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ȵȾȴɃɇȸȵȿȿȸɁȻȾȸɇȵɈȰȻɆȵȻȰɇȰȿȳɃȿɃȳȻȰɇ
ɌȵȲɆɃɉȰɆȻɃɇϮϬϭ7
ɉɅȵɉȺɉɁɃɇȵɅȻɀȵȿȸɈȸɇ ȵȾȴɃɇȸɇ
ɀȰɁɏȿȸɇȰɁȰɇɈȰɇȻɃɉ
ɅɆɃȵȴɆɃɇȵȵȰΘɉɅȵɉȺɉɁɃɇɇȵȰ
ɇɉɀɀȵɈȵȻɍȰɁȵɅȻɇȸɇɇɈȸɁȵɅȻɀȵȿȵȻȰɃȻȰɁȰȻɇȺȸɇȻɃȿɃȳɃȻ͗ȰȺȸɁȰȾɃȿɃɈɃɉɆȰΘɀȰɆȻȰȾɉɆȻɈɇȰ

ɅɆɃȿɃȳɃɇȵȾȴɃɇȸɇ
ȸȵʄʄɻʆɿʃɼȵʏɲɿʌɸʀɲȰʄɶʉʄʉɶʀɲʎɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍʏɻʆɸʐʖɳʌɿʍʏɻɽɹʍɻʆɲʍɲʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʏɻʆ
ʆɹɲɹʃɷʉʍɻʏʘʆΗȺɸʅɳʏʘʆɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʍʏɻʆȰʄɶʉʄʉɶʀɲΗ͘
ɀɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɻʅɹʆɻɹʃɷʉʍɻʏʘʆʏɸʍʍɳʌʘʆʃʑʃʄʘʆʏʉʐϮϬϭϱΘϮϬϭϲʊʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳʍɽɻʃɲʆ
ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʅʉʌʔɼ ʊʄɸʎ ʉɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʏɻʆ
Ȱʄɶʉʄʉɶʀɲ͕ʍʐʆɸʖʀɺʉʐʅɸʅɸʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏʉʐϮϬϭϳ͘
Ȱʋʊ ʏʉ ϮϬϭϬ ʋʉʐ ʋʌʘʏʉʇɸʃʀʆɻʍɸ ɻ ɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍʏɻʆ Ȱʄɶʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ
ʍɼʅɸʌɲʋʉʐʍɸʄʀɶɸʎʅɹʌɸʎɲʌʖʀɺɸɿʏʉɁɹʉȵʏɼʍɿʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;ʏʉϳʉ
ʍʏɻʍɸɿʌɳͿɹʖʉʐʆɷɿɸʇɲʖɽɸʀϮϰȾʑʃʄʉɿ;ϰʃɳɽɸɹʏʉʎͿʅɸʅɸɶɳʄɻɸʋɿʏʐʖʀɲ͘ȸʃɲʏɲʇʀʘʍɻɲʐʏʉʐʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʍʏɻʍʐʆɸʀɷɻʍɻʏʘʆʅɸʄʙʆʏɻʎȵʏɲɿʌɸʀɲʎʅɲʎɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿʊʄɲɲʐʏɳʏɲʖʌʊʆɿɲ
ʅɸ ʏɻ ʅɸɶɳʄɻ ɺɼʏɻʍɻ ʋʉʐ ɸʀʖɸ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ɲʋʊ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ ʅɲʎ͘ ɂɸʃɿʆɼʍɲʅɸ ʅɸ ϯϱ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐʎʏʉϮϬϭϬɶɿɲʆɲʃɲʏɲʄɼʇʉʐʅɸʍʏʉʐʎϳϮʏʉϮϬϭϰ͕ϲϳʏʉϮϬϭϱʃɲɿϲϱʏʉϮϬϭϲ͘
Ɉʉ ɸʏɼʍɿʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʏɻʎ ɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʏɻʆ Ȱʄɶʉʄʉɶʀɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ϰ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎ ʃʑʃʄʉʐʎ ʅɸ ϱϬ ʙʌɸʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ϮϬ
ʋɲʌʉʐʍʀɸʎ ʍɸ ɸʋɿʄɸɶʅɹʆɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ɼ Ȼɲʏʌɸʀɲ Ʌʊʆʉʐ͘ Ɉʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʏɻʎ ɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʏɻʆ Ȱʄɶʉʄʉɶʀɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋʊ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʏɻʎ &/ ;ƵƌŽƉĞĂŶ &ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ /^W
ŚĂƉƚĞƌƐͿʃɲɿɹʖɸɿʅʉʌɿʉɷʉʏɻɽɸʀɲʋʊʏʉʆɅɲʆɸʄʄɼʆɿʉȻɲʏʌɿʃʊɇʑʄʄʉɶʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ʏɻʎD-hD^ʅɸϯϯʅʊʌɿɲ;ĐƌĞĚŝƚƐͿɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎȻɲʏʌɿʃɼʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;D-WͿ͘
ȶʆɲ ʅɸɶɳʄʉ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ ɽɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ɲʋɸʐɽʑʆʘ ʍʏʉʐʎ ʋɸʌʀʋʉʐ ϰϬ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ ɸɿʍɻɶɻʏɹʎ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʃʊʋʉ ʃɲɿ ʖʌʊʆʉ ɶɿɲ ʆɲ ʍʐʅʅɸʏɳʍʖʉʐʆ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʐʏʊ ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆɲʔɿʄʉʃɸʌɷʙʎʏɿʎɶʆʙʍɸɿʎʃɲɿʏɿʎɸʅʋɸɿʌʀɸʎʏʉʐʎʍʏʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐʎ͘
ȵʋʀʍɻʎɹʆɲɽɸʌʅʊɸʐʖɲʌɿʍʏʙʍʏɲʆɹɲʅɹʄɻʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎȵʏɲɿʌɸʀɲʎȰʄɶʉʄʉɶʀɲʎʋʉʐɲʋʊ
ʏɻʆʋʌʙʏɻʍʏɿɶʅɼɲɶʃɳʄɿɲʍɲʆɺɸʍʏɳʏɻɇȵȰʃɲɿʅɸʏɻʆɸʆɸʌɶɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʎʏɻʆɲʆɹɷɸɿʇɲʆʍɲʆ
ʏʉ ʃʐʌɿʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ʋɿʉ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ
Ȼɲʏʌɿʃɼʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʍʏɻʖʙʌɲʅɲʎ͘
ȵʄʋʀɺʉʐʅɸ ʃɲɿ ɸʐʖʊʅɲʍʏɸ ʆɲ ʍʐʆɸʖʀʍʉʐʅɸ ɲʐʏɼʆ ʏɻʆ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ ʊʄʉɿ ʅɲɺʀ
ɸʅʋʄʉʐʏʀɺʉʆʏɲʎ ʃɲɿ ɲʆɲɴɲɽʅɿɺʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ɇȵȰ ɶɿɲ ʏʉ ʃɲʄʊ ʏʘʆ ʍʐʆɲʆɽʌʙʋʘʆ ʅɲʎ ʋʉʐ
ʐʋʉʔɹʌʉʐʆɲʋʊɍʌʊʆɿʉɅʊʆʉʃɲɿɹʖʉʐʆɲʆɳɶʃɻɲʋʊʏɻɴʉɼɽɸɿɲʅɲʎ͘
ȳɿɲʏʉȴ͘ɇ͘ʏɻʎȵȵȰ
ɀɲʆʙʄɻʎȰʆɲʍʏɲʍʀʉʐ
ɅʌʊɸɷʌʉʎȵȵȰΘɉʋɸʑɽʐʆʉʎɇȵȰ

ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁȰ
1) Ɂɸʐʌʉɲʆɲʏʉʅʀɲ Ͳ Ɂɸʐʌʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ Ʌʊʆʉʐ
Ʌʄɹʍɿɲȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ



2) ɀɹʏʌɻʍɻ - Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ Ʌʊʆʉʐ
ɇʋʑʌʉʐȰʆɷʌɿɳʆʆɲ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ;ȾɸʀʅɸʆʉͿ
ɈɺʘʌʏɺʉʋʉʑʄʉʐȰɿʃɲʏɸʌʀʆɻͲȰʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ;ɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻͿ
ϯͿ Placebo-Nocebo ʃɲɿ Ʌʊʆʉʎ
Ʌɲʋɲʁʘɳʆʆʉʐɀɲʌɿɳʆʆɲ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ
4) Ⱦʄɿʆɿʃɹʎ ʅɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ʆɸʐʌɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȲɿʃɸʄɼʎɀɿʖɳʄɻʎΘȲʄɳʖʉʎȳɸʙʌɶɿʉʎ–Ɂɸʐʌʉʄʊɶʉɿ


5) Aʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ʅɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ʆɸʐʌɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɈʉʑʄɲʎɅɲʆɲɶɿʙʏɻʎͲɁɸʐʌʉɲʃʏɿʆʉʄʊɶʉʎ
6) Ȱʋʄɳ Ȱʆɲʄɶɻʏɿʃɳ-ɀɇȰɌ-Ȱʃɸʏɲʅɿʆʉʔɲʀʆɻ-Ʌɲʌɳɶʘɶɲ Ɍɲɿʆɲɺʊʆɻʎ ʃʄʋ͘
Ⱦʉʐʏʍʉʋʉʑʄʉʐȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ

7) Ƀʋɿʉɸɿɷɼ
ȿɲʅʋʌʉʋʉʑʄʉʐȰɿʃɲʏɸʌʀʆɻͲȰʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ
8) Ȱʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ-Ȱʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɇʐʆʉɷɳ Ɍɳʌʅɲʃɲ
ɍʌʉʆɳȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ




ϵͿ ȴɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐɅʊʆʉʐΘȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ⱦʉʐʄʉʑʄɲʎȵʐɽʑʅɿʉʎ-Ɍʐʍʀɲʏʌʉʎ
1Ϭ) Ɏʐʖɿɲʏʌɿʃɼ ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ Ⱥɸʌɲʋɸʀɲ
ɇɲʃʃɳʎȴɿʉʆʑʍɻʎ-Ɏʐʖʀɲʏʌʉʎ
1ϭ) ɇʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲʎ Ɍɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲɿ ʅɻ Ɍɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎ Ⱥɸʌɲʋɸʀɸʎ ;Ɏʐʖʉʄʉɶɿʃɹʎ
Ⱥɸʌɲʋɸʀɸʎ -ȳʆʘʍɿɲʃɹʎ - ɇʐʅʋɸʌɿʔʉʌɿʉʄʉɶɿʃɹʎ Ʌɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ)
ȵʐʏʐʖʀɷʉʐȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ




1
Ɂɸʐʌʉɲʆɲʏʉʅʀɲ - Ɂɸʐʌʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ Ʌʊʆʉʐ
Ʌʄɹʍɿɲȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ

ϭ
ȰʆɲʏʉʅʀɲʃɲɿɌʐʍɿʉʄʉɶʀɲʏʉʐɅʊʆʉʐ
Ʌʄɹʍɿɲȵʄɹʆɻ͕ȴͬʆʏʌɿɲȰʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʉɶɿʃʉʑɈʅɼʅɲʏʉʎΘȻɲʏʌɸʀʉʐɅʊʆʉʐȳ͘Ɂ͘ȰɽɼʆɲʎΗɃȵʐɲɶɶɸʄɿʍʅʊʎΗ
Ȱ͘ȰɁȰɈɃɀȻȰ͗
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏɻʎ/^Wʉʋʊʆʉʎɸʀʆɲɿͨʅʀɲɷʐʍɳʌɸʍʏɻɲɿʍɽɻʏɿʃɼʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ
ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɼ ɷʐʆɻʏɿʃɼ ɴʄɳɴɻ ɿʍʏʙʆ ɼ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʅɿɲʎ ʏɹʏʉɿɲʎ
ɴʄɳɴɻʎͩ͘Ƀʉʌɿʍʅʊʎɲʐʏʊʎʋʉʐɷɿɲʏʐʋʙɽɻʃɸʏʉϭϵϳϵʃɲɿɿʍʖʑɸɿɲʋʊʏʊʏɸʍɻʅɸɿʙʆɸɿʏʉʆʐʋʉʃɸɿʅɸʆɿʃʊ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲʏʉʐʋʊʆʉʐʃɲɿʘʎɸʃʏʉʑʏʉʐʏɻʆɲʆɳɶʃɻɲʄʄɳʃɲɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʏʉʐɲʌʌʙʍʏʉʐʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ
ɽɸʌɲʋɸʀɲɶɿɲʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎʋʊʆʉʖʘʌʀʎɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻ͘
ɀɸ ʊʌʉʐʎ ʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎ͕ ʉ ʊʌʉʎ ͨɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲͩ ɹʖɸɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɶɿɲ ʆɲ ʋɸʌɿɶʌɳʗɸɿ ʏɻ ʆɸʐʌɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʙɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ɴʄɲʋʏɿʃʙʆ ɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ͘ Ⱦɲʏɳ ɲʐʏʊʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ͕
ɴʄɲʋʏɿʃʊ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ͞ɹʆɲ ʍʐʅɴɳʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɼ ɷʐʆɻʏɿʃɼ ɿʍʏɿʃɼ ɴʄɳɴɻ͟ ɸʆʙ ʉ
ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹɲʎ ɸʀʆɲɿ ͞ɹʆɲʎ ɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎ ʐʋʉɷʉʖɹɲʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɿʃɲʆʊʎ ʆɲ ʅɸʏɲʏʌɹʗɸɿ ʃɲɿ ʆɲ
ʃʘɷɿʃʉʋʉɿɼʍɸɿʏɲɴʄɲʋʏɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘͟ȵʋɸɿɷɼʊʅʘʎʊʄɲʏɲɴʄɲʋʏɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɷɸʆɸʀʆɲɿɸʋɲʌʃɼ
ɶɿɲʏʉʐʎɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ɸɿʍɼʖɽɻʉʊʌʉʎɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊɸʌɹɽɿʍʅɲʋʉʐʐʋʉɷɻʄʙʆɸɿ͞ɹʆɲʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊɼ
ɷʐʆɻʏɿʃʊ ʍʐʅɴɳʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ɿʍʏɿʃɼ ɴʄɳɴɻ ʅɸʏɲʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʃɲɿ ʃʘɷɿʃʉʋʉɿʉʑʅɸʆʉ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͟ ʃɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎ ʋʊʆʉʎ ɸʀʆɲɿ ͞ʉ ʋʊʆʉʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͘͟
ɇʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ɲʐʏʉʀ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʄɻɽɿʆʉʀ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ ɲʄʄɳ ʉɿ ʏɸʄɿʃɹʎ ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ ʏʘʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆʙʆ
ʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆ͕ʋʉʐɸʀʆɲɿʉɿʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʀʃʄɳɷʉɿʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʆɸʐʌʙʆʘʆ͕ʋʉʐʉɿ
ʃɸʆʏʌɿʃʉʀʃʄɳɷʉɿʏʉʐʎɸʀʆɲɿʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃɹʎɲʋʉʄɼʇɸɿʎʍʏʉʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊ͘
Ƀɿ ʀʆɸʎ ʋʉʐ ʆɸʐʌʙʆʉʐʆ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏɻʎ ʃɸʔɲʄɼʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ ʇɸʃɿʆʉʑʆ ɲʋʊ ʃʐʏʏɲʌɿʃɳ ʍʙʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʏʌʀɷʐʅʉ ʃɲɿ ʍʏɲ ɶɳɶɶʄɿɲ ʏʘʆ ʉʋɿʍɽʀʘʆ ʌɿɺʙʆ ʏʉʐ ʆʘʏɿɲʀʉʐ ʅʐɸʄʉʑ͕ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͕ ʃɲɿ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʏɲʇɿʆʉʅɻɽʉʑʆʅɸɴɳʍɻɲʆɲʏʉʅɿʃɳʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ͘
Ɉɲʃʐʏʏɲʌɿʃɳʍʙʅɲʏɲʅɸʏɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɷɿɳʅɸʏʌʉɷʀʆʉʐʆɶɹʆɸʍɻʍʏɿʎ Ȱɴʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎʀʆɸʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿʅɸɶɳʄɸʎɸʅʅʑɸʄɸʎʀʆɸʎʅɸʅɸɶɳʄɻʏɲʖʑʏɻʏɲɲɶʘɶɼʎ͘Ƀɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ͕ɲʄʄɳʊʖɿʊʄɸʎ͕ɲʋʊʏɿʎ
Ȱɴʀʆɸʎɲʆɿʖʆɸʑʉʐʆɲɴʄɲɴɼɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍʏʉɷɹʌʅɲ͕ʏʉʐʎʅʐʎʃɲɿʏʉʐʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
ʃɲɿɹʏʍɿɷɸʆʋɲʌɸʅɴɲʀʆʉʐʆʍʏɻʆɲʀʍɽɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ɇʏɻʆʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ͕ʉɸʌɸɽɿʍʅʊʎʏʘʆʅɸɶɳʄʘʆ
Ȱɴɿʆʙʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʄɲʏʏʙʍɸɿʏʉʆʋʊʆʉʊʋʘʎʍʐʅɴɲʀʆɸɿʊʏɲʆʏɿʎɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʅɸʅɸʏʌɿɴɼ͘
Ɉɲ ʅɿʃʌɼʎ ʃɲɿ ʅɸʍɲʀɲʎ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ ʃʐʏʏɲʌɿʃɳ ʍʙʅɲʏɲ ɷʀʆʉʐʆ ɶɹʆɸʍɻ ʍʏʉʐʎ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͘ɅʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʏɿʎȰɷʃɲɿʀʆɸʎ͘
Ƀɿ Ȱɷ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʅʅʑɸʄɸʎ ʀʆɸʎ ʅɸ ʏɲʖʑʏɻʏɲ ɲɶʘɶɼʎ ϲͲϯϬ ŵͬƐĞĐ ͘ Ƀɿ ʏɸʄɿʃɹʎ ʏʉʐʎ
ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ;ȰɷɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎͿɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿʃʐʌʀʘʎʍʏʉɷɹʌʅɲʃɲɿɹʖʉʐʆʐʗɻʄʊʉʐɷʊɷɻʄ͘ɲʆʏɿɷʌʉʑʆʍɸ
ʋʉʄʑ ɿʍʖʐʌɳ ʅɻʖɲʆɿʃɳ ʃɲɿ ɽɸʌʅɿʃɳ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘ Ƀ ɸʌɸɽɿʍʅʊʎ ʏʉʐʎ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʏʉ ʄɸɶʊʅɸʆʉ ͨʋʌʙʏʉͩ ɼ
ɶʌɼɶʉʌʉʋʊʆʉ͕ʋʉʐɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿɲʅɹʍʘʎʅɸʏɳɲʋʊɹʆɲʆʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʃɲɿʍʐʆɼɽʘʎɸʀʆɲɿʉʇʑʎ͕ɲɿʖʅɻʌʊʎ
ʃɲɿʃɲʄɳɸʆʏʉʋɿʍʅɹʆʉʎ͘
ɉʋɳʌʖʉʐʆ ɷʑʉ ʃʑʌɿɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ Ȱɷ ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͘ Ⱦɲɿ ʉɿ ɷʑʉ ɲʆʏɿɷʌʉʑʆ ʍɸ ɹʆʏʉʆɲ ʅɻʖɲʆɿʃɳ
ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͕ɲʄʄɳɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʏʉʐʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʍʏɻʆʐʗɻʄɼɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ
ɼɲʋʊʏʉʋʙʎɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻ͘
Ƀɿ  ʀʆɸʎ ɸʀʆɲɿ ʄɸʋʏɹʎ ɲʅʑɸʄɸʎ ʅɸ ʅɿʃʌɼ ʏɲʖʑʏɻʏɲ ɲɶʘɶɼʎ͘ Ƀɿ  ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ ɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ɷɿɲʍʃʉʌʋɿʍʅɹʆʉɿ ʍɸ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ ɿʍʏʉʑʎ͕ ɷɹʌʅɲ͕ ʅʑɸʎ͕ ʋɸʌɿʏʉʆʀɸʎ͕ ʏɹʆʉʆʏɸʎ͕ ɲʌɽʌʙʍɸɿʎ͕ ʉʍʏɳ͕ ʉɷʉʆʏɿʃʊ
ʋʉʄʔʊʃʄʋ͘
ȸ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʘʆ  ʐʋʉɷʉʖɹʘʆ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑʏʌʉʋʉɿ͕ ɲʆʏɲʋʉʃʌɿʆʊʅɸʆʉɿ ʍɸ ɴʄɲʋʏɿʃɳ ʅɻʖɲʆɿʃɳ ʃɲɿ
ɽɸʌʅɿʃɳ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘ ȱʄʄʉɿ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿ ʍɸ ʅɻʖɲʆɿʃɳ͕ ɲʄʄɳ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ɴʄɲʋʏɿʃɳ

Ϯ
ʖɻʅɿʃɳ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘ Ɉɹʄʉʎ ʏʉ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ʃɳʋʉɿʘʆ ɲʋʊ ɲʐʏʉʑʎ ʏʉʐʎ ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ ɸʀʆɲɿ
ɷʑʍʃʉʄʉ ʆɲ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɸʀ͘ Ȱʐʏʉʀ ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ͨʍɿʘʋɻʄʉʀͩ ɼ ͨʃʉɿʅʙʅɸʆʉɿͩ ʃɲɿ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ
ʊʏɲʆɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɲʋʊɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻ͘
Ƀ ɸʌɸɽɿʍʅʊʎ ʏʘʆ  ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʏʉ ʄɸɶʊʅɸʆʉ ͨɷɸʑʏɸʌʉͩ ɼ ͨɲʌɶʊͩ ʋʊʆʉ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ʃɲɽʐʍʏɸʌɻʅɹʆʉʎ͕ɲʅɴʄʑʎ͕ʋɿʉɷɿɳʖʐʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆʉʎ͘
ɉʋɳʌʖʉʐʆ ɷʑʉ ʅɸɶɳʄɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ  ɿʆʙʆ͘ Ƀɿ ʋɸʋʏɿɷɸʌɶɿʃɹʎ͕ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏʉʆ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɼ͕
ʉʐʍʀɲW͕ʃɲɿɸʃʔʌɳɺʉʐʆʐʋʉɷʉʖɸʀʎʏʐʌʉʍɿʆɿʃɼʎʃɿʆɳʍɻʎ;ɈƌȾȰͿʋʉʐɸʀʆɲɿʐʋʉɷʉʖɹɲʎʐʗɻʄɼʎʍʐɶɶɹʆɸɿɲʎ
ɶɿɲʏʉʆɲʐʇɻʏɿʃʊʋɲʌɳɶʉʆʏɲʏʉʐʆɸʑʌʉʐ;E'&Ϳ͘
Ƀ ɳʄʄʉʎ ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ ʏʘʆ  ɿʆʙʆ ɸʃʔʌɳɺɸɿ ʋʉʐʌɿʆɸʌɶɿʃʉʑʎ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ ;WϮyϯͿ͕ ɹʆɲ ɸɿɷɿʃʊ ʐʋʊʏʐʋʉ
ɷɿɲʑʄʘʆɿʊʆʏʘʆɸʇɲʌʏʙʅɸʆʘʆɲʋʊʏʉdW͘
Ʉʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ͕ ʏɲ ʃʐʏʏɲʌɿʃɳ ʍʙʅɲʏɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ͕ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɲ
ɶɳɶɶʄɿɲ ʏʘʆ ʉʋɿʍɽʀʘʆ ʌɿɺʙʆ͘ Ƀɿ ʆɸʐʌɿʃɹʎ ʀʆɸʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʘʅɲʏɿʃʉʑʎ ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ ɷɿɲ ʅɹʍʉʐ ʏʘʆ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆʆɸʑʌʘʆ͕ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿʍʏʉʆʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊɲʋʊʏɻʆʌɲʖɿɲʀɲʉɷʊ͘Ȱʋʊʏɿʎʍʋʄɲʖʆɿʃɹʎʀʆɸʎʋʉʐ
ʍʏɻʆ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ  ʀʆɸʎ͕ ɹʆɲ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆ ɿʆʙʆ ʏʉʐ
ɲʐʏʊʆʉʅʉʐʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏɻʆʃʉɿʄɿɲʃɼʉɷʊ͘
Ƀɿʍʘʅɲʏɿʃɹʎʃɲɿʍʋʄɲʖʆɿʃɹʎʋʌʉʍɲɶʘɶɹʎʀʆɸʎʍʐɶʃʄɸʀʆʉʐʆʍʏʉʐʎʀɷɿʉʐʎʆɸʐʌʙʆɸʎʍʏɻʔɲɿɳʉʐʍʀɲʏʉʐ
ʉʋɿʍɽʀʉʐʃɹʌɲʏʉʎʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ;ʍʋʄɲʖʆʉʍʘʅɲʏɿʃɼʍʑɶʃʄɸɿʍɻͿ͘
ȸʃʐʏʏɲʌʉɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʏɻʎʔɲɿɳʎʉʐʍʀɲʎʏʉʐʉʋɿʍɽʀʉʐʃɹʌɲʏʉʎʋʌʘʏʉʋɸʌɿɶʌɳʔɻʃɸɲʋʊʏʉʆZĞǆĞĚʏʉ
ϭϵϱϮ͕ʍɸɶɳʏɸʎ͕ʉʉʋʉʀʉʎɷɿɹʃʌɿʆɸɷɹʃɲʍʏɿɴɳɷɸʎ͘
ȸʍʏɿɴɳɷɲȻɸʀʆɲɿɻʋɿʉɸʋɿʋʉʄɼʎʃɲɿʃɲʄɸʀʏɲɿɸʋɿʖɸʀʄɿʉʎɺʙʆɻ͘
ȸʍʏɿɴɳɷɲȻȻɸʀʆɲɿɻʋɻʃʏʘʅɲʏʙɷɻʎʉʐʍʀɲɸʆʙʉɿȻȻȻʃɲɿ/sɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉʆʀɷɿʉʋʐʌɼʆɲ͘
ɃɿʍʏɿɴɳɷɸʎȻʃɲɿȻȻʋɸʌɿɹʖʉʐʆʃʑʏʏɲʌɲʋʉʐɲʋɲʆʏʉʑʆʅʊʆʉʍɸɸʋʙɷʐʆɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʃɲɿʏʉɷɸʃʏɿʃʊʏʉʐʎ
ʋɸɷʀʉɸʀʆɲɿʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉ͘ȵʀʆɲɿʉɿɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉɿɼɸɿɷɿʃʉʀ͕ʐʗɻʄʉʑʉʐɷʉʑɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʀʆɸʐʌʙʆɸʎ͘ɇɸ
ɲʐʏɹʎ ʏɿʎ ʍʏɿɴɳɷɸʎ ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆ ʉɿ Ȱɷ ʃɲɿ  ʀʆɸʎ ʃɲʏɳ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʍʋʄɲʖʆɿʃʙʆɿʆʙʆʋʉʐʏɸʌʅɲʏʀɺʉʐʆʃʐʌʀʘʎʍʏɻʆʍʏɿɴɳɷɲ/͘ɃɿʍʏɿɴɳɷɸʎȻȻȻʃɲɿȻsʋɸʌɿɹʖʉʐʆʃʑʏʏɲʌɲʋʉʐ
ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ ʋɿʉ ɸʐɲʀʍɽɻʏɲ ʍɸ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ʖɲʅɻʄʉʑ ʉʐɷʉʑ ʃɲɿ ʍʚɲʐʏɹʎ ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆ
ʋʄɲɶɿʉɷʌʉʅʉʑʍɸʎʀʆɸʎʏʘʆʅɸɶɳʄʘʆɸʅʅʐɹʄʘʆʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆȰɲʃɲɿȰɴ͘
ɇʏɻʆ ʍʏɿɴɳɷɲ s͕ ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ɹʆɲ ʅɹʌʉʎ ʏʘʆ Ȱɷ ʃɲɿ ʍʋʄɲʖʆɿʃʙʆ ɿʆʙʆ͘ ȸ ʍʏɿɴɳɷɲ ɲʐʏɼ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʃʑʏʏɲʌɲ
ʋʉʐ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ʃɳɽɸ ʉʐɷʉʑ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʋʄɲʖʆɿʃɹʎ ʀʆɸʎ͕ ɹʖʉʐʆ ɷɸ ʅɸɶɳʄʉ ɷɸʃʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ͘ Ɉɲ ʃʑʏʏɲʌɲ ɲʐʏɳ ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ɸʐʌɹʘʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ;tZEͿ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʋʉʄʑ ʅɸɶɳʄɻ ʍɻʅɲʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʏɻʎ ɲʀʍɽɻʍɻʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʌɸɽɿʍʅʊ ʏʘʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ɸʆʙ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍɲʆ ɹʆɲʎ ɶɸʆɿʃʊʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ
ɸʋɲɶʌʑʋʆɻʍɻʎʃɲɿʍɲʆʏʌʉʋʉʋʉɿɻʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆ͘
ɇʏɻʆ ʍʏɿɴɳɷɲ s ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎ ʀʆɸʎ ɲʋʊ ʏɲ ʍʋʄɳʖʆɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʅʑʎ ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɸʎ ɼ ʃɲɽʊʄʉʐ
ʋʌʉɴʉʄɹʎɼɸʆɷɿɳʅɸʍɸʎʍʐʆɳʗɸɿʎ͘
ȸ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʘʆ Ȱɷ ɿʆʙʆ ʃɲɿ ʉɿ  ʀʆɸʎ ʍʏɿʎ ɴɲɽʑʏɸʌɸʎ ʍʏɿɴɳɷɸʎ͕ ʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ɲʋʚ ɸʐɽɸʀɲʎ͕ ɸʀʏɸ
ʅɹʍʘ ɸʆʊʎ ʋʉʄʑʋʄʉʃʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʍʐʆɷɸʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ɼ ɷɿɲʆɸʐʌʙʆʘʆ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʅɿɲʎ
ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ ɷɿɲɴɿɴɲʍʏʙʆ͕ ʅɸ ɲʆɿʉʑʍɸʎ ʀʆɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʏɹʅʆʉʐʆ ʏɻ ʅɹʍɻ ɶʌɲʅʅɼ ʃɲɿ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉ
ʆʘʏɿɲɿʉɽɲʄɲʅɿʃʊ ɷɸʅɳʏɿʉ͘ Ȱʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɳʗɸɿʎ ʍʏʉ ʉʋʀʍɽɿʉ ʃɹʌɲʎ ʏʉʐ ʆʘʏɿɲʀʉʐ ʅʐɸʄʉʑ͕ ʅɸʌɿʃɹʎ ʀʆɸʎ
ʋɸʌʆʉʑʆ ʍʏʉ ɲʆʏʀɽɸʏʉ ʋʌʊʍɽɿʉ ʃɹʌɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʅɸ ʃɿʆɻʏɿʃʉʑʎ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ɼ ɷɿɸɶɸʀʌʉʐʆ
ʋʌʉɶɲɶɶʄɿɲʃɹʎɲʐʏʊʆʉʅɸʎʀʆɸʎ͘Ȱʐʏɹʎʉɿ ʍʐʆɳʗɸɿʎɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʐʋɸʑɽʐʆɸʎɶɿɲʏɻʆʃɿʆɻʏɿʃɼ͕ɲʐʏʊʆʉʅɻ
ʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɲʋɳʆʏɻʍɻʍʏʉʆʋʊʆʉ͘Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖʉɿɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʀʆɸʐʌʙʆɸʎɲʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿʃɲɿʍʏʉʆ
ʆʘʏɿɲʀʉ ʋʐʌɼʆɲ ʏʉʐ ʏʌɿɷʑʅʉʐ͕ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɸʋʀʍɻʎ ɲʆɲʄʑʉʐʆ ʃɲɿ ʃʘɷɿʃʉʋʉɿʉʑʆ ʏɻ ʍɻʅɲʍʀɲ ʏʘʆ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ ʋʌɿʆ ʅɸʏɲʔɹʌʉʐʆ ʏɻʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃɼ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʍɸ ʐʗɻʄʊʏɸʌɸʎ
ɸɶʃɸʔɲʄɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎ͘

ϯ

ȸɲʆɿʉʑʍɲʆʘʏɿɲɿʉɽɲʄɲʅɿʃɼʉɷʊʎɸʀʆɲɿɻʃʑʌɿɲʉɷʊʎʏɻʎʅɸʏɳɷʉʍɻʎʏɻʎɸʋʙɷʐʆɻʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎʍʏʉʆ
ɸɶʃɹʔɲʄʉɲʄʄɳʐʋɳʌʖʉʐʆʃɲɿɳʄʄɸʎɲʆɿʉʑʍɸʎʉɷʉʀʋʉʐɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿʍɸʅɿʃʌʊʏɸʌʉɴɲɽʅʊ͘Ƀɿɸʋʙɷʐʆɸʎ
ʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ɽɳʄɲʅʉ͕ ʅɸʏɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ɸɶʃɸʔɲʄɿʃʉʑ
ʔʄʉɿʉʑ͗ʍʏɿʎɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐʏʉɿʖʘʅɲʏɿʃʉʑʄʉɴʉʑʋʉʐɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʏɻʆɸʆʏʊʋɿʍɻʃɲɿɸʌʅɻʆɸʀɲ
ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͕ ʍʏʉ ʅɸʏɲɿʖʅɿɲʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʉʐ ɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼ ʃɲɿ ɲʐʏʊʆʉʅɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ
ʍʏʉʆʋʊʆʉ͕ʍʏʉʆʃʌʉʏɲʔɿʃʊʄʉɴʊʋʉʐɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿʍʏɻʅʆɼʅɻʏʉʐʋʊʆʉʐʃɲɿʍʏʉʆʅɸʏʘʋɿɲʀʉʄʉɴʊʊʋʉʐɻ
ɶʆʘʍɿɲʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʃʏɿʅɳʏɻʍɻʅɲʍʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐʃɲɿʏɻʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɲʋɳʆʏɻʍɻʍ͛ɲʐʏʊʆ͘
ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ɶɸɶʉʆʊʏʉʎ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ;ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻʎͿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ
ʔʐɶʉʃɹʆʏʌʘʆ ʉɷʙʆ͘ Ƀɿ ʃɲʏɿʉʑʍɸʎ ʉɷʉʀ ɸʀʆɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɹʎ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ ʅɸʀʘʍɻʎ ɼ
ɸʇɲʔɳʆɿʍɻʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͕ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʉɷʘʏɿʃɹʎ͕ ʅɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʋʉʐ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ͨʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿͩ ʏʉʆ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʆɲɷɸʖʏɸʀʆɹɲͨɴʄɳɴɻͩ͘
ȸ ɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲ ʋʐʌʉɷʉʏɸʀ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʑʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏɻʎ ʃɲʏɿʉʑʍɲʎ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʐʏɼ ɻ ɿʍʉʌʌʉʋʀɲ
ʅʋʉʌɸʀʆɲɷɿɲʏɲʌɲʖʏɸʀʃɳʏʘɲʋʊʉʌɿʍʅɹʆɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎ͘
Ƀɿ ʃɲʏɿʉʑʍɸʎ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɹʎ ʉɷʉʀ͕ ʋʉʐ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʏʉʐʎ ʃɹʆʏʌɲ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʋʐʌɼʆɸʎ ʏʉʐ ʍʏɸʄɹʖʉʐʎ͕
ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆ ʍʏɿʎ Ȼ͕ ȻȻ͕ ʃɲɿ s ʍʏɿɴɳɷɸʎ ʏʉʐ ʉʋʀʍɽɿʉʐ ʃɹʌɲʏʉʎ ʏʉʐ ʆʘʏɿɲʀʉʐ ʅʐɸʄʉʑ͕ ɸʃɸʀ ɷɻʄ ʋʉʐ
ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆʃʐʌʀʘʎʉɿɲʆɿʉʑʍɸʎʉɷʉʀ͘

