρενορφίνης έγινε με δόση 52,5 μg, ωστόσο η αγωγή 
του άλλαξε σε υπογλώσσια φεντανύλη λόγω μη βελτίωσης του άλγους. Η παρακολούθηση των ασθενών ήταν 
εβδομαδιαία για τους επόμενους 3 μήνες και λόγω δυσκολίας πρόσβασης των ασθενών στα ιατρεία πόνου την 
περίοδο έξαρσης της πανδημίας COVID-19, η παρακολούθησή τους έγινε τηλεφωνικά. Εκ των 12 ασθενών, οι 
11 είναι εν ζωή ως το πέρας της παρακολούθησης ενώ, ο ένας πέθανε από μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος 
εντός εξαμήνου από την έναρξη της αγωγής. Δέκα από τους δώδεκα ασθενείς παρέμειναν στη δόση των 35 
μg και παρουσίασαν VAS score<5/10 με αναφερόμενη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Σε δύο ασθενείς 
χρειάστηκε σταδιακή κλιμάκωση της θεραπείας με αύξηση της δόσης έως 70 μg για την επίτευξη του βέλτιστου 
αναλγητικού αποτελέσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως καταστολή του αναπνευστικού ή διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας σε 
κανέναν ασθενή, ενώ ένας ασθενής εμφάνισε δυσκοιλιότητα και ένας ναυτία, οι οποίες υποχώρησαν μετά την 
πρώτη εβδομάδα έναρξης της θεραπείας, με τη θεραπεία να συνεχίζεται στην ίδια δόση.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία μας από τα διαδερμικά έμπλαστρα βουπρενορφίνης στο ιατρείο πόνου είναι 
θετική, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν βελτίωση στο VAS score χωρίς να εμφανίζουν σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες.

Βιβλιογραφία
(1) Tony O’Brien, Jin Seok Ahn, Richard Chye et al, Understanding transdermal buprenorphine and a practical guide to its use for 
chronic cancer and non-cancer pain management, 2019 Journal of Opioid Management
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Α16 Η χρήση των Περιφερικών Νευρικών Αποκλεισμών στο Ιατρείο Χρόνιου Πόνου του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στην περίοδο της πανδημίας 
Δήμητρα Παπασπύρου, Μαρία Νταλούκα, Ιωάννα Βάτσιου, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, 
Αργυρώ Πετσίτη, Αθανάσιος Χατζής, Χριστόφορος Ράρρας, Αναστασία Μίχου, Μαρία 
Μερμίρη, Μεταξία Μπαρέκα, Ελένη Αρναούτογλου 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΣΚΟΠΟΣ: Η διαχείριση του χρόνιου πόνου κατά την περίοδο της πανδημίας αποδείχτηκε δύσκολη, καθώς 
επηρεάστηκε ιδιαίτερα η λειτουργία των Ιατρείων Χρόνιου Πόνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η 
περιγραφή της εμπειρίας μας σχετικά με την εφαρμογή των περιφερικών νευρικών αποκλεισμών (ΠΝΑ) στο 
Ιατρείο Χρόνιου Πόνου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ), στα δύο τελευταία κύματα 
της πανδημίας του COVID.

ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη της βάσης δεδομένων του Ιατρείου Χρόνιου Πόνου 
για το έτος 2021. Όλοι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιφερικό νευρικό αποκλεισμό κρίθηκαν κατάλληλοι για 
εισαγωγή στη μελέτη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί πραγματοποιήθηκαν 
υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά δεκαέξι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΠΝΑ κατά την διάρκεια του έτους 2021. Σε πέντε 
ασθενείς πραγματοποιήθηκε ιερολαγόνιος αποκλεισμός ισχιακού νεύρου για χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης και ένας ασθενής υποβλήθηκε σε αποκλεισμό του κοκκυγικού νεύρου για κοκκυγοδυνία. Σε δύο 
ασθενείς διενεργήθηκε συνδυασμός αποκλεισμού στο κανάλι των προσαγωγών και IPACK για χρόνιο πόνο έπειτα 
από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Επιπλέον, σε τρεις ασθενείς διενεργήθηκε αποκλεισμός λαγονοβουβωνικού και 
λαγονουπογάστριου νεύρου για χρόνιο πόνο έπειτα από χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Δύο ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν με διασκαληνικό αποκλεισμό για πόνο στον ώμο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο αποκλεισμός 
του αστεροειδούς γαγγλίου σε ασθενή με μετεγχειρητικό πόνο έπειτα από οστεοσύνθεση κατάγματος στο άνω 
άκρο και σε έναν ασθενή με περιφερική νευροπάθεια κάτω άκρου χρησιμοποιήθηκε αποκλεισμός Βier’s. Τέλος, 
διενεργήθηκε αποκλεισμός μείζονος ωτιαίου νεύρου σε ασθενή με σύνδρομο κόκκινου ωτός. Όλοι οι ασθενείς 
εμφάνισαν βελτωίωση σύμφωνα με το με το Pain Outcomes Questionnaire από 20 έως 80%.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας το Ιατρείο Χρόνιου Πόνου του ΠΓΝΛ αντιμετώπισε 
με ΠΝΑ ασθενείς με φαρμακευτικά ανθεκτικό χρόνιο πόνο στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής αντιμετώπισης 
του χρόνιου πόνου.
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Α17 Συστηματική Ανασκόπηση: Βελονισμός και Ψυχολογικές διαταραχές  
Δαλαμάγκα Μαρία  
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Η θεραπεία με βελονισμό είναι γνωστή ως πρακτική που σχετίζεται με την ανατολίτικη ιατρική και πρόσφατα 
έχει εντοπιστεί ως ένα πιθανό θεραπευτικό εργαλείο για το οποίο υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Η 
κατάθλιψη και το άγχος ταξινομούνται συνήθως ως ψυχικές ασθένειες και είναι πιο χρήσιμο να θεωρούνται ως 
διαταραχές στην υγεία του εγκεφάλου, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη σωματική σύνθεση και τους εγκεφαλικούς 
μηχανισμούς και συναισθηματικά και σχεσιακά ζητήματα. Η αρχαία κινεζική πρακτική του βελονισμού θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους, αντί για φάρμακα. Ο σκοπός αυτής 
της ανασκόπησης ήταν να συνοψίσει τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τον βελονισμό ως θεραπεία για το άγχος 
και την κατάθλιψη. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας για τη θεραπεία με βελονισμό περιορίστηκε σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις ψυχικής υγείας: κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώθηκε 
σε συστηματικές ανασκοπήσεις. Η αναζήτηση επικεντρώθηκε στις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Οι διαθέσιμοι πόροι 
παρέχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις. Τα 
ευρήματα των μελετών δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της κατάθλιψης 
και του άγχους.
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Α18 Η επίδραση του συνδυασμού μάλαξης και ηλεκτροβελονισμού σε ασθενείς με χρόνιο 
οσφυϊκό πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης 
Φωτεινή Παπανικολάου1, Κωνσταντίνα Κολώνια1, Μαρία Νταλούκα1, Αθανάσιος Χαλκιάς1, 
Μαίρη Γκούβα2, Ελένη Αρναούτογλου1 
1 Αναισθησιολογική Κλινική ΠΓΝΛ, Ιατρική Σχολή Π.Θ, 2 Νοσηλευτική Σχολή, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΚΟΠΟΣ: : Η αξιολόγηση του συνδυασμού μάλαξης και ηλεκτροβελονισμού σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία και 
έντονο άλγος στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ.

ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη αφορά ασθενείς με χρόνιο οσφυϊκό πόνο και έντονο άλγος στην οσφυική μοίρα 
της ΣΣ, που επισκέφθηκαν το Ιατρείο Πόνου της Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ από τον Σεπτέμβριο 
2019 έως τον Σεπτέμβριο 2021. Συμπεριλήφθησαν 55 ασθενείς, ηλικίας 20 έως 65 ετών, οι οποίοι προσήλθαν 
στο Ιατρείο Πόνου με έντονο άλγος στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ και έπασχαν από Οσφυαλγία – Ισχιαλγία στην 
ταξινόμηση των κατηγοριών Μ54.4, Μ54.5, Μ51.1 του ICD – 10. Έγινε καταγραφή του Vas  πριν και μετά την 
εφαρμογή της μεθόδου. Πραγματοποιήθηκαν 8 συνεδρίες μια φορά την εβδομάδα, για οκτώ εβδομάδες στο 
Ιατρείο Πόνου του ΠΓΝΛ. Τους χορηγήθηκαν οι κλίμακες Vas και  POMS στην 1η  &  8η Συνεδρία αντίστοιχα, οι 
οποίες  μετρούν τον πόνο και την ψυχική ένταση. Ακολούθησε follow up των ασθενών για την πορεία τους  σε 
διάστημα 24 & 48 εβδομάδων μετά το πέρας της παρέμβασης με τηλεφωνική επικοινωνία.  Για την στατιστική 
ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο IBM SPSS.26 (GLMs, repeated measures ANCOVAs), προσαρμοσμένο στην 
ηλικία και στο φύλο, με όριο σημαντικότητας το 0,025 για να ληφθούν υπόψη οι πολλαπλές συγκρίσεις. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναφορικά με την μέτρηση του Πόνου, υπήρξε σημαντική βελτίωση μετά την παρέμβαση, η 
οποία διατηρήθηκε με την πάροδο του χρόνου. Προσαρμοσμένη μέση τιμή VAS: After vs Before: 6,38 (5,75, 7,01), 
p< .001; 24Ws vs Before: 6,86 (6,36, 7,36), p< .001, 48Ws vs Before: 6,24 (5,75, 6,74), p< .001. Ενώ αναφορικά με 
την ψυχική ένταση, υπήρξε σημαντική βελτίωση μετά την παρέμβαση, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε με την πάροδο 
του χρόνου: Προσαρμοσμένη μέση συνολική διαφορά POMS: After vs Before: 26,89 (18,56, 35,21), p< 0,001; 
24Ws έναντι Before: p= .033 που είναι >.025; 48Ws έναντι Before: p= .041 που είναι >.025; POMS: 24Ws έναντι 
After: -15,06 (-22,83, -7,28), p<.001; 48Ws vs After:          -16,90 (-23,49, -10,31), p<.001

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, η συνδυαστική μέθοδος μάλαξης και ηλεκτροβελονισμού, 
μπορεί να μειώσει τον πόνο και να την ψυχική ένταση κατά την διάρκεια της παρέμβασης. Ωστόσο, στην πάροδο 
του χρόνου, διατηρείται η βελτίωση του πόνου, όχι όμως και της ψυχικής έντασης.