Ȳ͘ɌɉɇȻɃȿɃȳȻȰ
ȳɿɲ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɲʆʏɿʄɻʋʏʊ ɹʆɲ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏʃʊ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ɲʋʊ ʏʉ ȾɁɇ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅɴɸʀ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ ɲʋʊ
ʍʋʉʐɷɲʀɲɶɸɶʉʆʊʏɲ͕ʍʏɲʉʋʉʀɲʋʉʄʑʍɻʅɲʆʏɿʃʊʌʊʄʉʋɲʀɺʉʐʆʉɿɷʀɲʐʄʉɿɿʊʆʏʘʆ͘
Ɉʉ ʋʌʙʏʉ ɴɼʅɲ ʍʚɲʐʏɼ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʀʆɲɿ ɻ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʏʉʐ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʊʋʉɿɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɲʋʊʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ;ɽɸʌʅɿʃɼ͕ʅɻʖɲʆɿʃɼɼʖɻʅɿʃɼͿʅɸʏɲʏʌɹʋɸʏɲɿʍɸɻʄɸʃʏʌɿʃʊʍɼʅɲ͘ȶʖʉʐʆɴʌɸɽɸʀʋʉʄʄʉʀ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉɿɷʀɲʐʄʉɿɿʊʆʏʘʆʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍɸɲʐʏɼʏɻʆʅɸʏɲʏʌʉʋɼ͘
Ȱʐʏʉʀ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ͗ ɽɸʌʅʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʏʘʆ dZW ɷɿɲʑʄʘʆ ;dƌĂŶƐŝĞŶƚ
ƌĞĐĞƉƚŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůͿʉsZϭʃɲɿʉʉsZ>Ͳϭʃɲɿʉɿʉʋʉʀʉɿɲʆʉʀɶʉʐʆɼʃʄɸʀʆʉʐʆ͕ɲʆʏɲʋʉʃʌɿʆʊʅɸʆʉɿʍɸɲʄʄɲɶɹʎ
ʏɻʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ͘ɀɻʖɲʆʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎʊʋʘʎʉɿɸʋɿɽɻʄɿɲʃʉʀɷʀɲʐʄʉɿȾн;dZ<Ϳʋʉʐɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍɸ
ʅɻʖɲʆɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʃɲɿʏɹʄʉʎʖɻʅɸɿʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎʊʋʘʎʉɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉʎɲʋʊdW͕WϮyϯʃɲɿʉʐʋʉɷʉʖɹɲʎ
ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎ ϱ,dϯ ʋʉʐ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ʖɻʅɿʃɳ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘ Ȱʆʉʀɶʉʆʏɲʎ ɼ ʃʄɸʀʆʉʆʏɲʎ ;ʉɿ dZ<Ϳ
ɲʐʏʉʀ ʉɿ ɷʀɲʐʄʉɿ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆ ʏɻʆ ʃʀʆɻʍɻ ɽɸʏɿʃɳ ʔʉʌʏɿʍʅɹʆʘʆ ʔʉʌʏʀʘʆ ʊʋʘʎ Ɂɲн͕ Ⱦн͕ ʅɹʍɲ ʍʏʉʆ
ʆɸʐʌʙʆɲ͕ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʆ ɸʃʋʊʄʘʍɻ ʏɻʎ ʅɸʅɴʌɳʆɻʎ͘ Ȱʐʏʊ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ʉɷɻɶʊ ɷʑʆɲʅɻ ɶɿɲ ʏʉ
ɷɸʑʏɸʌʉɴɼʅɲ͕ʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐɷʐʆɲʅɿʃʉʑɸʆɹʌɶɸɿɲʎ;ƐƉŝŬĞŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶͿ͘ȵɳʆʉɿɲʄʄɲɶɹʎʍʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʎ
ʅɸʅɴʌɳʆɻʎ ɸʀʆɲɿ ɸʋɲʌʃɸʀʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ɶɸɿʏʉʆɿʃʉʑʎ ɷɿɲʑʄʉʐʎ ɿʊʆʏʘʆ Ɂɲн ɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉʐʎ
ɲʋʊʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊ͕ʏʊʏɸɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʇɲʋʄʙʆɸʏɲɿʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏʉʐʆɸʐʌʙʆɲʃɲɿɲʐʏʊɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉʏʌʀʏʉ
ɴɼʅɲʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ;ĂĐƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶͿɈʉʏɹʏɲʌʏʉʃɲɿʏɸʄɸʐʏɲʀʉɴɼʅɲʍʐʅɴɲʀʆɸɿʊʏɲʆʏʉ
ɷʐʆɲʅɿʃʊ ɸʆɸʌɶɸʀɲʎ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɼʍɸɿ ɷɿɲʑʄʉʐʎ Ăнн ɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ɷʐʆɲʅɿʃʊ͕ ʍʏɿʎ ʏɸʄɿʃɹʎ
ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ʍʏʉ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊ ʃɲɿ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʆɸʐʌɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ͕
ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ɹʃʄʐʍɻ Ăнн͘ Ȱʐʏʊ ʋʐʌʉɷʉʏɸʀ ʏɻʆ ɹʃʄʐʍɻ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆ͕ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆ ʏɻʆ
ɹʆɲʌʇɻʏɻʎʀɷɿɲʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʃɲɿʍɸɳʄʄʉʐʎʆɸʐʌʙʆɸʎʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏɻʎʉɷʉʑ͘
Ȱʋʊ ʏʉʐʎ ɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ɷʐʆɲʅɿʃʊ ɷɿɲʑʄʉʐʎ  Ɂɲн͕ ʋʉʐ ɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕
ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ʐʋʉʅʉʆɳɷɸʎ ʊʋʘʎ ʉɿ ɲʆɽɸʃʏɿʃʉʀ ʍʏɻʆ ʏɸʏʌʉɷʉʏʉʇʀʆɻ ɷʀɲʐʄʉɿ Ɂɲн ;ddyͲZͿ ʋɿʍʏɸʑɸʏɲɿ ʊʏɿ
ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʍʏɻʆ ʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕ ʍʏʉʆ ʌʐɽʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ɸʃʋʊʄʘʍɻʎʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆ͘
ȸɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʅɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿɽɸʌʅɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆ;ȰɷɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎͿʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɶʀʆɸʏɲɿɲʋʚ
ɸʐɽɸʀɲʎɲʋʊʏʉɸʌɹɽɿʍʅɲ͘



ϰ
ȸ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ  ɿʆʙʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ɲɽʌʉʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ɴʄɳɴɻʎ
ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɿʍʏɿʃɼ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ͘ Ƀɿ ʉʐʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆ ɼ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿʉʑʆʏʉʐʎɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊɷɿɳʔʉʌɸʎʋɻɶɹʎʃɲɿɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɻʆʄɸɶʊʅɸʆɻ
ͨʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻʍʉʑʋɲͩʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʋɸʋʏʀɷɿɲ;ɴʌɲɷʐʃɿʆʀʆɻͿ͕ʄɿʋʀɷɿɲ;ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɸʎͿ͕ʃʐʏʉʃʀʆɸʎ
;/>ϭɴ͕/>ϲ͕/>ϴʃɲɿdE&ɲͿ͕ʆɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʉʑʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ;E'&Ϳ͕ʋʌʘʏʊʆɿɲ;ȸн͕ȾнͿʃ͘ɲ͘Ⱦɲɽɹʆɲʎɲʋʊɲʐʏʉʑʎ
ʏʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿɸʀʏʉʐʎɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ɲʄʄɻʄɸʋɿɷʌʙʆʏɲʎʅɸʐʋʉɷʉʖɸʀʎɼ
ɷɿɲʑʄʉʐʎɿʊʆʏʘʆʍʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎɲʋʉʄɼʇɸɿʎʏʘʆɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆ͘Ȱʐʏɹʎʉɿʉʐʍʀɸʎʅʋʉʌɸʀɸʋʀʍɻʎʆɲɷʌʉʑʆ
ʃɲɿ ʍɸ ɳʄʄɸʎ ɸʄɸʑɽɸʌɸʎ ʆɸʐʌɿʃɹʎ ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʀʍɽɻʍɻ ʏʉʐ
ɽɸʌʅʉʑ ɼ ʏɻʆ ʋʀɸʍɻ͕ ɸʄɲʏʏʙʆʉʆʏɲʎ ʏʉʆ ʉʐɷʊ ɷɿɹɶɸʌʍɻʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɼ
ʏʉʐʎ͘
ȵɆȵȺȻɇɀȰ

ȰɁɈȻɅɆɃɇɏɅȵɉɈȻȾɃɇɉɅɃȴɃɍȵȰɇ

E'&

dƌ<

ȲɆȰȴɉȾȻɁȼɁȸ

<Ϯ

ɇȵɆɃɈɃɁȼɁȸ

ϱ,dϯ

dW

WϮyϯ

,н

^/ϯͬsZϭ

ȿȻɅȻȴȻȰ

W'ϮͬϭͬsZϭ

ȺȵɆɀɃɈȸɇ

sZ/ͬsZ>Ͳϭ

ɅȻȵɇȸ

'ͬEĂĐ

ȸɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆʊʖɿʅʊʆʉʅɸʏɲʔɹʌɸɿʋʌʉʍɲɶʘɶɳɲɿʍɽɻʏɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲʍʏʉʆʘʏɿɲʀʉ
ʅʐɸʄʊʃɲɿɲʋʊɸʃɸʀʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͕ɲʄʄɳɸʋʀʍɻʎʋʌʉʃɲʄɸʀʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎʆɸʐʌʉɶɸʆʉʑʎʔʄɸɶʅʉʆɼʎʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ɲɶɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼ͕ ʏʉʋɿʃʊ ʉʀɷɻʅɲ ʃɲɿ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏɻʎ ɲɶɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼʎ ;ʏʌɿɳɷɲ ʏʉʐ
>ĞǁŝƐͿ͘
Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ɻ ʋʌʉʃɲʄʉʑʅɸʆɻ ɹʃʄʐʍɻ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆ͕ ʃʐʌʀʘʎ ʉʐʍʀɲʎ Ɇ ʃɲɿ 'ZW ;ʋɸʋʏʀɷɿʉ
ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉ ʅɸ ʏʉ ɶʉʆʀɷɿʉ ʏɻʎ ʃɲʄʍɿʏʉʆʀʆɻʎͿ ʃɲɿ E'& ɲʋʊ ʏɿʎ ʏɸʄɿʃɹʎ ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ͕ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɲɶɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼ ʃɲɿ ɸʇɲɶɶɸʀʘʍɻ ʋʄɳʍʅɲʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ʋʉʄʄʙʆ ʅɻ ʆɸʐʌɿʃʙʆ ʃʐʏʏɳʌʘʆ͕
ʊʋʘʎɴɲʍɸʊʔɿʄɲ͕ʉʐɷɸʏɸʌʊʔɿʄɲ͕ɿʆʉɴʄɳʍʏɸʎʃɲɿɲɿʅʉʋɸʏɳʄɿɲ͘Ȱʐʏɳ ʏɲʃʑʏʏɲʌɲʋʌʉʍɽɹʏʉʐʆɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʐʄɿʃɳʍʏɻͨʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻʍʉʑʋɲͩ;ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻ͕ɿʍʏɲʅʀʆɻʃ͘ɲ͘Ϳ͘
Ȱʐʏɼɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋɲʌɳɶɸɿʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉʏɻʎʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼʎɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉʋʌʉʃɲʄɸʀʅɿɲ
ʍɸɿʌɳ ʅɸʏɲɴʉʄʙʆ ʋʉʐ ʉɷɻɶʉʑʆ ʍɸ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʉʐ ɴʄɲʋʏɿʃʉʑ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ͘ Ɉɹʏʉɿɸʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖɲʅɻʄʊ ʉʐɷʊ ɷɿɹɶɸʌʍɻʎ͕ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ ʖʌʊʆʉ ɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎ ʍʏʉ ɸʌɹɽɿʍʅɲ͕ ɲʐʇɻʅɹʆɻ
ɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ ʍɸ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɹʆʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ;ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ
ʐʋʉɷʉʖɹʘʆʖʘʌʀʎɸʌɹɽɿʍʅɲͿ͘
Ⱦʄɿʆɿʃɳɻʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʅɸʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ͕ɲʄʄʉɷʐʆʀɲʃɲɿɲʐʏʊʅɲʏʉʋʊʆʉ͘ȸ
ʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɲʐʇɻʅɹʆɻɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʍʏʉʆʋʊʆʉ͕ɸʆʙɲʄʄʉɷʐʆʀɲɸʀʆɲɿʋʊʆʉʎʍɲʆɲʋɳʆʏɻʍɻ
ʍɸɹʆɲʅɻɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊɸʌɹɽɿʍʅɲ͘
Ɉʉʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊɸʌɹɽɿʍʅɲʋʌʉʘɽɸʀʏɲɿʍʏʉʉʋʀʍɽɿʉʃɹʌɲʎʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ͕ʊʋʉʐɽɲ
ʍʐʅɴɸʀɻʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐ͘ɇʏʉʉʋʀʍɽɿʉʃɹʌɲʎʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɸʆɿʍʖʑʉʆʏɲɿɲʄʄɳʃɲɿʃɲʏɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿɶɿɲ
ʆɲʔʏɳʍʉʐʆʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲʍʏʉʆʏɸʄɿʃʊʏʉʐʎʋʌʉʉʌɿʍʅʊ͘
ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎʅɸʍʉʄɲɴɸʀʏɲɿɲʋʊɷɿɸɶɸʌʏɿʃʉʑʎʃɲɿɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʉʑʎʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ͘
ȴɿɸɶɸʌʏɿʃʉʀʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎɸʀʆɲɿɷɿɳʔʉʌɸʎʉʐʍʀɸʎ͗
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ʋɸʋʏʀɷɿɲ ʊʋʘʎ ɻ ʉʐʍʀɲ Ɇ͕ ʏʉ ʋɸʋʏʀɷɿʉ ʏʉ ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉ ʅɸ ʏʉ ɶʉʆʀɷɿʉ ʏɻʎ ʃɲʄʍɿʏʉʆʀʆɻʎ ;'ZWͿ͕ ʏʉ
ɲɶɶɸɿʉɷʌɲʍʏɿʃʊ ɸʆʏɸʌɿʃʊ ʋɸʋʏʀɷɿʉ ;s/WͿ͕ ɻ ʍʘʅɲʏʉʍʏɲʏʀʆɻ͕ ɻ ɷʐʆʉʌʔʀʆɻ Ȳ͕ ɻ ʆɸʐʌʉʃɿʆʀʆɻ Ȱ͕ ʃ͘ɲ͕͘
ʋʉʐʌʀʆɸʎ͕ʊʋʘʎʏʉȰɈɆʃɲɿɲʅɿʆʉʇɹɲ͕ɶʄʉʐʏɲʅɿʆɿʃʊ͕ɲʍʋɲʌʏɿʃʊʃ͘ɲ͘
Ƀɿ ʉʐʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ɲʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɿʎ Ȼ ʃɲɿ ȻȻ ʍʏɿɴɳɷɸʎ ʏʉʐ ʉʋɿʍɽʀʉʐ ʃɹʌɲʏʉʎ͕ ɻ ɹʃʄʐʍɼ ʏʉʐʎ
ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʌɸɽɿʍʅʊȰɷʃɲɿʃʐʌʀʘʎʏʘʆɿʆʙʆʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏʘʆɴʄɲʋʏɿʃʙʆ
ɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ͘
Ȱʐʏʊ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ͨǁŝŶĚͲƵƉͩ ;ͨʃʉʑʌɷɿʍʅɲͩͿ͕ ʋʉʐ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʐʋɸʌɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆʆɸʐʌʙʆʘʆʏʘʆʉʋɿʍɽʀʘʆʃɸʌɳʏʘʆʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑʃɲɿʋʌʉʃɲʄɸʀɸʄɳʏʏʘʍɻʏʉʐ
ʉʐɷʉʑ ɷɿɹɶɸʌʍɻʎ͕ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʘʆ ɷɸʃʏɿʃʙʆ ʋɸɷʀʘʆ ʃɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʏʘʆ
ʉʋɿʍɽʀʘʆʃɸʌɳʏʘʆ͘
Ⱦʄɿʆɿʃɳɸʃɷɻʄʙʆɸʏɲɿʅɸɲʐʏʊʅɲʏʉʋʊʆʉ͕ɲʄʄʉɷʐʆʀɲʃɲɿɷɸʐʏɸʌʉʋɲɽɼʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ͘
ȶʆɲʌʊʄʉʃʄɸɿɷʀɶɿɲʏɻʆɸʅʔɳʆɿʍɻʏʉʐʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʋɲʀɺʉʐʆʉɿʐʋʉɷʉʖɸʀʎʏʉʐɁͲʅɸɽʐʄͲȴͲ
ɲʍʋɲʌʏɿʃʉʑʉʇɹʘʎ;EDƌĞĐĞƉƚŽƌƐͿʅɿɲʎʉʐʍʀɲʎʋʉʐʅɿʅɸʀʏɲɿʏɻʆɷʌɳʍɻʏʉʐɶʄʉʐʏɲʅɿʆɿʃʉʑʉʇɹʘʎʃɲɿ
ʉɿʉʋʉʀʉɿʐʋʉɷʉʖɸʀʎɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸʅɸɶɳʄɻʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʏʉɁ͘ɀ͘
Ƀɿ ED ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ɲʆɸʆɸʌɶɸʀʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ D'нн ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɸʃʄʐʉʅɹʆʉʐɶʄʉʐʏɲʅɿʆɿʃʉʑ͘
Ʉʅʘʎ ɻ ʋɲʌɲʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɸʃʋʊʄʘʍɻ ʏʘʆ  ɿʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃʄʐʍɻ ʏɻʎ ʉʐʍʀɲʎ Ɇ͕ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɿʃɲʆʊʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲʎ ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʑʆɸɿ ʏʉʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊ ʏʉʐ DŐнн ɲʋʊ ʏʉʐʎ ED ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲʎ ʏɻʆ
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼɷʌɳʍɻʏʉʐɶʄʉʐʏɲʅɿʆɿʃʉʑ͕ʏʉʉʋʉʀʉʐʋɸʌʋɲʌɳɶɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʌɸɽɿʍʅʊʏʘʆɿʆʙʆ͘
ȸʐʋɸʌɷɿɹɶɸʌʍɻʊʅʘʎɲʐʏɼʋʌʉʃɲʄɸʀʃɲɿɹʆɲʃɲʏɲʌʌɳʃʏɻɶɸɶʉʆʊʏʘʆʍɸʃʐʏʏɲʌɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ͘
Ʌʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɸʀʍʉɷʉʎ Ăнн ʍʏʉ ʃʑʏʏɲʌʉ ʃɲɿ ɲʐʏɼ ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌɳ ʏɻʎ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ɹʃʃʌɿʍɻ ɁɃ ;ʆɿʏʌɿʃʉʑ
ʉʇɸɿɷʀʉʐͿ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷɿʆʙʆ͘ Ƀɿ ʉʐʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ɷɿɸɶɸʀʌʉʐʆ ʋɲʄʀʆɷʌʉʅɲ ʏɿʎ  ʀʆɸʎ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ
ʅɻʆɸʀʆɲɿʋʄɹʉʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʏɲʋɸʌɿʔɸʌɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɶɿɲʏɻʆɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏɻʎʐʋɸʌɷɿɹɶɸʌʍɻʎ͘
Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ɶʉʆɿɷʀʘʆ ʏʘʆ ʆɸʐʌɿʃʙʆ ʃʐʏʏɳʌʘʆ ʋʉʐ ʉɷɻɶɸʀ ʍʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʌʘʏɸʁʆʙʆ͕ ʉɿ ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ͲĨŽƐ ʃɲɿ ɻ ͲũƵŶ͘ ;Ȱʐʏɹʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʋʐʌɻʆɿʃɹʎ
ʔʘʍʔʉʋʌʘʏɸʂʆɸʎʋʉʐʌʐɽʅʀɺʉʐʆʏʉʆʏʌʊʋʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʘʆɶʉʆɿɷʀʘʆʍʏʊʖʘʆʃɲɿɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʋɲʀɺʉʐʆ
ʌʊʄʉʍʏɻʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲʅɸʏɲɴʉʄɼʏɻʎʃʐʏʏɲʌɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎͿ͘
ȸɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɶʉʆɿɷʀʘʆɲʌʖʀɺɸɿʅɸʌɿʃɳʄɸʋʏɳɲʋʊʏɻʆɷɿɹɶɸʌʍɻɸʆʙɻʋɲʌɲɶʘɶɼʏʘʆʋʌʘʏɸʁʆʙʆ
ĨŽƐ͕ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿʍʏʉʐʎʆɸʐʌʙʆɸʎʏʘʆʉʋɿʍɽʀʘʆʃɸʌɳʏʘʆʍɸϭͲϮʙʌɸʎ͘
Ƀ ʍʋʉʐɷɲɿʊʏɸʌʉʎ ɸʆɷʉɶɸʆɼʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃɲʏɲʍʏʉʄɼ ʏʘʆ ɸʋʙɷʐʆʘʆ
ʙʍɸʘʆʋʉʐɶʀʆɸʏɲɿʍʏʉʉʋʀʍɽɿʉʃɹʌɲʎʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ͕ɲʋʊʃɲʏɿʉʑʍɸʎʉɷʉʑʎɲʋʊʏʉʅɸʍɸɶʃɹʔɲʄʉ
ʃɲɿʏʉʍʏɹʄɸʖʉʎ͘Ȱʐʏɳʏɲʃɹʆʏʌɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʋʊʏʉʆʔʄʉɿʊ͕ʏʉʆɽɳʄɲʅʉʃɲɿɳʄʄɲʃɹʆʏʌɲ
ʏʉʐ ʅɸʍɸɶʃɸʔɳʄʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʃɲʏɿʉʑʍɸʎ ʉɷʉʑʎ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʉʑʎ ɷɿɲʆɸʐʌʙʆɸʎ ʍʏʉ
ʉʋʀʍɽɿʉʃɹʌɲʎʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑʋʌʉʃɲʄʙʆʏɲʎɲʆɲʄɶɻʍʀɲɼʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎʏʉʆʋʊʆʉ͘
Ƀɿ ʃʑʌɿʉɿ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ ʋʉʐ ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʃɲʏɿʉʑʍɸʎ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɹʎ ʉɷʉʑʎ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ɸʆɷʉɶɸʆɼ
ʉʋʉɿʉɸɿɷɼ͕ɻʆʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻ͕ɻʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻ͕ɻĐŚʃɲɿʏʉɶͲɲʅɿʆʉɴʉʐʏʐʌɿʃʊʉʇʑ;'Ϳ͘
ɉʋʉɷʉʖɸʀʎʏʘʆɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆɹʖʉʐʆɴʌɸɽɸʀʊʖɿʅʊʆʉʍʏʉʆʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊɲʄʄɳʃɲɿ
ʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͘
Ɉɲ ʃɲʏɿʊʆʏɲ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʆɸʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɷɿɹɶɸʌʍɻ͕ ʊʋʘʎ
ɸʋʀʍɻʎʅɸʏʉʆʔʊɴʉ͕ʏʉƐƚƌĞƐƐʃɲɿɳʄʄɸʎɿʍʖʐʌɹʎʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͘
ȵʀʆɲɿʋʄɹʉʆʔɲʆɸʌʊʊʏɿʉʃʑʌɿʉʎʏʊʋʉʎʋʉʐʍʐʅɴɲʀʆɸɿɻʌʑɽʅɿʍɻʏʘʆɸʋʘɷʑʆʘʆʙʍɸʘʆɸʀʆɲɿʏʉʉʋʀʍɽɿʉ
ʅɹʌʉʎʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ͕ʊʋʘʎɸʀʖɸʋʌʉʏɲɽɸʀɲʋʊʏʉʐʎDĞůǌĂĐŬʃɲɿtĂůůʏʉϭϵϲϬʅɸʏɻʆɽɸʘʌʀɲʏɻʎ
ͨʋʑʄɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐͩʃɲɿɻʉʋʉʀɲʋɲʌɲʅɹʆɸɿʅɹʖʌɿʍɼʅɸʌɲʏʉʔɿʄʉʍʉʔɿʃʊɲʇʀʘʅɲʋʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀʏɻʆɴɳʍɻ
ɶɿɲʏɻʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘



ϲ
Ƀɿ ʆɸʐʌɿʃɹʎ ʉɷʉʀ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲʎ͕ ɸʀʆɲɿ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲɿ
ɲʆɹʋɲʔɸʎ͕ ɶɿɲ ɲʐʏʊ ʉ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎ ʋʊʆʉʎ͕ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎ ɷɻʄ͘ ʅɿɲ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʌɹʗɿʅɻɷɿɲʏɲʌɲʖɼʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͘
Ȱʆʏʀɽɸʏɲ ʉ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ ʋʊʆʉʎ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʍɲʆ ɳʅɸʍɻ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʅɿɲʎ ɴʄɳɴɻʎ ɼ ɲʍɽɹʆɸɿɲʎ ʋʉʐ
ɸʋɻʌɸɳɺɸɿ ʏʉ ʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ͕ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ɷɻʄ͘ ɴʄɳɴɻ ʆɸʑʌʘʆ ɼ ʆɸʐʌɿʃʉʑ ɿʍʏʉʑ ʃɲɿ ɷɸʆ
ʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍɸɸʌɸɽɿʍʅʊʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʙʆɲʋʊɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻɼʔʄɸɶʅʉʆɼ͘
Ƀɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊ ʋʊʆʉ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʄʉʀ ʃɲɿ ʍɸ ʋʉʄʄɲʋʄɹʎ ɽɹʍɸɿʎ ʍʏʉ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊ ʃɲɿ ʏʉ Ⱦ͘Ɂ͘ɇ͘ ɇɼʅɸʌɲ ɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ʉ ʃɲʏɲʌʌɳʃʏɻʎ ʏʘʆ ɲʄʄɲɶʙʆ ɲʌʖʀɺɸɿ ʅɹʍɲ ʍʏʉ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʆɸʑʌʉ͕ʅɸɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐʍʐʅɴɲʀʆʉʐʆʍʏʉʐʎɷɿɲʑʄʉʐʎɿʊʆʏʘʆ;Ɂɲн͕Ăнн͕<ннʃʄʋͿʃʐʌʀʘʎʍʏʉʐʎ
ɷɿɲʑʄʉʐʎ Ɂɲн ʃɲɿ ʍɸ ʆɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʉʑʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ;E'&Ϳ͘ Ȱʐʏɹʎ ʉɷɻɶʉʑʆ ʍɸ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏɿʎ ʃɸʆʏʌɿʃɹʎ
ɲʋʉʄɼʇɸɿʎʏʘʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆʆɸʑʌʘʆ͕ʍʏɻʆɹʃʄʐʍɻʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆʋʉʐʉɷɻɶʉʑʆ
ʍɸ ɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʆʘʏɿɲʀʘʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʃɸʆʏʌɿʃɼ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ;ͨǁŝŶĚͲƵƉͩͿ͘ Ȱʐʏɼ ɸʃɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ͕ ɲʄʄʉɷʐʆʀɲ ʃɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏʉ ʋʊʆʉ͕
ʊʋʘʎɷɻʄɲɷɼʍʐʅɴɲʀʆɸɿʃɲɿʍʏʉʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ͕ʅɸʏɻʆɷɿɲʔʉʌɳʊʏɿɸɷʙɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻ
ʃɲɿʔʄɸɶʅʉʆɼ͘
ȸ ʆɸʐʌɿʃɼ ɴʄɳɴɻ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ɲʃʊʅɻ ʏɻʆ ɸʅʋʄʉʃɼ ʏʉʐ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʃɳʏʘ ɲʋʊ
ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɷɸʆ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ɸʋɻʌɸɳɺɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋʌʉʍɲɶʘɶʉʑʎ
ɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʎ ʆɸʐʌʙʆɸʎ͘ Ȱʐʏɼ ɻ ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ ɲʋʊ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɹʎ ʅɸʄɹʏɸʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɷʑʉ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ͗
ȱʅɸʍɲ͗
ȸ ʆʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻ ʋʉʐ ɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃɹʎ ʔʐɶʊʃɸʆʏʌɸʎ ʀʆɸʎ͕ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀ
ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʑʎ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ ;ʃʐʌʀʘʎ ɲͿ ʍʏɿʎ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʋʌʉʍɲɶʘɶɹʎ ɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎ ʀʆɸʎ ;ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏʙʆʏʘʆɿʆʙʆͿ
ȶʅʅɸʍɲ͗
ȸɲʋɸʄɸʐɽɸʌʉʑʅɸʆɻʆʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʑʎʐʋʉɷʉʖɸʀʎ;ʃʐʌʀʘʎɴͿʍʏɲʅɲʃʌʉʔɳɶɲ͕
ʏɲɴɲʍɸʊʔɿʄɲʃɲɿʏɲɲɿʅʉʋɸʏɳʄɿɲ;ʋɸʌɲɿʏɹʌʘɹʃʄʐʍɻʃʐʏʉʃɿʆʙʆ͕ɴʌɲɷʐʃɿʆʀʆɻʎ͕ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎ͕ɿʍʏɲʅʀʆɻʎ
ʃʄʋͿȱʄʄʉʎʋɿɽɲʆʊʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʅʋʄʉʃɼʎʏʉʐʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɻɸʔɲʏɿʃɼɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
;ʍʑɺɸʐʇɻ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʍʘʅɲʏɿʃʙʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆͿ͘ ȸ ɸʅʋʄʉʃɼ ʏʉʐ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʏʉʆ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃɳ ɷɿɲʏɻʌʉʑʅɸʆʉ ʋʊʆʉ ;^DWͿ͕ ʉʋʊʏɸ ʉ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ ʋʊʆʉʎ
ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʍɻʅɸʀɲ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɲʐʏʊʆʉʅʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʊʋʘʎ ɲɶɶɸɿʉʃɿʆɻʏɿʃɼ ɲʍʏɳɽɸɿɲ
ʃɲɿ ʏʌʉʔɿʃɹʎ ɲʄʄɲɶɹʎ͘ ȶʆɲ ɳʄʄʉ ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ ʋʉʐ ɷɸʆ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ ʍʏʉʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊ ʋʊʆʉ͕ ɸʀʆɲɿ ɻ
ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɶʄʉʀɲʎ ʍʏɲ ʉʋʀʍɽɿɲ ʃɹʌɲʏɲ ʏʉʐ ʆʘʏɿɲʀʉʐ ʅʐɸʄʉʑ ;ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʐʋɸʌɹʃʃʌɿʍɻ
ɶʄʉʐʏɲʅɿʆɿʃʉʑͿɲʄʄɳʃɲɿɻɲʋʙʄɸɿɲɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆ;'ͲɸʌɶɿʃʙʆʃɲɿʄʐʍɿʆɸʌɶɿʃʙʆͿʆɸʐʌʙʆʘʆ͕ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɼʅɸʀʘʍɻʏʘʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆʏʘʆʉʋɿʉɸɿɷʙʆʍʏɲʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃɳɳʃʌɲʏʘʆɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆʍʏʉ
ʉʋʀʍɽɿʉ ʃɹʌɲʎ ʃɲɿ ɲʐʏʊ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʅɿɲ ʋɿɽɲʆɼ ɸʇɼɶɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʅɸɿʘʅɹʆɻ ɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲ ʏʉʐ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑ ʋʊʆʉʐ ʍʏɲ ʉʋʉɿʉɸɿɷɼ͘ ȵʋʀ ʋʄɹʉʆ ʉ ʃɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɲʄʄʉɿʘʅɹʆʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
ʋʌʉʃɲʄɸʀɲʄʄɲɶɹʎʍʏɲʃɲʏɿʊʆʏɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͕ʏɲʉʋʉʀɲɸʃʏʌɹʋʉʆʏɲɿʍɸʉɷʘʏɿʃɹʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͘
ȸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ɲʆɲʏʉʅʀɲʎ ʃɲɿ ʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʅʊʆʉ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͘ Ȱʆʏʀɽɸʏɲ
ɲʋʉʃʏɳɿɷɿɲʀʏɸʌɻʍɻʅɲʍʀɲɶɿɲʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼʋʌɳʇɻ͕ɶɿɲʏʀɲʆɲɷɸɿʃʆʑɸɿʏɿʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʉʐ
ʋʊʆʉʐʃɲɿʏɻʆɲʆɸʑʌɸʍɻʃɲɿʖʌɼʍɻʔɲʌʅɳʃʘʆʃɲɿʅɸɽʊɷʘʆʅɸʋɿʉʍʏʉʖɸʐʅɹʆʉʏʌʊʋʉ͘

ƳƲưƲƵ
Dr. ƩƮƩưƫ ƳƮƩƵƬƧ
¨ǅĶǍǄǔǈĸǋǅĴ
ƧǈĴǅķǄǃķǅǊǇǊǁǅǆǊǔ ƶĂƾĂĴĸǊǌ
& ƬĴĸǋĶȽǊǍ ƳǓǈǊǍ
ıưƧ “Ʋ ƩƷƧııƩƮƬƵƯƲƵ”

“ ƯǅĴ ĵǍķƼǋĶķĸǃ ĴǅķǄǃĸǅǆƾ ǆĴǅ ķǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƾ
ĶĂĶǅǋȽĴ ǊǍ ķǎĶĸȽǂĶĸĴǅ ĂĶ ĂǅĴ ǋĴǁĂĴĸǅǆƾ ƾ
ĵǍǈǃĸǅǆƾ ǅķĸǅǆƾ ǀǇƼǀǃ, ƾ ĶǋǅǁǋƼĹĶĸĴǅ ĂĶ
ĸǊǍǌ ǓǋǊǍǌ ĂǅĴ ĸƽĸǊǅĴǌ ǀǇƼǀǃǌ”
IASP 1979

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ǆĴǅ ĹǍķǅǊǇǊǁȽĴ ĸǊǍ ǓǈǊǍ

ƧƮıƧƬƵĲƫƵƬƧ
Ʋǅ ǈĶǍǋǐǈǅǆƽǌ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĶǌ ĸǃǌ ǆǐĵǅǆǊǊȽǃķǃǌ
ǆĴǅ ǋǊǕǄǃķǃǌ ĸǐǈ ǀǇĴĸǅǆǕǈ ĶǋĶǄǅķĂƼĸǐǈ

ƨƮƧƳƶƬƭƲ ƩƴƩĲƬƵƯƧ
ƩǋƽǄǅķĂĴ ǊǍ ǋǊǆĴǇĶȽ ǀǇƼǀǃ ķĸǊǍǌ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǊǔǌ ǅķĸǊǔǌ
IASP 1994

ƠǈĴ ķǍĂǀƼǈ ǊǍ ǋǊǆĴǇĶȽ ǋĴǁĂĴĸǅǆƾ ƾ
ĵǍǈǃĸǅǆƾ ǀǇƼǀǃ ǅķĸǕǈ
The Kyoto protocol of IASP
Basic Pain Terminology, 2008

ƧƮıƧƬƵĲƫƶƬƭƲ ƩƴƩĲƬƵƯƧ
ƠǈĴ ķǍĂǀƼǈ ǊǍ ǋǊǆĴǇĶȽ ǋĴǁĂĴĸǅǆƾ ƾ
ĵǍǈǃĸǅǆƾ ǀǇƼǀǃ ǅķĸǕǈ ǆĴǅ ǊǍ ĂĶĸĴĸǋƽĶĸĴǅ
ǆĴǅ ǆǐĵǅǆǊǊǅĶȽĸĴǅ ĴǓ ĸǊǍǌ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎĶȽǌ
ƶǊ ǀǇĴĸǅǆǓ ĶǋƽǄǅķĂĴ ǊǍ ĴǈǅǎǈĶǔĶĸĴǅ ĴǓ
ĸǊǍǌ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎĶȽǌ

ƧƮıƧƬƵĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
Ʋ ǓǈǊǌ ǊǍ ǋǊƽǋǎĶĸĴǅ ĴǓ ĸǃ
ĵǋĴķĸǃǋǅǊǊȽǃķǃ ĸǐǈ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎƽǐǈ
The Kyoto protocol of IASP
Basic Pain Terminology, 2008

ƧƮıƲƻƳƲ¨ƲƸƩƬƵ
Ƨ. ƧǅķǄǃĸǅǆǊȽ ǍǊĵǊǎĶȽǌ ǊǍ ĶȽǈĴǅ ǅǆĴǈǊȽ ǈĴ
ĂĶĸĴĸǋƽǏǊǍǈ ǆĴǅ ǈĴ ǆǐĵǅǆǊǊǅƾķǊǍǈ
ǀǇĴĸǅǆƼ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ
The Kyoto protocol of IASP
Basic Pain Terminology, 2008

ƨ. ƶĶǇǅǆƽǌ ǈĶǍǋǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ ĸǐǈ ǋǐĸǊǁĶǈǕǈ
ǋǊķĴǁǐǁǕǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǅǈǕǈ ĸǐǈ
ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǈĶǍǋǕǈǐǈ

ƧƮıƧƬƵĲƫƶƬƭƲƬ ưƩƷƴưƩƵ
ƭĶǈĸǋǅǆǊȽ ƾ ĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ǊǍ ĶȽǈĴǅ
ǅǆĴǈǊȽ ǈĴ ǆǐĵǅǆǊǊǅƾķǊǍǈ ǀǇĴĸǅǆƼ
ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ
ƳĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ǆǇƼĵǊǅ: ĴǇǁǊǒǊĵǊǎĶȽǌ
ƭĶǈĸǋǅǆǊȽ ǆǇƼĵǊǅ: ǋǊķǍǈĴĸǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ
ķĸǊ ǈǐĸǅĴȽǊ ĂǍĶǇǓ

ƧƬƵĲƫƶƬƭƩƵ ƬưƩƵ

ƧƬƵĲƫƶƬƭƩƵ ƬưƩƵ
Ƨǀ ƢǈĶǌ

ƶĴǎǔĸǃĸĴ
Ĵǁǐǁƾǌ

ƲǍĵǓǌ ĵǅƽǁĶǋķǃǌ

ƷǊĵǊǎĶȽǌ

• ¨ƽǋĂĴ, ĂǔĶǌ, ķǍǈĵƽķĂǊǍǌ

Ƨǀ

40-50m/sec

ƸĴĂǃǇǓǌ

ƯǃǎĴǈǊǒǊĵǊǎĶȽǌ

• ƧǈǅǎǈĶǔǊǍǈ ĴǀǇĴǀƾ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ

Ƨĵ

12-30m/sec

ƷǏǃǇǓǌ

ƯǃǎĴǈǊǒǊĵǊǎĶȽǌ ƳǋǕĸǊǌ ƾ “ǁǋƾǁǊǋǊǌ”
“HTMs”
ǓǈǊǌ

C

0,6-2m/sec

ƲǊǅǊķĵƾǊĸĶ

ƳǊǇǔĸǋǊǊǅ

¨ĶǔĸĶǋǊǌ ƾ “ĴǋǁǓǌ”
ǓǈǊǌ

• ƫ ĵǅƽǁĶǋķƾ ĸǊǍǌ ĂǊǋĶȽ ǈĴ ǆĴĸĴķĸĶȽǇĶǅ
ĶǕĵǍǈĴ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ (ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǓ ĸǃǌ
ǈǐĸǅĴȽĴǌ ǋȽǂĴǌ)

ƧƬƵĲƫƶƬƭƩƵ ƬưƩƵ
Ƨĵ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎĶȽǌ
• Ʋǅ ĂǅǆǋǓĸĶǋĶǌ ĴǓ ĸǅǌ ĶĂĂǔĶǇĶǌ ȽǈĶǌ
• ƧǈĶǍǋȽķǆǊǈĸĴǅ ǆǍǋȽǐǌ ķĸǊ ĵƽǋĂĴ
• ¨ǔǊ ǆǔǋǅĶǌ ǆĴĸǃǁǊǋȽĶǌ:
ĵǅĴĹǊǋĶĸǅǆƾ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃ ķĸǃǈ ǍǏǃǇƾ
ǄĶǋĂǊǆǋĴķȽĴ ǆĴǅ ǅķĸǅǆƾ ǀǇƼǀǃ
• ƢĵǅĴ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃ ķĸƼ ƽǈĸǊǈĴ ĂǃǎĴǈǅǆƼ
ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ

ƧƬƵĲƫƶƬƭƩƵ ƬưƩƵ
C ĴǇǁǊǒǊĵǊǎĶȽǌ

• ƧǈĶǍǋȽķǆǊǈĸĴǅ: ĵƽǋĂĴ, ĂǔĶǌ, ĶǋǅĸǊǈȽĶǌ, ĸƽǈǊǈĸĶǌ,
ĴǋǄǋǕķĶǅǌ, ǊķĸƼ, ǊĵǊǈĸǅǆǓ ǊǇĹǓ, ķǇƼǎǈĴ
• ƫ ǇĶǅǊǏǃĹȽĴ ĴǈĸǅĵǋƼ ķĶ ǓǇĴ ĸĴ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ ǆǍǋȽǐǌ ķĸĴ
ǀǇĴĸǅǆƼ ǎǃĂǅǆƼ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ
• ¨ǔǊ ǆĴĸǃǁǊǋȽĶǌ:
ƳĶĸǅĵĶǋǁǅǆƽǌ: ĶǋǅƽǎǊǍǈ ǊǍķȽĴ ƴ
ĶǆĹǋƼǂǊǍǈ ǍǊĵǊǎĶȽǌ ƶrƭƧ (ǁǅĴ NGF)

ƳǊǍǋǅǈĶǋǁǅǆƽǌ: ĶǆĹǋƼǂǊǍǈ ǊǍǋǅǈĶǋǁǅǆǊǔǌ ǍǊĵǊǎĶȽǌ (P2X3)

ƧƬƵĲƫƶƬƭƩƵ ƬưƩƵ
“ƵǅǐǃǇǊȽ” ĴǇǁǊǒǊĵǊǎĶȽǌ
• ƷǊǆĴĸǃǁǊǋȽĴ C ĴǇǁǊǒǊĵǊǎƽǐǈ
• ƧǈĸĴǊǆǋȽǈǊǈĸĴǅ ĂǓǈǊ ǓĸĴǈ
ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊǅǊǔǈĸĴǅ ĴǓ ǅķĸǅǆƾ ǀǇƼǀǃ

ƧƬƵĲƫƶƬƭƩƵ ƬưƩƵ
• ƭǍĸĸĴǋǅǆƼ ķǕĂĴĸĴ:
- ȽǈĶǌ ǆĶĹĴǇƾǌ: ĸǋȽĵǍĂǊ
- ȽǈĶǌ ķǕĂĴĸǊǌ: ǁƼǁǁǇǅĴ ǊǅķǄȽǐǈ ǋǅǂǕǈ ǈ.Ă.
• ƩȽķǊĵǊǌ ķĶ ǈǐĸǅĴȽǊ ĂǍĶǇǓ – ǈǐĸǅĴȽǊ ǍǋƾǈĴ ĸǋǅĵǔĂǊǍ
- ķǐĂĴĸǅǆƽǌ ȽǈĶǌ: ǋĴǎǅĴȽĴ ǊĵǓǌ
- ķǇĴǎǈǅǆƽǌ ȽǈĶǌ: ǆĴǅ ǆǊǅǇǅĴǆƾ ǊĵǓǌ Ăƽķǐ
ǋǊķĴǁǐǁǕǈ ǅǈǕǈ ĸǊǍ Ƨ.ư.Ƶ.
• ƵǐĂĴĸǅǆƽǌ – ķǇĴǎǈǅǆƽǌ ǋǊķĴǁǐǁƽǌ ȽǈĶǌ ķǍǁǆǇĶȽǈǊǍǈ
ķĸǊǍǌ ȽĵǅǊǍǌ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ķĸǃ ĹĴǅƼ ǊǍķȽĴ ǊǅķǄȽǊǍ ǆƽǋĴĸǊǌ
(ķǇĴǎǈǊķǐĂĴĸǅǆƾ ķǔǁǆǇĶǅķǃ)

ƵƶƬƨƧ¨ƩƵ ƲƳƬƵĲƬƲƷ ƭƩƴƧƶƲƵ ư.Ư

ƵƶƬƨƧ¨ƩƵ ƲƳƬƵĲƬƲƷ ƭƩƴƧƶƲƵ ư.Ư
Ƭ : ƩǅǎĶȽǇǅǊǌ ǂǕǈǃ: Ƨĵ & C ȽǈĶǌ & ķǇĴǎǈǅǆƽǌ. ƩǅĵǅǆǊȽ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ĸǊǍ ƼǇǁǊǍǌ
ƬƬ : ƳǃǆĸǐĂĴĸǕĵǃǌ ǊǍķȽĴ: Ķǉǐĸ.ǇĶǍǋƼ: Ƨĵ+Ăǃ ĶĸǅĵĶǋǁǅǆƽǌ C ȽǈĶǌ
Ķķǐĸ.ǇĶǍǋƼ: ĶĸǅĵĶǋǁǅǆƽǌ C ȽǈĶǌ ĂĶ TrKA-ǍǊĵ.
ƬƬƬ & ƬV: ƢĵǅǊǌ Ǎǋƾǈ: Ƨǀ ȽǈĶǌ
V : ưĶǍǋǕǈĶǌ ĶǍǋƽǐǌ ĵǍǈĴĂǅǆǊǔ (WDRN) Ƨĵ & ķǇĴǎǈǅǆƽǌ
VƬ : ƧǅķǄǃĸǅǆƽǌ ȽǈĶǌ ǁǅĴ ĂǍǑǆǊǔǌ ķǎǃĂĴĸǅķĂǊǔǌ ǆĴǅ ķǇƼǎǈĴ
VII, VIII & IX

ƵƷưƧƹƩƬƵ

• ƧǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǊȽ ǈĶǍǋǕǈĶǌ
• ƭĴĸǅǓǈĸĶǌ ĴǓ ĸǊǈ ĶǁǆƽĹĴǇǊ
• GABAĶǋǁǅǆǊȽ ĵǅĴǈĶǍǋǕǈĶǌ
• ƭǔĸĸĴǋĴ ǁǇǊȽĴǌ

ưƩƷƴưƩƵ ƩƷƴƩƵ ¨ƷưƧƯƬƭƲƷ (WDRN)
• ƮĴĂǀƼǈǊǍǈ ķǍǁǆǇȽǈǊǍķĶǌ ǇǃǋǊĹǊǋȽĶǌ ĴǓ
ĴǅķǄǃĸǅǆƽǌ ȽǈĶǌ ǍǏǃǇǊǔ & ǎĴĂǃǇǊǔ ǊǍĵǊǔ
• ƠǎǊǍǈ ĂĶǁƼǇǊ ĵĶǆĸǅǆǓ ĶĵȽǊ
• ¨ǅƼǆǋǅķǃ ĸǃǌ ĴȽķǄǃķǃǌ
• ƯǃǎĴǈǅķĂǓǌ ĶĴǁǋǔǈǃķǃǌ

ưƩƷƴưƩƵ ƩƷƴƩƵ ¨ƷưƧƯƬƭƲƷ
ƫ ĴƼǈĸǃķƾ ĸǊǍǌ ķĶ ƽǈĴ ĶǋƽǄǅķĂĴ ĂǊǋĶȽ ǈĴ
ĂĶǅǐǄĶȽ ĴǓ ƼǇǇǊ ĶǋƽǄǅķĂĴ ĴǋĴǁǓĂĶǈǊ ķĶ
ƼǇǇǊ ķǃĂĶȽǊ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ:
¨ƬƧƸƷƶƲƵ ƧưƧƵƶƧƮƶƬƭƲƵ ƩƮƩıƸƲƵ ƶƲƷ
ƩƴƩĲƬƵƯƧƶƲƵ (DNIC)

• ƶǋǊǊǊǅǃĸǅǆǓ ķǔķĸǃĂĴ ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǊĵǕǈ

ưƩƷƴưƩƵ ƩƷƴƩƵ ¨ƷưƧƯƬƭƲƷ
ƷǏǃǇƾ ǋǊƾ ǁǅĴ wind-up:
ƯĶĸƼ ĴǓ ĶĴǈĴǇĴĂǀĴǈǓĂĶǈǊ ĶǋĶǄǅķĂǓ
ĴǄǋǊȽǂǊǍǈ ĸĴ ĶǅķĶǋǎǓĂĶǈĴ ĵǍǈĴĂǅǆƼ ǆĴǅ
ĴǈĸǅĵǋǊǔǈ ķĶ ƽǈĴ ĵĶĵǊĂƽǈǊ ĶǋƽǄǅķĂĴ ĂĶ
ǍĶǋǀǊǇǅǆƾ ĴƼǈĸǃķǃ

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ

ưƩƷƴƬƭƩƵ Ʋ¨ƲƬ ıƬƧ ƯƩƶƧƨƬƨƧƵƫ
• ƳǋǐĸǊǁĶǈĶȽǌ ĴǅķǄǃĸǅǆǊȽ ǋǊķĴǁǐǁǊȽ ǈĶǍǋǕǈĶǌ
• ƧǈǅǓǈĸĶǌ ĂĶĸĴĹǊǋǅǆǊȽ ǈĶǍǋǕǈĶǌ
• ĲĴǇĴĂǊĹǇǊǅǕĵĶǅǌ ǋǊǀǊǇƽǌ

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ
• ưǐĸǅĴǅǊǄĴǇĴĂǅǆƾ ǊĵǓǌ
- ƳǇƼǁǅĴ ƾ ǈĶǊǈǐĸǅĴǅǊǄĴǇĴĂǅǆƾ
- Ưƽķǃ ƾ ĴǇĴǅǊǈǐĸǅĴǅǊǄĴǇĴĂǅǆƾ
• ưǐĸǅĴǅǊǍǊǄĴǇĴĂǅǆƾ ǊĵǓǌ
• ưǐĸǅĴǅǊĵǅǆĸǍǐĸƾ ǊĵǓǌ
• ưǐĸǅĴǅǊĂĶķĶǁǆĶĹĴǇǅǆƾ ǊĵǓǌ
• ƳĴǋĴǀǋĴǁǎǅĴǆƾ ǊĵǓǌ

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ
ưƶƬƧƬƲĲƧƮƧƯƬƭƫ Ʋ¨ƲƵ
ƯĶĸĴĹƽǋĶǅ:

ĴȽķǄǃĂĴ ǓǈǊǍ

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ
ƳƮƧıƬƧ ƾ ưƩƲưƶƬƧƬƲĲƧƮƧƯƬƭƫ Ʋ¨ƲƵ
ƳǋǊǀƼǇǇĶǅ:

ķĸǊ ķǐĂĴĸǊĴǅķǄǃĸǅǆǓ ĹǇǊǅǓ

ĴĵǋƼǌ ĴĹƾǌ

ƩǉǍǃǋĶĸĶȽ:

ĴǅķǄǃĸǅǆǊǔǌ/ĵǅĴǆǋǅĸǅǆǊǔǌ
ǎĴǋĴǆĸƾǋĶǌ ĸǊǍ ǓǈǊǍ

ǓǇǊ ĸǊ ķǕĂĴ

(ĴǈĴǁǈǕǋǅķǃ ǆĴǅ ĶǈĸǓǅķǃ ĸǃǌ ǀǇƼǀǃǌ)

ǄĶǋĂǊǔ – ǏǍǎǋǊǔ

ƩǉǍǃǋĶĸĶȽ:

ƩǆĸǓǌ: ǋǓķǐǊ, ǋǓķǄǅĴ ǆǋĴǈǅĴǆƾ ǎǕǋĴ ǆĴǅ
ķĸǊĂĴĸǊǋǅǈǅǆƾ ǆǊǅǇǓĸǃĸĴ (ĸǋȽĵǍĂǊ & ǁǇǐķķǊĹĴǋǍǁǁǅǆǓ)

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ

ƯƩƵƫ ƾ ƳƧƮƧƬƲưƶƬƧƬƲĲƧƮƧƯƬƭƫ Ʋ¨ƲƵ

ưƶƬƧƬƲ¨ƬƭƶƷƶƫ Ʋ¨ƲƵ

ƳǋǊǀƼǇǇĶǅ:

ķĸǊ ĂĶĸĴǅǎĂǅĴǆǓ ķǔķĸǃĂĴ ǆĴǅ ĸǊ
ĵǅǆĸǍǐĸǓ ķǎǃĂĴĸǅķĂǓ

ƩǉǍǃǋĶĸĶȽ:

ĸǊ ķǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƼ / ĴǋĴǆǅǈǃĸǅǆƼ
ķĸǊǅǎĶȽĴ ĸǊǍ ǓǈǊǍ

ƳǋǊǀƼǇǇĶǅ:

ķĸǊ ĵǅǆĸǍǐĸǓ ķǎǃĂĴĸǅķĂǓ

ƩǉǍǃǋĶĸĶȽ:

ķǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƽǌ ĴĴǈĸƾķĶǅǌ
ķĸǊǈ ǓǈǊ, ĶǁǋƾǁǊǋķǃ
ǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ, ĴĴǈĸƾķĶǅǌ
ĴǓ Ƨ.ư.Ƶ.

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ

ưƶƬƧƬƲƯƩƵƩıƭƩĳƧƮƬƭƫ Ʋ¨ƲƵ

ưƶƬƧƬƲƷƳƲĲƧƮƧƯƬƭƫ Ʋ¨ƲƵ

ƳǋǊǀƼǇǇĶǅ:

ķĸǊ ĂĶķĶǁǆƽĹĴǇǊ

ƳǋǊǀƼǇǇĶǅ:

ƩǉǍǃǋĶĸĶȽ:

ȽĵǅĴ ĂĶ ǈǐĸǅĴǅǊĵǅǆĸǍǐĸƾ

ƩǉǍǃǋĶĸĶȽ:
ĴǍĸǓǈǊĂĶǌ ǇĶǅĸǊǍǋǁȽĶǌ
(ǔǈǊ, ǓǋĶǉǃ, ǋǔǄĂǅķǃ ǄĶǋĂǊǆǋĴķȽĴǌ,
ĶǈĵǊǆǋǅǈǅǆƾ ĴƼǈĸǃķǃ ķĸǊ stress)

ƧưƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ
ƳƧƴƧƨƴƧıƸƬƧƭƫ Ʋ¨ƲƵ
ƵǍǈĵƽĶĸĴǅ ķĸǊǈ ǅǓǆĴĂǊ (ĂĶķǊǆǊǅǇǅĴǆǓǌ ǍǋƾǈĴǌ)
& ķĸǃǈ ĴĂǍǁĵĴǇƾ (ǆĶǈĸǋǅǆǓǌ ǍǋƾǈĴǌ)

ķĸǊǈ ǍǊǄƼǇĴĂǊ

ƩıƭƩĳƧƮƬƭƲƵ ĳƮƲƬƲƵ
• ƧǈƼǇǍķǃ ĸǊǍ ǋǊķǇĴĂǀĴǈǓĂĶǈǊǍ ǁĶǁǊǈǓĸǊǌ (ĂǈƾĂǃ) Æ
ĶǆĵƾǇǐķǃ ĵǅƼĹǊǋǐǈ ĶǈĶǋǁĶǅǕǈ (ķǔķĸǃĂĴ ĴǈĸȽĵǋĴķǃǌ)
• ƳǋǊĶǅĵǊǊȽǃķǃ
• ƳǋǊķĸĴķȽĴ
ƭƧƶƬƲƷƵƧ ƶƴƲƳƲƳƲƬƫƵƫ
ƧưƧƵƶƧƮƶƬƭƫ:
ǋǊķƼǄĶǅĴ ĂĶȽǐķǃǌ
ĸǊǍ ǓǈǊǍ

ƳƩƴƬƲƸƩƵ ƶƲƷ ƩıƭƩĳƧƮƲƷ ƳƲƷ ƩƯƳƮƩƭƲưƶƧƬ
Ƶƶƫư ƩƳƩƱƩƴıƧƵƬƧ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ

Ʋ¨ƶƬƭƫ:
ǋǊĶĸǊǅĂƼǂĶǅ ĸǊǈ ǊǋǁĴǈǅķĂǓ
ǈĴ ĵĶǎĸĶȽ ǈƽĴ “ǀǇƼǀǃ”

ƳƩƴƬƲƸƩƵ ƶƲƷ ƩıƭƩĳƧƮƲƷ ƳƲƷ ƩƯƳƮƩƭƲưƶƧƬ
Ƶƶƫư ƩƳƩƱƩƴıƧƵƬƧ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ
• ǋǊĂĶĸǐǅĴȽǊǌ ǇǊǀǓǌ
• ǈǃķǅĵǅĴǆǓǌ ĹǇǊǅǓǌ

ưǃķǅĵǅĴǆǓǌ
ĹǇǊǅǓǌ

• ĹǇǊǅǓǌ ǋǓķǄǅĴǌ ƽǇǅǆĴǌ ǋǊķĴǁǐǁȽǊǍ
ƳǋǊĂĶĸǐǅĴȽǊǌ
ĹǇǊǅǓǌ
ĳǇǊǅǓǌ ǋǓķǄǅĴǌ ƽǇǅǆĴǌ
ǋǊķĴǁǐǁȽǊǍ

ƬǓǆĴĂǊǌ
ƧĂǍǁĵĴǇƾ

• ķǐĂĴĸǊĴǅķǄǃĸǅǆǓǌ ĹǇǊǅǓǌ
• ǄƼǇĴĂǊǌ
ƳƲƬƩƵ ƳƩƴƬƲƸƩƵ ĲƧ ƩƯƳƮƧƭƲƷư. ƩƱƧƴƶƧƶƧƬ:
• ǁĶǈĶĸǅǆƽǌ, ĹǍǇĶĸǅǆƽǌ, ĴĸǊĂǅǆƽǌ ĵǅĴĹǊǋƽǌ
• Ǌ ĸǔǊǌ ĸǊǍ ǓǈǊǍ (ĶǋƽǄǅķĂĴ, Ǌǉǔǌ – ǎǋǓǈǅǊǌ)

ƭƧƶƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ

ƭƧƶƬƲƷƵƩƵ Ʋ¨ƲƬ

• ĳƮƲƬƲƵ
• ĲƧƮƧƯƲƵ
• ƵƶƩƮƩƸƲƵ (ǍǋƾǈĶǌ ĸǊǍǌ ķĸĶǇƽǎǊǍǌ)
- PAG
- RN
- PGI
- LC/SC
- RVM
• ƭƷƶƶƧƴƧ ƲƳƬƵĲƬƧƵ ƩƳƬƯƫƭƲƷƵ ¨ƩƵƯƬ¨ƧƵ
• ƧƮıƲƭƷƶƶƧƴƧ ƲƳƬƵĲƬƲƷ ƭƩƴƧƶƲƵ

ƭƧƶƬƲƷƵƩƵ ƧưƧƵƶƧƮƶƬƭƩƵ ƭƧƬ
Ʋ¨ƶƬƭƩƵ Ʋ¨ƲƬ ƳƲưƲƷ

ƳƧĲƲĳƷƵƬƲƮƲıƬƧ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ

ĳǇǊǅǓǌ ǋǓķǄǅĴǌ ƽǇǅǆĴǌ ǋǊķĴǁǐǁȽǊǍ
ƳĶǋȽ ĸǊǈ ǍĵǋĴǁǐǁǓ
ĹĴǅƼ ǊǍķȽĴ

ƧĂǍǁĵĴǇƾ
ƳĶǋȽ ĸǊǈ ǍĵǋĴǁǐǁǓ ĹĴǅƼ ǊǍķȽĴ
ƲǅķǄǊǇƼǁǅĴ ǆĴǇǔĸǋĴ
ǁĶĹǍǋǅǆǊǔ ǍǋƾǈĴ

ACC

ƴǍǁǎǊĶǅĵƾǌ
ĂĶķǊǆǊǅǇǅĴǆǓǌ ĂǍĶǇǓǌ
AMYG

ıǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǓ
ƧķĴǋĸǅǆǓ
5-HT3

ƲĵǐĸǅǆƼ

PAG
DLPT
RVM

ƴǍǁǎǊĶǅĵƾǌ ĂĶķǊǆǊǅǇǅĴǆǓǌ
ĂǍĶǇǓǌ
ƲǅǊĶǅĵƾ
GABA
NE
5-HT

ƧǈĴķĸĴǇĸǅǆƼ

Dorsal Horn

¨ƬƧ¨ƴƲƯƫ ƧƮıƧƬƵĲƫƶƬƭƲƷ ƳƲưƲƷ
ƧƳƲ ƶƫư ƯƩƶƧƶƴƲƳƫ Ƶƶƫư ƧưƶƬƮƫƹƫ
ƯĶĸĴĸǋǊƾ

ƯĶĸĴǀȽǀĴķǃ

¨Ķǈ ǍƼǋǎĶǅ ƽǈĴ ǆƽǈĸǋǊ ǓǈǊǍ ķĸǊǈ
ĶǁǆƽĹĴǇǊ. ƫ ĴǈĸȽǇǃǏǃ ǆĴǅ ǃ ĴƼǈĸǃķǃ
ķĸǊǈ ǓǈǊ ĶȽǈĴǅ ǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴ ǓǇǊǍ ĸǊǍ ƭưƵ

ƧǈĸȽǇǃǏǃ

ƶǋǊǊǊȽǃķǃ

ƧƮıƧƬƵĲƫƵƬƧ
4 ƵƶƧ¨ƬƧ

ƧǊĹǍǁƾ
ƳǓǈǊǍ
ƵǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƾ
ĴǈĸȽĵǋĴķǃ

ƧǓķǍǋķǃ

• ƯƩƶƧƶƴƲƳƫ
• ƯƩƶƧƨƬƨƧƵƫ
• ƶƴƲƳƲƳƲƬƫƵƫ
• ƧưƶƬƮƫƹƫ

ƯƩƶƧƶƴƲƳƫ

ƯƩƶƧƶƴƲƳƫ

ƫ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĴ ǊǍ ĸĴ ĶǕĵǍǈĴ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ
ĂĶĸĴĹǋƼǂǊǈĸĴǅ ķĶ ǃǇĶǆĸǋǅǆƾ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴ
ķĸĴ ƼǆǋĴ ĸǐǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǈĶǍǋǕǈǐǈ
ƭǋȽķǅĂǊǌ ǋǓǇǊǌ ĵǅĴǔǇǐǈ ǅǓǈĸǐǈ
• ǄĶǋĂǊǒǊĵǊǎĶȽǌ: ¨ȽĴǍǇǊǅ TRP: VR1, VRL-1
• ĂǃǎĴǈǊǒǊĵǊǎĶȽǌ: - ĶǅǄǃǇǅĴǆǓǌ ĵȽĴǍǇǊǌ Na+ ENaC
- ĵȽĴǍǇǊǌ ƭ+ TRAAK
• ǎǃĂĶǅǊǒǊĵǊǎĶȽǌ: P2X3 (ǁǅĴ ATP) & 5HT3 (ǁǅĴ ƵĶǋǊĸǊǈȽǈǃ)

ƧưƲƬıƯƧ ƾ ƭƮƩƬƵƬƯƲ ¨ƬƧƷƮư Æ
Ĵǔǉǃķǃ ĂĶĸĴǆȽǈǃķǃǌ Na+, Ca++ ķĸǊ ǈĶǍǋǕǈĴ Æ ĶǆǓǇǐķǃ
ĂĶĂǀǋƼǈǃǌ Æ ƼǈǊǅǁĂĴ ĵǅĴǔǇǐǈ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ
ĵǍǈĴĂǅǆǓ (spike initiation) Æ
ĶĴǈƼǇǃǏǃ ǆĴĸƼ
ĵǅƼĵǊķǃ ĵǍǈĴĂǅǆǊǔ ĶǈƽǋǁĶǅĴǌ
ĵǍǈĴĂǅǆǓ ĶǈƽǋǁĶǅĴǌ
ĂƾǆǊǌ ĸǊǍ ƼǉǊǈĴ
Æ ĶǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ ĵǅĴǔǇǐǈ Ca++ ķĶ ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǊǔǌ ǈĶǍǋǕǈĶǌ
Æ ƽǆǇǍķǃ Ca++ Æ ƽǆǇǍķǃ ǈĶǍǋǊĂĶĸĴǀǅǀĴķĸǕǈ
Æ ƽǈĴǋǉǃ ȽĵǅĴǌ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĴǌ ǆĴĸƼ ĂƾǆǊǌ ǊĵǊǔ

ƧƮıƲıƲưƩƵ ƲƷƵƬƩƵ

ƩưƩƴıƲƳƲƬƫƵƫ ƧƮıƲƻƳƲ¨ƲƸƩư
• ƷǏǃǇǊǔ ǊǍĵǊǔ (Ƨĵ ȽǈĶǌ): ƼĂĶķĴ ĴǓ ĸǊ ĶǋƽǄǅķĂĴ
(ǄĶǋĂǅǆǓ, ĂǃǎĴǈǅǆǓ, ǎǃĂǅǆǓ)
• ƳǊǇǔĸǋǊǊǅ (C ȽǈĶǌ): ĴǓ ĴǇǁǊǁǓǈĶǌ ǊǍķȽĶǌ ǊǍ
ĴǄǋǊȽǂǊǈĸĴǅ ķĸǃ ĶǋǅǊǎƾ ĸǃǌ ǀǇƼǀǃǌ

ƲƷƵƬƧ

Ƴƫıƫ

ƩƳƬ¨ƴƧƵƫ

ƬǓǈĸĴ ƫ+, ƭ+

ƭĴĸĶķĸǋĴĂĂƽǈĴ ǆǔĸĸĴǋĴ

ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ

ƵĶǋǊĸǊǈȽǈǃ

ƧǅĂǊĶĸƼǇǅĴ

ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ

ƬķĸĴĂȽǈǃ

ƯĴķĸǊǆǔĸĸĴǋĴ

ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ

NGF

ƯĴķĸǊǆǔĸĸĴǋĴ ǊǍĵĶĸĶǋǓĹǅǇĴ ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ

ƨǋĴĵǍǆǅǈȽǈǃ

ƳǇĴķĂǅǁǓǈǊ

ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ

ĳƮƩıƯƲư¨ƫƵ ƵƲƷƳƧ

ƧƮıƲıƲưƩƵ ƲƷƵƬƩƵ
ĳǇĶǁĂǊǈǕĵǃǌ “ķǊǔĴ”
ƲƷƵƬƧ
ƳǋǊķĸĴǁǇĴĵȽǈĶǌ

Ƴƫıƫ
ƭĴĸĶķĸǋĴĂĂƽǈĴ ǆǔĸĸĴǋĴ

ƩƳƬ¨ƴƧƵƫ
ƩǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ

ƮĶǍǆǊĸǋǅƽǈĶǌ

ƭĴĸĶķĸǋĴĂĂƽǈĴ ǆǔĸĸĴǋĴ

ƩǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ

ƲǍķȽĴ ƴ

ƳǋǐĸǊǁĶǈƾǌ ĴǅķǄǃĸǅǆƾ
ǋǊķĴǁǐǁǓǌ ȽǈĴ

ƩǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ

CGRP

ƩưƩƴıƲƳƲƬƫƵƫ ƧƮıƲƻƳƲ¨ƲƸƩư

ƩưƩƴıƲƳƲƬƫƵƫ – ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ
ƧƮıƲƻƳƲ¨ƲƸƩư

• ƯĶĸĴĹǊǋƼ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ĂǃǈǍĂƼĸǐǈ ķĶ ƭưƵ
• ƠǈĴǋǉǃ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĴǌ ǈĶǍǋǊǁĶǈǊǔǌ ĹǇĶǁĂǊǈƾǌ
• ƠǆǇǍķǃ ǈĶǍǋǊĵǅĴǀǅǀĴķĸǕǈ (ǊǍķȽĴ ƴ, CGRP)
Æ - ĴǁǁĶǅǊĵǅĴķĸǊǇƾ, ĶǉĴǁǁĶȽǐķǃ ǇƼķĂĴĸǊǌ
- ĶǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ ĂĴķĸǊǆǍĸƼǋǋǐǈ ǊǍĵĶĸĶǋǊĹȽǇǐǈ ǆ.Ƽ.
Æ - ǋǊķǄƾǆǃ ǊǍķǅǕǈ ķĸǃǈ “ĹǇĶǁĂǊǈǕĵǃ ķǊǔĴ”
Æ - ǈĶǍǋǊǁĶǈƽǌ ǊȽĵǃĂĴ (triple response of Lewis)

ƩƴƩĲƬƵƯƧ

ƧưƶƬƳƴƲƵƳƩƷƶƬƭƲƵ ƷƳƲ¨ƲƸƩƧƵ

NGF

TrkA

ƨǋĴĵǍǆǅǈȽǈǃ

ƨƭ2

ƵĶǋǊĸǊǈȽǈǃ

5-HT3

ƧƶP

P2X3

H+

ASIC3 / VR1

ƮǅȽĵǅĴ

PGE2 / CB1 / VR1

ƲǍķȽĴ ƴ

NK1

ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ

ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ

ƫ ĴǍǉǃĂƽǈǃ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃ ĸǐǈ ǈĶǍǋǕǈǐǈ
ķĸĴ ĵǅǆƼ ĸǊǍǌ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ ƾ
ǃ Ĵǔǉǃķǃ ĸǃǌ ĴƼǈĸǃķǃǌ ķĶ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ
ǊǍ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ĶȽǈĴǅ ǆƼĸǐ ĴǓ ĸǊǈ
ǊǍĵǓ ĸǊǍǌ
• ĶǋǅĹĶǋǅǆƾ

ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃ ǆĴǅ ĶǇĴĸĸǐĂƽǈǊǌ
ǊǍĵǓǌ ĸǐǈ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎƽǐǈ ķĶ ĶǋĶǄǅķĂǓ
ĸǐǈ ĵǅǆǕǈ ĸǊǍǌ ĵĶǆĸǅǆǕǈ ĶĵȽǐǈ (ǅķĸǅǆƾ
ǀǇƼǀǃ ǆĴǅ ĹǇĶǁĂǊǈƾ)

• ǆĶǈĸǋǅǆƾ

ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ
ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃ ǆĴǅ ĶǇĴĸĸǐĂƽǈǊǌ
ǊǍĵǓǌ ĸǐǈ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎƽǐǈ ķĶ ĶǋĶǄǅķĂǓ
ĸǐǈ ĵǅǆǕǈ ĸǊǍǌ ĵĶǆĸǅǆǕǈ ĶĵȽǐǈ (ǅķĸǅǆƾ
ǀǇƼǀǃ ǆĴǅ ĹǇĶǁĂǊǈƾ)

ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ
ƩǉĴǋĸǓĂĶǈǊǅ ĴǓ ĸǊ ĵǍǈĴĂǅǆǓ
ĵȽĴǍǇǊǅ ǈĴĸǋȽǊǍ
Na+
PKA
Erk1/2
ƷǊĵǊǎƽĴǌ
ǆǍĸǊǆȽǈǃǌ
IL-1E
E
IL-6

TrkA

PKC

TRPV1
B1/2 MOR

EP

Ca2+
NGF

COX-2
TNFD
PGE2

BK

AA

IL-1E

ƬķĸǅǆǓǌ
ĸǋĴǍĂĴĸǅķĂǓǌ

ƬķĸǅǊǆǔĸĸĴǋǊ
ƯĴǆǋǊĹƼǁǊ

ƷƳƩƴƧƮıƫƵƬƧ

ƧƮƮƲ¨ƷưƬƧ

ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĴƼǈĸǃķǃ ķĶ ĶǋƽǄǅķĂĴ ǊǍ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ĶȽǈĴǅ ĴǇǁĶǅǈǓ

ƳǓǈǊǌ ķĶ ĶǋƽǄǅķĂĴ ǊǍ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ĵĶǈ
ǋǊǆĴǇĶȽ ǓǈǊ

ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĶǍĴǅķǄǃķȽĴ ķĸǊ ǓǈǊ

ƳǓǈǊǌ ǐǌ ĴƼǈĸǃķǃ ķĶ ƽǈĴ Ăǃ ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǓ
ĶǋƽǄǅķĂĴ

(IASP 1994)

(IASP 2008)

ƳǋǐĸǊĴǄƾǌ: ĶǋǅǊǎƾ ĸǃǌ ǀǇƼǀǃǌ

(IASP 1994)

(IASP 2008)

¨ĶǍĸĶǋǊĴǄƾǌ: ĶǋǅǊǎƾ ǁǔǋǐ ĴǓ ĸǃ ǀǇƼǀǃ

ƧƷƶƲƯƧƶƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳǓǈǊǌ ǊǍ ǋǊǆĴǇĶȽĸĴǅ ǎǐǋȽǌ ĸǃǈ
ĴǋǊǍķȽĴ ĶǋǅĹĶǋǅǆǊǔ ĶǋĶǄȽķĂĴĸǊǌ

ƶƴƲƳƲƳƲƬƫƵƫ
¨ǅĴĵǅǆĴķȽĴ ǊǍ ĸĴ ǀǇĴĸǅǆƼ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ ǆĴĸƼ
ĸǃ ĂĶĸĴǀȽǀĴķƾ ĸǊǍǌ ĶǈǅķǎǔǊǈĸĴǅ ƾ ĶǉĴķǄĶǈǊǔǈ
ƶǓǊǌ : ưǐĸǅĴȽǊǌ ƯǍĶǇǓǌ
ƶǋǓǊǌ : ưĶǍǋǊĂĶĸĴǀǅǀĴķĸƽǌ
¨ǅĶǁĶǋĸǅǆǊȽ

ƧǈĴķĸĴǇĸǅǆǊȽ

¨ƬƩıƩƴƶƬƭƲƬ ưƩƷƴƲ¨ƬƧƨƬƨƧƵƶƩƵ
AGG/AE

ưĶǍǋǊǁǇǊȽĴ
ǈǐĸǅĴȽǊǍ ĂǍĶǇǊǔ

C-ȽǈĴ
ƭĴĸǅǕǈ ǈĶǍǋǕǈĴǌ
ĴǈĴķĸǊǇƾǌ

ưĶǍǋǕǈĴǌ ǀ’ ĸƼǉǃǌ

GABAĶǋǁǅǆǓǌ ǈĶǍǋǕǈĴǌ

ƭƩưƶƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ [WIND UP]

• ĳƮƩıƯƧƬưƲưƶƩƵ ƬƵƶƲƬ
ǋǊķĸĴǁǇĴĵȽǈĶǌ, ǆǍĸǊǆȽǈĶǌ, (ǅǈĸĶǋǇĶǍǆȽǈĶǌ, TNF)
ķĶǋǊĸǊǈȽǈǃ, ǅķĸĴĂȽǈǃ, ǀǋĴĵǍǆǅǈȽǈǃ. H+, K+

• ƭưƵ

ǁǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǓ, ĴķĴǋĸǅǆǓ ǆĴǅ NAAG
Ƨƶƴ, ķĶǋǊĸǊǈȽǈǃ
ǊǍķȽĴ ƴ, CGRP, VIP, ǁĴǇĴǈȽǈǃ, ĵǍǈǊǋĹȽǈǃ ƨ,
ǈĶǍǋǊǆǅǈȽǈǃ Ƨ, ǈĶǍǋǊĂĶĵȽǈǃ ƨ

ƭƩưƶƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ [WIND UP]

ƩƴƩĲƬƵƯƲƵ C Ƭưư

C ȽǈĶǌ

ƩƭƮƷƵƫ
ƲƷƵƬƧ ƴ

ƧƵƳƧƴƶƬƭƲ
ıƮƲƷƶƧƯƬưƬƭƲ

¨ƬƩıƩƴƵƫ NMDA ƷƳƲ¨ƲƸƩư
Ƨǔǉǃķǃ ƩǈĵǊǆǍĸĸƼǋǅǊǍ Ca++

Ơǆǆǋǅķǃ ưƲ ƳǋǊķĸĴǁǇĴĵǅǈǕǈ

Ƭ ķĸǅǀƼĵĴ Ʋ.ƭ.