Λέξεις κλειδιά: Μάλαξη, ηλεκτροβελονισμός, πόνος, ψυχική ένταση
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Α19 Εμμένουσα ωμαλγία μετά από χορήγηση εμβολίου κατά της γρίπης. παρουσίαση 
περιστατικού 
Ευαγγελία Χαυτούρα, Βενετσιάνος Κολοκούρης, Μαρία Σφάκα, Μανώλης Γανίτης  
Αναισθησιολογικό Τμήμα-Ιατρείο Πόνου Γ.Ν.Βόλου

Ο τραυματισμός του ώμου, ο σχετιζόμενος με εμβολιασμό(SIRVA-shoulder injury related to vaccine administration), 
είναι μια σπάνια, εξουθενωτική για τον ασθενή κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο. Η  συνηθισμένη 
συντηρητική αντιμετώπιση σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποδίδει και απαιτείται έγχυση κορτικοστεροειδών και 
τοπικών αναισθητικών.

ΣΚΟΠΟΣ: Η έγκαιρη και σωστή διαχείριση της ωμαλγίας μετά εμβολιασμό, προκειμένου να αποφευχθεί η 
μετάπτωσή της σε χρόνια επώδυνη κατάσταση.

ΎΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής άνδρας 72 ετών, χωρίς ιστορικό προυπάρχουσας παθολογίας του ώμου,   
προσήλθε στο ιατρείο πόνου με άλγος στην περιοχή του αριστερού ώμου και συγκεκριμένα στην κατάφυση του 
δελτοειδούς μυός, στην περιοχή μεταξύ του ανωτέρου και μέσου τριτημορίου του βραχίονα. Ο πόνος έκανε την 
εμφάνισή του την επόμενη ημέρα μετά τον εμβολιασμό του ασθενούς κατά της γρίπης, περίπου 3 μήνες νωρίτερα, 
ήταν συνεχής, επίμονος, χωρίς νευροπαθητικά στοιχεία  π και επιδεινωνόταν με την ενεργητική απαγωγή του 
βραχίονα. Προοδευτικά  το εύρος των κινήσεων του αριστερού ώμου του ασθενούς περιορίστηκε, οδηγώντας τον σε 
περιορισμό των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Κατά την ψηλάφηση παρατηρήθηκε μεγάλη ευαισθησία στην 
ψηλάφηση στην υπακρωμιακή περιοχή, καθώς και στην ομάδα των στροφέων μυών του ώμου στον υπερακάνθιο, 
στον υπακάνθιο, στον υποπλάτιο και τον ελάσσονα στρογγύλο. Δε διαπιστώθηκε μυική αδυναμία ή παραισθησία. Η 
εικόνα ήταν συμβατή με υπακρωμιακή ορογονοθυλακίτιδα του ώμου, πιθανότητα λόγω λανθασμένης προώθησης 
της βελόνης πολύ ψηλά κάτω από το ακρώμιο προς την κατάφυση του δελτοειδούς μυός και όχι ενδομυικά, όπως 
θα έπρεπε. Ο ασθενής είχε επισκεφτεί ορθοπεδικό και είχε λάβει κατόπιν σύστασής του στο διάστημα αυτό πολλά  
αναλγητικά, κυρίως ΜΣΑΦ, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων στην πάσχουσα ωμική ζώνη 
μικρή και πρόσκαιρη ανακούφιση του προσέφερε. Η ακτινογραφία του ώμου απέκλεισε άλλες αιτίες ωμαλγίας. Για 
την αντιμετώπιση του πόνου του ασθενούς χορηγήθηκε κορτικοστεροειδούς και τοπικού αναισθητικού, κάτω από 
το ακρώμιο, ενώ για την αντιμετώπιση του συνοδού μυοπεριτοναικού συνδρόμου, έγινε διήθηση των σημείων 
πυροδότησης(TP), που εντοπίστηκαν στους προσβεβλημένους μύες της ωμικής ζώνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H ανακούφιση από τον πόνο του ασθενούς ήταν άμεση και δεν χρειάστηκε επανάληψη της 
έγχυσης. Μία εβδομάδα αργότερα ο ασθενής ήταν ελεύθερος πόνου, η κινητικότητα του ώμου είχε αποκατασταθεί 
και μπόρεσε να επανέλθει στις συνηθισμένες του δραστηριότητες.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ωμαλγία μετά εμβολιασμό, κυρίως λόγω υπακρωμιακής ορογονοθυλακίτιδας του ώμου, 
τυπικά ξεκινάει μέσα σε48 ώρες από την ενδομυική χορήγηση του εμβολίου στο δελτοειδή και συνήθως είναι μια 
αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση. Στην περίπτωση όμως που επιμένει πέραν του μηνός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με έγχυση κορτικοστεροειδών.

Βιβλιογραφία
Chelsey T. Wood, Asif M. Ilyas.Shoulder injury related to vaccine administration. Diagnosis and Management.Review. Journal of 
Hand Surgery Global Online.(2022)1-7
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Α20 Διεπιστημονική αντιμετώπιση ασθενούς με οστεονέκρωση της κάτω γνάθου μετά λήψη 
δενοσουμάμπης: παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
Λυδία Θεοδώρου, Δημήτρης Κατσαρός, Δημήτρης Αντεριώτης, Χαράλαμπος Φραγκούλης, 
Κυριακή Βαγδατλή, Αντωνία Δημακοπούλου 
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», Γναθοχειρουργική κλινική,  
Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», Ουρολογική κλινική Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»

ΣΚΟΠΟΣ: Η οστεονέκρωση της κατω γνάθου αποτελεί μία σπάνια αλλά ιδιαίτερα επώδυνη επιπλοκή που 
εμφανίζεται σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη οι οποίοι λαμβάνουν δενοσουμάμπη για την πρόληψη ή 
καθυστέρηση των οστικών συμβαμάτων. Παραθέτουμε την εμπειρία μας από την διεπιστημονική διαχείριση ενός 
ασθενούς με έντονο πόνο λόγω οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Πρόκειται για ασθενή 65 ετών ο οποίος προσήλθε στο Ιατρείο Πόνου για την 
αντιμετώπιση έντονου πόνου λόγω οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου. Ο ασθενής ανέφερε ιστορικό καρκίνου του 
προστάτη ανθεκτικό στην ορμονική θεραπεία, και ήταν υπό θεραπεία με δενοσουμάμπη 120mg ανά 4 εβδομάδες 
τους τελευταίους 6 μήνες για την πρόληψη επέκτασης των οστικών μεταστάσεων. Από το ιστορικό ανέφερε ΣΔ 
υπό θεραπεία με μετφορμίνη, υπέρταση σε αγωγή και ιστορικό καπνίσματος που το είχε διακόψει από 6μήνου. 
Ο πόνος ξεκίνησε προ διμήνου με ενόχληση στην μάσηση και εξελίχτηκε σε έντονο πόνο ακόμη και κατά την 
κατάποση. Στην ακτινογραφία εμφάνισε οστικό έλλειμα της κάτω γνάθου.  Ο ασθενής προσήλθε με έντονο άλγος 
στην περιοχή που αντανακλούσε μέχρι το αυτί και με δυσκολία να ανοίξει το στόμα του. Κατά την επισκόπηση 
παρουσίαζε έντονη ελκωτική βλάβη στην κάτω γνάθο με έντονο πόνο, ερύθημα και αρχόμενη πυόρροια. Ελάμβανε 
ΜΣΑΦ και δισκία παρακεταμόλης-κωδεϊνης χωρίς ανταπόκριση. Ως αγωγή στο ιατρείο υποβλήθηκε σε διήθηση 
ΣΥ γαγλίου για την άμεση ανακούφιση του πόνου και χορηγήθηκε αγωγή με δισκία οξυκωδόνης με παρακεταμόλη 
(oxi40mg/paracetamol1300mg), pregabalin 150mg/ημέρα BID με σταδιακή τιτλοποίηση παράλληλα με την 
θεραπεία από οδοντίατρο/γναθοχειρουργό (αντιβίωση, στοματικό διάλυμα). Σε συνεργασία με τον ουρολόγο 
και τον γναθοχειρουργό, στον ασθενή συνεστήθη διακοπή της δενοσουμπάμης και υποβλήθηκε σε χειρουργικό 
καθαρισμό της πάσχουσας περιοχής με ικανοποιητική ανταπόκριση. Η δενοσουμάμπη είναι ανθρώπινο 
μονοκλωνικό αντίσωμα που προσδένεται και αδρανοποιεί το συνδέτη του RANK (RANKL) – μια πρωτεϊνη βασική 
για το σχηματισμό, τη λειτουργία και την επιβίωση των οστεοκλαστών, των κυττάρων που ευθύνονται για την 
οστική αποδόμηση – αναστέλλοντας έτσι την καταστροφή των οστών. Χορηγείται σε καρκινοπαθείς ασθενείς με 
οστικές μεταστάσεις για την πρόληψη της επιδείνωσης των οστικών συμβαμάτων. Ο κίνδυνος οστεονέκρωσης σε 
ασθενείς με καρκίνο προστάτη που λαμβάνουν δενοσουμάμπη είναι 1-6.7% και ως μηχανισμοί -μεταξύ πολλών 
άλλων-  θεωρούνται η συνέργεια λοίμωξης και φλεγμονής, το κάπνισμα, η φτωχή υγεινή του στόματος και ο ΣΔ. 
Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την διακοπή χορήγησης της δενοσουμάμπης, αντιβίωση, χειρουργικό καθαρισμό 
και αντιμετώπιση του πόνου με συστηματικά οπιοειδή και αντιφλεγμονώδη, ενώ περιγράφονται και αποκλεισμοί 
των νεύρων της κάτω γνάθου.  

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διαχείριση της οστεονέκρωσης της γνάθου είναι μία επιπλοκή που συναντάται όλο και πιό 
συχνά σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν δενουσουμάμπη. Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση των ασθενών 
και η έγκαιρη αντιμετώπιση απαιτεί διεπιστημονική συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό, τον αλγολόγο και τον 
οδοντίατρο/γναθοχειρουργό. 