ƲƷƵƬƧ ƴ: ưƭ1 ǍǊĵǊǎĶǅǌ Æ

ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ ĴǈǅǊǔķĴǌ ǊĵǊǔ
ƭĴĸǅǊǔķĴ Ǔĵǐķǃ (ķĸƽǇĶǎǊǌ)

ƵĶǋǊĸǊǈǅǈĶǋǁǅǆƽǌ ǋǊǀǊǇƽǌ
5ƫƶ3

Wind-up

ƯĶĸĴĸǓǅķǃ ƾ ĵǋĴķĸǃǋǅǊǊȽǃķǃ PKC
ĳǐķĹǊǋǍǇȽǐķǃ

ƩǈȽķǎǍķǃ ƵǍǈĴĸǅǆƾǌ
ƧǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆǓĸǃĸĴǌ

ƳǋǐĸĶƦǈĶǌ c-fos, c-jun

ĳƧƬưƲƯƩưƲ “WIND UP” (“ƭƲƷƴ¨ƬƵƯƧ”)
• ƷĶǋĵǅƽǁĶǋķǃ ǈĶǍǋǕǈǐǈ ǊǅķǄȽǊǍ ǆƽǋĴĸǊǌ N.M
• Ƨǔǉǃķǃ ĴĴǈĸƾķĶǐǈ ĴǓ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ĸǊǍ ư.Ư
• Ƨǔǉǃķǃ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃǌ ĸǐǈ ǆǍĸĸƼǋǐǈ
• ¨ǅĴĸƾǋǃķǃ ĸǃǌ ĵǅƽǁĶǋķǃǌ ǆĴǅ ĂĶĸƼ ĸǊǈ ĸĶǋĂĴĸǅķĂǓ ĸǐǈ
ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ĶǋĶǄǅķĂƼĸǐǈ

ƭƩưƶƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ
ƷĶǋĴǇǁǃķȽĴ
ƧǇǇǊĵǍǈȽĴ

ƳĶǋǅǊǎƾ ǁǔǋǐ

ƧǍĸǓĂĴĸǊǌ ƳǓǈǊǌ

ƧǓ ĸǃ ǀǇƼǀǃ

ƯĶĸĴĴǅķǄƾķĶǅǌ

ƭƩưƶƴƬƭƫ ƩƷƧƬƵĲƫƶƲƳƲƬƫƵƫ
ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃ ĸǐǈ ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ
ǈĶǍǋǕǈǐǈ ķĸǊ ƭưƵ ĸǐǈ ĵǅǆǕǈ ĸǊǍǌ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǕǈ ƾ ǎĴĂǃǇǊǔ ǊǍĵǊǔ ǋǊķĴǁǐǁǕǈ
ǇǃǋǊĹǊǋǅǕǈ (ĹĴǅǈǓĂĶǈǊ wind-up)

ƧưƧƵƶƧƮƶƬƭƲƬ ưƩƷƴƲƯƩƶƧƨƬƨƧƵƶƩƵ
• 5-ƫƶ (ķĶǋǊĸǊǈȽǈǃ)
• ưǊǋĴĵǋĶǈĴǇȽǈǃ
• ƩǈĵǊǁĶǈƾ ǊǅǊĶǅĵƾ
(ĶǈĵǊǋĹȽǈĶǌ, ĶǁǆĶĹĴǇǅǈĶǌ)
• ACH
• GABA

ƫ ƵƩƴƲƶƲưƬưƫ ƭƧƬ ƫ ưƲƴƩƳƬưƩĳƴƬưƫ
ƴƷĲƯƬƪƲƷư ƶƫ ưƩƷƴƲ¨ƬƧƨƬƨƧƵƫ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ
PAG
DLPT
NE
RVM
5-HT
+
ƧǈǅǊǔķĴ ǊĵǓǌ

ƫ ƵƩƴƲƶƲưƬưƫ ƭƧƬ ƫ ưƲƴƩƳƬưƩĳƴƬưƫ
ƴƷĲƯƬƪƲƷư ƶƫ ưƩƷƴƲ¨ƬƧƨƬƨƧƵƫ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ
ƫ ķĶǋǊĸǊǈȽǈǃ ĵǋĴ ǆĴǅ ķĸǅǌ ĵǔǊ ǆĴĸǅǊǔķĶǌ
ǊĵǊǔǌ (ĴǈĴķĸĴǇĸǅǆƾ ǆĴǅ Ǌĵǐĸǅǆƾ)
ƫ ǈǊǋĶǅǈĶĹǋȽǈǃ ĹĴȽǈĶĸĴǅ Ǔĸǅ ĵǋĴ ĂǓǈǊ ķĸǃǈ
ǆĴĸǅǊǔķĴ ĴǈĴķĸĴǇĸǅǆƾ ǊĵǓ

-

ƲȽķǄǅǊ
ǆƽǋĴǌ

+

Ʃư¨ƲıƩưƫ ƲƳƬƲƩƬ¨ƫ
ƵǍǈĵƽǊǈĸĴǅ ĂĶ ǍǊĵǊǎĶȽǌ ǊǅǊĶǅĵǕǈ ǊǍ
ǀǋȽķǆǊǈĸĴǅ (ǆǍǋȽǐǌ) ķĸǅǌ ǋǊķǍǈĴĸǅǆƽǌ
ĴǊǇƾǉĶǅǌ ĸǐǈ ǋǐĸǊǁĶǈǕǈ ǋǊķĴǁǐǁǕǈ
ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǅǈǕǈ ķĸǊ ǊȽķǄǅǊ ǆƽǋĴǌ ĸǊǍ ư.Ư.

“ƳƷƮƫ” ƩƮƩıƸƲƷ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ
(GATE THEORY)
ƶǊ ĹǅǇǊķǊĹǅǆǓ ĴǉȽǐĂĴ
ǊǍ ĴǊĸĶǇĶȽ ĸǃ ǀƼķǃ
ǁǅĴ ĸǃǈ ĴǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆƾ
ĴǈĸǅĂĶĸǕǅķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
Ʋǅ ĂǃǎĴǈǅķĂǊȽ ǋǓǆǇǃķƾǌ ĸǊǍ ĶȽǈĴǅ ĸĶǇĶȽǐǌ ĵǅĴĹǊǋĶĸǅǆǊȽ
ĴǓ ĸǊǍǌ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǊǔǌ ĸǊǍ ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǊǔ ǓǈǊǍ
“ƳĴǄǊǇǊǁǅǆǓǌ” ƳǓǈǊǌ
“ƧķǄƽǈĶǅĴ ĸǃǌ ĵǅĶǁĶǋķǅĂǓĸǃĸĴǌ ĸǃǌ
ĂĶĂǀǋƼǈǃǌ”

ƧƮıƧƬƵĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ĳǍķǅǊǇǊǁǅǆǓǌ
“ƭĴǇǓǌ” – ƳǋǊķĴǋĂǊķĸǅǆǓǌ
ĳǍķǅǊǇǊǁǅǆƾ ǆĴǅ ĴǈĴķĸǋƽǏǅĂǃ ĵǅĴĸĴǋĴǎƾ
ĸǃǌ ǇĶǅĸǊǍǋǁǅǆƾǌ ǇĴķĸǅǆǓĸǃĸĴǌ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳǓǈǊǌ ǊǍ ǋǊƽǋǎĶĸĴǅ ĴǓ ĸǊ ǈĶǍǋǅǆǓ ķǔķĸǃĂĴ,
ķĴǈ ĴǊĸƽǇĶķĂĴ ǀǇƼǀǃǌ ƾ ĵǍķǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴǌ ķĶ
ǆƼǊǅǊ ķǃĂĶȽǊ ĸǊǍ
IASP 1994
ƳǓǈǊǌ ǊǍ ǋǊǆǔĸĶǅ ķĴǈ ƼĂĶķǃ ķǍǈƽĶǅĴ ĂǅĴǌ ǀǇƼǀǃǌ
ƾ ĴķǄƽǈĶǅĴǌ ǊǍ ĶǃǋĶƼǂĶǅ ĸǊ ķǐĂĴĸǊĴǅķǄǃĸǅǆǓ
ķǔķĸǃĂĴ
The Kyoto Protocol of IASP
Basic Pain Terminology 2008

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ

ƯƫƸƧưƬƵƯƲƬ ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƷ ƳƲưƲƷ
- ƳǊǇǇĴǇǊȽ
- ƵĶ ĵǅĴĹǊǋĶĸǅǆƽǌ ǄƽķĶǅǌ

 ¨ǅĴĹǊǋǊǊȽǃķǃ (ǋǊǌ ĴǋǎƽǁǊǈǊǍǌ ĸǔǊǍǌ)
ĸǐǈ ǆǍĸĸƼǋǐǈ Schwann Æ
ķĸǋǊĹƾ ǊĂĴǇƾǌ ĴǋĴǁǐǁƾǌ ĂǍĶǇȽǈǃǌ ķĶ
ķǔǈǄĶķǃ ǈĶǍǋǊĸǋǊĹǅǆǕǈ ĴǋĴǁǓǈĸǐǈ Æ
ĶȽĵǋĴķǃ ķĶ ĴǋĴǆĶȽĂĶǈǊǍǌ ǈĶǍǋǕǈĶǌ
- ĶƽǆĸĴķǃ ĸǃǌ ǀǇƼǀǃǌ
- ĴǍĸǓĂĴĸĶǌ ĶǆǊǇǕķĶǅǌ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ

 ¨ǅĴǆǊƾ ĂĶĸĴĹǊǋƼǌ NGF ǆĴĸƼ ĂƾǆǊǌ ĸǊǍ
ƼǉǊǈĴ Æ ǇĴǈǄĴķĂƽǈǃ ĶǅǆǊǅǈǐǈȽĴ
ǆǍĸĸĴǋǅǆǊǔ ķǕĂĴĸǊǌ & ǈĶǍǋǅǆǕǈ ķĸǓǎǐǈ Æ
ĴǋĴǁǐǁƾ ǊǍķȽĴǌ P & CGRP ķĸǅǌ
ĶĸǅĵĶǋǁǅǆƽǌ ȽǈĶǌ
ĴǋĴǁǐǁƾ ǊǍķȽĴǌ P ķĸǅǌ Aǀ ȽǈĶǌ Æ ĂǃǎĴǈǅǆƾ
ĴǇǇǊĵǍǈȽĴ

ƧĶǇĶǍǄƽǋǐķǃ ĸǊǅǆǕǈ ĴǋĴǁǓǈĸǐǈ (ǅǈĸĶǋǇĶǍǆȽǈĶǌ NGF
ǆ.Ǉ)
ƫ Ĵǔǉǃķǃ ĴǋĴǁǐǁƾǌ NGF Æ
ĴǋĴǁǐǁƾǌ BDNF Æ
ƳĶǋǅĹĶǋǅǆƾ & ǆĶǈĸǋǅǆƾ ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ
 ¨ǃĂǅǊǍǋǁȽĴ ǈĶǍǋǅǆǕǈ ǀǇĴķĸǕǈ
 ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĶǍĴǅķǄǃķȽĴ ĸǐǈ ǀǇĴķĸǕǈ ķĶ
ĂǃǎĴǈǅǆƼ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ ǆĴǅ ǎǃĂǅǆǊǔǌ
ĴǋƼǁǊǈĸĶǌ (ǋǊķĸĴǈǊĶǅĵƾ, ǆǍĸǊǆȽǈĶǌ)
Æ ĴǈǕĂĴǇǃ ǃǇĶǆĸǋǅǆƾ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴ
 ¨ǃĂǅǊǍǋǁȽĴ ǈĶǍǋǕĂĴĸǊǌ Æ ĴǍĸǓĂĴĸĶǌ ǆĴǅ
ǋǊǆǇǃĸƽǌ ĶǆǊǇǕķĶǅǌ
 ƷĶǋĶǍĴǅķǄǃķȽĴ ķĸǃ ǈǊǋĴĵǋĶǈĴǇȽǈǃ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ
 ƧǇǇĴǁƾ ķĸǃ ĵǅƼĂĶĸǋǊ ǆĴǅ/ƾ ķĸǃ
ĂǍĶǇǅǈǊǊȽǃķǃ ĸǐǈ ĴǉǓǈǐǈ Æ ĴǈǕĂĴǇǃ
Ĵǁǐǁƾ ĸǊǍ ĶǋĶǄȽķĂĴĸǊǌ Æ
ĴǍĸǊĸǋǊĹǊĵǊĸǊǔĂĶǈǃ ĵǅƽǁĶǋķǃ ĴǓ ƽǈĴ ĂǓǈǊ
ĶǋƽǄǅķĂĴ
 ƩĹĴĸǅǆƾ ĶǅǆǊǅǈǐǈȽĴ (ephases)
- Ƨǀ Æ C Æ ĴǇǇǊĵǍǈȽĴ
- Ƨǀ Æ NMDA ǍǊĵǊǎĶȽǌ Æ wind-up
- ƵǔǂĶǍǉǃ ƧǅķǄǃĸǅǆǊǔ – ƵǍĂĴǄǃĸǅǆǊǔ
ķǍķĸƾĂĴĸǊǌ Æ ǆĶǈĸǋǅǆƾ ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ


ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ
ƧǇǇǊȽǐķǃ ĸǃǌ ƽǆĹǋĴķǃǌ ĵǅĴǔǇǐǈ ǅǓǈĸǐǈ
ƠǆĹǋĴķǃ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ ĵǍǈĴĂǅǆǓ ưa+
- ķĸǅǌ C ȽǈĶǌ (Nav 1.8 & Nav 1.9)
- ķĸǊ ǈǐĸǅĴȽǊ ĂǍĶǇǓ (Nav 1.3)

ƯĶĸĴǁǋĴĹƾ Nav 1.8 & Nav 1.9 ķĸĴ ǁƼǁǁǇǅĴ
ĸǐǈ ǊȽķǄǅǐǈ ǋǅǂǕǈ
 ƯĶĸĴĸǓǅķǃ & ķǍǈǕǄǃķǃ ĴǍĸǕǈ ĸǐǈ ǍǊĂǊǈƼĵǐǈ
Na+ ķĸǅǌ ĶǋǅǊǎƽǌ ĸǃǌ ǀǇƼǀǃǌ & ĸǊǍ ǈĶǍǋǕĂĴĸǊǌ

ƠǆĹǋĴķǃ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ ķǔǈĵĶķĂǊ
ĵǅĴǔǇǐǈ Na+ & HCN ĵǅĴǔǇǐǈ ķĶ Ƨ+ C ȽǈĶǌ



ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ
ƧǇǇǊȽǐķǃ ĸǃǌ ƽǆĹǋĴķǃǌ ĵǅĴǔǇǐǈ ǅǓǈĸǐǈ






ƠǆĹǋĴķǃ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ ĵǍǈĴĂǅǆǓ Ca+
& ǍǊĂǊǈƼĵǐǈ ĸǊǍǌ (Cav 2.2 & a2ĵ)
ƠǆĹǋĴķǃ ĸǐǈ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ ķǔǈĵĶķĂǊ
ĵǅĴǔǇǐǈ Ca++ (NMDA & P2X3 ǍǊĵǊǎĶȽǌ)
ķĸǊ ǊȽķǄǅǊ ǆƽǋĴǌ
ƠǆĹǋĴķǃ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ ĵǍǈĴĂǅǆǓ
ĵǅĴǔǇǐǈ ƭ+ ķĶ Ƨ & C ȽǈĶǌ
ƮĶǅĸǊǍǋǁȽĴ ĶǉĴǋĸǕĂĶǈǐǈ ĴǓ ĸǊ ķǔǈĵĶķĂǊ
ĵǅĴǔǇǐǈ Cl- (GAƨAA ǍǊĵǊǎĶȽǌ)

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ

ƸǋǓǈǅĴ ǀǇƼǀǃ

ƶǋĴǍĂĴĸǅķĂƽǈǊ
ǈĶǔǋǊ

ƧǈǕĂĴǇǃ ĶǋǅĹĶǋǅǆƾ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴ

ƯĶǁƼǇǃ Ĵǔǉǃķǃ ĵǅĶǁĶǋķǅĂǓĸǃĸĴǌ ĸǃǌ ĂĶĂǀǋƼǈǃǌ Æ
- ĶǆǊǇǕķĶǅǌ ĂĶ ĶǇƼǎǅķĸǊ ĶǋĶǄǅķĂǓ
- ĴǍĸǓĂĴĸĶǌ ĶǆǊǇǕķĶǅǌ Æ
- ĶĹĴĸǅǆƾ ĶǅǆǊǅǈǐǈȽĴ

ƷǊĵǊǎƽĴǌ

¨ǋĴķĸǃǋǅǊǊȽǃķǃ ǍǊĵǊǎƽǐǈ NMDA
ǆĴǅ Ăǃ NMDA
ƩǈĵǊǆǍĸĸƼǋǅǊǌ

ĳǐķĹǊǋǍǇȽǐķǃ
ƵǍǈĴĸǅǆƾ ĴǓĸĶǇĶķĂĴĸǅǆǓĸǃĸĴ

RAJ 1994

ƩǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ ǋǐĸǊǁĶǈǕǈ ǋǊķĴǁǐǁǕǈ
ĴǇǁǊǒǊĵǊǎƽǐǈ Æ ƭĶǈĸǋǅǆƾ ƩǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ
(Central Sensitization)

stimulus

PNS

nerve
pathophysiology

ƳǋǐĸĶǑǈĶǌ
C-fos C-jun

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǾȃǼȊȇǿȀǾǺȁǹǺǾ

ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘʌȡȦĲȠȖİȞȫȞʌȡȠıĮȖȦȖȫȞĮȜȖȠȨʌȠįȠȤȑȦȞÆ
ȀİȞĲȡȚțȒǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ &HQWUDO6HQVLWL]DWLRQ

injury triggered
“central sensitization”
receptor
sensitization

Ƨǔǉǃķǃ ĶǈĵǊǆǍĸĸƼǋǅǊǍ Ca++
ƯĶĸĴĸǓǅķǃ ĸǃǌ PKC ƾ ĵǋĴķĸǃǋǅǊǊȽǃķǃ

ưǐĸǅĴȽǊǌ ƯǍĶǇǓǌ
ƲȽķǄǅǊ ƭƽǋĴǌ

ƳƩƴƬĳƩƴƬƭƫ ưƩƷƴƬƭƫ ƨƮƧƨƫ

¨ǅĴǋǆƾǌ ĴĶǇĶǍǄƽǋǐķǃ ĵǅĶǁĶǋĸǅǆǕǈ
ĴĂǅǈǊǉƽǐǈ

LQMXU\WULJJHUHG
³FHQWUDOVHQVLWL]DWLRQ´
UHFHSWRU
VHQVLWL]DWLRQ

CNS

perception

sympathetic outflow

ƵƷƯƳƧĲƫƶƬƭƧ ¨ƬƧƶƫƴƲƷƯƩưƲƵ ƳƲưƲƵ

ưĶǍǋǊĴǄǃĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ķǍǈǊĵĶǍǓĂĶǈǊǌ ĴǓ
ĴǁǁĶǅǊǆǅǈǃĸǅǆƾ ĴķĸƼǄĶǅĴ ǆĴǅ ĸǋǊĹǅǆƽǌ ĴǇǇĴǁƽǌ

VWLPXOXV

316

QHUYH
SDWKRSK\VLRORJ\

&16

SHUFHSWLRQ

V\PSDWKHWLFRXWIORZ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ưƶƬƧƬƲƵ ƯƷƩƮƲƵ
1. ƳǋǊķĶǆǀǊǇƾ ǀǇĴķĸǕǈ Ƨǀ ǅǈǕǈ ĴǓ ĸǊ IV ķĸĴ “ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆƼ”
ƽĸĴǇĴ (I & II)
2. ƧǍǉǃĂƽǈǃ ǈĶǔǋǐķǃ ǁĴǁǁǇǅĴǆǕǈ ǆǍĸĸƼǋǐǈ ĸǔǊǍ Ƨ ĴǓ
ķǍĂĴǄǃĸǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ (ĶǋǅǆǍĸĸĴǋǅǆǓ “ǆĴǇƼǄǅ”)
3. ƧǍĸǓĂĴĸǃ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴ ǁĴǁǁǇǅĴǆǕǈ ǆǍĸĸƼǋǐǈ ĸǔǊǍ Ƨ (ǇǓǁǐ
ķǍĂĴǄǃĸǅǆƾǌ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴǌ)
4. ƷĶǋƽǆǆǋǅķǃ ǁǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǊǔ Æ WIND UP
5. ƧǕǇĶǅĴ ĴǈĴķĸĴǇĸǅǆǕǈ (GABA/ǇǍķǅǈĶǋǁǅǆǕǈ) ǈĶǍǋǕǈǐǈ
6. ƧǍĸǓĂĴĸǃ ǍĶǋĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴ WDRN Æ ƽǆĸǊĴ ķƾĂĴĸĴ, Ĵǔǉǃķǃ
ǋǍǄĂǊǔ ĵǅƽǁĶǋķǃǌ ĴǓ ǊǊǅǊĵƾǊĸĶ ĶǋƽǄǅķĂĴ ǁĶǅĸǊǈǅǆǕǈ
ǆĶǈĸǋǊĂǓǇǐǈ ǅǈǕǈ Æ ĶƽǆĸĴķǃ ĵĶǆĸǅǆǕǈ ĶĵȽǐǈ
7. ƧǈĴĵǅǊǋǁƼǈǐķǃ ǊǅķǄȽǊǍ ǆƽǋĴĸǊǌ

NMDA ƷƳƲ¨ƲƸƩƬƵ
ƴǓǇǊǌ ǆǇĶǅĵȽ ķĸǃ ǈǐĸǅĴȽĴ ǍĶǋĶǍĴǅķǄǃķȽĴ
- ƵĶ ǍǏǃǇƽǌ ķǍǁǆĶǈĸǋǕķĶǅǌ ķĸǊ ǈǐĸǅĴȽǊ ĂǍĶǇǓ
- ĳǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ĶǈĶǋǁǊǊǅǊǔǈĸĴǅ ĴǓ C ȽǈĶǌ
- Ƨǁǐǈǅķĸƽǌ: ıǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǓ & ƧķĴǋĸǅǆǓ Ʋǉǔ
- ƧǈĶǈĶǋǁĶȽǌ ǇǓǁǐ ĴǊǆǇĶǅķĂǊǔ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǕǈ
ķǍǁǆĶǈĸǋǕķĶǐǈ Mg++
- ƳĴǋĴĸĶĸĴĂƽǈǃ ĶǆǓǇǐķǃ C ǅǈǕǈ Æ ĵǅĴǆǊƾ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǊǔ ĴǊǆǇĶǅķĂǊǔ Mg++ Æ ĵǋƼķǃ
ǁǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǊǔ

ƭƩưƶƴƬƭƫ ƷƳƩƴ¨ƬƩıƩƴƵƫ
“WIND UP” (“ƭƲƷƴ¨ƬƵƯƧ”)
-> ƯĶǁƼǇǃ Ĵǔǉǃķǃ ĴĴǈĸƾķĶǐǈ ĴǓ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ư.Ư.
-> Ƨǔǉǃķǃ ĴǈĸĴǓǆǋǅķǃǌ ĸǐǈ ǆǍĸĸƼǋǐǈ
-> ¨ǅĴĸƾǋǃķǃ ĸǃǌ ĵǅƽǁĶǋķǃǌ ǆĴǅ ĂĶĸƼ ĸǊǈ ĸĶǋĂĴĸǅķĂǓ ĸǐǈ
ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ĶǋĶǄǅķĂƼĸǐǈ (ĂĶĸĴĴǅķǄƾķĶǅǌ)

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ưƶƬƧƬƲƵ ƯƷƩƮƲƵ (ƲƳƬƵĲƬƲ ƭƩƴƧƵ)
ƩǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ ǁǇǊȽĴǌ (ĂǅǆǋǊǁǇǊȽĴ, ĴķĸǋǊǆǔĸĸĴǋĴ
ǊǇǅǁǊĵĶǈĸǋȽĸĶǌ) Æ
- ĵǅĴĸĴǋĴǎƾ ķĸǃ ǋǔǄĂǅķǃ ĸǃǌ ĵǅĶǁĶǋķǅĂǓĸǃĸĴǌ
ĸǐǈ ǈĶǍǋǅǆǕǈ ĴǊǇƾǉĶǐǈ ǆĴǅ ĸǐǈ ǆǍĸĸĴǋǅǆǕǈ
ķǐĂƼĸǐǈ
- Ĵǔǉǃķǃ Ķǅƽĵǐǈ ĶǉǐǆǍĸĸĴǋȽǊǍ ǁǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǊǔ

ƧưƧƵƶƲƮƫ ƧııƫƵ ƭƩưƶƴƲƯƲƮư
ƩƴƩĲƬƵƯƧƶư (DEAFFERENTATION)
• ƷĶǋĶǍĴǅķǄǃķȽĴ
ĵǅǆĸǍǊǄĴǇĴĂǅǆƾǌ ǊĵǊǔ
• ƧǈǕĂĴǇǃ ĵǅƽǁĶǋķǃ
ǆĶǈĸǋǅǆǕǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ Ǎǋƾǈǐǈ

¨Ʃư ƩƯƳƮƩƭƩƶƧƬ ƵƶƲư ƧƮıƧƬƵĲƫƶƬƭƲ ƳƲưƲ

ƧưƶƩƴƧ ƩıƭƩĳƧƮƬƭƧ ƭƷƶƶƧƴƧ
 ƭĶǈĸǋǅǆƾ ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ Æ ĶǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ NMDA
ǍǊĵǊǎƽǐǈ ķĸǊǈ ǅǓǆĴĂǊ Æ “ĂǈƾĂǃ” ǓǈǊǍ
 ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĂĶĸĴǀȽǀĴķǃ ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǇǃǋǊĹǊǋǅǕǈ
 ƧǕǇĶǅĴ ĶǆǇĶǆĸǅǆƾǌ ǋǊǕǄǃķǃǌ ǀǇĴĸǅǆǕǈ ǆĴǅ Ăƾ
ǀǇĴĸǅǆǕǈ ĶǋĶǄǅķĂƼĸǐǈ
- ¨ƽǎǊǈĸĴǅ ĵǅĴķĸǋĶǀǇǐĂƽǈĶǌ ǇǃǋǊĹǊǋȽĶǌ
- ƫ ĂĶĸƼĹǋĴķƾ ĸǊǍǌ ķĶ ǓǈǊ:
ĂǊǈĴĵǅǆǓ ĹĴǅǈǓĂĶǈǊ ǁǅĴ ǆƼǄĶ ƼĸǊĂǊ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ

ƶǊ ǊǇǔǇǊǆǊ ĴǊĸƽǇĶķĂĴ ĸǐǈ ǊǇǇĴǇǕǈ
ĴǄǊĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǕǈ ĴǇǇĴǁǕǈ ǊǍ
ĴǈĴĸǔķķǊǈĸĴǅ ķĸǊ ƳưƵ & ƭưƵ, ĂĶĸƼ ĴǓ
ĂǅĴ ǈĶǍǋǅǆƾ ǀǇƼǀǃ ƾ ĴķǄƽǈĶǅĴ

ƳƧĲƲĳƷƵƬƲƮƲıƬƧ ƶƲƷ ƳƲưƲƷ
ƶǓķǊ Ǌ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǓǌ ǓķǊ ǆĴǅ Ǌ ĴǄǊǇǊǁǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ĴǆǊǇǊǍǄǊǔǈ ĸǅǌ ȽĵǅĶǌ ǊĵǊǔǌ. ƩǆĶȽǈǊ ǊǍ ĴǇǇƼǂĶǅ ĶȽǈĴǅ
ĸǊ ĂƾǈǍĂĴ ǊǍ ĹĸƼǈĶǅ ķĸǊǈ ĶǁǆƽĹĴǇǊ

ƯƫƸƧưƬƵƯƲƬ ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƷ ƳƲưƲƷ
 Ʋ ǆĴĸĴǋǋƼǆĸǃǌ ĸǐǈ ĴǇǇĴǁǕǈ ĴǋǎȽǂĶǅ ĂƽķĴ ķĸǊ
ĶǋǅĹĶǋǅǆǓ ǈĶǔǋǊ:
- ĴǇǇĴǁƽǌ ķĸǊǍǌ ĵǅĴǔǇǊǍǌ ǅǓǈĸǐǈ
- ĴǇǇĴǁƽǌ ķĶ ǈĶǍǋǊĸǋǊĹǅǆǊǔǌ ĴǋƼǁǊǈĸĶǌ
Æ ĴǇǇĴǁƽǌ ķĸǅǌ ǆĶǈĸǋǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ ĸǐǈ
ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ǈĶǔǋǐǈ
Æ ĴǇǇĴǁƾ ķĸǃǈ ƽǆǇǍķǃ & ǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴ
ĂĶĸĴǀǅǀĴķĸǕǈ
Æ Ĵǔǉǃķǃ ĵǅĶǁĶǋķǅĂǓĸǃĸĴǌ ǈǐĸǅĴȽǐǈ
ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǈĶǍǋǕǈǐǈ
Æ ǆĶǈĸǋǅǆƾ ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ
 ƧǇǇĴǁƾ ķĸĴ ǆĴĸǅǓǈĸĴ ĴǈĴķĸĴǇĸǅǆƼ ķǍķĸƾĂĴĸĴ:
ĶǆĸǋƽǊǈĸĴǅ ķĶ Ǌĵǐĸǅǆƽǌ ĶǈƽǋǁĶǅĶǌ

ưƩƷƴƲƳƧĲƫƶƬƭƲƵ ƳƲưƲƵ
ƣǇĶǌ ƾ ĶǋǅķķǓĸĶǋĶǌ ĴǓ ĸǅǌ ĴǇǇĴǁƽǌ ķĸǊ ƭưƵ
ǊĹĶȽǇǊǈĸĴǅ ķĶ ĴǈǕĂĴǇǃ ķǃĂĴĸǊĵǓĸǃķǃ ĴǓ ĸǊ ƳưƵ
ĶǉĴǅĸȽĴǌ ǍĶǋĵǅƽǁĶǋķǃǌ ĸǐǈ ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ
ǈĶǍǋǕǈǐǈ, ǊǍ ķǍǈĵƽĶĸĴǅ ĂĶ ĴǈǕĂĴǇǃ ǋǔǄĂǅķǃ ĸǐǈ
ĵǅĴǔǇǐǈ Na+ Æ ǋǐĸĴǋǎǅǆǓǌ ķĸǓǎǊǌ ǁǅĴ
ǄĶǋĴĶǍĸǅǆƽǌ ĴǋĶĂǀƼķĶǅǌ
Dickenson, 2008
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Μέτρηση και Αξιολόγηση του Πόνου
Αδριάνα Σπύρου, Αναισθησιολόγος, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”
Εννοιολογία του Πόνου
Ο πόνος είναι μια σύνθετη ανθρώπινη εμπειρία και όχι μια απλή αίσθηση. Σύμφωνα με την Διεθνή
Εταιρεία για την Μελέτη του Πόνου (IASP), ο πόνος είναι «μια δυσάρεστη αισθητική και
συναισθηματική εμπειρία, που συνδέεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη ή περιγράφεται
με ορολογία τέτοιας βλάβης».
Αυτός ο ορισμός αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμενικών, αισθητικών
παραμέτρων του πόνου και των υποκειμενικών, συναισθηματικών και ψυχολογικών
χαρακτηριστικών του.
Η σύγχρονη άποψη των χαρακτηριστικών του πόνου είναι πολυδιάστατη με ταυτόχρονη ανάμειξη
αισθητικών (εντόπιση, ένταση, ποιότητα), συναισθηματικών (ανησυχία, άγχος) και γνωσιακών
(σκέψεις που αφορούν την αιτία και σημασία του πόνου) συνιστωσών.
Εκτίμηση του Πόνου
Η εκτίμηση του πόνου είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του μεγέθους του πόνου και της
αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής. Τα περισσότερα Κέντρα Αντιμετώπισης του
πόνου χρησιμοποιούν ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο και δελτίο εξέτασης ώστε να έχουν
ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του αρώστου.
x Ιστορικό. Γενικό ιατρικό ιστορικό και ιστορικό πόνου. Το ιστορικό πόνου πρέπει να διευκρινίζει
την εντόπιση, ένταση σε ηρεμία και κίνηση, ποιότητα, χρονικά χαρακτηριστικά, παράγοντες
που επιδεινώνουν ή αμβλύνουν τον πόνο, συνοδά συμπτώματα, επίπεδο λειτουργικότητας,
επίδραση στον ύπνο, κοινωνική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, προηγηθείσες
θεραπείες.
x Φυσική εξέταση. Έχει σκοπό να συνδέσει την επώδυνη σημειολογία που αναφέρει ο άρρωστος
με την ανατομική οδό του πόνου. Συμβάλει επίσης ουσιαστικά στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας κατά την επανεξέταση του ασθενούς.
x Εργαστηριακές εξετάσεις. Απαραίτητες είναι αυτές που απαιτούνται για την συνέχιση ή
τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής.
x Μέθοδοι μέτρησης του πόνου. Οι προσεγγίσεις εκτίμησης και υπολογισμού του πόνου
διακρίνονται σε τεχνικές αυτοεκτίμησης και σε μη λεκτικές, παρατηρητικές μετρήσεις. Οι
μετρήσεις αυτοεκτίμησης χρησιμοποιούν κυρίως λεκτική αναφορά για την περιγραφή της
υποκειμενικής εμπειρίας του ατόμου με συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλίμακες
αυτοβαθμολόγησης όσο και μη λεκτικές μεθόδους όπως είναι η σχεδίαση του πόνου, η οπτική
αναλογική κλίμακα, η κλίμακα εκφράσεων προσώπου. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται
ικανοποιητική πνευματική και γλωσσική ικανότητα για την κατανόηση του θέματος και την
παραγωγή ακριβούς απάντησης.
Οι μετρήσεις παρατήρησης εστιάζονται σε μη λεκτικά, εμφανή σημάδια πόνου όπως διαφορές
στην ποιότητα του λόγου, το κλάμα, την έκφραση του προσώπου, τις κινήσεις και τις στάσεις των
άκρων και του κορμού. Χρησιμεύουν κυρίως σε νήπια, παιδιά που δεν μπορούν να
επικοινωνήσουν, άτομα με πνευματική ή φυσική ανικανότητα γενικά. Οι μετρήσεις παρατήρησης
μπορεί επίσης να εστιάσουν σε αλλαγές συνηθειών της καθημερινής ζωής όπως ο ύπνος, το
φαγητό, η εργασία, το παιχνίδι, κοινωνική συμμετοχή.
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Παρόλο που οι πληροφορίες παρατήρησης αποκτώνται εύκολα συχνά αντανακλούν δυνητικά
μεροληπτικές και αναξιόπιστες προσεγγίσεις της έντασης του πόνου.
Οι μετρήσεις αυτοεκτίμησης διακρίνονται σε μονοδιάστατες και πολυδιάστατες ανάλογα με τον
αριθμό των εκτιμώμενων διαστάσεων.
x Εργαλεία εκτίμησης. Τυποποιημένες και αναπαραγόμενες μέθοδοι εκτίμησης της έντασης του
πόνου έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της έντασης το
πόνου, την ανάπτυξη θεραπευτικής αγωγής και τον υπολογισμό και απόδειξη της
αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης. Ιδανικά, μόνο έγκυρα εργαλεία που είναι αρκετά
ευαίσθητα για την μέτρηση αλλαγών πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σημαντικό είναι η επιλογή
του καταλληλότερου για τον ασθενή εργαλείου με βάση την ηλικία του, την γνωσιακή
λειτουργία και την προηγούμενη εμπειρία του ασθενή με το εργαλείο. Είναι απαραίτητο, το
εργαλείο που επιλέγεται για την εκτίμηση της έντασης του πόνου να εφαρμόζεται
συστηματικά και με συνέπεια.
Υπάρχουν τέσσερεις (4) κύριες μονοδιάστατες κλίμακες πόνου που χρησιμοποιούνται στην κλινική
πράξη για αντικειμενική εκτίμηση του πόνου: η αριθμητική κλίμακα ταξινόμησης Numeric Rating
Scale (NRS), η λεκτική περιγραφική κλίμακα Verbal Descriptor Scale (VDS), η οπτική αναλογική
κλίμακα Visual Analog Scale (VAS) και η κλίμακα εκφράσεων πόνου Faces Pain Scale (FPS).
Καθεμία αποτελεί έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση έντασης πόνου. Η Iowa Pain Thermometer (IPT)
είναι μια άλλη μονοδιάστατη κλίμακα πόνου που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη.
Τα περισσότερο υποκειμενικά πολυδιάστατα εργαλεία εκτίμησης πόνου όπως το Ερωτηματολόγιο
Πόνου Mc Gill Pain Questionnaire (MPQ) και η Σύντομη Απογραφή Πόνου Brief Pain Inventory (BPI)
είναι επίσης έγκυρες μετρήσεις οξέος και χρόνιου πόνου.
Μετρήσεις Αυτοεκτίμησης
A. Μονοδιάστατες Κλίμακες Ταξινόμησης Πόνου
Είναι εργαλεία που χρησιμεύουν πρωταρχικά για γρήγορη εκτίμηση και υποκειμενική
ποσοτικοποίηση. Επιτρέπουν στον ασθενή να αυτοεκτιμήσει μια διάσταση της εμπειρίας του από
τον πόνο, το επίπεδο έντασης του πόνου.
Είναι περισσότερο χρήσιμα για την εκτίμηση πόνου με φανερή αιτία, όπως μετεγχειρητικός πόνος
και οξύ τραύμα ενώ μπορεί να υπεραπλουστεύσουν την εκτίμηση πιο πολύπλοκων συνδρόμων
πόνου.
Αριθμητική Κλίμακα NRS
Οι ασθενείς υποδεικνύουν πόσο έντονος είναι ο πόνος σε μια κλίμακα από 0 έως 10, όπου 0
τυπικά αντιπροσωπεύει «καθόλου πόνος», 5 «μέτριος πόνος» και 10 «ο χειρότερος πόνος που
πορεί να φανταστεί». Συνήθως παρουσιάζεται στον ασθενή λεκτικά, μπορεί όμως και οπτικά.
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Λεκτική Κλίμακα Ταξινόμησης
Οι VRS, VDS και Απλή Περιγραφική Κλίμακα (SDS) είναι εναλλακτικοί όροι για μια ομάδα απλών
στην χρήση και εύκολα κατανοητών εργαλείων έντασης πόνου, που χρησιμεύουν στην κλινική
πρακτική. Χρησιμοποιούνται από τέσσερα (4) έως έξη (6) επίθετα για να περιγράψουν
αυξανόμενα επίπεδα έντασης του πόνου (καθόλου πόνος, ελαφρύς, ενοχλητικός, βασανιστικός,
φοβερός ή αβάστακτος πόνος).
Συνήθως χρησιμοποιείται η VRS που αποτελείται από τέσσερεις (4) περιγραφές έντασης πόνου
όπως : καθόλου, ελαφρύς, μέτριος και σοβαρός. Η μέθοδος αυτή είναι εύκολα κατανοητή από
άτομα χωρίς γνωσιακά προβλήματα και εκτελείται ταχύτατα, αλλά έχει μικρή ακρίβεια και
ευαισθησία.
Η κλίμακα VRS δεν είναι τόσο ευαίσθητη όσο η NRS σε αλλαγές της θεραπείας βασισμένες στην
ένταση του πόνου γιατί χρησιμοποιείται μόνο περιορισμένος αριθμός περιγραφών.
Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS)
Η VAS είναι μια αποτελεσματική μέτρηση της έντασης πόνου που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως
στην έρευνα και κλινική πράξη.
Η πιο κοινή VAS είναι μια γραμμή 100 mm, που παρουσιάζεται συνήθως στην οριζόντια
κατεύθυνση, μπορεί όμως και στην κατακόρυφη και επιγράφεται στα τελικά άκρα με τις λέξεις
¨καθόλου πόνος¨ και ¨χειρότερος πόνος που μπορεί να φανταστεί¨.
Ο ασθενής καλείται να σημειώσει στη γραμμή με μολύβι στο σημείο όπου αντιστοιχεί καλύτερα
στο παρόν επίπεδο της έντασης του πόνου.
Ιδανικά, η γραμμή πρέπει να σημειωθεί για πόνο σε ηρεμία καθώς και σε πόνο κατά τη διάρκεια
κίνησης.
Η σχετική έλλειψη περιγραφικών νύξεων και σημειωμάτων στη γραμμή της VAS πιστεύεται ότι
εξασφαλίζει μεγαλύτερη επιστημονική εγκυρότητα, αλλά μπορεί να προκαλεί σύγχυση σε πολύ
νέα και ηλικιωμένα άτομα. Γι’ αυτό το λόγο ο ασθενής πρέπει να διδάσκεται νωρίς για το τι είναι
η γραμμή και τα τελικά άκρα και πώς να σημειώσει πάνω σ’ αυτά. Η VAS έχει υψηλό βαθμό
ευαισθησίας γιατί μικρές αλλαγές της έντασης του πόνου μπορεί να εντοπιστούν. Όταν
συγκρίνεται με τη VRS, αποτέλεσμα περίπου 30mm στην 100mm VAS αντιστοιχούν σε μέτριο πόνο
ενώ τα 54mm ή περισσότερο σε σοβαρό πόνο.
Κλίμακα Εκφράσεων Πόνου (FPS)
Περιλαμβάνει μία σειρά από έξι (6) εκφράσεις προσώπου, που ποικίλλουν από ένα γελαστό
πρόσωπο που αντιπροσωπεύει την έλλειψη πόνου μέχρι ένα δακρυσμένο πρόσωπο που
αντιστοιχεί στο χειρότερο δυνατό πόνο. Οι ασθενείς σημειώνουν το πρόσωπο που αντανακλά
καλύτερα την ένταση του πόνου τους. Παρ’ όλο που σχεδιάστηκε για χρήση στον παιδιατρικό
πληθυσμό, πρόσφατες μελέτες έδειξαν χρησιμότητα σε ενήλικες, ιδιαίτερα αυτούς με γνωσιακά
προβλήματα.
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Θερμόμετρο Πόνου IOWA (IPT)
Το Θερμόμετρο Πόνου IOWA (IPT) είναι διάγραμμα ενός
θερμομέτρου που αντανακλά αυξανόμενο επίπεδο
έντασης πόνου με περιγραφικές λέξεις όπως όχι πόνος,
ελαφρύς, μέτριος, σοβαρός, πολύ σοβαρός και ο πιο
δυνατός πόνος που μπορεί να φανταστεί. Ο ασθενής
σημειώνει δίπλα στην λέξη που αντιπροσωπεύει
περισσότερο την ένταση του πόνου εκείνη την στιγμή. Τα
εργαλείο αυτό είναι λεκτική περιγραφική κλίμακα που
χρησιμοποιείται σε ηλικιωμένους ασθενείς και παιδιά.
B. Πολυδιάστατα Εργαλεία Εκτίμησης Πόνου
Τα Πολυδιάστατα Εργαλεία Εκτίμησης Πόνου μας
εφοδιάζουν με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά του πόνου του ασθενή και τα
αποτελέσματά του στην καθημερινή του ζωή.
Σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν την αυτοεκτίμηση του
ασθενή. Η μέτρηση του πόνου δεν αφορά μόνο την
ένταση του πόνου αλλά και την πολυδιάστατη φύση της
εμπειρίας του πόνου καθώς και την βλαπτική του
επίδραση στην λειτουργία και κινητικότητα του ασθενή.
Ερωτηματολόγιο Πόνου Mc Gill Pain Questionnaire
Το ερωτηματολόγιο Mc Gill πρωτότυπα δημιουργήθηκε από τους Melzack και Torgerson και είναι
ένα από τα παλαιότερα και πιο δοκιμασμένα εργαλεία πολυδιάστατης εκτίμησης πόνου.
Αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει σχέδια του σώματος για την
διευκόλυνση της εντόπισης και κατανομής του πόνου. Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιούνται
εβδομήντα οκτώ (78) περιγραφές που αξιολογούν τις αισθητικές, συγκινησιακές και γνωστικές
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διαστάσεις του πόνου. Αυτές κατανέμονται σε 20 ομάδες. Η αισθητική ομάδα περιλαμβάνει 10
υποομάδες, η συναισθηματική 5, η γνωστική 1 και η ποικίλη ομάδα περιλαμβάνει 4 υποομάδες.
Σε κάθε ομάδα τα περιγραφικά επίθετα τακτοποιούνται ανάλογα με την υποδηλούμενη ένταση
του πόνου και καθορίζουν μια διαβάθμιση τιμών από το 1, για τον ελάχιστο πόνο, μέχρι το 5, για
τον μέγιστο πόνο. Οι ασθενείς καλούνται να επιλέξουν μια λέξη από κάθε κατηγορία που
περιγράφει καλύτερα τον πόνο τους και τα συνοδά συναισθήματα και αισθήσεις στον
συγκεκριμένο χρόνο. Οι διαβαθμίσεις τιμών των επιλεγμένων λέξεων αθροίζονται για να έχουμε
τον Ολικό Δείκτη Ταξινόμησης Πόνου Pain Rating Index PRI – Total και ξεχωριστή βαθμολογία για
την αισθητική ομάδα PRI – Sensory, την συναισθηματική PRI – Affective, την γνωστική PRI –
Evaluative και ποικίλη ομάδα PRI – Miscellaneous. Το τρίτο μέρος αξιολογεί πώς μεταβάλλεται ο
πόνος μέσα στο χρόνο και καταγράφει τις παραμέτρους που τον αυξάνουν ή τον ανακουφίζουν. Το
τέταρτο μέρος αποτελεί μία λεκτική περιγραφική κλίμακα για την εκτίμηση της έντασής του από το
1 έως το 5. Η πληροφορία που λαμβάνεται από το ερωτηματολόγιο Mc Gill παράγει τρείς δείκτες :
(i) Δείκτης Ταξινόμησης Πόνου (Pain Rating Index – PRI), (ii) Ένταση παρόντος πόνου (Present Pain
Intensity – PPI) και (iii) Αριθμός επιλεγμένων λέξεων (Number of Words Chosen – NWC).
Το ερωτηματολόγιο Mc Gill χρειάζεται 5 έως 15 λεπτά για να συμπληρωθεί.
Σύντομη Μορφή Ερωτηματολογίου Mc Gill (Short- Form MPQ)
Αποτελείται από 11 αισθητικές και 4 συναισθηματικές λεκτικές περιγραφές. Ο ασθενής καλείται
να ταξινομήσει την ένταση κάθε περιγραφής σε μία κλίμακα από 0 έως 3. Υπολογίζονται τρία
αποτελέσματα πόνου: η αισθητική συνιστώσα, η συναισθηματική και ο ολικός δείκτης πόνου Pain
Rating Index PRI – Total. Επίσης, περιλαμβάνει ταξινόμηση της έντασης του παρόντος πόνου σε μία
κλίμακα από 0 έως 5 (δείκτης ΡΡΙ) και μία VAS.
Σύντομη Απογραφή Πόνου (Brief Pain Inventory ΒΡΙ)
Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε για να προσφέρει μία γρήγορη και εύκολή μέθοδο για τον
υπολογισμό της έντασης του πόνου και της συνοδού περιορισμού της κινητικότητας. Αποτελείται
από μία σειρά 11 ερωτήσεων που αφορούν όψεις του πόνου που βιώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες,
όπως εντόπιση του πόνου, ένταση, επίδραση στη ζωή του ασθενή, τύπος και αποτελεσματικότητα
της θεραπευτικής αγωγής. Τέσσερις (4) από τις ερωτήσεις εστιάζουν στην ένταση του πόνου και
επτά (7) αφορούν την αλληλεπίδραση του πόνου με την λειτουργικότητα.
Προβλέπεται η χρήση ενός διαγράμματος πάνω στο οποίο ο ασθενής υποδεικνύει την ένταση του
πόνου.
Το εργαλείο αυτό εκτίμησης, συνήθως απαιτεί 5 έως 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.
Εργαλεία εκτίμησης Πόνου βάσει Παρατήρησης
Η εκτίμηση πόνου σε ασθενείς με διαταραχές λόγου ή σε ηλικιωμένους με σοβαρή άνοια ή σε
σοβαρά ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι ικανοί να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν την εμπειρία
του πόνου τους με τυποποιημένα εργαλεία αυτοεκτίμησης παρουσιάζουν μεγάλη πρόκληση.
Διατίθενται διάφορα εργαλεία εκτίμησης πόνου βασιζόμενα στην παρατήρηση της συμπεριφοράς
όπως :
x η κλίμακα Εκτίμησης Πόνου σε προχωρημένη άνοια (Pain Assessment in Advanced Dementia
Scale PAINAD)
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x
x
x

η Πρόσωπο – Πόδια – Δραστηριότητα – Κλάμα – Υποστηρικτικότητα (Face, Legs, Activity, Cry
and Consolability FLACC)
Εργαλείο Εντατικής Θεραπείας και Παρατήρησης Πόνου (Critical Care Pain Observation Tool
CPOT)
Κλίμακα Πόνου Συμπεριφοράς (Behavioral Pain Scale BPS).

Το αριθμητικό αποτέλεσμα που λαμβάνουμε από αυτά τα εργαλεία είναι βαθμός συμπεριφοράς,
όχι ταξινόμηση έντασης πόνου. Έτσι αυτά χρησιμεύουν για γενική εκτίμηση της εμπειρίας του
πόνου του ασθενή βασιζόμενα στην παρατήρηση της συμπεριφοράς του ασθενή σε μια
προσπάθεια διάγνωσης παρουσίας πόνου και τον καθορισμό αποτελεσματικότητας των
θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Οι συμπεριφορικές ταξινομήσεις έχουν δείξει ότι συνδέονται μέτρια με τις βαθμολογίες
αυτοεκτίμησης του ασθενή και συχνά υποεκτιμούν την ένταση του πόνου.
Η χρήση των ταξινομήσεων βάσει συμπεριφοράς πρέπει να γίνεται μόνο σε ασθενείς που έχουν
δείξει ότι δεν είναι ικανοί να αυτοεκτιμήσουν την εμπειρία τους.
Πρόσθετα Εργαλεία Εκτίμησης Πόνου
Η χρήση τους ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις.
Παράδειγμα είναι η κλίμακα εκτίμησης Νευροπαθητικού Πόνου (Neuropathic Pain Scale NPS), μια
πολυδιάστατη μέτρηση νευροπαθητικού πόνου. Η NPS είναι σύντομη, εύκολη να την μάθουν οι
περισσότεροι ασθενείς, χρειάζεται περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί, είναι κατανοητή και
ευαίσθητη στα αποτελέσματα της θεραπείας. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί κλίμακες
ταξινόμησης από 0 μέχρι το 10 για να μετρήσει 6 διαφορετικές ποιότητες του νευροπαθητικού
πόνου χρησιμοποιώντας τις περιγραφές: διαξιφιστικός, οξύς, αμβλύς, ευαίσθητος, ζεστό, κρύο,
κνησμώδης.
Ένα άλλο εργαλείο που θεωρείται χρήσιμο στη διάγνωση του Νευροπαθητικού Πόνου είναι η κατά
Leeds εκτίμηση Νευροπαθητικών Συμπτωμάτων και Σημείων (Leeds Assessment of Neuropathic
Symptoms and Signs LANSS).
Μια τροποποιημένη έκδοση της LANSS είναι η S-LANSS ή αυτοεκτιμητική κλίμακα LANSS. Η
κλίμακα LANSS έχει 7 θέματα αποτελούμενα από 5 συμπτώματα και 2 εξεταζόμενα στοιχεία.
Σκοπός αυτής της κλίμακας είναι να εκτιμήσει αν ο πόνος οφείλεται σε νευρική βλάβη. Και οι δύο
κλίμακες βαθμολογούνται με 24 βαθμούς. Αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 12 είναι ισχυρά θετικό για
νευροπαθητικό πόνο.
Το ερωτηματολόγιο για το νευροπαθητικό πόνο (Douleur Neuropathetique 4 Questions DN4)
χρησιμεύει στην διάγνωση του Νευροπαθητικού Πόνου. Περιέχει ερωτήσεις που αφορούν την
περιγραφή του πόνου, την εμφάνιση παραισθησίας / δυσαισθησίας εντός της επώδυνης περιοχής,
την ύπαρξη αισθητικού ελλείμματος και τον προκλητό πόνο. Οι απαντήσεις είναι θετικές ή
αρνητικές. Εφαρμόστηκε σε γαλλικές έρευνες και απέδειξε καλή αξιοπιστία.
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Εκτίμηση Πόνου στα Παιδιά
Η μέτρηση του πόνου στα παιδιά απαιτεί γνώση των σταδίων ανάπτυξης. Η συμπεριφορά πόνου
ποικίλλει καθώς η λεκτική ευχέρεια και η ικανότητα του παιδιού να ακολουθήσει οδηγίες
αναπτύσσονται με την ηλικία. Η εκτίμηση πόνου στα νεογνά και στα παιδιά που δεν ομιλούν
απαιτεί την χρήση βαθμολογίας συμπεριφοράς. Παρόλο που οι αλλαγές στην φυσιολογία που
αφορούν στην αρτηριακή πίεση, καρδιακό ρυθμό και αναπνευστική συχνότητα συνδέονται με
αύξηση της έντασης του πόνου, αλλαγές στην συμπεριφορά όπως κλάμα, μεταβολές στην στάση
του σώματος και επίπεδο ανησυχίας είναι πιο αξιόπιστοι δείκτες. Για την εκτίμηση του πόνου ενός
βρέφους έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί η κλίμακα Neonatal Infant Pain Scale (NIPS). Αυτή ταξινομεί
το επίπεδο πόνου σε μία κλίμακα από 0 έως 7 βασιζόμενη σε 5 χαρακτηριστικά συμπεριφοράς:
εκφράσεις προσώπου, κλάμα, κινήσεις χεριών και ποδιών και κατάσταση εγρήγορσης.
Επιπρόσθετα, διαταραχές αναπνοής χρησιμοποιούνται σαν παράμετρος φυσιολογίας. Τα
τελευταία χρόνια η κλίμακα FLACC χρησιμοποιείται ευρέως σε παιδιατρικές και νεογνικές
μονάδες.
Για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κλίμακα VAS. Για μικρότερα παιδιά
υπάρχουν εναλλακτικές όπως η NRS με μορφή θερμομέτρου, όπου το παιδί επιλέγει το χρώμα που
αντιπροσωπεύει καλύτερα τον πόνο του, η OUCHER, μία κλίμακα εικόνων για παιδιά 3 ετών και
διάφορες μορφές της Faces Pain Scale για παιδιά 4 έως 8 ετών. Αυτές οι κλίμακες είναι αυστηρά
μονοδιάστατες για την ένταση του πόνου. Για πολυδιάστατη αυτοεκτίμηση το ερωτηματολόγιο Mc
Gill χρησιμοποιείται σε εφήβους.
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Εκτίμηση Πόνου στους Ηλικιωμένους
Η εκτίμηση πόνου στους ηλικιωμένους μπορεί να γίνει σύνθετη λόγω συνυπάρχουσας ασθένειας,
ατελή αναφορά των συμπτωμάτων, εξασθένηση της πνευματικής λειτουργίας και φυσιολογικές
μεταβολές εξαρτώμενες από την ηλικία. Τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να βιώνουν τροποποιημένη
ευαισθησία στον πόνο, σιωπηρή και καθυστερημένη κλινική αντίληψη του πόνου και αλλαγή στη
ποιότητα της αίσθησης του πόνου όταν συγκρίνονται με νεότερους ενήλικες. Τα ηλικιωμένα άτομα
έχουν δείξει χαμηλότερη βαθμολογία στην αισθητική και συναισθηματική διάσταση του πόνου
στις αναφορές από το ερωτηματολόγιο πόνου Mc Gill. Οι αντιδράσεις των ασθενών με νοητικά
προβλήματα σε ένα επώδυνο ερέθισμα μπορεί να διαφέρει από την τυπική απάντηση ενός
νοητικά υγιούς ηλικιωμένου ατόμου. Παράδειγμα, παθολογικές συνθήκες που παράγουν καθαρά
συμπτώματα πόνου σε νεαρούς ασθενείς μπορεί να εκδηλώνονται σαν σύγχυση, ανησυχία,
επιθετικότητα ή κούραση στους ηλικιωμένους, οδηγώντας σε εσφαλμένη διάγνωση και
καθυστέρηση της θεραπείας.
Τα ηλικιωμένα άτομα μπορούν να συμπληρώσουν επιτυχώς έγκυρες μετρήσεις αυτοεκτίμησης του
πόνου εφόσον διατίθεται αρκετός χρόνος και λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως διαταραχές
όρασης, ελάττωση της ακοής και περιορισμός της κινητικότητας των χεριών. Οι αριθμητικές
κλίμακες όπως η NRS επιλέγονται σαν πιο εύκολες και προσφερόμενες κλίμακες πόνου ενώ η
οπτική αναλογική κλίμακα VAS θεωρείται λιγότερο ακριβής. Ασθενείς με σοβαρή άνοια δείχνουν
να κατανοούν καλύτερα την λεκτική κλίμακα ταξινόμησης VRS και κλίμακα εκφράσεων πόνου FPS.
Σε ηλικιωμένους με λεκτική δυσχέρεια και πιο σοβαρή άνοια έχουν αναπτυχθεί εργαλεία
εκτίμησης πόνου με βάση την παρατήρηση συμπεριφοράς που έχει σχέση με την έκφραση του
προσώπου, την κίνηση του σώματος, τη φώνηση, αλλαγές στην δραστηριότητα και την διανοητική
κατάσταση.
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 McGillUniversity

.

.

ȱȽɏȽɈɒɄɏɜɃɂɒȽɇɐɛɊɂɏȽɘɑɒɍɎɇɍ
ɐɄɊȽɋɒɇɈɟəɏɅɏɍɎɍɓɀɏəɔɒɄɈɂɐɖɂɒɇɈə
ɊɂɒɍɋɎɟɋɍɈȽɇəɉɉȽɌɂɒɂɉɂɜɘɑɒɄɋ
ɈȽɒɂɠɅɓɋɐɄɒɄɑɚɏɂɓɋȽɑɐɖɂɒɇɈəɊɂɒɍɋ
Ɏɟɋɍ.
ȧɜɉɄɐɂɀɇȽɒɇɑɂɋɁɍɏɔɜɋɂɑɎɍɓ
ɂɈɈɏɜɋɍɋɒȽɇȽɎɟɒɍɋɍɏɀȽɋɇɐɊɟɈȽɇ
ɈȽɒɂɓɋəɃɍɓɋɒɍɋɎɟɋɍ.MɜɉɄɐɂɂɎɜɐɄɑɀɇȽ
ɒɄɋɚɋɋɍɇȽɒɄɑɗɓɖɍɉɍɀɜȽɑɐɒɍɋɎɟɋɍ.

.

…ɋȽɂɜɋȽɇ
ȽɌɇɟɎɇɐɒɍ
…ɋȽɎȽɏɚɖɂɇ ɚɀɈɓɏɄ

….ɋȽɚɖɂɇ
ɈɉɇɋɇɈɛ
ɖɏɄɐɇɊɟɒɄɒȽ

ɊɚɒɏɄɐɄɒɄɑɎɒɓɖɛɑ
ɒɍɓɎɟɋɍɓɀɇȽɒɄɋ
ɍɎɍɜȽɚɖɂɇ
ɈȽɒȽɐɈɂɓȽɐɒɂɜ(;!)

ȱɏɂɇȽɃɟɊȽɐɒɂ
ɈəɒɇɎɍɓ…

ɐɒɟɖɍɑ

ɎɂɏɇɀɏȽɔɛ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ

ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɒɍɓɊɂɀɚɅɍɓɑ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ
ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ɒɍɓ
ɖȽɏȽɈɒɛɏȽɒɍɓɎɟɋɍɓ

ɂɎɇɎɒɣɐɂɇɑ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ

P:provokingfactors
Q:quality
R:regionradiation
S:severity
T:time

ȽɋɒɜɁɏȽɐɄ
ɐɒɍɋɎɟɋɍ

ɚɉɂɀɖɍɑɒɄɑ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒȽɑ
ɒɄɑɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛɑ
Ƚɀɘɀɛɑ

P:provokingfactors

ɂɎɜɎɂɁɍɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ
• ȥɜɋɄɐɄ,ȾəɁɇɐɊȽ

Q:quality
R:regionradiation
S:severity
T:time

ɂɎɜɁɏȽɐɄ ɐɒɄɋ ɈȽɅɄɊɂɏɇɋɟɒɄɒȽ
• ɐɒɍɋɠɎɋɍ,
• ɈɍɇɋɘɋɇɈɛ, ɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɛ,ɍɇɈɍɀɂɋɂɇȽɈɛɃɘɛ
ɐɓɋȽɇɐɅɛɊȽɒȽ
• əɀɖɍɑ, ɅɓɊɟɑ, ɈȽɒəɅɉɇɗɄ
ɎɏɍɄɀɄɅɂɜɐɂɑ ɅɂɏȽɎɂɜɂɑ
• ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɚɑǦ ɎɟɐɍȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɚɑ;

ɐɓɋɓɎəɏɖɍɓɐɂɑɋɟɐɍɇ
• Ȝɉɉɂɏɀɜɂɑ
• ȦɛɗɄ ɔȽɏɊəɈɘɋ
• ȫɏɍɄɀɄɅɂɜɐɂɑ ɖɂɇɏɍɓɏɀɇɈɚɑ
ɂɎɂɊȾəɐɂɇɑ

ɐɠɋɁɂɐɄɂɎɣɁɓɋɄɑɐɄɊɂɇɍɉɍɀɜȽɑɊɂȽɋȽɒɍɊɇɈɛɍɁɟ
Ɏɟɋɍɓ
ɚɊɔȽɐɄɐɂɋɂɓɏɍɉɍɀɇɈɛɂɈɒɜɊɄɐɄ
ɂɌɚɒȽɐɄɊɓɝɈɍɠɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ
ɈȽɒəɒɄɋɂɎȽɋɂɌɚɒȽɐɄɅȽȽɌɇɍɉɍɀɛɐɍɓɊɂɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑɅɂɏȽɎɂɜȽɑ

ɐɠɋɁɂɐɄɂɎɣɁɓɋɄɑɐɄɊɂɇɍɉɍɀɜȽɑɊɂȽɋȽɒɍɊɇɈɛɍɁɟ
Ɏɟɋɍɓ
ɚɊɔȽɐɄɐɂɋɂɓɏɍɉɍɀɇɈɛɂɈɒɜɊɄɐɄ
ɂɌɚɒȽɐɄɊɓɝɈɍɠɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ
ɈȽɒəɒɄɋɂɎȽɋɂɌɚɒȽɐɄɅȽȽɌɇɍɉɍɀɛɐɍɓɊɂɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑɅɂɏȽɎɂɜȽɑ

ɂɌɂɒəɐɂɇɑȽɜɊȽɒɍɑ

ȭɂɐɓɋɁɓȽɐɊɟɊɂɂɏɀȽɉɂɜȽȽɓɒɍɂɈɒɜɊɄɐɄɑ

ȽɈɒɇɋɍɉɍɀɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɄɉɂɈɒɏɍɊɓɍɀɏȽɔɜȽ

ȭɓɖɋɟɒɄɒȽɂɊɔəɋɇɐɄɑɒɍɓɎɟɋɍɓ

ɊȽɀɋɄɒɇɈɛɒɍɊɍɀɏȽɔɜȽ
ȽɌɍɋɇɈɛɒɍɊɍɀɏȽɔɜȽ
ɐɎɇɋɅɄɏɍɀɏəɔɄɊȽɍɐɒɣɋ
………

ȜɎȽɏȽɜɒɄɒɂɑ
Ȝɓɒɚɑ Ɏɍɓ ȽɎȽɇɒɍɠɋɒȽɇɀɇȽɒɄɐɓɋɚɖɇɐɄɛɒɄɋɒɏɍɎɍɎɍɜɄɐɄɒɄɑ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛɑȽɀɘɀɛɑ

ȵɋɒȽɐɄɎɟɋɍɓȽɏɈɂɒɚɑɔɍɏɚɑɒɄɋɄɊɚɏȽɀɇȽɎɍɉɉɚɑɊɚɏɂɑ
ȟɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒɂɑɈȽɇɐɓɖɋɟɒɄɒȽɐɓɊɎɂɏɇɔɍɏɣɋɟɎɘɑȽɋəɎȽɓɐɄ,
ȾəɁɇɐɄ,ɈəɅɇɐɊȽ,ɟɏɅɇȽɅɚɐɄ
ȱɏɛɐɄɔȽɏɊəɈɘɋ

ȥȽɉəȽɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒȽɐɂəɒɍɊȽɂɇɉɇɈɏɇɋɛ,ɇɈȽɋəɋȽȽɓɒɍɂɌɂɒȽɐɒɍɠɋ.

ȮɂɖɋɇɈɚɑȽɓɒɍɂɈɒɜɊɄɐɄɑ
ȦɂɈɒɇɈɚɑ

ȧɄɉɂɈɒɇɈɚɑ

ɈɉɜɊȽɈɂɑ
ȽɓɒɍȾȽɅɊɍɉɟɀɄɐɄɑ

ɐɖɂɁɜȽɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓ

ɂɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇȽ

ɍɎɒɇɈɛȽɋȽɉɍɀɇɈɛ
ɈɉɜɊȽɈȽ

ɐɓɋɂɋɒɂɠɌɂɇɑ

ɈɉɜɊȽɈȽɂɈɔɏəɐɂɘɋ
ɎɏɍɐɣɎɍɓ

ȥɜɋɁɓɋɍɑɎɏɍɈȽɒɂɇɉɄɊɊɚɋɘɋȽɋɒɇɁɏəɐɂɘɋ
ȜɎɏɍɅɓɊɜȽȾȽɅɊɍɉɟɀɄɐɄɑ«ɈȽɒ’ɂɋɒɍɉɛ»ɒɄɑɓɎɍɈɂɇɊɂɋɇɈɛɑȽɜɐɅɄɐɄɑ
ȧɂɇɘɊɚɋɄɇɈȽɋɟɒɄɒȽɊɋɛɊɄɑɚɋɒȽɐɄɑɎɟɋɍɓ
ȥȽɉɛȽɋəɈɉɄɐɄɂɋɒɟɎɇɐɄɑɈȽɇɎɂɏɇɍɏɇɐɊɍɠɁɏȽɐɒɄɏɇɍɒɛɒɘɋ
ȯɎɂɏɂɈɒɜɊɄɐɄɚɋɒȽɐɄɑȽɎɟȽɋəɈɉɄɐɄɐɂɐɖɚɐɄɊɂɊɂɒɏɛɐɂɇɑɐɒɄ
ɁɇəɏɈɂɇȽɒɄɑɂɊɎɂɇɏɜȽɑ

ȧɇȽɁɇəɐɒȽɐɄ

• ȵɋɒȽɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓ

ȧɍɋɍɁɇəɐɒȽɒɂɑɈɉɜɊȽɈɂɑ

Ȟɏɛɀɍɏɂɑ ǦəɎɉɚɑ

• ȠɎɇɉɍɀɛ ɈȽɉɠɒɂɏɄɑ
ɉɚɌɄɑ,ɂɇɈɟɋȽɑ,ȽɏɇɅɊɍɠ

ȫɍɉɓɁɇəɐɒȽɒɂɑɈɉɜɊȽɈɂɑ

ȰȽɋɂɏɛ ȽɇɒɜȽɎɟɋɍɓ

• ȧɂɒɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɟɑ Ɏɟɋɍɑ
• ȮɏȽɠɊȽ

• Ȫɖɇ ɀɇȽɎɍɉɠɎɉɍɈȽ
ȥɜɋɁɓɋɍɑ
ɐɠɋɁɏɍɊȽ
ɓɎɂɏȽɎɉɍɠɐɒɂɓɐɄɑ

• ȜɏɇɅɊɄɒɇɈɛȥɉɜɊȽɈȽȮȽɌɇɋɟɊɄɐɄɑ
(NumericRatingScale)

NRS
VDSǦVRS

ʃɲɽʊʄ
ʉʐ
ʋʊʆʉʎ

• ȦɂɈɒɇɈɛȫɂɏɇɀɏȽɔɇɈɛȥɉɜɊȽɈȽ
• (VerbalDescriptor/Rating Scale Ǧ)

VAS

•ȪɎɒɇɈɛȜɋȽɉɍɀɇɈɛȥɉɜɊȽɈȽ
• (VisualAnalogScale Ǧ VAS)

FPS

• ȥɉɜɊȽɈȽȠɈɔɏəɐɂɘɋȫɟɋɍɓ
• (FacesPainScale )

IPT

• ȣɂɏɊɟɊɂɒɏɍ Ɏɟɋɍɓ
• IOWApainthermometer

ʅɹʏʌɿ
ʉʎ
ʋʊʆʉʎ

ɼʋɿʉʎ
ʋʊʆʉʎ

ɈȽɅɟɉɍɓ
Ɏɟɋɍɑ

Ɋɚɒɏɇɍɑ
Ɏɟɋɍɑ

ȱɂɇɏɟɒɂɏɍɑ
ɁɓɋȽɒɟɑ
Ɏɟɋɍɑ

 ɲʋʄɹʎͲ ʃɲʏɲʆʉɻʏɹʎ
 sZ^ϰ ϰ ɸʋʀɽɸʏɲ
;ɀɿʃʌɼɲʃʌʀɴɸɿɲʃɲɿ
ɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲͿ
 sZ^ϲ  ϲ ɸʋʀɽɸʏɲ
;ʃɲɽʊʄʉʐ͕ɸʄɲʔʌʑʎ͕
ɸʆʉʖʄɻʏɿʃʊʎ͕
ɴɲʍɲʆɿʍʏɿʃʊʎ͕
ʔʉɴɸʌʊʎͬɲɴɳʍʏɲʃʏʉʎͿ

ɸʐɲʀʍɽɻʏɻɲʋʊEZ^
ʍɸɲʄʄɲɶɹʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎ
ɴɲʍɿʍʅɹʆɸʎʍʏɻʆ
ɹʆʏɲʍɻʋʊʆʉʐ

ɿʍʖʐʌ
ʊʎ
ʋʊʆʉʎ

ϭϬĐŵ
ʃɲɽʊʄʉʐ
ʋʊʆʉʎ








ɍɸɿʌʊʏɸʌʉʎɷʐʆɲʏʊʎ
ʋʊʆʉʎ

ʐʗɻʄɼɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲ
ʐʗɻʄɼɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲͲ ɸʆʏʊʋɿʍɻʅɿʃʌʙʆɲʄʄɲɶʙʆɹʆʏɲʍɻʎʋʊʆʉʐ
ʍʑɶʖʐʍɻʍɸʋʉʄʑʆɹɲʃɲɿɻʄɿʃɿʘʅɹʆɲɳʏʉʅɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɲʍɽɸʆɼ
ɲʋɲʀʏɻʍɻʖʌʊʆʉʐɶɿɲɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ
ʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸsZ^ ϯϬŵŵ͗ʅɹʏʌɿʉʎʋʊʆʉʎ͕хϱϰŵŵ͗ʍʉɴɲʌʊʎʋʊʆʉʎ

ɅɂɒɇɈə
•ȧɎɍɏɂɜ ɋȽ
ɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɄɅɂɜȽɎɟ
əɒɍɊȽ
•ȢɉɇɈɇɘɊɚɋȽ
•ȧɂɎɂɏɇɍɏɇɐɊɚɋɄ
ɉɂɈɒɇɈɛɂɓɖɚɏɂɇȽ
•ȴɒɍɊȽɖȽɊɄɉɛɑ
ɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄɑ
•ȫȽɇɁɇə

ȜɏɋɄɒɇɈə

ȜȬȨȢȮȤȥȴ
• ȫɂɏɇɍɏɇɐɊɚɋɄ
ɂɇɁɇɈɟɒɄɒȽ
• ȮəɐɄ
ɖɏɄɐɇɊɍɎɍɜɄɐɄɑɒɍɓ
ɊɚɐɍɓɎȽɏəɒɘɋ
əɈɏɘɋ
• ȟɂɋɀɋɘɏɜɃɍɓɊɂ,
Ɏɍɇə ɁɇəɐɒȽɐɄ
ɒȽɌɇɋɍɊɂɜɍȽɐɅɂɋɛɑǦ
Ɏɍɇə ɅɂɘɏɂɜɎɇɍ
ɐɄɊȽɋɒɇɈɛɈȽɇ
ɎɏɍɚɖɍɓɐȽ

 ɹʇɿ;ϲͿɸʃʔʌɳʍɸɿʎʋʌʉʍʙʋʉʐ
 ʋɲɿɷɿɲʏʌɿʃʊʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ;KƵĐŚĞƌ WĂŝŶ^ĐĂůĞͿ
 ɸʆɼʄɿʃɸʎʅɸɶʆʘʍɿɲʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ

MPQ
ȝȬȤ

• ȠɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇɍ ȫɟɋɍɓ McGill (McGillPain
Questionnaire)
• ȭɠɋɒɍɊɄȜɎɍɀɏȽɔɛȫɟɋɍɓ(BriefPain
Inventory)

NPS

• ȥɉɜɊȽɈȽɂɈɒɜɊɄɐɄɑȨɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠȫɟɋɍɓ
(Neuropathic Pain Scale)

LANSS

• ȥȽɒə LeedsɂɈɒɜɊɄɐɄȨɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɣɋ
ȭɓɊɎɒɘɊəɒɘɋ& ȭɄɊɂɜɘɋ(LeedsAssessment
ofNeuropathicSymptoms&Signs)

DN4

• ȠɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇɍ ɀɇȽɒɍɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟɎɟɋɍ
(Douleur Neuropathetique 4Questions)

 Ɉɹʍʍɸʌɲʃʑʌɿɲʅɹʌɻ
ɇʘʅɲʏʊɶʌɲʅʅɲ ͗ɸʆʏʊʋɿʍɻʃɲɿʃɲʏɲʆʉʅɼʋʊʆʉʐ
 ϳϴʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎʍɸϮϬʉʅɳɷɸʎ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼ
ϭϬ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ
ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼ
ϱ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ
ɶʆʘʍʏɿʃɼ
ϭ ʐʋʉʉʅɳɷɲ
ʋʉɿʃʀʄɻ
ϰ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ
 Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʋʙʎʅɸʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿʉʋʊʆʉʎʍʏʉʖʌʊʆʉ͘
 ȿɸʃʏɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɿʃɼʃʄʀʅɲʃɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎɹʆʏɲʍɻʎɲʋʊϭɹʘʎϱ











 Ʌɲʌɲɶʘɶɼʏʌɿʙʆɷɸɿʃʏʙʆ
ɈɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎɅʊʆʉʐ;WĂŝŶZĂƚŝŶŐ/ŶĚĞǆ Ͳ WZ/Ϳ
ȶʆʏɲʍɻʎʋɲʌʊʆʏʉʎʋʊʆʉʐ;WƌĞƐĞŶƚWĂŝŶ/ŶƚĞŶƐŝƚǇ Ͳ WW/Ϳ
Ȱʌɿɽʅʊʎɸʋɿʄɸɶʅɹʆʘʆʄɹʇɸʘʆ;EƵŵďĞƌŽĨtŽƌĚƐŚŽƐĞŶͲ EtͿ͘

ȜȩȤȪȦȪȞȢȭȢ ȮȪȯ ȫȪȨȪȯ SFMPQ MɂɒȽɔɏȽɐɄ G.Georgoudis
ȫȜȦȧȤȥȪȭǦȬȯȣȧȤȥȪȭ

thrombing

ȭȜȨȨȜȫȠȬȫȜȮȜȠȤ

Shooting

ȭȜȨȧȜȱȜȤȬȤȜ

Stabbing

ȭȜȨȥȬȜȧȫȜ

Cramping

ȭȜȨȨȜȟȜȞȥȳȨȠȤ

Gnawing

ȥȜȯȭȮȤȥȪȭǦȡȠȭȮȪȭ

hotǦburning

ȞȠȨȤȥȪȭǦȟȤȜȬȥȢȭ

Aching

ȠȯȜȤȭȣȢȮȪȭ

Tender

ȟȤȜȧȠȦȤȭȮȤȥȪȭǦȭȜȨȜȭȠȭȥȤȡȠȤ

Splitting

ȥȪȯȬȜȭȮȤȥȪȭ

tiringǦexhausting

ȜȢȟȤȜȭȮȤȥȪȭǦȨȪȭȢȬȪȭ

sickening

ȮȬȪȧȜȥȮȤȥȪȭ

fearful

ȝȜȭȜȨȤȭȮȤȥȪȭǦȭȥȦȢȬȪȭ

punishingǦcruel

ȥȜȣȪȦȪȯ

ȢȫȤȪȭ

Ƞ.ȫ.ȫ

P.P.T

ȥȜȣȪȦȪȯ

Nopain

ȢȫȤȪȭ

mild

ȠȨȪȱȦȢȮȤȥȪȭ

discomforting

ȪȟȯȨȢȬȪȭ

distressing

ȰȬȤȥȮȪȭ

horrible

ȜȰȪȬȢȮȪȭ

excruciating

ȧȠȮȬȤȪȭ

ȤȭȱȯȬȪȭ

ȞɏɛɀɍɏɄɈȽɇɂɠɈɍɉɄ
ɈȽɒȽɀɏȽɔɛɚɋɒȽɐɄɑɈȽɇ
ɎɂɏɇɍɏɇɐɊɍɠ
ɈɇɋɄɒɇɈɟɒɄɒȽɑ.