Βιβλιογραφία
1. Dodson TB. The Frequency of Medication-related Osteonecrosis of the Jaw and its Associated Risk Factors. Oral Maxillofac Surg 
Clin North Am 2015;27:509-16, 
2. Kim HY. Review and Update of the Risk Factors and Prevention of Antiresorptive-Related Osteonecrosis of the Jaw. Endocrinol 
Metab. 2021;36(5):917-927. doi: 10.3803/EnM.2021.1170.
3. Μπογοσιάν Ευαγγελία. Οδοντιατρικοί ασθενείς σε κίνδυνο για οστεονέκρωση. Θεραπευτικά Πρωτόκολλα. Ελληνική 
Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 2019;12:27-32.
4. Fujimoto D, Obata N, Motoyama Y, Sato H, Takao Y, Mizobuchi S. Continuous Mandibular Nerve Block for Intractable Mandibular 
Pain Due to Antiresorptive Agent-Related Osteonecrosis of the Jaw: A Case Report. Kobe J Med Sci. 2020 Nov 17;66(3):E90-E93.
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Α21 Χορήγηση ταπενταδόλης για τον οστικό μεταστατικό καρκινικό πόνο. 
Αναδρομική μελέτη 
Δημήτρης Κατσαρός, Θεοδώρα Καπουράνη, Λυδία Θεοδώρου, Ευαγγελία Κουτσούλη, 
Κυριακή Βαγδατλή, Αντωνία Δημακοπούλου 
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο πόνου Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»

ΣΚΟΠΟΣ: Η αποτελεσματικότητα των οπιοειδών στον καρκινικό πόνο είναι καλά αποδεδεδειγμένη. Ο οστικός 
μεταστατικός πόνος όμως είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος και διαχειρίσιμος. Στην παρούσα ανανδρομική μελέτη 
παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την χρήση ταπενταδόλης για την αντιμετώπιση οστικού μεταστατικού 
πόνου. 

ΎΛΙΚΟ -ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για  αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε 22 ασθενείς με καρκίνο και οστικές 
μεταστάσεις οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στο Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου μας από τον Ιανουάριο 2018 έως 
Δεκέμβριο 2020. Οι ασθενείς έπασχαν από καρκίνο κύστεως (8), καρκίνο προστάτη (4), καρκίνο πνεύμονος (7), 
καρκίνο μαστού (5) και εμφάνιζαν οστικές μεταστάσεις σε πλευρές (15), μακρά οστά (3), λαγόνια (15), ΣΣ (12), ιερό 
οστούν (2).  Οι 15 ασθενείς με εντόπιση των μεταστάσεων στη  ΣΣ, στο ιερό οστούν και στις πλευρές εμφάνιζαν 
έντονο νευροπαθητικό πόνο DN4 (score>4). Οι ασθενείς ελάμβαναν ήδη αγωγή με TTS fentanyl, φεντανύλη ταχείας 
αποδέσμευσης, πρεγκαμπαλίνη 70-150mg/d και παρακεταμόλη 2-3g/d και στην πρώτη επίσκεψη ανέφεραν 
πόνο σταθερό VAS>7 και παροξυσμικό πόνο VAS>9. Στους ασθενείς προστέθηκε ταπενταδόλη παρατεταμένης 
αποδέσμευσης 150-300mg/d και από τα αρχεία των ιστορικών καταγράφηκε ο βαθμός ανακούφισης του πόνου  η 
ένταση του πόνου (VAS), ο νευροπαθητικός πόνος DN4 score, η ποιότητα του ύπνου, και η ύπαρξη παρενεργειών  
2,4,8 εβδομάδες και 4 μήνες αργότερα. 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H προσθήκη ταπενταδόλης παρατεταμένης αποδέσμευσης 150-300mg/d είχε ως αποτέλεσμα 
την μείωση του σταθερού πόνου >30% στην κλίμακα VAS σε 13 (59%)  ασθενείς και >50% σε 7 (31%) ασθενείς ενώ 
σε 2 ασθενείς  (10%) δεν είχε αποτέλεσμα την 2η και 4 εβδομάδα. Από τους 15 ασθενείς με έντονο νευροπαθητικό 
πόνο,  οι 9 (69%) ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων με DN4score<4 μετά την 2η εβδομάδα θεραπείας. Οι 
περισσότεροι (20/22) ασθενείς ανέφεραν βελτίωση του ύπνου, 5 ασθενείς ανέφεραν επίταση της δυσκοιλιότητας 
που αντιμετωπίστηκε με ήπια υπακτικά και 3 ασθενείς διέκοψαν την θεραπεία λόγω έντονης ζάλης παρά την 
μείωση της δόσης. Επτά ασθενείς πέθαναν το μελετώμενο διάστημα. 

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε καρκινοπαθείς ασθενείς με έντονο πόνο λόγω οστικών μεταστάσεων και ήδη σε θεραπεία με 
οπιοειδή και πρεγκαμπαλίνη, η χορήγηση ταπενταδόλης παρατεταμένης αποδέσμευσης ανακούφισε τόσο τον 
σταθερό και τον παροξυσμικό πόνο αλλά και τον νευροπαθητικό πόνο βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον ύπνο και την 
ποιότητα ζωής τους. 

Βιβλιογραφία
1. Sazuka S, Koitabashi T. Tapentadol is effective in the management of moderate-to-severe cancer-related pain in opioid-naïve 
and opioid-tolerant patients: a retrospective study. J Anesth. 2020 Dec;34(6):834-840. doi: 10.1007/s00540-020-02821-8. 
2. Cacicedo J, Ciria JP, Morillo V, Martinez-Indart L, Gómez-Iturriaga A, Del Hoyo O, Büchser D, Frias A, San Miguel I, Suarez F, 
Casquero F. Pain response and quality of life assessment in patients with moderate/severe neuropathic pain due to bone metastasis 
undergoing treatment with palliative radiotherapy and tapentadol: A prospective multicentre pilot study. J Med Imaging Radiat 
Oncol. 2020 Dec;64(6):859-865. doi: 10.1111/1754-9485.13088. Epub 2020 Jul 29.
3. Kress HG, Coluzzi F. Tapentadol in the management of cancer pain: current evidence and future perspectives. J Pain Res. 2019 
May 16;12:1553-1560. doi: 10.2147/JPR.S191543. PMID: 31190966; PMCID: PMC6526916.
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Α22 Εφαρμογή βελονισμού για αντιμετώπιση κεφαλαλγίας και γονυαλγίας σε ασθενή    με 
συγγενές σύνδρομο μακρού QT  
Βασιλεία Νύκταρη1,2, Εμμανουέλα Κουτουλάκη1, Γεώργιος Στεφανάκης1, Ελένη 
Διαμαντάκη1, Γεώργιος Παπαστρατηγάκης1, Περικλής Βασιλός1, Νικόλαος Τσερλικάκης1, 
Γεώργιος Φραντζέσκος1 
1 Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 2 Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη του βελονισμού ως μη φαρμακολογική επιλογή για την αντιμετώπιση πόνου σε ασθενή με 
σύνδρομο μακρού QT.

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής 54 ετών προσήλθε στο ιατρείο πόνου για αντιμετώπιση γονυαλγίας 
σε έδαφος οστεοαρθρίτιδας. Η ασθενής δεν επιθυμoύσε φαρμακευτική αγωγή αλλά εξέφρασε επιθυμία για 
συνεδρίες βελονισμού , καθώς πριν 10 έτη είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς για ανθεκτική ημικρανία με 10 συνεδρίες 
βελονισμού. Ως κύρια αιτία για αποφυγή φαρμακοθεραπείας αναφέρει την πρόσφατη διάγνωση συγγενούς 
συνδρόμου μακρού QT. Το σύνδρομο μακρού QT είναι μία γενετικά καθορισμένη νόσος που χαρακτηρίζεται από 
παρατεταμένη επαναπόλωση των καρδιακών κυττάρων και αυξημένο κίνδυνο σοβαρών και απειλητικών για τη 
ζωή καρδιακών αρρυθμιών και αιφνίδιου θανάτου. Η εμφάνιση συμπτωματικών αρρυθμιών σε συγγενικό άτομο 
14 ετών οδήγησε στη διερεύνηση όλης της οικογένειας και στη διάγνωση του συνδρόμου στη συγκεκριμένη 
ασυμπτωματική ασθενή (μετάλλαξη γονιδίου KCNQ1, τύπος Ι Long QT syndrome). Στη βιβλιογραφία έχουν 
αναγνωριστεί αρκετοί παράγοντες κινδύνου για παράταση QT , όπως είναι το γυναικείο φύλο, η μεγάλη ηλικία, 
οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, η υποκαλιαιμία,υπομαγνησιαιμία,η καρδιακή ανεπάρκεια και η βραδυκαρδία. Από 
τα ΜΣΑΦ η κετορολάκη και η σελεκοξίμπη έχουν ενοχοποιηθεί για παράταση του QT και εμφάνιση πολύμορφης 
κοιλιακής ταχυκαρδίας. Από τα οπιοειδή, η μεθαδόνη, η οξυκωδώνη και η βουπρενορφίνη παρατείνουν το QT 
με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, ενώ και η πεθιδίνη και ο μεταβολίτης της έχει βρεθεί ότι επίσης παρατείνουν το QT 
στο ΗΚΓ. Τα γκαμπαμπεντινοειδή δε φαίνεται να επιδρούν στην επαναπόλωση των καρδιακών κυττάρων, αλλά 
δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη χρήση τους λόγω έλλειψης στοιχείων από μελέτες σε 
ανθρώπους. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά παρατείνουν το QT σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι εκλεκτικοί 
αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, με την σιταλοπράμη να προκαλεί τη μεγαλύτερη παράταση του QT 
σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Ανάμεσα στους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και 
νοραδρεναλίνης η βενλαφαξίνη προκαλεί τη μεγαλύτερη παράταση QT ενώ και η τραζοδόνη ένας ανταγωνιστής 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης, που χορηγείται για τη βελτίωση του ύπνου παρατείνει το QT στις συνήθεις 
κλινικές δόσεις. Δεν υπάρχουν μελέτες που να διασαφηνίζουν την επίδραση του βελονισμού στο QT διάστημα 
σε ανθρώπους. Σε πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι ο βελονισμός του σημείου Peric 6 μπορεί να αναστρέψει 
την παράταση του QT που επάγεται από τη δροπεριδόλη, μέσω upregulation του Connexin43 mRNA και της 
σχετιζόμενης πρωτεΐνης ,που παίζει σημαντικό ρόλο στην επαναπόλωση των καρδιακών κυττάρων.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε ασθενείς με συγγενή παράταση του QT θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση για χρήση 
φαρμάκων που μπορεί να επιτείνουν την παράταση του QT και να επάγουν θανατηφόρες αρρυθμίες. Αρκετά 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο χρόνιο πόνο μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους ασθενείς αυτούς και θα 
πρέπει να αναζητούμε μη φαρμακευτικές στρατηγικές αντιμετώπισης του πόνου. Η ασφάλεια και επίδραση του 
βελονισμού στους ασθενείς αυτούς παραμένει αντικείμενο μελέτης.