5ɚɘɑ15ɉɂɎɒəɀɇȽɋȽ
ɐɓɊɎɉɄɏɘɅɂɜ

22ɂɏɘɒɛɐɂɇɑ(ɟɗɂɇɑ
Ɏɟɋɍɓ,ɚɋɒȽɐɄɎɟɋɍɓ,
ȽɉɉɄɉɂɎɜɁɏȽɐɄɊɂɒɄɋ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽ)

ɐɘɊȽɒɟɀɏȽɊɊȽ.

ȯɎəɏɖɍɓɋ ȽɐɅɂɋɂɜɑ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɊɎɍɏɍɠɋ ɋȽɎɂɏɇɀɏəɗɍɓɋ
ɒɍɋ Ɏɟɋɍ ɒɍɓɑ.
ȧɂɇɘɊɚɋɍ ɂɎɜɎɂɁɍ ɐɓɋɂɜɁɄɐɄɑ

ȧɇɈɏə ɎȽɇɁɇə

ȧɂɇɘɊɚɋɄ ȽɋɒɜɉɄɗɄ.ȞɋɘɐɇȽɈɛ
ɁɓɐɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽ

• ȴɋɍɇȽ
• ȨɍɄɒɇɈɛ ɓɐɒɚɏɇɐɄ
ȜɁɓɋȽɊɜȽɔɣɋɄɐɄɑ

• ȟɇȽɐɘɉɄɋɍɊɚɋɍɇ ȽɐɅɂɋɂɜɑ
• ȜɔȽɐɜȽ,ɈɣɊȽ

ȨɂɍɀɋəǦȾɏɚɔɄ

ȮȽɖɓɈȽɏɁɜȽ
ȭɄɊɂɜȽȽɎɟ
ɁɇɚɀɂɏɐɄɒɍɓ
ɐɓɊɎȽɅɄɒɇɈɍɠ
ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ

ȯɎɚɏɒȽɐɄ
ȭɄɊɂɜȽɅɚɐɄɑ
ȽɋəɎȽɓɐɄɑ

ȧɓɁɏɜȽɐɄ
ȜɀɀɂɇɟɐɎȽɐɊɍɑ(ɈɏɠȽɎɍɁɇȽɈȽɇɖɚɏɇȽ)
ȠɔɜɁɏɘɐɄ
ȜɠɌɄɐɄ ȽɋɒȽɋȽɈɉȽɐɒɇɈɣɋ

ȭɄɊɂɜȽ
ȽɎɍɊəɈɏɓɋɐɄɑ
ȽɎɟɂɎɣɁɓɋȽ
ɂɏɂɅɜɐɊȽɒȽ

ȭɄɊɂɜȽ
ȽɎɟɐɎȽɐɄɑ
ɎɏɍɐɍɖɛɑȽɎɟ
ɒɍɋɎɟɋɍ.

ȜɓɎɋɜȽ
ȨȽɓɒɜȽ
ȟɇəɏɏɍɇȽ
ȜɋɍɏɂɌɜȽ

ȜɐɓɊɊɂɒɏɜȽɐɒɄɋ ɐɒəɐɄɐɣɊȽɒɍɑ
ȜɐɒəɅɂɇȽɐɒɍɎɂɏɎəɒɄɊȽ,ɈɍɓɒɐȽɜɋɂɇ,ȾəɃɂɇɒɍȾəɏɍɑɐɒɍɚɋȽɎɟɁɇɟɒȽɋ
ɐɒɚɈɂɒȽɇ,ɐɚɏɋɂɇɒɍɎɟɁɇɒɍɓ

ȧɇɉəɂɇ ɖȽɊɄɉɟɔɘɋȽɊɂɁɇɐɒȽɀɊɟ
ȠɋɍɖɉɂɜɒȽɇȽɎɟɒɍɋɅɟɏɓȾɍ

ȥəɅɂɒȽɇɀɂɏɊɚɋɍɑɀɇȽɋȽɎɏɍɐɒȽɒɚɗɂɇɒɄɋɎɉɂɓɏəɊɂɒɍɋɎɟɋɍ
Ȱɍɏəɂɇ ɀɓȽɉɜȽɄɉɜɍɓ(ɔɘɒɍɔɍȾɜȽǦɄɊɇɈɏȽɋɜɂɑ)
ȥəɅɂɒȽɇɐɒɄɋəɈɏɄɒɄɑɈȽɏɚɈɉȽɑ
ȥȽɎɚɉɍ ɀɇȽɎɏɍɐɒȽɐɜȽȽɎɟɎɟɋɍ ɐɒɍɈɂɔəɉɇ
ȥɍɇɒəɃɂɇɊɟɋɍɂɓɅɂɜȽ.ȫɂɏɇɍɏɇɐɊɚɋɄɈɜɋɄɐɄɒɍɓȽɓɖɚɋȽ
ȨȽɈɏȽɒəɒɍɋ ɚɋȽɣɊɍɗɄɉɟɒɂɏȽɛɖȽɊɄɉɟɒɂɏȽȽɎɟɒɍɋəɉɉɍ

ȟɂɋ ȽɋȽɎɋɂɚɇ ȾȽɅɇə
Ȱɍɏəɂɇ ȽɋȽɎɋȽɓɒɇɈə ɏɍɠɖȽɎɍɓɁɂɋɎɇɚɃɍɓɋɒɄɋɎɂɏɇɍɖɛɎɍɓɚɖɂɇɎɟɋɍ

ȧɓɇɈɛ ɓɎɂɏɒɍɔɜȽɛȽɒɏɍɔɜȽ

PAINAD

ȯɎəɏɖɍɓɋ ɈɉɜɊȽɈɂɑ
ɀɇȽɟɉȽ!!!

FLACC

• ȫɏɟɐɘɎɍǦ ȫɟɁɇȽǦ ȟɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽǦ ȥɉəɊȽǦ
ȫȽɏɄɀɍɏɄɒɇɈɟɒɄɒȽ (Face,Legs,Activity,Cryand
Consolability )

CPOT

• ȠɏɀȽɉɂɜɍȠɋɒȽɒɇɈɛɑȣɂɏȽɎɂɜȽɑɈȽɇȫȽɏȽɒɛɏɄɐɄɑ
ȫɟɋɍɓ(CriticalCarePainObservationTool)

BPS

• ɁɇȽɔɍɏɚɑɐɒɄɋɎɍɇɟɒɄɒȽɒɍɓ
ɉɟɀɍɓ,
ȧɄɉɂɈɒɇɈə,ɂɊɔȽɋɛ • ɚɈɔɏȽɐɄɎɏɍɐɣɎɍɓ,ɈɉəɊȽ,
ɐɄɊəɁɇȽɎɟɋɍɓ:
• ɈɇɋɛɐɂɇɑɈȽɇɐɒəɐɂɇɑəɈɏɘɋ
ɈȽɇɈɍɏɊɍɠ

• ɔȽɀɄɒɟ,

ȜɉɉȽɀɚɑɐɓɋɄɅɂɇɣɋ • ɠɎɋɍɑ
ɒɄɑɈȽɅɄɊɂɏɇɋɛɑ • ɂɏɀȽɐɜȽ,
• ɎȽɇɖɋɜɁɇ,
Ƀɘɛɑ:
• ɈɍɇɋɘɋɇɈɛɐɓɊɊɂɒɍɖɛ

• ȥɉɜɊȽɈȽ ȠɈɒɜɊɄɐɄɑȫɟɋɍɓɐɂɎɏɍɖɘɏɄɊɚɋɄəɋɍɇȽ
(PainAssessmentinAdvancedDementiaScale)

• ȥɉɜɊȽɈȽȭɓɊɎɂɏɇɔɍɏəɑȫɟɋɍɓ(BehavioralPainScale)

ȠɈɒɜɊɄɐɄɎɟɋɍɓɎɂɏɇɍɏɇɐɊɚɋɄǦ ȽɁɓɋȽɊɜȽɉɂɈɒɇɈɛɑɚɈɔɏȽɐɄɑ
ɎɟɋɍɓɛɂɋɒɟɎɇɐɄɑɂɐɒɜȽɑ

Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
ȥɉəɊȽ

ȰɓɐɇɍɉɍɀɇɈɚɑ ɎȽɏəɊɂɒɏɍɇ

ȠɈɔɏəɐɂɇɑ ɎɏɍɐɣɎɍɓ
ȥɇɋɛɐɂɇɑ ȽɎɟɐɓɏɐɄɑ

ȥȽɏɁɇȽɈɟɑɏɓɅɊɟɑ

ȱȽɉȽɏɟɒɄɒȽ ɐɂɎɏɟɘɏȽ

ȜɏɒɄɏɇȽɈɛɎɜɂɐɄ

ȴɈȽɊɎɒɄ ɅɚɐɄ ɐɣɊȽɒɍɑ

ȜɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɛ
ɐɓɖɋɟɒɄɒȽ

ȭɔɇɀɊɚɋɂɑ ɎȽɉəɊɂɑ/ɎɚɉɊȽɒȽ
ȟɇȽɒȽɏȽɖɚɑɠɎɋɍɓ

ȥɍɏɂɐɊɟɑ
ȽɇɊɍɐɔȽɇɏɜɋɄɑ
ȠɋɁɍɈɏəɋɇɍɑ ɎɜɂɐɄ)

ȥȽɒəɐɒȽɐɄ
ɂɀɏɛɀɍɏɐɄɑ

ȭɄɊȽɋɒɇɈɟɏɟɉɍɚɖɍɓɋɍɇɀɍɋɂɜɑ

ɍɲʅɼʄʘʅɲ
ʔʌʐɷɿʙʆ

ʍʑʆɽʄɿʗɻʅɲʏɿʙʆ

ʏʌʊʅʉʎʋɻɶʉʐʆɿʉʑ
Ȱʆʉɿʖʏɳʖɸʀʄɻ

ȝȽɅɊɍɉɍɀɂɜɒɄɋ
ɎȽɏɍɓɐɜȽɛ
ȽɎɍɓɐɜȽ10
ɁɇȽɈɏɇɒɣɋ
Ɉɇɋɛɐɂɘɋ
ɎɏɍɐɣɎɍɓ.
ȞɇȽȾɏɚɔɄɚɘɑ18
ɊɄɋɣɋ.

ʌʐʏʀɷɲʌɿʆʉʖɸɿʄɿʃɼʎ
ɲʑʄɲʃɲʎ

2ɂɒɣɋ

• ȠɋɒɍɎɜɃɍɓɋɎɟɋɍɈȽɇɟɖɇɚɋɒȽɐɄ

3ɂɒɣɋ

• ȵɋɒȽɐɄ3ɂɎɇɎɚɁɘɋ(ɟɖɇǦɉɜɀɍɑǦɎɍɉɠɑ)
• ȥɉɜɊȽɈȽɂɈɔɏəɐɂɘɋɎɏɍɐɣɎɍɓ

4ɂɒɣɋ

• ȥɉɜɊȽɈȽɂɈɔɏəɐɂɘɋɎɏɍɐɣɎɍɓ(FPS)
• IOWAɅɂɏɊɟɊɂɒɏɍ

>5ɂɒɣɋ

• ȪɎɒɇɈɛ ȽɋȽɉɍɀɇɈɛ ɈɉɜɊȽɈȽɈȽɇ
ȽɏɇɅɊɄɒɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽ(VAS&VRS&NRS)

ȵɔɄȾɍɇ

• ȜɏɇɅɊɄɒɇɈɛ ɈɉɜɊȽɈȽ
• ȠɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇɍȧcGill

ȭɓɋɓɎəɏɖɍɓɐȽȽɐɅɚɋɂɇȽ

ȭɇɘɎɄɏɛɈȽɇ
ɈȽɅɓɐɒɂɏɄɊɚɋɄ
ɈɉɇɋɇɈɛȽɋɒɜɉɄɗɄ

ȠɌȽɐɅɚɋɄɐɄɎɋɂɓɊȽɒɇɈɛɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ

ȫɏɍȾɉɛɊȽɒȽ
ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑɒɍɓ
Ɏɟɋɍɓɐɒɍɓɑ
ɄɉɇɈɇɘɊɚɋɍɓɑ

ȜɉɉȽɀɛ
ɎɍɇɟɒɄɒȽɑ
ȽɜɐɅɄɐɄɑɒɍɓ
ɎɟɋɍɓɟɒȽɋ
ɐɓɀɈɏɜɋɍɋɒȽɇɊɂ
ɋɂɟɒɂɏɍɓɑ
ɂɋɛɉɇɈɂɑ

ȜɒɂɉɛɑȽɋȽɔɍɏəɐɓɊɎɒɘɊəɒɘɋ
ȰɓɐɇɍɉɍɀɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ɂɌȽɏɒɣɊɂɋɂɑȽɎɟɒɄɋɄɉɇɈɜȽ

ȮɏɍɎɍɎɍɇɄɊɚɋɄ
ɂɓȽɇɐɅɄɐɜȽ
ȤɁɇȽɇɒɂɏɟɒɄɒɂɑ
ɄɉɇɈɇɘɊɚɋɘɋ

ȴɏɋɄɐɄɎɟɋɍɓ

ȱȽɊɄɉɟɒɂɏɄ
ȾȽɅɊɍɉɍɀɜȽɐɒɄɋ
ȽɇɐɅɄɒɇɈɛɈȽɇ
ɐɓɋȽɇɐɅɄɊȽɒɇɈɛ
ɁɇəɐɒȽɐɄȽɎɟɒɍ
ɂɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇɍ
ɎɟɋɍɓMcGill.

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃɼ ʃʄʀʅɲʃɲEZ^

ȟɇȽɔɍɏəȽɋɒɜɁɏȽɐɄɑ
ɐɂɂɎɣɁɓɋɍɂɏɚɅɇɐɊȽ
ɊɂɒȽɌɠɋɍɄɒɇɈə
ɓɀɂɇɣɋɈȽɇɊɄɓɀɂɇɣɋ
ɄɉɇɈɇɘɊɚɋɘɋȽɒɟɊɘɋ

Ɂʉɻʏɿʃɳʐɶɿɸʀʎ

ȭɠɀɖɓɐɄ
ȜɋɄɐɓɖɜȽ

DĐ'ŝůů
ɃʋʏɿʃɼȰʆɲʄʉɶɿʃɼȾʄʀʅɲʃɲs^

ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʉɿ
ȿɸʃʏɿʃɼȾʄʀʅɲʃɲɅʊʆʉʐsZ^

ȠɎɇɅɂɒɇɈɟɒɄɒȽ
ȥɍɠɏȽɐɄ

ɇʉɴɲʌɼɳʆʉɿɲ

ȾʄʀʅɲʃɲȵʃʔʌɳʍɸʘʆɅʌʉʍʙʋʉʐ
Ʌɲʌɲʏɼʌɻʍɻʎ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ

ȢɚɀɈɓɏɄɈȽɇ
ȽɌɇɟɎɇɐɒɄɂɈɒɜɊɄɐɄ
ɒɍɓɎɟɋɍɓɂɜɋȽɇ
ɍɓɐɇȽɐɒɇɈɛɀɇȽɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛ
ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɛɒɍɓ

ȢɔɠɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓ
ɈȽɅɇɐɒəɁɠɐɈɍɉɄɒɄɋ
ȽɋɒɇɈɂɇɊɂɋɇɈɛ
ɊɚɒɏɄɐɛɒɍɓ

ȢɎɉɄɅɣɏȽɒɘɋ
ɁɄɊɍɐɇɂɓɊɚɋɘɋ
ɂɏɀȽɉɂɜɘɋ(ɈɉɜɊȽɈɂɑ)
ɁɂɜɖɋɂɇɟɒɇɄɂɈɒɜɊɄɐɄ
ɒɍɓɎɟɋɍɓɎȽɏȽɊɚɋɂɇ
ɎɏɟɈɉɄɐɄ

3
Placebo-Eocebo ʃɲɿ Ʌʊʆʉʎ
Ʌɲʋɲʁʘɳʆʆʉʐɀɲʌɿɳʆʆɲ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ


1
Placebo, nocebo και πόνος

Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
Η σημασία του πλαισίου που διέπει μια θεραπεία και η επίδραση στον ασθενή του λόγου και της στάσης
ιατρών και νοσηλευτών ήταν ανέκαθεν γνωστά στους κλινικούς ιατρούς.
Τα λόγια του θεραπευτή μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη θεραπευτική έκβαση. Μπορούν να
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής παρέμβασης, να περιορίσουν τη χρήση κάποιων
φαρμάκων και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επομένως, τα λόγια του θεραπευτή και
γενικότερα το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο που διέπει τη θεραπεία μπορούν να επηρεάσουν τόσο το νου όσο
και το σώμα του ασθενή.
Τα placebo και nocebo αποτελέσματα (effects) συνιστούν εξαιρετικό υπόδειγμα για την κατανόηση του
τρόπου δράσης των λόγων του θεραπευτή στον εγκέφαλο του ασθενή.
Σύντομη ιστορική αναδρομή - Ορισμοί
Η λέξη placebo («θα ευχαριστήσω» στα Λατινικά) απαντάται για πρώτη φορά το 13ο αιώνα σε μια
Λατινική μετάφραση της Βίβλου από τον Ιερεμία. Ως όρος με ιατρικό περιεχόμενο ξεκίνησε να
χρησιμοποιείται το 19ο αιώνα. Η πρώτη αναφορά σε placebo αντίδραση (reaction) ή placebo ανταπόκριση
(response) χρονολογείται το 1946. Ο χειρουργός Henry K. Beecher χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο
placebo αποτέλεσμα (effect) σε δημοσίευση του 1955 με τίτλο «Το Πανίσχυρο Placebo».
Ως placebo ή placebo θεραπεία (treatment) νοείται κάθε «αδρανής» (που στερείται δηλαδή
θεραπευτικού αποτελέσματος) ουσία ή παρέμβαση για την αντιμετώπιση μιας δεδομένης πάθησης. Ως
placebo αποτέλεσμα (effect) ορίζεται η ανταπόκριση ενός υποκειμένου σε μια ουσία ή παρέμβαση που
είναι γνωστό πως στερείται θεραπευτικού αποτελέσματος στην αντιμετώπιση μιας δεδομένης πάθησης. Η
placebo ανταπόκριση (response) αφορά στην ανταπόκριση ενός υποκειμένου σε μια θεραπεία που
οφείλεται στην προσδοκία για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οι όροι placebo αποτέλεσμα
(effect) και placebo ανταπόκριση (response) αναφέρονται σε έκβαση, ενώ οι όροι placebo ή placebo
θεραπεία (treatment) σε «αδρανή» ουσία ή παρέμβαση.
Ο όρος nocebo («θα βλάψω» στα Λατινικά) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Walter Kennedy το
1961 για να ονοματίσει το αρνητικό αντίστοιχο του placebo (κάθε ουσία ή παρέμβαση στερούμενη
θεραπευτικού αποτελέσματος που επάγει αρνητικές προσδοκίες) και να αντιπαραβάλει τα επιθυμητά
έναντι των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων του placebo. Το nocebo αποτέλεσμα (effect) αναφέρεται στην
κλινική επιδείνωση που συνεπάγεται μια ουσία ή παρέμβαση που στερείται θεραπευτικού
αποτελέσματος στην αντιμετώπιση μιας δεδομένης πάθησης. Ως nocebo ανταπόκριση (response) ορίζεται
το αποτέλεσμα εκείνο που προκαλείται από την αρνητική προσδοκία ή/και τις αρνητικές συστάσεις για
την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας.
Φυσιολογικοί μηχανισμοί
Τα placebo και nocebo φαινόμενα συνδέονται με μια σειρά σύνθετων μηχανισμών που αφορούν σε
ψυχοφυσιολογικούς και νευροβιολογικούς μεσολαβητές και αντιδράσεις.
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Κατά τους Goffaux και συν. διακρίνονται σχηματικά τρεις φάσεις: επαγωγή (induction), ψυχοφυσιολογική
αντίδραση (psychophysiological response) και ολοκλήρωση (actualization) (βλέπε Σχήμα 1).
Η φάση της επαγωγής περιλαμβάνει εισαγωγικούς/εναρκτήριους παράγοντες (θεραπευτικό μήνυμα,
μέθοδος χορήγησης, παρακολούθηση), ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες (πεποιθήσεις, αξίες, ατομικό
αναμνηστικό, εγγενής προδιάθεση), καθώς και το θεραπευτικό πλαίσιο, (θεραπευτικοί στόχοι,
θεραπευτικός δεσμός, κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες).
Όταν το θεραπευτικό μήνυμα που συνδέεται με την εφαρμογή μιας θεραπείας καλλιεργεί τη βεβαιότητα
στο θεραπευτικό αποτέλεσμα (π.χ. «αυτή η θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική και θα προσφέρει
άμεση ανακούφιση»), τότε η έκβαση είναι θετική. Ένα μάλλον αβέβαιο (ως προς το θεραπευτικό
αποτέλεσμα) μήνυμα οδηγεί σε λιγότερο θετική ή ακόμη κι αρνητική έκβαση. Τα φυσικά χαρακτηριστικά
της χορηγούμενης ουσίας (χρώμα, μέγεθος, ποσότητα), καθώς και ο επεμβατικός ή μη χαρακτήρας της
θεραπείας (π.χ. ενδοφλέβια αγωγή έναντι της από του στόματος, χειρουργική αγωγή έναντι
συντηρητικής) επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Η παρακολούθηση (ενισχυτικές συνεδρίες,
εκτίμηση ανεπιθύμητων ή τοξικών δράσεων) ενισχύει την ιδέα της εφαρμογής δραστικής θεραπείας.
Το θεραπευτικό μήνυμα και μόνο δεν αρκεί. Πρέπει αυτό να απευθύνεται σε υποκείμενα με
χαρακτηριστικά (πεποιθήσεις, αξίες) που να τα καθιστούν ευάλωτα στις λεκτικές συστάσεις. Το δε
ατομικό αναμνηστικό κι ειδικότερα η προηγούμενη εμπειρία σε θεραπευτικές αγωγές, καθώς και το
θεραπευτικό πλαίσιο (οι θεραπευτικοί στόχοι, ο δεσμός μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή,
κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα κι
επιπλέον μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο ερμηνείας του θεραπευτικού μηνύματος.
Η φάση της ψυχοφυσιολογικής αντίδρασης περιλαμβάνει ψυχολογικούς μηχανισμούς (εξαρτημένη
μάθηση/σύζευξη – conditioning, προσδοκίες – expectations, κίνητρα – motivation, συναισθήματα –
emotions) και βιολογικούς μηχανισμούς (νευροχημικοί και νευροφυσιολογικοί μεσολαβητές).
Η εξαρτημένη μάθηση/σύζευξη (conditioning) είναι μια μορφή ασυνείδητης μάθησης που αφορά στη
συσχέτιση ενός εξαρτημένου εξαρτημένου (conditioned) (π.χ. το σχήμα, το χρώμα ή η γεύση ενός δισκίου)
κι ενός μη εξαρτημένου (unconditioned) (π.χ. δισκίο με δραστική ουσία) ερεθίσματος ώστε να
προκαλείται η ίδια αντίδραση (το αποτέλεσμα της δραστικής ουσίας μετά τη χορήγηση δισκίου ιδίου
σχήματος, χρώματος ή γεύσης που δεν περιέχει δραστική ουσία). Η προηγούμενη εμπειρία
συμπεριλαμβανομένης και της απλής παρατήρησης τρίτων καθιστά ένα υποκείμενο λιγότερο ή
περισσότερο ευάλωτο στο placebo ή nocebo. Η εξαρτημένη μάθηση συνιστά τη βάση της διαμόρφωσης
των προσδοκιών. Η ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning) είναι μια άλλη μορφή μάθησης που
εμπλέκεται μέσω του συστήματος ανταμοιβής στην placebo ανταπόκριση.
Η προσδοκία είναι συνειδητή διαδικασία. Τόσο η placebo όσο και η nocebo ανταπόκριση σχετίζονται με
την προσδοκία για βελτίωση ή επιδείνωση του υποκειμένου. Η δε προσδοκία μπορεί να υπερκεράσει το
αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας ουσίας ή παρέμβασης. Εξαρτημένη μάθηση και προσδοκία δρουν
συνεργικά.
Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η αισιοδοξία, ο αλτρουισμός, η ενσυναίσθηση, η
πνευματικότητα επηρεάζουν την προσδοκία για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα αισιόδοξα υποκείμενα
εστιάζουν στα θετικά χαρακτηριστικά μιας κατάστασης, ιδιαίτερα όταν οι αντιξοότητες δεν υπόκεινται
στον έλεγχό τους. Η μνήμη προηγούμενων εμπειριών αλληλεπιδρά με την προσδοκία.
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Η επιθυμία του υποκειμένου για ένα αποτέλεσμα (π.χ. ανακούφιση) ή για την αποφυγή ενός
αποτελέσματος (κίνητρα) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην placebo ανταπόκριση. Προσδοκία και
κίνητρα δρουν συνεργικά. Επάγουν δε συναισθήματα που τροποποιούν τη θεραπευτική ανταπόκριση.
Η ελάττωση των αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. ένταση, νευρικότητα, άγχος, φόβος) συμβάλλει στην
placebo ανταπόκριση, η δε επίταση περιορίζει ή καταργεί την placebo ανταπόκριση ή και συμβάλλει στη
nocebo ανταπόκριση.
Τα placebo και nocebo αποτελέσματα συνδέονται με μεταβολές της νευρικής δραστηριότητας σε περιοχές
του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία συμπτωμάτων, την προσδοκία, την επιθυμία για
ανακούφιση, την ενισχυτική μάθηση (σύστημα ανταμοιβής) και τη συναισθηματική επένδυση ενός
ερεθίσματος. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται ο προμετωπιαίος φλοιός, ο σωματοαισθητικός
φλοιός, ο θάλαμος, το μεταιχμιακό σύστημα, η περιυδραγώγιμος φαιά ουσία και τα βασικά γάγγλια.
Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν τη συμμετοχή και του νωτιαίου μυελού στην placebo και nocebo
ανταπόκριση.
Τα ενδογενή οπιοειδή, τα ενδογενή κανναβινοειδή, η χολοκυστοκινίνη και η ντοπαμίνη συγκαταλέγονται
στους νευροχημικούς μεσολαβητές των placebo και nocebo αποτελεσμάτων.
Η φάση της ολοκλήρωσης αφορά στην έκφραση του θεραπευτικού αποτελέσματος μέσω της
υποκειμενικής εμπειρίας, δεικτών συμπεριφοράς και φυσιολογικών δεικτών. Μεταβολές στον πόνο, στα
συναισθήματα, στην ποιότητα ζωής, στην ικανοποίηση, στην ανακούφιση, στην κατανάλωση
αναλγητικών, στη συμπεριφορά πόνου, σε φυσιολογικούς αλγαισθητικούς δείκτες και αντικειμενικούς
κλινικούς δείκτες εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο.
Κλινική έρευνα
Το αληθές placebo ή nocebo αποτέλεσμα παρατηρείται σε προσεκτικά σχεδιασμένες δοκιμές όπου η
ανταπόκριση στο placebo ή nocebo συγκρίνεται με τη φυσική ιστορία της νοσολογικής οντότητας που
μελετάται. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μελέτες με αντικείμενο τον πόνο, καθώς, σε πολλές
επώδυνες καταστάσεις, η ένταση του πόνου μεταβάλλεται στη διάσταση του χρόνου κι επομένως, η
μεταβολή του πόνου μετά την εφαρμογή placebo ή nocebo μπορεί να συνιστά placebo ή nocebo
αποτέλεσμα ή μια μεταβολή που θα συνέβαινε ανεξάρτητα από την παρέμβαση.
Η σύγκλιση στη μέση τιμή (regression to the mean) είναι ένα στατιστικό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο
εάν η τιμή που λαμβάνει μια μεταβλητή σε μια μέτρηση είναι ακραία, η τιμή που θα λάβει σε επόμενη
μέτρηση θα τείνει να προσεγγίσει τη μέση τιμή. Είναι δηλαδή στατιστικά δυνατόν να παρερμηνευθεί η
φυσική διακύμανση επαναληπτικών δεδομένων ως πραγματική μεταβολή. Στο πλαίσιο του πόνου, τούτο
σημαίνει ότι ακραίες εντάσεις πόνου σε έναν πληθυσμό τείνουν στη διάρκεια του χρόνου να
προσεγγίζουν τη μέση ένταση του πόνου σε αυτόν τον πληθυσμό. Εάν σε αυτά τα υποκείμενα
εφαρμοζόταν placebo ή nocebo θα ήταν αδύνατος ο διαχωρισμός του placebo ή nocebo αποτελέσματος
από το στατιστικό φαινόμενο.
Η διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (double blind randomized controlled trial) αποτέλεσε
και αποτελεί το χρυσό κανόνα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων κλινικών
παρεμβάσεων, φαρμακευτικών ή μη. Κάθε διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή
περιλαμβάνει μια ομάδα παρέμβασης και μια ομάδα ελέγχου όπου ούτε οι ιατροί ούτε οι ασθενείς

4
γνωρίζουν σε ποια ομάδα ανήκει κάθε ασθενής. Ως συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα νοείται το
άθροισμα του ειδικού θεραπευτικού αποτελέσματος που εκδηλώνεται στην ομάδα παρέμβασης και των
μη ειδικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται τόσο στην ομάδα παρέμβασης όσο και στην
ομάδα ελέγχου (αθροιστικό υπόδειγμα). Σημαντικά μεγαλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα στην ομάδα
παρέμβασης καταδεικνύει τη θεραπευτική υπεροχή της παρέμβασης.
Το αθροιστικό υπόδειγμα στηρίζεται στην παραδοχή της ισότητας των μη ειδικών θεραπευτικών
αποτελεσμάτων στις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου. Εντούτοις, τα μη ειδικά αποτελέσματα μιας
παρέμβασης (placebo ή nocebo αποτέλεσμα ή ανταπόκριση) φαίνεται πως διαφέρουν τόσο μεταξύ των
ομάδων παρέμβασης και ελέγχου μιας κλινικής δοκιμής, όσο και μεταξύ κλινικών δοκιμών. Είναι λοιπόν
δυνατόν ορισμένες παρεμβάσεις να μην υπερέχουν της ομάδας ελέγχου μολονότι τα συνολικά
θεραπευτικά αποτελέσματά τους έχουν κλινική σημασία κι υπερβαίνουν τα αποτελέσματα συνήθων
αποτελεσματικών παρεμβάσεων (efficacy paradox).
Στον αντίποδα της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης, στο παράδειγμα της ανοικτής-κρυφής
εφαρμογής (open-hidden paradigm) διατηρείται το ειδικό αποτέλεσμα της παρέμβασης ενώ απαλείφεται
το πλαίσιο (μη ειδικό αποτέλεσμα) της παρέμβασης δίχως τη χρήση ομάδας ελέγχου (δίχως την εφαρμογή
placebo ή nocebo). Η δραστική ουσία (π.χ. αναλγητικό) χορηγείται προγραμματισμένα στον ασθενή με τη
βοήθεια ηλεκτρονικής αντλίας (της οποίας την ύπαρξη δεν γνωρίζει ο ασθενής) κι απουσία ιατρών ή
νοσηλευτών. Αφού ο ασθενής δε γνωρίζει πότε λαμβάνει θεραπεία, η κλινική ανταπόκριση (π.χ.
ανακούφιση από τον πόνο) μπορεί να αποδοθεί στο ειδικό αποτέλεσμα της παρέμβασης. Αντίθετα, η
ανοικτή εφαρμογή παρέμβασης (π.χ. ενδοφλέβια έγχυση από ιατρό ή νοσηλεύτρια σε πλήρη γνώση του
ασθενή) οδηγεί σε κλινικές μεταβολές που είναι το άθροισμα των ειδικών και των μη ειδικών (πλαίσιο)
αποτελεσμάτων της παρέμβασης. Η διαφορά μεταξύ της ανοικτής και της κρυφής εφαρμογής θεωρείται
μέτρο των μη ειδικών αποτελεσμάτων της παρέμβασης.
Πέρα και πάνω από τον πόνο
Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη γνώση των ψυχοβιολογικών μηχανισμών των των placebo και nocebo
προέρχεται από το πεδίο του πόνου, τα placebo και nocebo αποτελέσματα παρατηρούνται και σε άλλες
κλινικές καταστάσεις.
Η νόσος του Parkinson και η κατάθλιψη είναι νοσολογικές οντότητες όπου εκφράζεται η placebo και
nocebo ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, το ανοσοποιητικό σύστημα, το ενδοκρινικό σύστημα και το αυτόνομο
νευρικό σύστημα επιδέχονται placebo και nocebo παρεμβάσεις. Σε αντίθεση προς τον πόνο, τη νόσο του
Parkinson και την κατάθλιψη όπου οι προσδοκίες (συνειδητός μηχανισμός) διαδραματίζουν εξέχοντα
ρόλο, τα placebo και nocebo αποτελέσματα στο ανοσοποιητικό, ενδοκρινικό και αυτόνομο νευρικό
σύστημα έχουν την μορφή εξαρτημένης ανταπόκρισης (ασυνείδητος μηχανισμός).
Αφού το πλαίσιο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του σώματος τροποποιώντας την αντίληψη και την
κίνηση ή τη λειτουργία οργάνων-στόχων, απομένει να διερευνηθεί εάν τα placebo και nocebo
αποτελέσματα ενέχονται σε πεδία πέρα από το στενό ιατρικό επηρεάζοντας τομείς της ζωής εκτός της
ανάρρωσης από μια νόσο.
Ηθικοί προβληματισμοί
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Η Διακήρυξη του Ελσίνκι (2000) επιτρέπει τη χρήση placebo στις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές
εφόσον ο ασθενής ενημερωθεί ότι συμμετέχει σε μελέτη που βοηθά στην προαγωγή της Επιστήμης, δε
βλάπτεται ο ίδιος και δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η θεραπεία για τη νόσο του. Στην περίπτωση που
υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία για τη νόσο του ασθενή, η διενέργεια τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης με
placebo δοκιμής μπορεί να θεωρηθεί ηθικά αποδεκτή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) όπου, για
πειστικούς και επιστημονικά ισχυρούς λόγους, είναι απαραίτητη η χρήση της προκειμένου να καθοριστεί
η αποτελεσματικότητα προληπτικής, διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου ή β) όπου η υπό διερεύνηση
προληπτική, διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος αφορά σε πάθηση ήσσονος σημασίας και οι ασθενείς
που λαμβάνουν placebo δεν υπόκεινται σε επιπλέον κίνδυνο σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης.
Τα λόγια του θεραπευτή μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη θεραπευτική έκβαση. Η έκθεση σε placebo
μετά την εφαρμογή δραστικής θεραπείας (εξαρτημένη μάθηση) ενισχύει την αποτελεσματικότητά της
συντηρώντας τη θεραπευτική έκβαση και παράλληλα ελαττώνοντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η απλή γνώση των ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να οδηγήσει σε nocebo ανταπόκριση. Ο τρόπος
παροχής πληροφοριών αποτελεί σημαντικό ζήτημα τόσο από κλινικής όσο κι από ηθικής σκοπιάς. Το
ζητούμενο είναι να διαφυλάσσεται η αλήθεια όσον αφορά στον κίνδυνο της θεραπείας ενώ παράλληλα
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης.
Κάθε προσπάθεια αξιοποίησης του placebo αποτελέσματος ή placebo ανταπόκρισης και περιορισμού του
nocebo αποτελέσματος ή nocebo ανταπόκρισης πρέπει να είναι συνεπής με τα επαγγελματικά πρότυπα
και τις ηθικονομικές απαιτήσεις της πληροφορημένης συναίνεσης.
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Σχήμα 1. Υπόδειγμα placebo αποτελέσματος.
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Εισαγωγή ή έναρξη

Εξαρτημένη μάθηση

Υποκειμενική εμπειρία

x Θεραπευτικό μήνυμα

Προσδοκίες

x Πόνος

x Μέθοδος χορήγησης

Κίνητρα

x Συναισθήματα

x Παρακολούθηση

Συναισθήματα

x Ποιότητα ζωής
x Ικανοποίηση

Ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες
x Πεποιθήσεις και αξίες
x Ατομικό αναμνηστικό

x Εγγενής προδιάθεση

Νευροφυσιολογικοί
μεσολαβητές
x Παραγωγή ενδορφινών,
ντοπαμίνης και άλλων
μεσολαβητών

Θεραπευτικό πλαίσιο
x Θεραπευτικοί στόχοι

x Ανακούφιση

Δείκτες συμπεριφοράς
x Κατανάλωση αναλγητικών
x Συμπεριφορά πόνου

x Ενεργοποίηση κεντρικών
τροποποιητικών μηχανισμών

x Θεραπευτικός δεσμός
x Κοινωνικοπολιτισμικοί
παράγοντες

Πηγή: Goffaux και συν., 2010 (τροποποιημένο)

Φυσιολογικοί δείκτες
x Φυσιολογικοί
αλγαισθητικοί δείκτες
x Αντικειμενικοί κλινικοί
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Κλινική αξιολόγηση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος
Γεώργιος Βλάχος, Μιχαήλ Βικελής – νευρολόγοι

Το νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά πληροφοριών και εντολών μεταξύ των
μερών του σώματος, για την ερμηνεία τους και το συντονισμό των ενεργειών μας, σε συνειδητό
και μη επίπεδο. Χάρη στο νευρικό σύστημα, ο οργανισμός μπορεί να αντιλαμβάνεται μεταβολές
στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον, να τις επεξεργάζεται σε συνδυασμό με αποθηκευμένες
πληροφορίες και να αντιδρά κατάλληλα. Ο ρόλος αυτός του νευρικού συστήματος
επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητά του:
x
x
x
x

να προσλαμβάνει με ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή εξειδικευμένους υποδοχείς τα
διάφορα ερεθίσματα,
να μεταφέρει μέσω αισθητικών (κεντρομόλων) οδών τις νευρικές ώσεις με τα αισθητικά
μηνύματα,
να επεξεργάζεται την πληροφορία σε ανώτερα κέντρα απαρτίωσης,
να μεταφέρει μέσω κινητικών (φυγόκεντρων) οδών νευρικές ώσεις με εντολές στα
εκτελεστικά όργανα (μύες, αδένες) για την ολοκλήρωση της απάντησης.

Αδρά, το νευρικό σύστημα αποτελείται από τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και από τα
νευρογλοιακά κύτταρα, που έχουν βοηθητική λειτουργία, αν και οι γνώσεις μας για τον ενεργό
ρόλο που διαδραματίζουν σε πλήθος παθολογικών διεργασιών του νευρικού συστήματος
ολοένα αυξάνονται. Χαρακτηριστικό των νευρώνων είναι η τάση τους να σχηματίζουν δίκτυα,
τόσο με γειτονικούς, όσο και με απομακρυσμένους νευρώνες. Το σημείο μετάδοσης της
νευρικής ώσης μεταξύ ενός νευρώνα και ενός άλλου νευρικού, μυϊκού ή αδενικού κυττάρου
ονομάζεται σύναψη· πραγματοποιείται συνήθως μέσω της απελευθέρωσης ενός
νευροδιαβιβαστή (χημικού αγγελιοφόρου).
Τα μέρη του νευρικού συστήματος μπορούν να ταξινομηθούν ανατομικά σε κεντρικό (ΚΝΣ) και
περιφερικό (ΠΝΣ) νευρικό σύστημα. Το ΚΝΣ αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο
μυελό, ενώ το ΠΝΣ από τα περιφερικά νεύρα (εγκεφαλικά, νωτιαία), τα πλέγματα και τα
γάγγλιά τους. Κάποια νεύρα είναι αμιγώς αισθητικά ή κινητικά, τα περισσότερα όμως είναι
μεικτά. Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης διαχωρίζει το νευρικό σύστημα σε εγκεφαλονωτιαίο
(λειτουργίες υπό εκούσιο έλεγχο) και αυτόνομο (ρύθμιση λειτουργίας ενδοκρινών αδένων,
κιρκάδιος ρυθμός, λειτουργία καρδιάς, αγγείων, πεπτικού συστήματος…). Το αυτόνομο νευρικό
σύστημα διαχωρίζεται περαιτέρω σε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό.
Ο εγκέφαλος αδρά αποτελείται από τα ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα. Η
φαιά ουσία, αποτελούμενη κυρίως από τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων, βρίσκεται κυρίως
εξωτερικά στο φλοιό του εγκεφάλου και εσωτερικά στο νωτιαίο μυελό, ενώ για τη λευκή ουσία,
που περιλαμβάνει κυρίως τις διάφορες νευρικές οδούς, ισχύει το αντίστροφο.

Η νευρολογία ασχολείται με τις διαταραχές του νευρικού συστήματος, των μυών και των
νευρομυϊκών συνάψεων. Τον νευρολόγο ενδιαφέρουν τα νοσήματα που έχουν σαφές
παθολογικό υπόβαθρο, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν αντικείμενο της ψυχιατρικής.
Τοπογραφικά, ένα νόσημα του νευρικού συστήματος μπορεί να επηρεάζει:
x
x

x
x
x

μόνο το ΚΝΣ: ΑΕΕ, νόσος Alzheimer, νόσος Parkinson, επιληψία, ημικρανία, διαταραχές
ύπνου, μηνιγγίτιδα-εγκεφαλίτιδα, όγκοι, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυελίτιδες…
μόνο το ΠΝΣ: ριζοπάθειες (π.χ. μετά από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου),
πλεγματοπάθειες, σ. Guillain-Barré, πολυνευροπάθειες (π.χ. διαβητική, ουραιμική,
τοξική)…
και τα δύο: πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, έλλειψη B12, αταξία Friedreich…
τη νευρομυϊκή σύναψη: π.χ. μυασθένεια ή
τους μύες: μυοπάθειες (π.χ. μεταβολικές, τοξικές), δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα,
μυϊκές δυστροφίες…

Όσον αφορά στην αιτιολογία των νευρολογικών νόσων, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα
πιθανά αίτια (και μαζί ενδεικτικά παραδείγματα):
x

x

x

x

x

x

x

Αγγειακά:
o Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)
o Ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος
Εκφυλιστικά:
o Νόσος Alzheimer
o Νόσος Parkinson
o Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
Γενετικά:
o Νόσος Wilson
o Νόσος Charcot-Marie-Tooth
o Μυϊκή δυστροφία
Λοιμώξεις:
o Μηνιγγίτιδα
o Εγκεφαλίτιδα
o Έρπητας ζωστήρας
Νεοπλασίες:
o Μηνιγγίωμα
o Αστροκύττωμα
o Ολιγοδενδρογλοίωμα
Αυτοανοσία:
o Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ)
o Αγγειίτιδα του ΚΝΣ
o Σύνδρομο Guillain-Barré
Τραυματικά:

x

x

o Υποσκληρίδιο αιμάτωμα
o Διάσειση
Συγγενή:
o Υδροκέφαλος
o Δισχιδής ράχη
Μεταβολικά, ενδοκρινικά, τοξικά:
o Έλλειψη Β12
o Διαβητική νευροπάθεια
o Νευροπάθεια από στατίνη.

Όπως σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα, η διαγνωστική προσπέλαση του νευρολογικού
ασθενούς ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού. Μας ενδιαφέρουν το είδος, η βαρύτητα,
η διάρκεια, η χρονική εξέλιξη και οι τυχόν εκλυτικοί παράγοντες της συμπτωματολογίας, το
ατομικό αναμνηστικό (ψυχοκινητική ανάπτυξη, συνοδά παθολογικά προβλήματα,
καρδιοπάθειες, διαταραχές της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, ψυχιατρικά προβλήματα,
ιστορικό εθισμών, κακώσεων, περιγεννητικών προβλημάτων κτλ.), το οικογενειακό ιστορικό
(αρκετά νευρολογικά νοσήματα έχουν γενετικό υπόβαθρο), καθώς και τα φάρμακα που
λαμβάνονται για οποιοδήποτε λόγο.
Όμως, ποια συμπτώματα μπορεί να είναι νευρολογικής αιτιολογίας; Η παρακάτω λίστα είναι
απλώς ενδεικτική:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Διαταραχή νοητικών λειτουργιών/συνείδησης
Μυϊκή αδυναμία, ατροφία, άλγη, ακούσιες κινήσεις, δυσχέρεια βάδισης
Αισθητικές διαταραχές
Κεφαλαλγία και άλλα άλγη στον κορμό και τα άκρα
Δυσαρμονία κινήσεων – αστάθεια βάδισης
Διαταραχές όρασης και των άλλων ειδικών αισθήσεων
Διαταραχές ύπνου
Δυσαρθρία, δυσφαγία
Ορθοκυστικές διαταραχές.

Ακολουθεί η αντικειμενική νευρολογική εξέταση (ΑΝΕ), που στοχεύει στην ανάδειξη κλινικών
σημείων δυσλειτουργίας σε κάποια (-ες) λειτουργία (-ες) του νευρικού συστήματος. Η πλήρης
ΑΝΕ είναι αρκετά χρονοβόρος και απαιτεί την πλήρη συνεργασία του ασθενούς, συνεπώς,
ανάλογα με την εκάστοτε κλινική υποψία δίνεται περισσότερη έμφαση σε συγκεκριμένα
σημεία. Ωστόσο, είναι λανθασμένη η παράλειψη αδρής, έστω, εξέτασης όλων των λειτουργιών.
Επιβοηθητικά ευρήματα μπορούν φυσικά να προκύψουν και από τη φυσική εξέταση των λοιπών
συστημάτων (π.χ. καρωτιδικό φύσημα σε ασθενή με πιθανό ΑΕΕ).
Με βάση το σύνολο των συμπτωμάτων που αναφέρει ο ασθενής και των σημείων που
προέκυψαν από την ΑΝΕ, σε αυτό το σημείο συνήθως είναι εφικτή η ανατομική εντόπιση της
βλάβης σε συγκεκριμένο σημείο του νευρικού συστήματος. Η υποψία συγκεκριμένου κλινικού

συνδρόμου μπορεί, χάρη στις υπόλοιπες πληροφορίες από τον τρόπο και την ταχύτητα έναρξης,
την πορεία στο χρόνο, τη συμμετοχή άλλων οργανικών συστημάτων, το ατομικό και
οικογενειακό ιστορικό, καθώς και τα απεικονιστικά και εργαστηριακά ευρήματα, να οδηγήσει
τελικά στην αιτιολογική διάγνωση. Για πρακτικούς λόγους, παθολογοανατομική επιβεβαίωση
με βιοψία συνήθως δεν απαιτείται.
Η νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς μπορεί να απαιτήσει και τη διενέργεια παρακλινικών
εξετάσεων:
x
x
x

x
x

Απεικόνιση του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού [συνήθως αξονική (CT) ή μαγνητική
(MRI) τομογραφία]
Εξετάσεις αίματος
Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος [ηλεκτρονευρογράφημα (ΗΝΓ), δηλ. αισθητικές
ταχύτητες αγωγής (ΑΤΑ) και κινητικές ταχύτητες αγωγής (ΚΤΑ), ηλεκτρομυογράφημα
(ΗΜΓ), προκλητά δυναμικά]
Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) μετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ)
Σπανιότερα, γενετικός έλεγχος, SPECT, ουροδυναμική μελέτη κ.ά.

Ενδεχομένως, πριν την τελική διάγνωση, μπορεί ο ασθενής να παραπεμφθεί και σε άλλες
ιατρικές ειδικότητες. Ακολουθεί η διατύπωση διάγνωσης και η απόφαση για θεραπεία
(φαρμακευτική, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ.). Απαραίτητη φυσικά είναι η
επανεκτίμηση του ασθενούς, για την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και τη
ρύθμιση της αγωγής, αν χρειάζεται.
Αναλυτικότερα, κατά την ΑΝΕ ο νευρολόγος εξετάζει και αξιολογεί:
1. Νοητικές λειτουργίες – ψυχική σφαίρα: Η εκτίμησή τους αρχίζει από τη στιγμή που
ο ασθενής εισέρχεται στο ιατρείο. Ακόμη και ο τρόπος που ο ασθενής περιγράφει το
ενόχλημά του αποφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ψυχική διάθεσή του. Οι
νοητικές λειτουργίες αξιολογούνται αδρά κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης, εκεί
όμως όπου ενδιαφέρουν ειδικά (π.χ. διερεύνηση ΑΕΕ, άνοιας) μπορεί να
πραγματοποιηθεί νευροψυχολογικός έλεγχος. Πρόκειται για συστοιχία
ερωτηματολογίων και δοκιμασιών που στόχο έχουν να αξιολογήσουν ποσοτικά
παραμέτρους όπως ο προσανατολισμός στο χρόνο και το χώρο, η
συγκέντρωση/προσοχή, η μνήμη, οι επιτελικές λειτουργίες, η ευπραξία, ο λόγος, η
οπτικοχωρική ικανότητα κ.ά. Η αξία του νευροψυχολογικού ελέγχου είναι μεγάλη και
στην παρακολούθηση του ασθενούς σε μετέπειτα επισκέψεις.
2. Βάδιση: Και μόνο η παρατήρηση της βάδισης του ασθενούς δίνει εξαιρετικής
σημασίας πληροφορίες για τη μυϊκή ισχύ, την αισθητικότητα και τη λειτουργία των
ημισφαιρίων και της παρεγκεφαλίδας. Ζητώντας από τον ασθενή να εκτελέσει
περαιτέρω δοκιμασίες (βάδιση στα δάκτυλα, τις πτέρνες, σε ευθεία κτλ.)
αποκομίζουμε περισσότερα στοιχεία.

3. Εγκεφαλικές συζυγίες/στέλεχος: Πάντοτε ελέγχονται η διάμετρος της κόρης, το
φωτοκινητικό αντανακλαστικό, η ύπαρξη διπλωπίας ή νυσταγμού, η αισθητικότητα
και κινητικότητα του προσώπου και τα φαρυγγικά αντανακλαστικά. Η τυπική ΑΝΕ δεν
περιλαμβάνει έλεγχο της ακοής, της γεύσης και της όσφρησης.
4. Μυϊκή ισχύς – μυϊκός τόνος: Ελέγχεται η μυϊκή ισχύς του ασθενούς και στα τέσσερα
άκρα σε σχέση με του εξεταστή. Επίσης, ελέγχεται ο μυϊκός τόνος. Το κύριο σύστημα
εκούσιας κινητικότητας, υπεύθυνο για τις λεπτές κινήσεις των άκρων, λέγεται
πυραμιδικό. Βλάβη του, όπως σε περιπτώσεις ΑΕΕ ή ΣΚΠ, οδηγεί σε αντίπλευρη
σπαστική πάρεση, που χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία συγκεκριμένης
κατανομής, αύξηση του μυϊκού τόνου και των τενοντίων αντανακλαστικών και
εμφάνιση σημείου Babinski (βλ. παρακάτω). Η βλάβη άλλων κινητικών κέντρων και
οδών, που καλούνται εξωπυραμιδικό σύστημα, όπως στη νόσο Parkinson, είναι πιο
συχνά αμφίπλευρη και εκδηλώνεται όχι ως αληθής αδυναμία, αλλά ως βραδύτητα
στις κινήσεις, μυϊκή δυσκαμψία και τρόμος.
5. Αισθητικότητα: Διακρίνεται σε επιπολής και εν τω βάθει (ιδιοδεκτική). Εξετάζονται η
αίσθηση της αφής και του άλγους στην κεφαλή, τον κορμό και τα άκρα, καθώς και η
αίσθηση των δονήσεων και της θέσης των μελών. Συνήθως η εξέταση της αίσθησης
του θερμού και του ψυχρού δεν είναι αναγκαία.
6. Παρεγκεφαλίδα/συνέργεια: Εξετάζεται η αρμονία και ο συντονισμός των κινήσεων.
7. Τενόντια αντανακλαστικά και πελματιαίο αντανακλαστικό: Τα τενόντια
αντανακλαστικά εκλύονται με το νευρολογικό σφυράκι και προσφέρουν πολύτιμες
πληροφορίες για την εντόπιση βλάβης στο πυραμιδικό σύστημα (αυξημένα) ή στο
ΠΝΣ (μειωμένα ή καταργημένα). Το πελματιαίο αντανακλαστικό εκλύεται με ψαύση
του πέλματος με αιχμηρό αντικείμενο και φυσιολογικά είναι καμπτικό. Η ύπαρξη
εκτατικού πελματιαίου αντανακλαστικού (σημείο Babinski) είναι πολύ σημαντικό
σημείο πυραμιδικής διαταραχής.
Όπως γίνεται αντιληπτό, λόγω του κομβικού ρόλου του νευρικού συστήματος τόσο στην
αίσθηση και την αντίληψη του άλγους, όσο και στη συναισθηματική αντίδραση σε περιπτώσεις
χρόνιων επώδυνων καταστάσεων, ο ρόλος της νευρολογικής εκτίμησης του ασθενούς που πονά
δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό όλοι οι επαγγελματίες υγείας
που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του άλγους να έχουν βασικές γνώσεις νευρολογίας και,
όπου χρειάζεται, να ζητείται η συνδρομή του νευρολόγου για την όσο το δυνατό πιο πλήρη και
επιτυχή ανακούφιση του ασθενούς.
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• ȶʆɲʌʇɻʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎɳʆʘʏʘʆϱϬɸʏʙʆ

• ȸɲɿʔʆʀɷɿɲɹʆɲʌʇɻʃɲɿʏɲʖʑʏɲʏɻʃʉʌʑʔʘʍɻɹʆʏʉʆɻʎ

ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎ;ʉʇɸʀɲͨʃɸʌɲʐʆʉɴʊʄʉʎͩʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲͿ
• ȸʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼɸʋɿɷɸʀʆʘʍɻʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʍʖɸʏɿʃɳ

• ȸɹʆɲʌʇɻʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɲʆʉʍʉɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲ

• ȸɹʆɲʌʇɻʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʍɸɶʐʆɲʀʃɲʍɸʃʑɻʍɻͬʄʉʖɸʀɲ

ʋʌʊʍʔɲʏɻʎɹʆɲʌʇɻʎ
• ȸɹʆɲʌʇɻʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʍɸʍʐʍʖɹʏɿʍɻʅɸʋʐʌɸʏʊ

• Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʃɲʏɳʏʉɴɼʖɲ͕ʏʉʆʋʏɲʌʅʊ͕ʏɻɷʉʃɿʅɲʍʀɲ

sĂůƐĂůǀĂ͕ʏʉʆʉʌɶɲʍʅʊ͕ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʍʘʅɲʏɿʃɼʎɳʍʃɻʍɻʎ

• ȸʍʐʆʑʋɲʌʇɻʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʅɸʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɼͬʃɲɿʍɻʅɸʀɲ

ʋʉʐʐʋʉɷɻʄʙʆʉʐʆʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼɴʄɳɴɻ

ȾɁɇ

ȸʆɸʐʌʉʄʉɶʀɲʘʎɿɲʏʌɿʃɼ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ

ɁɸʐʌʙʆɸʎΘʆɸʑʌɲ

ȸʆɸʐʌʉʄʉɶʀɲ ɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ
ʅɸʏɿʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʏʉʐ
ʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ʏʘʆ
ʅʐʙʆʃɲɿʏʘʆʆɸʐʌʉʅʐʁʃʙʆ
ʍʐʆɳʗɸʘʆ͘ Ɉʉʆʆɸʐʌʉʄʊɶʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʆʏɲʆʉʍɼʅɲʏɲ
ʋʉʐɹʖʉʐʆʍɲʔɹʎ
ʋɲɽʉʄʉɶɿʃʊʐʋʊɴɲɽʌʉ

ɃɿʆɸʐʌʉɷɿɲɴɿɴɲʍʏɹʎɸʀʆɲɿʅʊʌɿɲͲ
ɲɶɶɸʄɿʉʔʊʌʉɿ͕ʋʉʐɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʆʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎ

Ʌɸʌʀʍʐʆɳʗɸʘʆ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ
ʆɸʐʌɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȴʉʅɼʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐ

• Ȱʆɲʏʉʅɿʃɼʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ͗
•

Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ͗

•

Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃʊ

•
•
•
•
•

ȵɶʃɹʔɲʄʉʎ
Ɂʘʏɿɲʀʉʎʅʐɸʄʊʎ
Ʌʄɹɶʅɲʏɲ
ȳɳɶɶʄɿɲ
Ɂɸʑʌɲ

• ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ͗
•
•

ȵɶʃɸʔɲʄʉʆʘʏɿɲʀʉ
Ȱʐʏʊʆʉʅʉ͗
•
•

ɇʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊ
Ʌɲʌɲʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊ

ɀɹʌɻʏʉʐ
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ
ɀɸʏʘʋɿɲʀʉʎ
ʄʉɴʊʎ
Ⱦʌʉʏɲʔɿʃʊʎʄʉɴʊʎ
Ɍʄʉɿʊʎ

ȵɶʃɹʔɲʄʉʎ

ȸʅɿʍʔɲʀʌɿɲ

ȴɿɳʅɸʍʉʎ
ɸɶʃɹʔɲʄʉʎ

Ȳɲʍɿʃɳɶɳɶɶʄɿɲ
ʃʏʄ͘

Ȳʌɸɶʅɲʏɿʃʊʎ
ʄʉɴʊʎ
Ȼʆɿɲʃʊʎʄʉɴʊʎ

Ⱥɳʄɲʅʉɿ
ɉʋʉɽɳʄɲʅʉʎ

ɀɹʍʉʎɸɶʃɹʔɲʄʉʎ
ȳɹʔʐʌɲΘ
ʋɲʌɸɶʃɸʔɲʄʀɷɲ
Ʌʌʉʅɼʃɻʎ
;ʅʐɸʄʊʎͿ

ɇʏɹʄɸʖʉʎсɀɹʍʉʎɸɶʃɹʔɲʄʉʎнȳɹʔʐʌɲнɅʌʉʅɼʃɻʎ

ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʏʉʋʉɶʌɲʔʀɲʏʘʆ
ɻʅɿʍʔɲɿʌʀʘʆ

Ƀɿɲʌʏɻʌʀɸʎʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐ

Ȱȵȵʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɲʆɻɲɿʅɲʏɿʃɼʌʉɼʍɸ
ʅɿɲʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȾɁɇʅɸɿʘɽɸʀʄʊɶʘ
ɲʋʊʔʌɲʇɻʎɲɶɶɸʀʉʐɼɲɿʅʉʌʌɲɶʀɲʎ

ɈʉʋʉɶʌɲʔʀɲʏɻʎɁɸʐʌʉʄʉɶʀɲʎ
;ʏɿʋɳʍʖɸɿʃɲɿʋʉʑͿ

Ɉɲʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɳʆʉʍɼʅɲʏɲʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʉʔɸʀʄʉʆʏɲɿʍɸʋʉɿʃʀʄɲɲʀʏɿɲ;ʏʉͨɶɿɲʏʀͩͿ

ɁʉʍɼʅɲʏɲȾɁɇ;ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͕ʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑͿ

Ȱɶɶɸɿɲʃɳ

ȵʃʔʐʄɿʍʏɿʃɳ

ȳɸʆɸʏɿʃɳ

ͻ Ȱȵȵ͕ʆ͘ůǌŚĞŝŵĞƌ͕ʆ͘WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕ɸʋɿʄɻʗʀɲ͕ɻʅɿʃʌɲʆʀɲ͕ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʑʋʆʉʐ͕ʅɻʆɿɶɶʀʏɿɷɲͲ
ɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲ͕ʊɶʃʉɿ͕ʍʃʄɼʌʐʆʍɻʃɲʏɳʋʄɳʃɲʎ͕ʅʐɸʄʀʏɿɷɸʎ͙

ͻ Ȱȵȵ
ͻ Ɇɼʇɻɸʆɷʉʃʌɲʆɿɲʃʉʑ
ɲʆɸʐʌʑʍʅɲʏʉʎ

ͻ ɁʊʍʉʎůǌŚĞŝŵĞƌ
ͻ ɁʊʍʉʎWĂƌŬŝŶƐŽŶ
ͻ Ʌʄɳɶɿɲʅʐɲʏʌʉʔɿʃɼ
ʍʃʄɼʌʐʆʍɻ

ͻ ɁʊʍʉʎtŝůƐŽŶ
ͻ ɁʊʍʉʎŚĂƌĐŽƚͲDĂƌŝĞͲdŽŽƚŚ
ͻ ɀʐʁʃɼɷʐʍʏʌʉʔʀɲ

ȿʉɿʅʙʇɸɿʎ

Ɂɸʉʋʄɲʍʀɸʎ

Ȱʐʏʉɲʆʉʍʀɲ

ͻ ɀɻʆɿɶɶʀʏɿɷɲ
ͻ ȵɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲ
ͻ ȶʌʋɻʏɲʎɺʘʍʏɼʌɲʎ

ͻ ɀɻʆɿɶɶʀʘʅɲ
ͻ Ȱʍʏʌʉʃʑʏʏʘʅɲ
ͻ Ƀʄɿɶʉɷɸʆɷʌʉɶʄʉʀʘʅɲ

ͻ ɇʃʄɼʌʐʆʍɻʃɲʏɳʋʄɳʃɲʎ
ͻ ȰɶɶɸɿʀʏɿɷɲʏʉʐȾɁɇ
ͻ ɇʑʆɷʌʉʅʉ'ƵŝůůĂŝŶͲĂƌƌĠ

Ɉʌɲʐʅɲʏɿʃɳ

ɇʐɶɶɸʆɼ

ͻ ɉʋʉʍʃʄɻʌʀɷɿʉ ɲɿʅɳʏʘʅɲ
ͻ ȴɿɳʍɸɿʍɻ

ͻ ɉɷʌʉʃɹʔɲʄʉʎ
ͻ ȴɿʍʖɿɷɼʎʌɳʖɻ

ɀɸʏɲɴʉʄɿʃɳ͕ɸʆɷʉʃʌɿʆɿʃɳ͕
ʏʉʇɿʃɳ

ɁʉʍɼʅɲʏɲʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑɁɇ;ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆʆɸʑʌʘʆͲʋʄɸɶʅɳʏʘʆͿ
ͻ Ɇɿɺʀʏɿɷɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ʅɸʏɳɲʋʊʃɼʄɻʅɸʍʉʍʋʉʆɷʐʄʀʉʐɷʀʍʃʉʐͿ͕ʋʄɸɶʅɲʏʉʋɳɽɸɿɸʎ͕ʍ͘'ƵŝůůĂŝŶͲ
ĂƌƌĠ͕ʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ɷɿɲɴɻʏɿʃɼ͕ʉʐʌɲɿʅɿʃɼ͕ʏʉʇɿʃɼͿ͙

ɁʉʍɼʅɲʏɲȾɁɇɼͬʃɲɿɅɁɇ
ͻ Ʌʄɳɶɿɲʅʐɲʏʌʉʔɿʃɼʍʃʄɼʌʐʆʍɻ͕ɹʄʄɸɿʗɻϭϮ͕ɲʏɲʇʀɲ&ƌŝĞĚƌĞŝĐŚ͙

Ɂʉʍɼʅɲʏɲʆɸʐʌʉʅʐʁʃɼʎ ʍʑʆɲʗɻʎ
ͻ ɀʐɲʍɽɹʆɸɿɲʃ͘ɳ͘

Ɂʉʍɼʅɲʏɲʅʐʙʆ
ͻ ɀʐʉʋɳɽɸɿɸʎ;ʋ͘ʖ͘ʅɸʏɲɴʉʄɿʃɹʎ͕ʏʉʇɿʃɹʎͿ͕ɷɸʌʅɲʏʉʅʐʉʍʀʏɿɷɲͲʋʉʄʐʅʐʉʍʀʏɿɷɲ͕ʅʐʁʃɹʎ
ɷʐʍʏʌʉʔʀɸʎ͙

Ȳɲʍɿʃɹʎɲʌʖɹʎʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɷɿɳɶʆʘʍɻʎʹ ʉʃʄɿʆɿʃʊʎ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊʎɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ
Ȼʍʏʉʌɿʃʊн
ʃʄɿʆɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ

ȵʋʀʍʃɸʗɻʍʏʉʆɸʐʌʉʄʊɶʉȻ

•
ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
Θʍɻʅɸʀɲ

Ȼʍʏʉʌɿʃʊ͗
•

ȵʀɷʉʎ͕ɴɲʌʑʏɻʏɲ͕ɷɿɳʌʃɸɿɲ͕ʖʌʉʆɿʃɼɸʇɹʄɿʇɻʃɲɿʏʐʖʊʆɸʃʄʐʏɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ

•

Ȱʏʉʅɿʃʊɲʆɲʅʆɻʍʏɿʃʊ;ʍʐʆʉɷɳ ʋɲɽʉʄʉɶɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͕ʃɲʌɷɿʉʋɳɽɸɿɸʎ͕
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʏɻʎɻʋɲʏɿʃɼʎʃɲɿʆɸʔʌɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʗʐʖɿɲʏʌɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͕
ɿʍʏʉʌɿʃʊɸɽɿʍʅʙʆ͕ʃɲʃʙʍɸʘʆ͕ʋɸʌɿɶɸʆʆɻʏɿʃʙʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ʗʐʖʉʃɿʆɻʏɿʃɼ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʃʏʄ͘Ϳ
Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʊɿʍʏʉʌɿʃʊ
Ɍɳʌʅɲʃɲʋʉʐʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ

•

Ȱʆɲʏʉʅɿʃɼ;ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃɼͿ
ɷɿɳɶʆʘʍɻ;ц ʍʐʆɷʌʉʅɿʃɼ
ɷɿɳɶʆʘʍɻͿ

н ʍʐʆʉɷɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲΎ

ͻ ȶʄʄɸɿʗɻȲϭϮ
ͻ ȴɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ
ͻ Ɂɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲɲʋʊʍʏɲʏʀʆɻ

Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɼɷɿɳɶʆʘʍɻ
;ц ɿʍʏʉʋɲɽʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɳɶʆʘʍɻͿ

н ɴɲɽʅʊʎ
ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ
•

ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ
ɷɿɳɶʆʘʍɻ

•

•

Ʌ͘ʖ͘ʍʔʑɺʉʆɳʄɶʉʎʍʏɻʅʀɲʋʄɸʐʌɳʏɻʎʃɸʔɲʄɼʎ͕ɳʄɶʉʎʍʏʉɳʆʘɳʃʌʉʃɲʏɳʏɿʎʃɿʆɼʍɸɿʎ
ʏʉʐɲʐʖɹʆɲʃ͘ɳ͘

Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ

ΎʏʌʊʋʉʎΘʏɲʖʑʏɻʏɲɹʆɲʌʇɻʎ͕ʋʉʌɸʀɲʍʏʉʖʌʊʆʉ͕ʍʐʅʅɸʏʉʖɼɳʄʄʘʆʉʌɶɲʆɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ɲʏʉʅɿʃʊΘʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʊɿʍʏʉʌɿʃʊ͕
ɲʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃɳΘɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɳɸʐʌɼʅɲʏɲ

ȵʋʀʍʃɸʗɻʍʏʉʆɸʐʌʉʄʊɶʉȻȻ
•

Ʌɲʌɲʃʄɿʆɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ͗
•
•
•
•
•

Ȱʋɸɿʃʊʆɿʍɻʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐɼʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑʍʐʆɼɽʘʎɲʇʉʆɿʃɼ;dͿ
ɼʅɲɶʆɻʏɿʃɼ;DZ/Ϳ ʏʉʅʉɶʌɲʔʀɲ
ȵʇɸʏɳʍɸɿʎɲʀʅɲʏʉʎ
ȸʄɸʃʏʌʉʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎɻʄɸʃʏʌʉʆɸʐʌʉɶʌɳʔɻʅɲ ;ȰɈȰ͕ȾɈȰͿ͕
ɻʄɸʃʏʌʉʅʐʉɶʌɳʔɻʅɲ;ȸɀȳͿ͕ʋʌʉʃʄɻʏɳ ɷʐʆɲʅɿʃɳ
ȵʇɹʏɲʍɻɸɶʃɸʔɲʄʉʆʘʏɿɲʀʉʐʐɶʌʉʑ;ȵɁɉͿʅɸʏɳɲʋʊʉʍʔʐʉʆʘʏɿɲʀɲ
ʋɲʌɲʃɹʆʏɻʍɻ;ɃɁɅͿ
ɇʋɲʆɿʊʏɸʌɲ͕ɶɸʆɸʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎ͕^Wd͕ʉʐʌʉɷʐʆɲʅɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻʃ͘ɳ͘

ȵʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ͕ ʋɲʌɲʋʉʅʋɼʃɲɿʍɸɳʄʄɸʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ
ȴɿɳɶʆʘʍɻ
• Ȱʋʊʔɲʍɻɶɿɲɽɸʌɲʋɸʀɲ;ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ͕ʔʐʍɿʃʉɽɸʌɲʋɸʀɲ͕
ʄʉɶʉɽɸʌɲʋɸʀɲ ʃʏʄ͘Ϳ
• Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʉʑɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎʹ Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏʉʐ
ɲʍɽɸʆʉʑʎ
•
•

Ʌʉɿɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿ
ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼʎɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎ͖
•

ȴɿɲʏɲʌɲʖɼʆʉɻʏɿʃʙʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆͬʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎ

•

ɀʐʁʃɼɲɷʐʆɲʅʀɲ͕ɲʏʌʉʔʀɲ͕ɲʃʉʑʍɿɸʎʃɿʆɼʍɸɿʎ͕ɷʐʍʖɹʌɸɿɲɴɳɷɿʍɻʎ

•

Ȱɿʍɽɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ

•

Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʃɲɿɳʄʄɲɳʄɶɻʍʏʉʆʃʉʌʅʊʃɲɿʏɲɳʃʌɲ

•

ȴʐʍɲʌʅʉʆʀɲʃɿʆɼʍɸʘʆͲɲʍʏɳɽɸɿɲɴɳɷɿʍɻʎ

•

ȴɿɲʏɲʌɲʖɹʎʊʌɲʍɻʎΘʏʘʆɳʄʄʘʆɸɿɷɿʃʙʆɲɿʍɽɼʍɸʘʆ

•

ȴɿɲʏɲʌɲʖɹʎʑʋʆʉʐ

•

ȴʐʍɲʌɽʌʀɲ͕ɷʐʍʔɲɶʀɲ

•

Ƀʌɽʉʃʐʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ

Ɉɿɲʃʌɿɴʙʎɸʇɸʏɳɺɸɿʉʆɸʐʌʉʄʊɶʉʎ
ʃʄɿʆɿʃɳ͖

ɀʐʉʏɲʏɿʃʊ ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʊ

• Ɂʉɻʏɿʃɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ;ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎʍʏʉʖʌʊʆʉʃɲɿʏʉʖʙʌʉ͕

ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻͬʋʌʉʍʉʖɼ͕ʅʆɼʅɻ͕ɸʋɿʏɸʄɿʃɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ͕ɸʐʋʌɲʇʀɲ͕
ʄʊɶʉʎ͕ʉʋʏɿʃʉʖʘʌɿʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ͙Ϳʹ ʗʐʖɿʃɼʍʔɲʀʌɲ
• Ȳɳɷɿʍɻ
• ȵɶʃɸʔɲʄɿʃɹʎʍʐɺʐɶʀɸʎͬʍʏɹʄɸʖʉʎ
• ɀʐʁʃɼɿʍʖʑʎʹ ʅʐʁʃʊʎʏʊʆʉʎʹ ʏʌʉʔɿʃʊʏɻʏɲ ʅʐʙʆ
• Ȱɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲ;ɸʋɿʋʉʄɼʎ͕ɸʆʏʘɴɳɽɸɿͿ
• Ʌɲʌɸɶʃɸʔɲʄʀɷɲ;ʍʐʆɹʌɶɸɿɲ͕ɿʍʉʌʌʉʋʀɲͿ
• Ɉɸʆʊʆʏɿɲ ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ
• Ʌɸʄʅɲʏɿɲʀʉɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʊ
• ȿʉɿʋɼɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ

Ʌɸʄʅɲʏɿɲʀʉɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʊ

ȿʀɶɻʉʌʉʄʉɶʀɲ͙
ȴɿɲʏɲʌɲʖɼ

Ʉʌʉʎ

ȴʐʍʖɹʌɸɿɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎɼʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎʏʉʐʄʊɶʉʐ

Ȱʔɲʍʀɲ

ȵʄɳʏʏʘʍɻʅʐʁʃɼʎɿʍʖʑʉʎ

Ʌɳʌɸʍɻ;ͲʋɳʌɸʍɻͿ

Ȱʋʙʄɸɿɲʅʐʁʃɼʎɿʍʖʑʉʎ

Ʌɲʌɳʄʐʍɻ;ͲʋʄɻɶʀɲͿ

Ȱɷʐʆɲʅʀɲɼ
ʐʋɲɿʍɽɻʍʀɲʍɸ͗

Ȳɳɷɿʍʅɲ
ɇʋɲʍʏɿʃʊ
Ʌɲʌʃɿʆʍʉʆɿʃʊ
Ȱʏɲʇɿʃʊ
Ʌɲʌɸɶʃɸʔɲʄɿɷɿʃʊ
ɇʋɲʍʏɿʃʉͲɲʏɲʇɿʃʊ
Ȳɳɷɿʍʅɲʋɳʋɿɲʎ;ʆɼʍʍɸɿʉͿ

Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʐʋɸʌʏʉʆʀɲʎ

Ȱʃʉʑʍɿɸʎʃɿʆɼʍɸɿʎ
Ɉɸʆʊʆʏɿɲ
ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ
ɇɻʅɸʀʉĂďŝŶƐŬŝ
Ʌɲʌɳʄʐʍɻɸʃʉʐʍʀʘʆ
ʃɿʆɼʍɸʘʆ

Ɍʄʉɿʉʆʘʏɿɲʀɲ
ʍʑʆɷʌʉʅɲ
ɇʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ;ʏʑʋʉʐ
ʍʉʐɶɿɳͿ