Βιβλιογραφία
1. Christoph Klivinyi and Helmar Bornemann-Cimenti.Pain medication and long QT syndrome.Korean J Pain. 2018 Jan; 31(1): 3–9
2. Feng Zhao, Suyang Cui, and Libing Huang.P6 Electroacupuncture Improved QTc Interval Prolongation by Upregulation of 
Connexin43 in Droperidol Treated Rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014 https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4211170/#
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Α23 Αυχενική επισκληρίδια χορήγηση στεροειδών σε ασθενείς με αυχενική ριζίτιδα: 
αναδρομική μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τεχνικής  
Κουρούκλη Ειρ., Westzaan N, Κέκελος  Π., Χριστοδούλου Αικ., Γκίκα  Α.,Τσιρτσιρίδου Β., 
Λουίζος Α. 
Αναισθησιολογικό τμήμα και Ιατρείο Πόνου «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α

ΣΚΟΠΟΣ: Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αυχενικής επισκληριδιας χορήγησης 
στεροειδών σε ασθενείς με αυχενική ριζίτιδα 

ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη με 1 χρόνο follow up σε 33  ασθενείς με αυχενοβραχιόνιο πόνο, θετικά 
νευρολογικά συμπτώματα , παρουσία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου στην ΑΜΣΣ επιβεβαιωμένη από MRI και 
ανεπαρκή βελτίωση από προηγούμενη συντηρητική θεραπεία.Οι ασθενείς υποβλήθηκαν  σε τυφλή διαπεταλική 
επισκληρίδιο έγχυση στο διάστημα  Α7-Θ1 ή Α6-Α7 με την τεχνική της απώλειας αντίστασης .Καταγραφή της 
έκβασης έγινε 3 μήνες και  1χρόνο μετά την παρέμβαση .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 33 ασθενείς 20 άνδρες (60%) και 13 γυναίκες (40%) με μέση 
ηλικία τα 51 έτη (εύρος 30-63).Η μέση διάρκεια του πόνου ήταν 72 (30-400) και 64 (25-300) ημέρες αντίστοιχα. Οι 
ασθενείς  υποβλήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1.7 εγχύσεις(εύρος 1-3) .16 (49%)ασθενείς  υποβλήθηκαν σε μία έγχυση.
Όλοι οι ασθενείς  ήταν δυνητικά υποψήφιοι για χειρουργικοί επέμβαση. Μόνο 2 (6%) χρειάστηκε να χειρουργηθούν 
στο διάστημα της παρακολούθησης . Υπήρξε σημαντική βελτίωση του πόνου και μείωση της πρόσληψης 
αναλγητικών .Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες .Το 82% των ασθενών θα απαντούσαν «ναι» 
στην επανάληψη της ίδιας θεραπείας .

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ:Η αυχενική επισκληρίδια χορήγηση στεροειδών αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία 
σε ασθενείς με αυχενική ριζίτιδα λόγω κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου και αποτελεί θεραπευτική επιλογή πριν οι 
ασθενείς παραπεμφθούν για χειρουργική επέμβαση.

Βιβλιογραφία 
1) Epidural Steroid Injections, Conservative Treatment, or Combination Treatment for Cervical Radicular Pain A Multicenter, 
Randomized, Comparative-effectiveness Study Steven P. Cohen, M.D., Salim Hayek, M.D., Ph.D., Yevgeny Semenov, M.A., Paul 
F. Pasquina, M.D., Ronald L. White, M.D., Elias Veizi, M.D., Ph.D., Julie H. Y. Huang, M.D., M.B.A., Connie Kurihara, R.N., Zirong 
Zhao, M.D., Ph.D., Kevin B. Guthmiller, M.D., Scott R. Griffith, M.D., Aubrey V. Verdun, M.D., David M. Giampetro, M.D., Yakov 
Vorobeychik, M.D., Ph.D. Anesthesiology 2014; 121:1045-55)
2) Two-Year Follow-Up Results of Fluoroscopic Cervical Epidural Injections in Chronic Axial or Discogenic Neck Pain: A Randomized, 
Double-Blind, Controlled Trial Laxmaiah Manchikanti1,2*, Kimberly A. Cash1, Vidyasagar Pampati1, Yogesh Malla1  Int. J. Med. 
Sci. 2014, Vol. 11
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Α24 Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της παραοβελιαίας επισκληρίδια 
έγχυσης στεροειδών σε ασθενείς με οσφυική ριζίτιδα: αναδρομική μελέτη 3 ετίας   
Κουρούκλη Ειρ., Westzaan N., Γρηγοράκη Αγγ., Κέκελος Π., Φιλιππούση Χ., Παπαδήμα 
Α., Κρεμαστινού Φ. 
Αναισθησιολογικό τμήμα και Ιατρείο Πόνου «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α

ΣΚΟΠΟΣ : αναδρομική μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της παραοβελιαίας  επισκληρίδιας  
έγχυσης στεροειδών σε ασθενείς με οσφυική ριζίτιδα

ΜΕΘΟΔΟΣ: 90   ασθενείς   με οσφυική ριζίτιδα λόγω κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου (ΚΜΔ) επιβεβαιωμένης 
από MRI υποβλήθηκαν σε παραοβελιαία  επισκληρίδιο έγχυση στεροειδών υπό ακτινοσκόπηση .Καταγράφηκαν 
ο αριθμός των εγχύσεων ,η ένταση του πόνου με NRS πριν την παρέμβαση και 1, ,3,6 και 12 μήνες  μετά την 
παρέμβαση ,η εξάπλωση του σκιαγραφικού στον πρόσθιο επισκληριδιο  χώρο καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:75 ασθενείς (83%)  υποβλήθηκαν σε 3 εγχύσεις και 15 ασθενείς (17%) υποβλήθηκαν σε 2 
εγχύσεις .Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν μείωση της έντασης του πόνου μετά την παρέμβαση :  80% μείωση 
ένα μήνα μετά ,75% 3 μήνες , 70% 6 μήνες και 65% ένα χρόνο μετά  με παράλληλη μείωση των αναλγητικών . 
Σε όλους του ασθενείς το σκιαγραφικό έφτασε στον πρόσθιο επισκληρίδιο χώρο .Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες .

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παραοβελιαία επισκληρίδια έγχυση στεροειδών υπό ακτινοσκόπηση αποτελεί  
αποτελεσματική  και ασφαλή θεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση οσφυικής ριζίτιδας λόγω κήλής 
μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

Βιβλιογραφία 
1. A Prospective Evaluation of Iodinated Contrast Flow Patterns with Fluoroscopically Guided Lumbar Epidural Steroid Injections: 
The Lateral Parasagittal Interlaminar Epidural Approach Versus the Transforaminal Epidural Approach Kenneth D. Candido, 
MD* Meda S. Raghavendra, MD* Mariadas Chinthagada, MD* Soraya Badiee, DO* Donald W. Trepashko, MD Anesthesia & 
Analgesia: February 2008 - Volume 106 - Issue 2 - p 638-644
2. Parasagittal Approach of Epidural Steroid Injection as a Treatment for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-
Analysis  ,Nebojsa Nick ,Knezevic 1 2 3, Stephania Paredes 1, Santiago Cantillo 1, Albara Hamid 1, Kenneth D Candido 1 2 3 Front 
Pain Res (Lausanne). 2021 Jun 30;2:676730.
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Α25 Ο Φαύλος Κύκλος της Αυτόματης Ανταλγικής Συμπεριφοράς στα Χρόνια Επιμένοντα 
Σύνδρομα Νευρομυοσκελετικού Πόνου: Μελέτη ενός Επικαιροποιημένου Μοντέλου 
Φυσιατρικής Παρέμβασης 
Ανδρομάχη Σαλάχα1, Μαρία Κυριτσά2, Αθηνα Κολοτούρα2 
1 Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 2 Ιατρείο Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΣΚΟΠΟΣ: Ο χρόνιος πόνος αφορά ποσοστό περίπου 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, επηρεάζοντας κάθε 
πτυχή της ζωής ενός ατόμου και την συμμετοχή του στις συνήθεις βασικές δραστηριότητες και απολαύσεις της 
ζωής. Ειδικότερα, ο χρόνιος επιμένων ανθεκτικός στη θεραπεία πόνος αποτελεί πρόκληση, με δεδομένη την 
αποτελεσματικότητα ενός διεπιστημονικά οργανωμένου ιατρείου πόνου στο 50% περίπου. Μελετήσαμε την 
πρακτική εφαρμογή ενός επικαιροποιημένου τριαδικού μοντέλου αναπαράστασης φυσιατρικής παρέμβασης σε 
άτομα με επιμένοντα χρόνιο πόνο, ανθεκτικό στη συμβατική θεραπεία με βάση το δυαδικό αισθητικοκινητικό 
μοντέλο. 

ΎΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη αφορά ασθενείς με χρόνιο επιμένοντα νευρο-μυο-σκελετικό πόνο, ο οποίος, 
παρά την χρόνια  θεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή περιορίζει σοβαρά την λειτουργικότητά τους καθιστώντας 
συνήθως απαγορευτική την συνταγογράφηση κινησιοθεραπείας.  Επιλέχθηκαν 16 άτομα ηλικίας 23 έως 75 
ετών, με χρόνιο πόνο (>7 Οπτική Αναλογική Κλίμακα), ο οποίος επιμένει, παρά την διεπιστημονική θεραπεία στα 
πλαίσια του ιατρείου πόνου του νοσοκομείου μας. Η προσέγγιση έγινε με χρήση του τριαδικού μοντέλου νοητικής 
αναπαράστασης του σώματος που περιλαμβάνει το σχήμα, την τοπολογία και την εικόνα του σώματος (body 
schema, body topology, body image). Κεντρικός στόχος η διακοπή του φαύλου κύκλου που  προκαλεί ο επιτακτικός 
πόνος (enactive pain), διαταράσσοντας την κινητικότητα μέσω του σχήματος του σώματος. Προηγήθηκε αναλυτική 
επεξήγηση στον ασθενή με απλά λόγια του παθολογικού αυτού επώδυνου προτύπου κίνησης και εδόθησαν 
στρατηγικά επιλεγμένες (πάντα λιγότερες από τρεις) οδηγίες με αυστηρά λεκτική απομνημόνευση των βημάτων 
και ταυτόχρονο οπτικο-χωρικό έλεγχο, για σωματικές στρατηγικές διόρθωσης του λειτουργικού σχήματος του 
σώματος κατά τις μεταφορές επί κλίνης . σε καθιστή και όρθια θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρέμβαση είχε θεαματικά αποτελέσματα, με  μείωση του επιπέδου του πόνου κατά > 
από 3 μονάδες στα 2/3 των ασθενών.  Φαίνεται πως σε επιλεγμένους ασθενείς ικανούς για στοχαστική μάθηση 
(stochastic learning) και αλλαγή, η διόρθωση της  δυσλειτουργικής προσαρμογής στον επιτακτικό πόνο, οδηγεί σε 
άμεση ανακούφιση του πόνου και αποτελεί   θετικό κίνητρο για επιμονή των ασθενών στην εξάσκηση υιοθέτησης 
ενός λειτουργικότερου «σχήματος του σώματος». Απαραίτητες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και ίσως  
ανάλογη παρέμβαση από την οξεία φάση του νευρο-μυο-σκελετικού πόνου, ώστε να διερευνηθούν τα δεδομένα 
όσον αφορά  τα κριτήρια επιλογής των ασθενών, το πρωτόκολλο και η αποτελεσματικότητα.

Βιβλιογραφία
1. Viceconti A, Camerone EM, Luzzi D, Pentassuglia D, Pardini M, Ristori D, Rossettini G, Gallace A, Longo MR and Testa M (2020) 
Explicit and Implicit Own’s Body and Space Perception in Painful Musculoskeletal Disorders and Rheumatic Diseases: A Systematic 
Scoping Review. Front. Hum. Neurosci. 14:83. doi: 10.3389/fnhum.2020.00083
2. Stilwell, P., Harman, K. An enactive approach to pain: beyond the biopsychosocial model. Phenom Cogn Sci 18, 637–665 (2019). 
https://doi.org/10.1007/s11097-019-09624-7
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Α26 Χρόνιος πόνος σε περισσότερες από μία περιοχές (multisite pain): παρουσίαση 
περιστατικού 
Ανδρομάχη Σαλάχα1, Μαρία Κυριτσά2, Αθηνα Κολοτούρα2 
1 Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 2 Ιατρείο Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΣΚΟΠΟΣ: Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου μας, αντιμετωπίζουμε καθημερινά 
τις συνέπειες του τοξικού ρόλου της δυσλειτουργικής προσαρμογής του σώματος στον επιτακτικό πόνο (Enactive 
Pain). Η παρούσα μελέτη αφορά γυναίκα με Χρόνιο Πόνο σε πολλαπλές περιοχές του σώματος, που παρουσιάζεται 
κλινικά με εικόνα Συνδρόμου Γόνατος-Ισχίου-Σπονδυλικής Στήλης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει α) ο μηχανισμός 
επέκτασης και αποδόμησης της λειτουργικής κίνησης με αποτέλεσμα εμφάνιση πόνου σε άλλες περιοχές της 
κινητικής αλυσίδας, και β) η εφαρμογή αποκατάστασης  μέσα στο πλαίσιο του τριαδικού μοντέλου οργάνωσης της 
σωματικής αναπαράστασης. σε άτομα με επιμένοντα χρόνιο πόνο, ανθεκτικό στη συμβατική θεραπεία με βάση το 
δυαδικό αισθητικοκινητικό μοντέλο.
ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: περιστατικού Πρόκειται για γυναίκα 71 ετών, με διάγνωση «χρόνιας Θυλακίτιδας 
ΔΕ Μείζονος Τροχαντήρα» από εξαμήνου, υπέρβαρη, με σχετικά καλή γενική κατάσταση υγείας. Από το ατομικό 
ιστορικό υπάρχει σοβαρή αρθρίτιδα ΔΕ γόνατος με μερικό περιορισμό των συνήθων  δραστηριοτήτων της από 
διετίας, μετά από θεραπευτική αρθροσκόπηση ΔΕ γόνατος. και επίσης πλημμελής διάγνωση χρόνιας «χαμηλής 
οσφυαλγίας»  ΔΕ. Οι μετακινήσεις της, το τελευταίο εξάμηνο έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες, μόνο μέσα 
στο οικιακό περιβάλλον με χρήση βακτηρίας χειρός, κυρίως λόγω του έντονου άλγους στην περιοχή του ΔΕ ισχίου 
κατά την φόρτιση του σκέλους (10 στην Οπτική Αναλογική Κλίμακα, ΟΑΚ). Η Θυλακίτιδα του Μείζονος Τροχαντήρα 
αντιμετωπίστηκε ως «Σύνδρομο Άλγους του Μείζονος Τροχαντήρα» (ΣΑΜΤ), με φλεγμονή των τενόντων της 
περιοχής, και συνοδό μυϊκή αδυναμία των γλουτιαίων μυών, ιδιαίτερα του μέσου και του ελάσσονος γλουτιαίου 
μυός. Η θεραπεία του ΣΑΜΤ απαιτεί αποφόρτιση και μείωση των συμπιεστικών δυνάμεων που ασκούνται στον 
μείζονα τροχαντήρα, ενδυνάμωση των γλουτιαίων μυών, και τη θεραπεία των συννοσηροτήτων. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αποκατάστασης περιλάμβανε άμεσα οδηγίες για χρήση κατάλληλων υποδημάτων, διόρθωση της 
έντονης προσαγωγής και έξω στροφής του ΔΕ ισχίου κατά την καθιστή θέση με ενημέρωση και εκπαίδευση της 
ασθενούς στις τεχνικές αποφόρτισης και αποσυμπίεσης του θυλάκου στην περιοχή του μείζοντα τροχαντήρα 
κατά τις μετακινήσεις. Επίσης, πρόταση για προσωρινή χρήση περιπατητήρα -δεν έγινε δεκτή από την ασθενή- 
και οδηγίες για ενδυνάμωση του ΔΕ τετρακεφάλου και ιδίως του έσω πλατέως μυός. Μακροπρόθεσμα, δόθηκε 
έμφαση στην προσπάθεια βελτίωσης του σωματικού βάρους και την μυϊκή ενδυνάμωση των μυών των ισχίων 
άμφω κατά πρώτο λόγο και επίσης του κορμού και της λεκάνης. Από την πρώτη εβδομάδα η ασθενής ανέφερε 
άμεση μείωση του πόνου από 10 στο 6 κατά την ΟΑΚ με αποτέλεσμα διακοπή της λήψης p.os. παρακεταμόλης. 
Επίσης η ασθενής παρατήρησε άμεση βελτίωση της στήριξης στο ΔΕ γόνατο ενεργοποίηση της υπερέκτασης (ο 
έσω πλατύς μυς συνήθως ατρφεί λόγω αχρησίας άμεσα ακόμη και μέσα σε λιγότερες από 3 ημέρες, όμως το ίδιο 
εύκολα επανέρχεται μετά από σωστή εξάσκηση).
ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: 1. Η αποθεραπεία του ΣΑΜΤ, ως χρόνια τενοντίτιδα, απαιτεί μήνες έως τουλάχιστον ένα χρόνο 
για να ολοκληρωθεί. Η μυϊκή αδυναμία του μέσου γλουτιαίου μυός συνήθως είναι αποτέλεσμα πλημμελούς 
αποκατάστασης κλινικής παθολογίας στη σπονδυλική στήλη, το ισχίο ή το γόνατο.  2. Η αποκατάσταση της 
δυσλειτουργίας της βιομηχανικής σταθεροποίησης του άξονα γόνατο ισχίο, και η ολοκλήρωσή της με τον κορμό 
και την σπονδυλική στήλη είναι μια μακρόχρονη και συχνά μη εφικτή διαδικασία, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα. 
Φαίνεται ότι η μεμονωμένη συμπτωματική αντιμετώπιση του πόνου, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί 
να γίνει αφορμή εγκατάστασης χρόνιου γενικότερου λειτουργικού περιορισμού, με επίσπευση της γήρανσης και 
του προσδόκιμου επιβίωσης. Η διεπιστημονική προσέγγιση και η παραπομπή σε φυσίατρο, ακόμη και όταν έχει 
ήδη εγκατασταθεί λειτουργικά το Σύνδρομο Γόνατος Ισχίου Σπονδυλικής Στήλης, μπορεί να βελτιώσει θεαματικά 
τον πόνο και σε ικανοποιητικό βαθμό την λειτουργικότητα.

Βιβλιογραφία
1. Yasushi Oshima, Nobuyoshi Watanabe, Norishige Iizawa, Tokifumi Majima, Mitsuhiro Kawata, Shinro Takai, «Knee–Hip–Spine 
Syndrome: Improvement in Preoperative Abnormal Posture following Total Knee Arthroplasty», Advances in Orthopedics, vol. 
2019, Article ID 8484938, 9 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/8484938
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Α27 Περιεγχειρητική Αναλγησία σε Medical Thoracoscopy 
Διονυσία Μπούρα1, Ειρήνη Αναστασοπούλου1,2, Παρασκευή Κουφοπούλου3, Νικόλαος 
Αναστασίου4, Κουτούζης Σταύρος1, Κατσιπουλάκης Αντώνης1, Βαϊβάη Αναστασία1, 
Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα1 
1 Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΟΝΚ«ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 2 Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας & 
Πρόνοιας, ΠΑΔΑ, 3 PhD, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, 
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, MSc. Κράτος & Δημόσια 
Πολιτική (Κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήμης), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή 
Ν.Ο.Π.Ε., ΕΚΠΑ, BSc. Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & 
Πολιτικών Επιστημών, ΔΕΗ Α.Ε., τ. Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝΑ ΚΑΤ, τ. Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων, 4 
Θωρακοχειρουργικό τμήμα, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Medical Thoracoscopy είναι ελάχιστης επεμβατικότητας μέθοδος εκλογής για επεμβάσεις θώρακα με 
στόχο την αποφλοίωση, την συμφυσιόλυση, την παροχέτευση, την λήψη βιοψιών και την χημική πλευροδεσία. Η 
αναισθησιολογική τεχνική που επιλέγεται στο νοσοκομείο μας είναι η ενσυνείδητη καταστολή (conscioussedation), 
με χορήγηση δεξμεδετομιδίνης, μιδαζολάμης και Ο2, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας την γενική κατάσταση και 
την ασφάλεια του ασθενή. Διεγχειρητικά χορηγούνται οι ελάχιστες δόσεις οποιοειδών αναλγητικών, κεταμίνη, 
παρακεταμόλη, δεξαμεθαζόνη, ΜΣΑΦ, Μg ++ , συνυπολογίζοντας πάντα την βαρύτητα της επέμβασης, τη 
διάρκειά της , την γενική κατάσταση του ασθενή και την ανοχή του στο πόνο. Επίσης στο σημείο εισόδου των 
θωρακοσκοπίων διενεργείται διήθηση με τοπικό αναισθητικό(ροπιβακαΐνη 7,5%).

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη των πολλαπλών οφελειών για τον ασθενή από τον συνδυασμό επιλογής της ελάχιστα 
επεμβατικής χειρουργικής τεχνικής, χωρίς την κατάργηση της αυτόματης αναπνοής, της επιτυχούς περιεγχειρητικής 
αναλγησίας και της ελαχιστοποίησης της χρήσης  οποιοειδών περιεγχειρητικά.

ΎΛΙΚΟ&ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιβλιογραφική και αρθρογραφική ανασκόπηση( PubMed, Scopus, Signa Vitae) σε έδαφος 
ετήσιας  καταγραφής και παρατήρησης περιστατικών που έλαβαν αναισθησία σε Medical Thoracoscopy, στο 
τμήμα μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H κατάλληλη αναλγητική κάλυψη των ασθενών περιεγχειρητικά που υποβάλλονται σε 
Medical Thoracoscopy, αποφεύοντας  τα μέγιστα στην μετάπτωση του μετεγχειρητικού σε χρόνιο πόνο, ο άμεσος 
απογαλακτισμός των ασθενών, η ταχύτερη κινητοποίηση και έξοδος από το νοσομείο. Επιτυγχάνουμε λοιπόν 
οικονομία πόρων με τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη για τον ασθενή.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επιλογή της ενσυνείδητης καταστολής ως βέλτιστης αναισθησιολογικής τεχνικής σε 
επεμβάσεις με την επιλογή της μεθόδου Medical Thoracoscopy, η προσεκτική, κατά περίπτωση ασθενή, αναλγητική 
μέθοδος αποτελούν μέθοδο εκλογής για την ελαχισοποίηση της περιεγχειριτικής επιβάρυνσης . Ο ασθενής ακόμα 
και σε βαρύτατη γενική κατάσταση υποβάλλεται σε αποσυμφόρηση από την συλλογή  πλευριτικού υγρού, λήψη 
των απαιτούμενων βιοψιών και χημική πλευροδεσία με άμεση ανακούφιση αλλά και άμεση βελτίωση της γενικής 
του εικόνας, χωρίς πόνο, με δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης , εξασφαλίζοντας μια ανώδυνη, ποιοτική και 
αξιοπρεπή διαβίωση.
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Α28 Τι μας δίδαξε η πανδημία Covid 19 για τον ασθενή του ιατρείου πόνου 
Φλαμπουράρης Βασίλειος, Κοκολάκη Μαρία, Κανδρεβιώτη Στέλλα, Νιάκα Αναστασία 
Αναισθησιολογικό τμήμα – Ιατρείο Πόνου Γ.Ν Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμινγκ

ΣΚΟΠΟΣ: Να καταγράψουμε την περίοδο της πανδημίας από τη νόσο Covid 19 , πως οι ασθενείς του ιατρείου 
πόνου διαχειριστηκαν από τους  ιατρούς κατά τα έτη 2020-2021.

ΎΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι επισκέψεις των ασθενών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για 6 μήνες 
σταμάτησαν εντελώς, με στόχο τη μείωση της διασποράς της νόσου Covid 19. Το κλείσιμο του ιατρείου πόνου 
λόγω μετατροπής του  νοσοκομείο μας αποκλειστικά   για Covid 19 ασθενείς, επηρέασε τη διαχείριση του 
χρόνιου πόνου και είχε επίδραση στη ψυχική υγεία των ασθενών. Η τηλεϊατρική ήταν η καλύτερη επικοινωνία 
σε πραγματικό χρόνο. Το έτος 2020 είχαμε επικοινωνία τηλεϊατρικώς με 120 ασθενείς ενώ το 2021 με 110. Άυλη 
συνταγογράφηση για το έτος 2020  250 ασθενείς ενώ για το 2021, 150 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσίασαν εξάρσεις του 
πόνου λόγω περιορισμένης προσβασιμότητας , κοινωνικών- οικονομικών παραγόντων και αυξημένου άγχους. Η 
συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου αποτέλεσε το πρώτο και εξαιρετικά χαμηλού κόστους μέσο επικοινωνίας με τους 
ασθενείς μας. Το ιατρείο πόνου προσέφερε παρηγορικη φροντίδα σε 320 ασθενείς το 2020 και σε 305 ασθενείς 
Covid 19 το 2021.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Το κλείσιμο των ιατρείων πόνου, ο κατ’  οίκον  εγκλεισμός που επιβλήθηκε παγκοσμίως 
επηρέασε τη διαχείριση του χρόνιου πόνου και επιδείνωσε την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αλλά παρά τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες το ιατρείο πόνου συνέχισε να δίνει τη δική του μάχη, προσφορά. Η εμπειρία μας είναι 
μοναδική και αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον.

Βιβλιογραφία
Jordi Perez. Telehealth and chronic pain management from rapid adaptation to long-term implementation in pain medicine:A 
narrative review. Pain Rep.2021 Mar 9; 6(1):e912.
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Α29 Παρηγορική Φροντίδα σε Ογκολογικά επείγοντα περιστατικά στα ΤΕΠ Δημόσιου 
Νοσοκομείου 
Κοκολάκη Μαρία, Κανδρεβιωτη Στέλλα, Νιακα Αναστασία, Φλαμπουράρης Βασίλειος, 
Καλινογλου Σωτήρης 
Αναισθησιολογικό τμήμα- Ιατρείο Πόνου Γ. Ν «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμινγκ» Νοσοκομείο

ΣΚΟΠΟΣ : Η αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών στα ΤΕΠ όσον αφορά την παρηγορική φροντίδα παρουσιάζει 
τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον. Σκοπός μας ήταν να καταγράψουμε τους ογκολογικούς ασθενείς που 
επισκέφτηκαν τα ΤΕΠ για το έτος 2020-2021.

ΎΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ :  Οι ασθενείς που έφθασαν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας ήταν 32 με χρόνο επιβίωσης 
μικρότερο του έτους . Η ομάδα των ασθενών ήταν ανομοιογενής ( με διαφορετικά είδη καρκίνου), ηλικίας 56-74 
ετών. Οι 14 ασθενείς λάμβαναν παρηγορική φροντίδα στο σπίτι, ενώ οι υπόλοιποι 18 προσήλθαν για πρώτη φορά 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Έγινε εισαγωγή σε 14 ασθενείς, 6 προωθήθηκαν σε κέντρο αποκατάστασης 
και οι υπόλοιποι μετά την αντιμετώπιση των διαφόρων συμπτωμάτων τους , έλαβαν οδηγίες για το σπίτι.(12 
ασθενείς).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Ο χρόνος επιβίωσης των ασθενών που προσήλθαν στα ΤΕΠ δεν μεταβλήθηκε. Η ανακούφιση 
όμως από τα συμπτώματα ήταν ικανοποιητική για τους ασθενείς. Επίσης η ικανοποίηση των οικογενειών ήταν 
εξίσου μεγάλη. Η προσπάθεια αυτή έγινε από την ομάδα του ιατρείου πόνου του νοσοκομείου μας σε συνεργασία 
με τους εφημερεύοντες ιατρούς.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η παροχή παρηγορικής φροντίδας στα ΤΕΠ θέλει οργάνωση και στελέχωση των ιατρείων 
πόνου και των ΤΕΠ , για να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση του 
χρόνου νοσηλείας τους.
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Α30 Η χρήση του διαδερμικού εμπλάστρου βουπρενορφίνης σε ασθενή με νόσο Addison και 
χρόνιο καρκινικό άλγος 
Ιωάννα Βάτσιου, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Χριστόφορος Ράρρας, Μαρία Μερμίρη, 
Αναστασία Μίχου, Αθανάσιος Χατζής, Αργυρώ Πετσίτη, Μαρία Νταλούκα, Ελένη 
Αρναούτογλου 
Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ: Η βουπρενορφίνη είναι ένα ισχυρό οπιοειδές με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών 
παρενεργειών, καθώς, σε αντίθεση με τα περισσότερα οπιοειδή, δεν επηρεάζει τη λειτουργία των ενδοκρινών 
αδένων και των νεφρών και δεν προκαλεί καταστολή και εξάρτηση. Η χορήγησή της με τη μορφή διαδερμικού 
εμπλάστρου (TTS) φαίνεται να είναι αποτελεσματική στο μέτριας και ισχυρής έντασης καρκινικό, αλγαισθητικό 
και νευροπαθητικό πόνο. Ωστόσο, σε παγκόσμια κλίμακα η χρήση της παραμένει περιορισμένη (1,2). Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της χρήσης του διαδερμικού εμπλάστρου (TTS) βουπρενορφίνης σε ασθενή 
με καρκίνο παχέος εντέρου και πρωτοπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια (νόσο του Addison).

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής 42 ετών με χειρουργηθέν καρκίνο παχέος εντέρου προ 8ημέρου 
παραπέμφθηκε στο Ιατρείο Πόνου της Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ από συνάδελφο γενικό 
χειρουργό. Από το ατομικό του αναμνηστικό διαπιστώθηκαν νόσος Addison, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και 
υποθυρεοειδισμός για τα οποία ελάμβανε υδροξυχλωρικίνη, μεθυλπρεδνιζολόνη, υδροκορτιζόνη, ρισεδρονικό 
οξύ και θυροξίνη αντίστοιχα. Το αρχικό VAS score ήταν 7/10 και ο ασθενής τέθηκε σε διαδερμικά έμπλαστα 
βουπρενορφίνης με δόση 35 μg ανά 72h, λόγω της ηλικίας του και της συνόσηρότητάς του. Κατά την εβδομαδιαία 
επίσκεψη στο Ιατρείο Πόνου, 7 ημέρες αργότερα, αν και το VAS score μειώθηκε σε 3/10, ο ασθενής δεν εμφάνισε 
καμία παρενέργεια και η δόση αυξήθηκε σε 52 μg ανά 72h. Επτά μήνες αργότερα ο ασθενής παρακολουθείται ανά 
εβδομάδα στο Ιατρείο Πόνου και παραμένει με VAS score <3/10.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η εφαρμογή του TTS βουπρενορφίνης κρίθηκε αποτελεσματική σε ασθενή παραγωγικής ηλικίας 
με καρκινικό πόνο λόγω καρκίνου παχέος εντέρου και νόσο Addison.

Βιβλιογραφία
1. Evans HC, Easthope SE. Transdermal buprenorphine. Drugs. 2003;63(19):1999-2010; discussion 2011-2. doi: 
10.2165/00003495-200363190-00003. PMID: 12962515.
2. Degnan M, Mousa SA. A narrative review of buprenorphine in adult cancer pain. Expert Rev Clin Pharmacol. 2020 
Oct;13(10):1159-1167. doi: 10.1080/17512433.2020.1822163. Epub 2020 Sep 21. PMID: 32909847.
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Α31 Η επίδραση της ενδοαρθρικής έγχυσης ροπιβακαίνης με ή χωρίς  προθήκη  θειϊκού 
μαγνησίου στην μετεγχειρητική αναλγησία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ημιολική 
αρθροπλαστική ισχίου 
Εβελίνα Κουτσούλη, Θεοδώρα Καπουράνη, Κωνσταντίνα Φουτούλη, Αδριάνα Σπύρου, 
Κυριακή Βαγδατλή, Αντωνία Δημακοπούλου  
Αναιθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»

ΣΚΟΠΟΣ:  της μελέτης είναι να αναδειχθεί η υπεροχή της ενδοαρθικής έγχυσης του συνδυασμού ροπιβακακαϊνης 
με θειϊκό μαγνήσιο συγκρινόμενη με την χορήγηση μόνο ροπιβακαϊνης στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής 
μετεγχειρητικής αναλγησίας  σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ημιαρθροπλαστική ισχίου.

ΎΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα διπλή τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη παρατήρησης συμπεριλήφθηκαν 
72 ασθενείς άνω των 65 ετών ASA Ι-ΙΙΙ που υποβλήθηκαν σε ημιαρθροπλαστική ισχίου υπό γενική ή υπαραχνοειδή 
αναισθησία. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν  σε δύο ομάδες των 36 ασθενών: στην ομάδα Α χορηγήθηκε 
ενδαρθρικά στο πέρας του χειρουργείου 30ml Ropivacaine 0.3% και στην ομάδα Β χορηγήθηκε 30ml Ropivacaine 
0,3% και 50mg/kg Μagnesium sulfate. Σε κάθε ομάδα οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ίσες ομάδες των 18 ατόμων 
ανάλογα με το είδος της αναισθησίας που έλαβαν (ολική ενδοφλέβια γενική αναισθησία ή υπαραχνοειδή με 
λεβοβουπιβακαϊνη 0.5% 10-15mg). Την ένδαρθρική έγχυση την χορήγησε ο εκάστοτε χειρουργός. Όλοι οι ασθενείς 
έλαβαν 1gr παρακεταμόλη 20 λεπτά πριν το τέλος της επέμβασης. Κατά την μετεγχειρητική περίοδο χορηγήθηκε 
παρακεταμόλη 1gr/8ωρο και επί  πόνου (VAS >4) τραμαδόλη 50-100mg σε συνδυασμό με ondansetron. 
Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν η  καταγραφή του πόνου στην κλίμακα VAS άμεσα μετεγχειρητικά, στα 
30 λεπτά, και 1,4,8,16 και 24 ώρες μετά το χειρουργείο και οι ανάγκες για αναλγησία το πρώτο 24ωρο. Για την 
σύγκριση δυο ποιοτικών μεταβλητών μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε ο Χ2 έλεγχος, και η στατιστική σημαντικότητα 
τέθηκε στο 0.05. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι δύο ομάδες ήταν παρόμοιες όσο αφορά την ηλικία, το βάρος, τις απώλειες αίματος, 
τον χρόνο επέμβασης διεγχειρητικά και τα ζωτικά σημεία μετεγχειρητικά καθώς και τον χρόνο αποδρομής της 
υπαραχνοειδούς αναισθησίας. Από τους ασθενείς που έλαβαν γενική αναισθησία οι ασθενείς της ομάδας Α 
εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο VAS score την ώρα 0 και 30 λεπτά μετά το πέρας του χειρουργείου σε 
σχέση με τους ασθενείς της ομάδας Β (VAS 4.4±0.9 vs 3.6 ±0,9 αντίστοιχα p<0.05). Τις υπόλοιπες ώρες δεν υπήρχε 
διαφορά στο αναφερόμενο VAS score. Περισσότεροι ασθενείς της ομάδας Α ζήτησαν αναλγησία (τραμαδόλη) 
30 λεπτά μετά την επέμβαση σε σχέση με της ομάδας Β. Τις υπόλοιπες ώρες δεν υπήρχε διαφορά στις ανάγκες 
για αναλγησία. Από τους ασθενείς που έλαβαν υπαραχνοειδή αναισθησία οι ασθενείς της ομάδας Α εμφάνισαν 
στατιστικά υψηλότερο VAS score 4ώρες μετά το πέρας του χειρουργείου ή μόλις απέδραμε η υπαραχνοειδής 
αναισθησία  καθώς και 8 ώρες αργότερα σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας Β (VAS 3.1±1.1 vs 1.7±0,9 
αντίστοιχα). Τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα VAS score. Η κατανάλωση 
οπιοειδών μετεγχειρητικά το πρώτο 24ώρο ήταν υψηλότερη στην ομάδα Α σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας 
Β είτε οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία ή σε υπαραχνοειδή (p0.05)

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η διεχειρητική ενδοαρθρική έγχυση ροπιβακαϊνης και θειικού μαγνησίου σε υπερήλικες 
που υποβλήθηκαν σε ημιολική αρθροπλαστική ισχίου είτε με ολική ενδοφλέβια  αναισθησία ή με υπαραχνοειδή,  
πέτυχε καλύτερη αναλγησία τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση και οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης των 
οπιοειδών την 1η μετεγχειρητική ημέρα  συγκρινόμενη με την έγχυση ροπιβακαϊνης μόνο. Αποτελεί μία απλή, 
ασφαλή και εύκολα εφαρμοζόμενη τεχνική στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής μετεγχειρητικής αναλγησίας.

Βιβλιογραφία
1.Chen Y, Zhang Y, Zhu YL, Fu PL. Efficacy and safety of an intra-operative intraarticular magnesium/ropivacaine injection for pain 
control following total knee arthroplasty. J Int Med Res. 2012;40:2032e2040.
2. Sedighinejad A, Haghighi M, Naderi Nabi B, Rahimzadeh P. Magnesium sulfate and sufentanil for patient-controlled analgesia in 
orthopedic surgery. Anesth Pain Med. 2014;4:1133e1134. 
3.Ekmekci P, Bengisun ZK, Akan B, Kazbek BK, Ozkan KS and Suer AH: The effect of magnesium added to levobupivacaine for 
femoral nerve block on postoperative analgesia in patients undergoing ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 
21: 1119-1124, 2013.
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Α32 Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών στους υπερήλικες 
Ειρήνη Παπαγεωργίου1, Φώτης Γεροσίμου2, Παναγιώτα Γρηγοριάδου3, Στέλλα Τερζή3, 
Σουζάνα Ανίσογλου1 
1Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, 2Αναισθησιολόγος-Εξειδικευόμενος ΜΕΘ, 3Νοσηλεύτρια Ιατρείου Πόνου   
ΜΕΘ - Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας ΑΝΘ Θεαγένειο

ΣΚΟΠΟΣ: : Ο πόνος στους υπερήλικες αποτελεί μια διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για την επιστημονική 
κοινότητα. Πρόκειται για ένα πολύ συχνό πρόβλημα που συνεχώς διογκώνεται,  εξαιτίας της αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης και τη συνεχή γήρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο Σκοπός της μελέτης  είναι 
να αναδείξει την επάρκεια της αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου και την χορήγηση ή όχι ισχυρών οπιοειδών στην 
ευπαθή ομάδα των υπερηλίκων.

ΎΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε τις επισκέψεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 των 
υπερήλικων ασθενών ( 80 ετών και άνω)  στο Ιατρείο Πόνου του ΑΝΘ Θεαγενείου και καταγράψαμε την χρήση ή 
όχι ισχυρών οπιοειδών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά καταγράψαμε  27 υπερήλικες ασθενείς, 11 άρρενες (40.7%) και 16 θήλυ (59.3%), εκ 
των οποίων οι 10  (37%) με μη καρκινικό χρόνιο πόνο. Το NRS των ασθενών κατά την πρώτη επίσκεψη ήταν κατά 
μέσο όρο 8. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε αγωγή με ασθενές οπιοειδές  και 9 εξ αυτών και σε ισχυρό οπιοειδές. 
Κατά την περίοδο της μελέτης απεβίωσαν 8 ασθενείς (29.6%). Από την ομάδα των ασθενών που έλαβαν ισχυρά 
οπιοειδή, 2 διέκοψαν την αγωγή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο χρόνιος πόνος είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, που απαιτεί πολυδιάστατη προσέγγιση. 
Ο επιπολασμός του χρόνιου πόνου αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία. Ο χρόνιος πόνος περιπλέκει τις 
καθημερινές δραστηριότητες ιδίως σε μια ηλικιακή ομάδα που αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες, και υποβαθμίζει την 
ποιότητα ζωής τους.

Βιβλιογραφία
Weesie YM, Hek K, Schermer TRJ, Schellevis FG, Leufkens HGM, Rook EJ and van Dijk L (2020) Use of Opioids Increases With Age 
in Older Adults: An Observational Study (2005–2017). Front. Pharmacol. 11:648. doi: 10.3389/fphar.2020.00648
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Α33 HIV και περιφερική νευροπάθεια: Case report 
Ειρήνη Παπαγεωργίου1, Φώτης Γεροσίμου2, Χρήστος Χαρατσής2, Παναγιώτα 
Γρηγοριάδου3, Στέλλα Τερζή3, Σουζάνα Ανίσογλου1 
1Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, 2Αναισθησιολόγος-Εξειδικευόμενος ΜΕΘ, 3Νοσηλεύτρια Ιατρείου Πόνου   
ΜΕΘ - Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας ΑΝΘ Θεαγένειο

ΣΚΟΠΟΣ : Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε, στα τέλη του 2019, 38 εκατομμύρια ανθρώπους με 
λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Η επίπτωση της περιφερικής νευροπάθειας από 
τον HIV (HIV-PN) αγγίζει το 30-60% στον αναφερόμενο πληθυσμό. Χαρακτηρίζεται από αξονικό εκφυλισμό 
και μελέτες έχουν αναφέρει και φλεγμονώδεις παράγοντες στην παθογένειά της.  Σκοπός της μελέτης είναι η 
παρουσίαση περιστατικού με HIV-PN και τη θεραπευτική μέθοδο αντιμετώπισής του.

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής άρρεν  35 ετών, με ιστορικό HIV λοίμωξης, προσήλθε στο Ιατρείο Πόνου 
αιτιώμενος πόνο από 4μήνου στα κάτω άκρα άμφω και την οσφύ(NRS εισαγωγής=10). Έγινε καταγραφή του 
ασθενούς στο registry του Νευροπαθητικού Πόνου, με DN4=5, Pain Detect=30 και VAS=8. Τέθηκε αρχικά σε 
φαρμακευτική αγωγή με πρεγκαμπαλίνη, τραμαδόλη και αλπραζολάμη. NRS=3 ένα μήνα μετά την έναρξη της 
θεραπείας. Στην πορεία και μετά τη διακοπή της αντιρετροϊκής αγωγής από το θεράποντα, παρουσίασε έξαρση 
του πόνου και προστέθηκε στην αγωγή του ντουλοξετίνη. Λόγω μη ικανοποιητικής αναλγησίας προστέθηκε TTS 
βουπρενορφίνης και έγινε εναλλαγή της τραμαδόλης σε οξυκωδώνη, χωρίς όμως υποχώρηση των καυσαλγιών. 
Ο ασθενής, με δική του πρωτοβουλία, σταμάτησε την οξυκωδώνη μετά από 2 μήνες και επέστρεψε εκ νέου στην 
αγωγή με τραμαδόλη. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανέφερε σημαντικό περιορισμό της λειτουργικότητάς 
του, κοινωνική απομόνωση και μη δυνατότητα εργασίας, καταστάσεις που επιδείνωσαν κατά πολύ την ποιότητα 
της ζωής του. Επίσης, μετά από σύσταση του θεράποντός του, ξεκίνησε τη χρήση της κρέμας καψαϊκίνης, χωρίς 
αποτέλεσμα. Από το Ιατρείο Πόνου συστήθηκε σωματική άσκηση, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι 
αποτελεσματική. Ο ασθενής πλέον λαμβάνει πρεγκαμπαλίνη, τραμαδόλη, βουπρενορφίνη και αλπραζολάμη, ενώ 
προστέθηκε στην αγωγή του α λιποϊκό οξύ. Το NRS είναι 3-4 και φτάνει το 6 σε εξάρσεις πόνου κυρίως τη νύχτα. 

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Ο πόνος λόγω περιφερικής νευροπάθειας είναι συχνός σε ασθενείς με HIV. Η αεροβική και 
η προοδευτικά αυξανόμενη άσκηση φαίνεται να ανακουφίζουν από τον πόνο και πρέπει να συστήνονται από 
τους θεράποντες. Οι τεχνικές αυτοδιαχείρισης και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα πλαίσια της πανδημίας 
covid-19, είναι πολλά υποσχόμενες. Η πρεγκαμπαλίνη αποτελεί λογική επιλογή για τη θεραπεία αλλά οι υψηλής 
ποιότητας διαθέσιμες μελέτες είναι περιορισμένες και δεν παρουσιάζουν σημαντικό όφελος.  Η περιφερική 
νευροπάθεια στα πλαίσια της HIV λοίμωξης είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Εξειδικευμένες τεχνικές, όπως οι εμφυτευμένες αντλίες νευροτροποποίησης, είναι αποτελεσματικές σε 
πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις, αν και ο έλεγχος των λοιμώξεων είναι σημαντικός παράγοντας ανησυχίας για τον 
ανοσοκατεσταλμένο πληθυσμό των ασθενών με HIV.

Βιβλιογραφία
Kaitlyn E Egan et al. HIV neuropathy-a Review of mechanisms, diagnosis and treatment of pain. Current pain and headache reports 
(2021)25:55
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Α34 Χρόνιος πόνος και κιρκάδιος ρυθμός 
Φλαμπουράρης Β., Καλίνογλου Σ., Κανδρεβιώτου Σ., Νιάκα Α., Παπαδοπούλου Α., 
Κοκολάκη Μ. 
Αναισθησιολογικό τμήμα – Ιατρείο Πόνου Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο

ΣΚΟΠΟΣ: είναι πρόκληση έρευνας με θέμα πως πόνος επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό.

ΎΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: μελετήσαμε 130 ερωτηματολόγια ασθενών 56-75 ετώv με χρόνιο Νευροπαθητικό πόνο Σ.Σ, 
ASA I, II. Οι ασθενείς λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή >6 εβδομάδες για τον πόνο (πρεγκαμπαλίνη, zaldiar και για 
5 ημέρες αντιφλεγμονώδες). Όπου χρειάστηκε έγινε τιτλοποίηση των φαρμάκων. 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε:
1. Ποιά ώρα στο 24ωρο νοιώθετε περισσότερο πόνο με την κλίμακα VAS.
2. Τα φάρμακα τα παίρνετε με το ρολόι;
3. Είχατε επαρκή-καλό υπνο;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 90 (69.23%) ασθενείς απάντησαν οτι είχαν πόνο το πρωί πριν σηκωθούν από το κρεβάτι 6-7 
σύμφωνα με την κλίμακα VAS. Από τους υπόλοιπους, 30 (23.07%) είχαν πόνο στην άσκηση, στην κόπωση και 
στην προσπάθεια, VAS>7 ενώ δέκα ασθενείς (7.69%) απάντησαν οτι έχουν πόνο περιστασιακά μέσα στο 24ωρο 
(απρόβλεπτα) VAS>7. Απ’όλους τους ασθενείς καλό ύπνο είχαν 65 (50% )ασθενείς.

ΣΎΖΗΤΗΣΗ: τα τελευταία χρόνια, πολλά συμπτώματα χρόνιων ασθενειών όπως διαβήτης, παχυσαρκία, 
κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, διαταραχή ύπνου και πόνος έχουν συνδεθεί με τον κιρκάδιο ρυθμό. Έχει φανεί 
από μελέτες οτι στις 9μμ πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση, καθώς αρίχζει η έκκριση της μελατονίνης και η άσκηση 
διαταράσσει την έκκριση μελατονίνης η οποία οδηγεί σε ύπνο. Σχεδόν τα μισά από τα γονίδια μας βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο των ρολογιών του σώματος.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: φαίνεται από την μελέτη μας οτι ο χρόνιος πόνος των ασθενών επηρεάζεται από τον κιρκάδιο 
ρυθμό που είναι μια βιολογική διαδικασία με ενδογενή περιοδική μεταβολή στην διάρκεια του 24ωρου. Σημαντικό 
είναι να λαμβάνουν οι ασθενείς τα φάρμακα τους με ρολόι στον βέλτιστο χρόνο (τα αναλγητικά φάρμακα έχουν 
χρόνο ημιζωής).

Οι έρευνες σήμερα έχουν στραφεί σε γονιδιακό επίπεδο. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 7
Προεδρείο: Ταχμιντζή Αννέτα, Αποστολάκη Στέλλα



13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aλγολογίας110 12 |13 |14 | Μαΐου 2022 | Kαλαμάτα

Α35 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του βελονισμού σε ασθενείς με αυχεναλγία στο 
Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας 
Αθανάσιος Χατζής, Αναστασία Μίχου, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Ιωάννα Βάτσιου, 
Χριστόφορος Ράρρας, Μερμίρη Μαρία, Αργυρώ Πετσίτη, Μαρία Νταλούκα, Ελένη 
Αρναούτογλου 
Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή του αποτελέσματος της εφαρμογής συνεδριών βελονισμού λόγω αυχεναλγίας στο 
Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

ΎΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική αναζήτηση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε συνεδρίες 
βελονισμού λόγω αυχεναλγίας κατά το χρονικό διάστημα 04/2021 έως 03/2022. Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν 
α) το φύλο και η ηλικία των ασθενών, β) ο αριθμός των συνεδριών βελονισμού, γ) οι ανάγκες σε αναλγητικά 
ταυτόχρονα με τις θεραπείες βελονισμού και δ) η ανταπόκριση στη θεραπεία με βάση την κλίμακα VAS.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 36 ασθενείς (12 άνδρες και 24 γυναίκες) με μέση ηλικία 57 έτη και μέση τιμή 
πόνου στην κλίμακα VAS 8 πριν την έναρξη των συνεδριών αντιμετωπίστηκαν στο Ιατρείο Πόνου. Σε όλους τους 
ασθενείς πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδρίες βελονισμών (10 + 2 επαναληπτικές). Όσον αφορά τη ταυτόχρονη 
λήψη συστηματικής αναλγητικής αγωγής 8 ασθενείς δεν ελάμβαναν κάποιο σκεύασμα, 12 ασθενείς ελάμβαναν 
πρεγκαμπαλίνη και 14 ασθενείς ελάμβαναν γκαμπαπεντίνη. Στο τέλος των συνεδριών βελονισμού σχεδόν σε όλους 
τους ασθενείς (34/36) παρατηρήθηκε μία μέση μείωση κατά 3 μονάδες στην κλίμακα VAS, ενώ σε 2 ασθενείς το 
άλγος δεν υφέθηκε.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο βελονισμός αποτελεί μία αποτελεσματική και μη επεμβατική θεραπεία στην αντιμετώπιση 
της αυχεναλγίας.
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Α36 Σύνδρομο Κόκκινου Ωτός (Red Ear Syndrome) μετά από επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις 
ωτός: Παρουσίαση Περιστατικού 
Μαρία Μερμίρη, Μαρία Νταλούκα, Δήμητρα Παπασπύρου, Ιωάννα Βάτσιου, Αργυρώ 
Πετσίτη, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Αναστασία Μίχου, Αθανάσιος Χατζής, Χριστόφορος 
Ράρρας, Μεταξία Μπαρέκα, Ελένη Αρναούτογλου 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΣΚΟΠΟΣ: Το Σύνδρομο Κόκκινου Ωτός (Red Ear Syndrome: RES) είναι μία σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται 
από αίσθημα καυσαλγίας και ερυθρότητα σε ένα ή και τα δύο ώτα. To σύνδρομο συνεχίζει να αποτελεί μυστήριο 
για την ιατρική κοινότητα, καθώς ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με την αιτιολογία του, την 
παθοφυσιολογία και την αποτελεσματική θεραπεία. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς με RES που 
αντιμετωπίστηκε στο Ιατρείου Χρόνιου Πόνου του ΠΓΝΛ.

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΎ: Ασθενής 28 ετών παραπέμφθηκε στο Ιατρείο Πόνου του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Λάρισας, λόγω καθημερινών επεισοδίων καυσαλγίας στο αριστερό της αυτί. Τα επεισόδια διαρκούσαν  
από μερικά λεπτά έως και ώρες, ενώ συνοδεύονταν από ερυθρότητα και άλγος. Η έναρξη των συμπτωμάτων 
παρατηρήθηκε μετά από μία περίοδο επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού, οι οποίες 
περιπλέκονταν επιπλέον με ωτίτιδες. Από το ατομικό αναμνηστικό διαπιστώθηκε ιστορικό κεφαλαλγιών, για την 
αντιμετώπιση των οποίων ήδη χορηγούνταν γκαμπαπεντίνη, προπρανολόλη, ινδομεθακίνη και αμιτριπτυλίνη. 
Μετά από ενημερωμένη, ενυπόγραφη συγκατάθεση, πραγματοποιήθηκε περιφερικός νευρικός αποκλεισμός 
του μείζονος ωτιαίου νεύρου υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση με συνολικό όγκο διαλύματος 5 ml. Το διάλυμα 
περιείχε 8 mg δεξαμεθαζόνης και 6 mg ροπιβακαΐνης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 περιφερικοί αποκλεισμοί 
ανά 6 εβδομάδες. Με το πέρας της θεραπείας η δόση της ινδομεθακίνης και της προπρανολόλης μειώθηκαν 
σημαντικά. Επιπλέον, η καθημερινότητα της ασθενούς βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ σύμφωνα με το με το 
Pain Outcomes Questionnaire καταγράφηκε μείωση του πόνου κατά 50%.

ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο αποκλεισμός του μείζονος ωτιαίου νεύρου χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την ύφεση του 
άλγους σε ασθενή με RES. Με βάση την εμπειρία μας φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος αποκλεισμός θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του RES.
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