ȵʇʘʋʐʌɲʅɿɷɿʃɳ
ʍʑʆɷʌʉʅɲ
ȴʐʍʃɲʅʗʀɲ͕ʍʏɲɽɸʌɼɼ
ɷɿɲʄɸʀʋʉʐʍɲ;ʏʑʋʉʐ
ʉɷʉʆʏʘʏʉʑʏʌʉʖʉʑͿ
ȾɲʅʋʏɼʌɸʎɳʆʘΘ
ȳɸʆɿʃɸʐʅɹʆɻ͕ɲʄʄɳ
ɸʃʏɸʀʆʉʆʏɸʎ ʃɳʏʘɳʃʌʘʆ ɸʆʏʉʆʊʏɸʌɻʍʏʉʐʎ
ʃɲʅʋʏɼʌɸʎʏʘʆɳʃʌʘʆΘ
ʏʉʐʃʉʌʅʉʑ
Ɉʌʊʅʉʎ͕ʖʉʌɸʀɲ͕
о
ɲɽɹʏʘʍɻ͕ɷʐʍʏʉʆʀɲ
јј
ўɼј
н
н

ȴɿͲ

ʍʏɲɳʃʌɲʏɻʎʀɷɿɲʎʋʄɸʐʌɳʎ

ȸʅɿͲ

ʍʏɲʃɳʏʘɳʃʌɲ

ɅɲʌɲͲ

ʍʏʉʆʃʉʌʅʊʃɲɿʏɲʏɹʍʍɸʌɲɳʃʌɲ

ɈɸʏʌɲͲ

ȰɆɻʅɿʋɳʌɸʍɻ

Ɂ͘WĂƌŬŝŶƐŽŶ

ȴʀʃʌʉʏʉ͕Ⱦɲʄʋɲʍʏɿʃʊ
Ȱʋʌɲʃʏɿʃʊ
ɍʉʌɸɿɲʃʊ
ɀɸʅɿʃʌɳɴɼʅɲʏɲ;͞ĂƉĞƚŝƚƉĂƐ͟Ϳ

Ⱦʄɿʆɿʃɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎʋʐʌɲʅɿɷɿʃʙʆ
ʃɲɿɸʇʘʋʐʌɲʅɿɷɿʃʙʆ ʍʐʆɷʌʊʅʘʆ
ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎ
ʐʋɸʌʏʉʆʀɲʎ

ɀʉʆʉͲ

ʍɸɷʑʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲɳʃʌɲɼʋʄɸʐʌɹʎ
ʏʉʐʋʌʉʍʙʋʉʐ

Ʌʙʎɴɲɷʀɺʉʐʆɹʆɲʎɲʍɽɸʆɼʎʋʉʐɹʖɸɿ
ʐʋʉʍʏɸʀȰȵȵʃɲɿɹʆɲʎʋɲʌʃɿʆʍʉʆɿʃʊʎ͖

Ʌɲɽʉʄʉɶɿʃɳɴɲɷʀʍʅɲʏɲ
Ȳʄɳɴɻ
Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɻʅɿʋɳʌɸʍɻ
Ɂ͘WĂƌŬŝŶƐŽŶ
Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼɲʏɲʇʀɲ
Ȳʄɳɴɻʏɻʎʋɲʌɸɶʃɸʔɲʄʀɷɲʎ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʍʃʄɼʌʐʆʍɻ
Ʌɲʌɳʄʐʍɻʏʉʐʅɹʍʉʐɶʄʉʐʏɿɲʀʉʐ
;ʅʐʉʋɳɽɸɿɸʎͿ
Ʌɳʌɸʍɻʏʘʆʌɲʖɿɲʀʘʆɸʃʏɸɿʆʊʆʏʘʆ
Ȳʄɳɴɻʏʉʐʅɸʏʘʋɿɲʀʉʐʄʉɴʉʑ
ɍʉʌɸʀɲ
ȵɶʃɸʔɲʄɿʃɼɲʌʏɻʌɿʉʍʃʄɼʌʐʆʍɻ

ɹʆɲʅɹʄʉʎ

о
Ȱʋʉʑʍɲɼɸʄɲʔʌɳ

Ɉʉʋʐʌɲʅɿɷɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɸʀʆɲɿʃʐʌʀʘʎ
ʐʋɸʑɽʐʆʉɶɿɲʏɿʎʄɸʋʏɹʎɸʃʉʑʍɿɸʎ
ʃɿʆɼʍɸɿʎʏʘʆɳʃʌʘʆ

ȴɿɲʔʉʌɹʎʋɲʌɳʄʐʍɻʎʏʑʋʉʐɲʆʙʏɸʌʉʐ
ʃɲɿʃɲʏʙʏɸʌʉʐʃɿʆɻʏɿʃʉʑʆɸʐʌʙʆɲ

Ʌʌʉʍɴʉʄɼ
ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆʅʐʙʆ
Ȱʏʌʉʔʀɲ
ɀʐʁʃʊʎʏʊʆʉʎʃɲɿ
ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ

ȴɸʍʅɿɷʙʍɸɿʎ
ȸɁȳͬȸɀȳ

Ʌɲʌɳʄʐʍɻʏʑʋʉʐ
ɲʆʙʏɸʌʉʐʃɿʆɻʏɿʃʉʑ
ʆɸʐʌʙʆɲɼ
ʐʋɸʌʋʐʌɻʆɿʃɼ
Ʌʉʏɹ

Ʌɲʌɳʄʐʍɻʏʑʋʉʐ
ʃɲʏʙʏɸʌʉʐʃɿʆɻʏɿʃʉʑ
ʆɸʐʌʙʆɲɼʋʐʌɻʆɿʃɼͲ
ʐʋʉʋʐʌɻʆɿʃɼ
ȴʐʆɲʏɼ

ȹʋɿɲ͕ʄʊɶʘɲʖʌɻʍʀɲʎ
ɇʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ͕ј
ʏɸʆʉʆʏʀʘʆ
ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʙʆΘ
ʍɻʅɸʀʉĂďŝŶƐŬŝ

ȶʆʏʉʆɻ͕ʘʎʏʉϳϬй
Ʌʄɲɷɲʌʊʏɻʏɲ͕ʐʋʉʏʉʆʀɲ
Θљљʏɸʆʉʆʏʀʘʆ
ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʙʆʹ
ʃɲʅʋʏɿʃʊ ʋɸʄʅɲʏɿɲʀʉ
ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʊ;ɲʆ
ɸʃʄʑɸʏɲɿͿ
ɀʋʉʌɸʀʆɲʐʋɳʌʖʉʐʆ
ɅɲɽʉʄʉɶɿʃɹʎȾɈȰ͕
ɲʋʉʆɸʑʌʘʍɻʍʏʉȸɀȳ

Ʉʖɿ
;ʃ͘ʔ͘Ϳ

ɇʘʅɲʏʉʏʉʋʀɲ ʍʏʉɁɇ

Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲɲɷʌɼʎʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʎ

ȸɲɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
ɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʍɸ
ɸʋɿʋʉʄɼʎ ʃɲɿɸʆ
ʏʘɴɳɽɸɿ
ȵʋɿʋʉʄɼʎ͗
 Ⱥɸʌʅʊ
 Ɏʐʖʌʊ
 Ȱʔɼ
 ȱʄɶʉʎ
ȵʆʏʘɴɳɽɸɿ ;ɿɷɿʉɷɸʃʏɿʃɼͿ͗
 Ⱥɹʍɻʅɸʄʙʆ
 Ⱦɿʆɲɿʍɽɻʍʀɲ
 Ʌʀɸʍɻ
 Ʌɲʄʄɲɿʍɽɻʍʀɲ

Ɉɸʖʆɿʃɼʉʍʔʐʉʆʘʏɿɲʀɲʎ
ʋɲʌɲʃɹʆʏɻʍɻʎ;ɃɁɅͿ

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʐʍʙʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ
Ⱥɲɷʉɽɸʀɹʅʔɲʍɻʍʏɻʆɲʇʀɲʏɻʎ
ʄɼʗɻʎʄɸʋʏʉʅɸʌʉʑʎɿʍʏʉʌɿʃʉʑ
ʃɲɿʏɻʎɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʆɷɸʄɸʖʉʑʎ
ʃʄɿʆɿʃɼʎɸʇɹʏɲʍɻʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʆɲʋʌʉʍɸɶɶɿʍʏɸʀɻɷɿɳɶʆʘʍɻ͕
ʋʉʐɲʃʉʄʉʑɽʘʎ
ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆ
ʋɲʌɲʃʄɿʆɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ

Ȼʍʏʉʌɿʃʊ;ϭϮͬϮϬϭϮͿ
• ƃ ϯϰɸʏʙʆ͕ʉɿʃʉʆʉʅʉʄʊɶʉʎ
• ϭ͕ϳϰŵ͕ϴϮ<Ő͕ɷɸʇɿʊʖɸɿʌ
• Ȱʋʊϭϴʅɼʆʉʐ;ϱͬϮϬϭϭͿɲʆɲʔɹʌɸɿɳʄɶʉʎʖɲʅɻʄɳʍʏɻɽʘʌɲʃɿʃɼʖʙʌɲ

ȴȵ͕ʅɸɸʋɹʃʏɲʍɻɲʌʖɿʃɳʍʏʉȴȵʃɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎʍʏʉȰɆʃɳʏʘɳʃʌʉ͕
ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʆɲʏʉͨʍɹʌʆɸɿͩʍʏɻɴɳɷɿʍɻ͘Ƀɿɶɲʍʏʌʉʃʆɻʅʀɸʎ ʏʉʐ
ɸʀʆɲɿͨʍʃʄɻʌɹʎͩʃɲɿʐʋʉʔɹʌɸɿɲʋʊʍʐʖʆɹʎɲʃʉʑʍɿɸʎɸʋʙɷʐʆɸʎ
ʅʐʁʃɹʎʍʐʍʋɳʍɸɿʎ;ʃʌɳʅʋɸʎͿ͘Ɉɲɸʆʉʖʄɼʅɲʏɳʏʉʐɽɸʘʌɸʀʊʏɿ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɲʆʍʖɸʏɿʃɼʐʋʉʖʙʌɻʍɻʅɸʏɳʏɿʎʃɲʄʉʃɲɿʌɿʆɹʎɷɿɲʃʉʋɹʎ
• ɀɹʖʌɿʏʙʌɲɸʋɿʍʃɹʔɽɻʃɸʉʌɽʉʋɲɿɷɿʃʉʑʎ ʃɲɿɻʍʐʅʋʏʘʅɲʏʉʄʉɶʀɲ

ʏʉʐɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍʏɻʃɸʅɸʖʉʌɼɶɻʍɻ ɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ͕DŐнϮ͕ɴɿʏ͘ϭнϲ
нϭϮ ʃɲɿɌͬȺ͕ʖʘʌʀʎɿɷɿɲʀʏɸʌɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
• Ȱʏʉʅɿʃʊɲʆɲʅʆɻʍʏɿʃʊ͗ɀɻʃɲʋʆɿʍʏɼʎͬʋʊʏɻʎ͘Ʌɲʄɲɿʊʏɸʌɲɹʃɲʆɸ

ɳʌʍɻɴɲʌʙʆʍɸɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿʉ
• Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʊɿʍʏʉʌɿʃʊ͗ɂɳɷɸʄʔʉʎʅɸɇȾɅ

Ʌɲʌɲʃʄɿʆɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ
• ϱͬϮϬϭϭ͗hͬ^ ȰɆʃʆɼʅɻʎΘZƂʄɸʃɳʆɻʎͬɃɀɇɇ͗ʃʔ
• ϳͬϮϬϭϭ͗ȸɁȳʃɳʏʘɳʃʌʘʆ͗ʃʔ͘ȸɀȳʃɳʏʘɳʃʌʘʆ͗ʍʋʉʌɲɷɿʃɼ

ɸʅʔɳʆɿʍɻɲʐʏʊʅɲʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
• ϲͬϮϬϭϮ͗d ȺɀɇɇͬɃɀɇɇ͗ʐʋʊʆʉɿɲʃɸʆʏʌɿʃɼʎɷɿʍʃʉʃɼʄɻʎ ʅɸɹʆʏʉʆɻ

ʋʀɸʍɻʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʍɳʃʉʐʍʏʉɸʋʀʋɸɷʉȰϲͲȰϳ͘ɇʑʍʏɲʍɻɶɿɲDZ/
• ϵͬϮϬϭϮ͗DZ/ Ȱɀɇɇ͗ɸʄɲʔʌɳʉʋʀʍɽɿɲʋʌʉɴʉʄɼʅɸʍʉʍʋʉʆɷʐʄʀʉʐ

ɷʀʍʃʉʐȰϱͲȰϲ
• ϭϮͬϮϬϭϮ͗DZ/ Ƀɀɇɇ͗ɼʋɿɲʉʋʀʍɽɿɲʋʌʉʋɹʏɸɿɲʅɸʍʉʍʋʉʆɷʐʄʀʘʆ

ɷʀʍʃʘʆɃϯͲɃϰ͕ɃϰͲɃϱ͕ɃϱͲȻϭ

Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼ
ɸʇɹʏɲʍɻ

Ȱʆɲʏʉʅɿʃɼʐʋʊʅʆɻʍɻ

• ȵʋʀʋɸɷʉʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎ͗ʃʔ

Ʌʐʌɲʅɿɷɿʃɼ
ʍʐʆɷʌʉʅɼ
ʃɳʏʘɳʃʌʘʆ

• ɇʏɹʄɸʖʉʎ͗ʃʔ
• Ⱦɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
•
•
•
•
•

Ȳɳɷɿʍɻ͗ʍʋɲʍʏɿʃɼȰɆ
Ȳɳɷɿʍɻʍɸɸʐɽɸʀɲ͗ʃʔ
ɀʐʁʃʊʎʏʊʆʉʎ͗јʍʏɲʃɳʏʘɳʃʌɲ
Ⱦʄʊʆʉʎ ɳʃʌʉʐʋʉɷʊʎ͗ȰɆ
ɀʐʁʃɼɿʍʖʑʎ͗ɇ͘DŝŶŐĂǌǌŝŶŝ ȴȵ

• Ȱʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ͗
•
•
•

Ɉɸʆʊʆʏɿɲ͗јʍʏɲʃɳʏʘɳʃʌɲ
Ⱦʉɿʄɿɲʃɳ͗ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ
Ʌɸʄʅɲʏɿɲʀʉ͗ʍɻʅɸʀʉĂďŝŶƐŬŝɲʅʔʀʋʄɸʐʌɲ

Ʌɿɽɲʆɼɸʆʏʊʋɿʍɻ͗
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲɽʘʌɲʃɿʃɳ
ʅʐɸʄʉʏʊʅɿɲ

• Ʌɲʌɸɶʃɸʔɲʄʀɷɲ͗ʃʔ
• Ȱɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲ͗
•
•

ȵʋɿʋʉʄɼʎ͗ʃʔ
ȵʆʏʘɴɳɽɸɿ͗љʋɲʄʄɲɿʍɽɻʍʀɲʎʃɳʏʘ
ɳʃʌʘʆ

ȴɿɲʔʉʌɿʃɼȴɿɳɶʆʘʍɻ
• Ⱥʘʌɲʃɿʃɼʅʐɸʄʉʋɳɽɸɿɲʄʊɶʘʍʋʉʆɷʑʄʘʍɻʎ
• ɉʋʉʇɸʀɲ ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆɻɸʃʔʑʄɿʍɻʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ;љϭϮͿ
• Ɂɸʊʋʄɲʍʅɲʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ
• Ȱʋʉʅʐɸʄʀʆʘʍɻ
• Ȱȵȵʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑʃʏʄ͘

Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘʋɲʌɲʃʄɿʆɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ
• DZ/ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐΘȺɀɇɇ
• ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎɶɿɲɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊɽʌʉʅɴʘʏɿʃʙʆ

DZ/ Ⱥɀɇɇ
ȵʐʅɸɶɹɽɻʎʉʋʀʍɽɿɲ
ʃɸʆʏʌɿʃɼͲȴȵʋɲʌɳʃɸʆʏʌɻ
ʋʌʊʋʏʘʍɻʏʉʐȺϲͲȺϳ
ʅɸʍʉʍʋʉʆɷʐʄʀʉʐɷʀʍʃʉʐ ʅɸ
ʋʀɸʍɻɸʋʀʏʉʐɽʘʌɲʃɿʃʉʑ
ʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑʃɲɿ
ɸʆʏʑʋʘʍɻɸʍʏʀɲʎ
ʅʐɸʄʉʋɳɽɸɿɲʎʍɸɲʐʏʊʆ͘
ɀɿʃʌɹʎʋʌʉɴʉʄɹʎʃɲɿʏʘʆ
ʅɸʍʉʍʋʉʆɷʐʄʀʘʆɷʀʍʃʘʆ
ȺϳͲȺϴ͕ȺϴͲȺϵʃɲɿȺϵͲȺϭϬ

ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ɲʐʏʉɲʆʉʍʀɲʎ͕ʐʋʉɴɿʏɲʅʀʆʘʍɻʎϭϮ͙
ɅɲʌɲʋʉʅʋɼʍɸɁͬɍ

Ȼʍʏʉʌɿʃʊ;ϱͬϮϬϭϱͿ

Ʌʙʎʋʌʉʖʘʌɳʅɸ͖

• ƃ ϱϵ ɸʏʙʆ͕ʅɻʖɲʆʉʄʊɶʉʎʅɻʖɲʆɿʃʊʎ
• ϭ͕ϴϬŵ͕ϴϭ<Ő͕ɷɸʇɿʊʖɸɿʌ
• Ʌʌʉϯɸɴɷʉʅɳɷʘʆʃɲɿɸʆʙɴʌɿʍʃʊʏɲʆʍɸɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʏɲʇʀɷɿʍʏʉ

ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ɲʆɲʔɹʌɸɿʃɲʌɻɴɲʌʀɲʃɲɿʍʐʍʔɿɶʃʏɿʃʉʑ ʏʑʋʉʐʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ
ʋʉʐʍʏɲɷɿɲʃɳɸʆʏʊʎʄʀɶʘʆʘʌʙʆɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɸʍʏɻʆȰɆʋɲʌɸɿɳ͘ȿʀɶʉ
ɲʌɶʊʏɸʌɲɹʆɿʘʍɸɲɿʅʘɷʀɲͲʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɸʎʍʏɲɷɳʃʏʐʄɲʏɻʎȴȵʖɸɿʌʊʎ
ɸʋʀϭϬŵŝŶ͘ȴɸʆʍʐʆʐʋɼʌʖɸɲʐʖɸʆɲʄɶʀɲ͘ȶʄɲɴɸʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ͕
ʃʉɿʅɼɽɻʃɸʃɲɿʏʉɸʋʊʅɸʆʉʋʌʘʀɼʏɲʆʃɲʄʑʏɸʌɲ͕ʊʅʘʎʋɲʌɲʏɼʌɻʍɸ
ʋʏʙʍɻɴʄɸʔɳʌʉʐȰɆ͘ȵʋɿʍʃɹʔɽɻʃɸʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʃɲɿɸʇɸʏɳʍʏɻʃɸɲʋʊ
ʋɲɽʉʄʊɶʉ͘Ɉʉʐʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸʅʐʉʖɲʄɲʌʘʏɿʃɼ ʃɲɿɻʌɸʅɿʍʏɿʃɼɲɶʘɶɼ͘
• ȴɸʆɲʆɲʔɹʌɸɿʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʍʐʅɴɲʏɳʅɸɷʐʍɲʌɽʌʀɲ͕ɷʐʍʔɲɶʀɲ͕

ȱʄʄɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

Ⱦʄɿʆɿʃɼʐʋʉʗʀɲ

•

ȿʀɶɸʎɻʅɹʌɸʎʋʌɿʆʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎ
ʍʐʅʋʏʘʅɲʏʉʄʉɶʀɲʎ͕ʉɲʍɽɸʆɼʎ
ɲʆɲʔɹʌɸɿɳʄɶʉʎʍʏʉʆɲʐʖɹʆɲȰɆ
ʅɸʏɳɲʋʊɲʋʊʏʉʅɻʃʀʆɻʍɻ

•

ȴɸʆɹʖɸɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʆɲʅɻʆɿɷʌʙʆɸɿ
ʍʏʉʅɹʏʘʋʉ

ɇʑʆɷʌʉʅʉ,ŽƌŶĞƌ͗





ʅʑʍɻ
ɴʄɸʔɲʌʊʋʏʘʍɻ
ɸʌʐɽʌʊʏɻʏɲɸʋɿʋɸʔʐʃʊʏɲ
ц ɲʆɿɷʌʘʍʀɲ ʍʏʉ
ʉʅʊʋʄɸʐʌʉ ɻʅɿʋʌʊʍʘʋʉ

ɲʔɲʍʀɲʃʏʄ͕͘ʉʑʏɸʋʌʉʍɴʉʄɼʏʉʐȴȵɴʄɸʔɳʌʉʐ͘Ɉʉʍʑʅʋʏʘʅɲɹʖɸɿ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿɸʄɲʔʌɳɴɸʄʏʀʘʍɻ͘
• Ȱʏʉʅɿʃʊɲʆɲʅʆɻʍʏɿʃʊ͗Ⱦɳʋʆɿʍʅɲ;ϱͬĚͿ͕ɷʐʍʄɿʋɿɷɲɿʅʀɲ͘
• Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʊɿʍʏʉʌɿʃʊ͗Ʌɲʏɹʌɲʎʅɸʋʌʉʁʉʑʍɲʐʋɸʌʋʐʌɻʆɿʃɼ ʋɲʌɳʄʐʍɻ

• ȵʋʀʋɸɷʉʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎ͗ʃʔ
• ɇʏɹʄɸʖʉʎ͗

Ɍʘʏʉʃɿʆɻʏɿʃʊ ɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʊ͕ʅɹɶɸɽʉʎ
ʃʊʌɻʎ͗ɸʄɲʔʌɳɲʆɿʍʉʃʉʌʀɲ ;ȰɆфȴȵͿ͕
ɸʆʏʉʆʊʏɸʌɻʍʏʉɻʅʀʔʘʎ
• ȹʋɿɲɴʄɸʔɲʌʊʋʏʘʍɻȰɆ
• ȴɿʋʄʘʋʀɲ͕ʆʐʍʏɲɶʅʊʎ͗Ͳ
• ȰɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲΘʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͗ʃʔ
• Ɍɲʌʐɶɶɿʃɳɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ͗н
•

ɈʉɲʐʏʊʆʉʅʉɁɇ
ɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʍɸ
ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʃɲɿ
ʋɲʌɲʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊ
ʃɲɿʆɸʐʌʙʆɸɿ ʏʉʐʎ
ʉʔɽɲʄʅʉʑʎ͕ʏɲ
ʍʋʄɳɶʖʆɲ͕ʏʉʐʎ
ɲɷɹʆɸʎ͙

Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼ
ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼ
ɸʇɹʏɲʍɻ

• Ⱦɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
•
•
•

Ȳɳɷɿʍɻ͗ʃʔ
Ȳɳɷɿʍɻʍɸɸʐɽɸʀɲ͗ʃʔ
ɀʐʁʃɼɿʍʖʑʎ͗ʃʔ

• Ȱʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ͗
•
•

Ɉɸʆʊʆʏɿɲ͗ʉʅʊʏɿʅɲʃʔ
Ʌɸʄʅɲʏɿɲʀʉ͗ʃɲʅʋʏɿʃʊ ɲʅʔʀʋʄɸʐʌɲ

• Ʌɲʌɸɶʃɸʔɲʄʀɷɲ͗ʃʔ
• Ȱɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲ͗
•
•

ȵʋɿʋʉʄɼʎ͗ʃʔ
ȵʆʏʘɴɳɽɸɿ͗ʃʔ

• Ȱʃʌʊɲʍɻʃɲʌʘʏʀɷʘʆ͗ʖʘʌʀʎʔʑʍɻʅɲ

Ʌɲʌɲʃʄɿʆɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ
Ʌʉʑɸʀʆɲɿɻɴʄɳɴɻ͖

• DZ/нDZɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͗ȴɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎʍʏʉɳʆʘʏʌɲʖɻʄɿʃʊʏʅɼʅɲʏɻʎ

ȰɆɹʍʘʃɲʌʘʏʀɷɲʎ ʅɸɲɿʅʉʌʌɲɶɿʃʊͲɽʌʉʅɴʘʏɿʃʊ ʍʏʉɿʖɸʀʉ͘ȴʑʉ
ʅɿʃʌɹʎʅɿʃʌʉʁʍʖɲɿʅɿʃɹʎ ɲʄʄʉɿʙʍɸɿʎʍʏɻʄɸʐʃɼʉʐʍʀɲʏʉʐȰɆ
ʅɸʏʘʋɿɲʀʉʐʄʉɴʉʑ͕ʍɸʖʌʊʆɿɲʔɳʍɻ
• dƌŝƉůĞǆ ɲɶɶɸʀʘʆʏʌɲʖɼʄʉʐ͗Ⱦɲʏɳʏʊʋʉʐʎɼʋɿɲʋɳʖʐʆʍɻɸʆɷʉɽɻʄʀʉʐ

ʃʉɿʆʙʆʃɲʌʘʏʀɷʘʆɳʅʔʘ͘ɇʏʉʐʎɷɿʖɲʍʅʉʑʎʃɲɿʍʏɿʎɸʃʔʑʍɸɿʎʏʘʆ
ɹʍʘʃɲʌʘʏʀɷʘʆʋʉʄʐɳʌɿɽʅɸʎʄɸʋʏɹʎ͕ʉʅɲʄɹʎɲʋʉʏɿʏɲʆʘʅɹʆɸʎ
ɲɽɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ ɲʄʄʉɿʙʍɸɿʎ͘ɍʘʌʀʎɲɿʅʉɷʐʆɲʅɿʃɳ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
• dƌŝƉůĞǆ ʃɲʌɷɿɳʎ͗Ⱦȵϲϱй͘ɍʘʌʀʎɲʇɿʊʄʉɶɲɸʐʌɼʅɲʏɲ
• Ȱʋʊʏʉʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊɹʄɸɶʖʉʏʘʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆɲɶɶɸɿɲʃʉʑ

ʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʆ>> ϭϲϬŵŐͬĚů

Ⱥɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
Ȱʆʏɿɲɿʅʉʋɸʏɲʄɿɲʃɳ ɼɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃɳɶɿɲϯͲϲʅɼʆɸʎ

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʍʉʖɼʍɲʎ͊
Ŝ ŵŰžƄżƃƄź
ŻŸɚŴüŸƅƄżŽű
ŴſƄżúŸƄƎüżƃź ƄƁƅ
ŴƃŻŸſƁƍƂ üƁƅ
ŴſƄżúŸƄƉüŲŹŸż ŰſŴ
ƇɚƌſżƁ üɚƌŵžźúŴ
ŴüŴżƄŸŲ üɚƁƃƁƇű,
ŸſŷżŴƆŰɚƁſ ŽŴż Ƅź
ƃƅſŸɚŶŴƃŲŴ úżŴƂ
ƁúůŷŴƂ ŸżŷżŽƎſ

5
ʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ʅɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ʆɸʐʌɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɈʉʑʄɲʎɅɲʆɲɶɿʙʏɻʎ-Ɂɸʐʌʉɲʃʏɿʆʉʄʊɶʉʎ

1
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Π.Δ.ΤΟΥΛΑΣ, ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ EUROMEDICA-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) είναι μια έμμεση απεικόνιση της λειτουργίας των νευρώνων
του εγκεφάλου η οποία στηρίζεται σε τοπική αλλαγή της μικροκυκλοφορίας του εγκεφάλου. Για την
ιστορία η πρώτη παρατήρηση ότι κατά την νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου δημιουργείται μια
τοπική υπεραιμία είναι γνωστό από πολλές δημοσιεύσεις του προηγούμενου αιώνα. Το 1890 ο Roy και ο
Sherrington δημοσίευσαν πειραματικές παρατηρήσεις οι οποίες συσχετίζουν αύξηση της κυκλοφορίας
του αίματος και κατ’ επέκταση του μεταβολισμού σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν νευρωνική
δραστηριότητα.
Η χαρτογράφηση της νευρωνικής δραστηριότητας τις τελευταίες δεκαετίες μελετήθηκε κυρίως με τον
τομογράφο εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και με την και με την τομογραφία Μονοφωτονιακής εκπομπής
(SPECT) μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιοϊσότοπα καθώς και με την μαγνητοεγκεφαλογραφία
(MEG). Το PET θεωρήθηκε σαν η μέθοδος εξέτασης αναφοράς (Gold Standart) αλλά η μέθοδος
χρησιμοποιεί ραδιοϊσότοπα και δεν είναι διαθέσιμη σε πολλά εργαστήρια και πολλές χώρες λόγω του
υψηλού κόστους και του μεγάλου εξοπλισμού τα οποία χρειάζεται η μέθοδος. Επιπλέον η πολυπλοκότητα
της τεχνικής και η σχετική υψηλή ακτινοβόληση περιορίζουν την χρήση της μεθόδου ειδικά όταν
χρειάζονται πολλαπλά πειράματα ή εξέταση των παιδιών. Η εξέλιξη της Μαγνητικής Τομογραφίας στην
δεκαετία του ‘80 και ειδικότερα η εφαρμογή την δεκαετία του ’90 της Λειτουργικής Μαγνητικής
Τομογραφίας έδωσε νέα ώθηση στην μελέτη του εγκεφάλου σε αληθή χρόνο (real time).
Όπως προείπαμε η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) είναι μια έμμεση απεικόνιση της
νευρωνικής δραστηριότητας. Αυτή η δραστηριότητα προκαλεί μια τοπική αύξηση του μεταβολισμού του
εγκεφάλου και κατ’ επέκταση αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου. Αυτό αυτόματα αυξάνει την
μικροκυκλοφορία τοπικά με άφιξη νέου αρτηριακού αίματος πλούσιου σε οξυαιμοσφαιρίνη καθώς και
λόγω της αυξημένης κατανάλωσης του οξυγόνου αύξηση και της δεσόξυαιμοσφαιρίνης η οποία αποτελεί
ένα τοπικό ενδογενές σκιαγραφικό το οποίο δίδει ως αποτέλεσμα μια τοπική αύξηση του σήματος στην
Μαγνητική Τομογραφία. Αυτό το φυσικό ενδογενές σκιαγραφικό στην περιοχή του εγκεφάλου η οποία
δραστηριοποιείται μπορεί να απεικονιστεί με ειδικές υπερταχείες ακολουθίες σε Μαγνητικό Τομογράφο
και αποτελεί την βάση αρχής της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας.
Το φαινόμενο αυτό λέγεται BOLD (δηλαδή Blood Oxygenation Level Dependent Contrast) δηλαδή
σκιαγραφική αντίθεση η οποία στηρίζεται στο επίπεδο της οξυγόνωσης του αίματος.
Η αύξηση του σήματος την οποία λαμβάνομε με το φαινόμενο BOLD κατά την Λειτουργική Μαγνητική
Τομογραφία σε έναν συνηθισμένο Μαγνητικό Τομογράφο (1,5 Tesla) εκτιμάται σε 2 έως 5%.
Αυτό το σήμα το οποίο ανιχνεύουμε με ειδικές ακολουθίες κατά την διάρκεια μιας δοκιμασίας μέσα στον
Μαγνητικό Τομογράφο επιπροβάλλεται σε ανατομικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας τις οποίες έχουμε
λάβει εκ των προτέρων κάνοντας σύντηξη-επιπροβολή των εικόνων. Έτσι έχουμε τρισδιάστατη
ανασύνθεση του εγκεφάλου στις οποίες απεικονίζονται οι περιοχές ενεργοποίησης σαν κηλίδες
ορισμένης έντασης.
Η όλη διαδικασία για την διενέργεια μιας δοκιμασίας κρατάει περίπου 2,5 λεπτά και σε συνήθη εξέταση
χρησιμοποιούμε 3-5 δοκιμασίες με συνολική διάρκεια εξέτασης περίπου τριάντα λεπτά.
Κατά την Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία ο ασθενής είναι τοποθετημένος στον Μαγνητικό
Τομογράφο όπως σε μια συνηθισμένη εξέταση και εφαρμόζοντας μια συγκεκριμένη δοκιμασία πχ.
κίνησης ή λόγου βλέπουμε σε αλήθη χρόνο (real time) τις αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες
δραστηριοποιούνται κατά την διενέργεια αυτής της διαδικασίας. Ειδικότερα αυτό το οποίο κάνουμε είναι
να παίρνουμε συνεχώς πάρα πολλές εικόνες – δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται και επιπροβάλλονται
αυτόματα πάνω σε ανατομικές εικόνες.

2
Στην καθημερινή κλινική πράξη για τον καθορισμό των πρωτογενών αισθητικοκινητικών περιοχών
χρησιμοποιούμε 3 έως 5 παραδείγματα και για τον καθορισμό του επικρατούντος ημισφαιρίου με
παραδείγματα λόγου αρκούν 3 τουλάχιστον δοκιμασίες. Μια απλή συνήθης εξέταση Λειτουργικής
Μαγνητικής Τομογραφίας δεν ξεπερνά τα 20 έως 30 λεπτά.
Φυσικά ακολουθεί κάποια επεξεργασία των δεδομένων με έλεγχο ποιότητας και απόρριψη
παραδειγμάτων τα οποία παρουσιάζουν artifacts πχ. κίνησης.
Μετά τον ποιοτικό έλεγχο τα δεδομένα είναι έτοιμα είτε να δοθούν αυτούσια είτε να φωτογραφηθούν.
Υπάρχει δυνατότητα επίσης να βρούμε τις συντεταγμένες στον άξονα x, y και z κάθε περιοχής
ενεργοποίησης και να συσχετιστούν αυτές με στερεοτακτικούς χάρτες ή άτλαντες του εγκεφάλου (πχ.
Talairach) προς διευκόλυνση τεχνικών νευροπλοήγησης-Neurinavigation καθώς και στερεοτακτικές
βιοψίες.
Οι κυριότερες τεχνικές εφαρμογές της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας είναι η ανάδειξη των
πρωτογενών αισθητικοκινητικών περιοχών και η σχέση-απόσταση αυτών από βλάβη του εγκεφάλου (πχ.
όγκο, αγγειακή δυσπλασία). Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ειδικές δοκιμασίες κίνησης των άκρων.
Σε προεγχειρητικό έλεγχο επιληψίας σκόπιμο είναι να γνωρίζουμε το επικρατούν ημισφαίριο του
εγκεφάλου. Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας παραδείγματα λόγου τα οποία αναδεικνύουν τα κινητικά
κέντρα λόγου (Broca) και τα κέντρα αντίληψης του λόγου (Wernicke).
Για τις εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούμε τόσο λεκτικά παραδείγματα (πχ. κλίση ρήματος, δημιουργία
αντίθετων λέξεων) καθώς και παραδείγματα ακουστικά κατά τα οποία ο ασθενής ακούει και κατανοεί
παραδείγματα λόγου.
Ο προεγχειρητικός αυτός έλεγχος δίδει χρήσιμες πληροφορίες για τον χειρουργικό σχεδιασμό και την
προσπέλαση των όγκων, βοηθάει τον νευροχειρουργό να αποφύγει σημαντικές περιοχές οι οποίες είναι
πλησίον του όγκου. Έτσι επιτυγχάνονται καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα ελάχιστα νευρολογικά
υπολείμματα (αναπηρία) και με την μέγιστη εξαίρεση της βλάβης με ασφάλεια.
Σημαντική είναι η συμβολή της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI) στην μελέτη της
πλαστικότητας του εγκεφάλου μετά από αποθεραπεία σε ασθενείς με ισχαιμική ή άλλη τραυματική
βλάβη του εγκεφάλου με σχετικά νευρολογικά υπολείμματα.
Ειδικότερα στον πόνο οι αρχικές μελέτες αντίληψης του πόνου στον εγκεφάλου έγιναν με το PET. Οι
μελέτες οι οποίες ακολούθησαν με Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) επιβεβαίωσαν τα γνωστά
ήδη αποτελέσματα με ενεργοποίηση των πρωτογενών αισθητικοκινητικών περιοχών καθώς και της έλικας
του προσαγωγίου, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών του προμετωπιαίου φλοιού πιθανότατα λόγω
συμμετοχής επιπλέον γνωστικών διαδικασιών. Περιοχές ενεργοποίησης παρατηρήθηκαν επίσης στον
φλοιό της νήσου του Reil και την κατώτερη βρεγματική χώρα καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδίως
σε δοκιμασίες με σπλαγχνικό πόνο οπίσθιο προσαγώγιο καθώς και οπτικός φλοιός.
Σε πολλές δοκιμασίες παρατηρήθηκε ενεργοποίηση και στον αριστερό ιππόκαμπο.
Σύμφωνα με τις έρευνες στην διεθνή βιβλιογραφία αποτελέσματα των μελετών με Λειτουργική
Μαγνητική Τομογραφία καταλήγουν στην ύπαρξη δυο παράλληλων υποσυστημάτων αντίληψης του
πόνου το έξω (αισθητικό-διακριτικό) και το έσω (συναισθηματικό-γνωσιακής αξιολόγησης), (Apkarian etal
2005, Trucey and Mantyh 2007). Το έξω σύστημα ενεργοποιεί κυρίως τον φλοιό διαμέσου των έξω
θαλαμικών πυρήνων ενώ το έσω σύστημα ενεργοποιεί τον αισθητικοκινητικό φλοιό
συμπεριλαμβανομένου και του προσαγωγίου, της νήσου και του προμετωπιαίου φλοιού διαμέσου των
έσω θαλαμικών πυρήνων (Price 2000 και Rainville 2002 και Vogt 2005).
Με βάση τις μελέτες της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας και την αποκωδικοποιηση της αντίληψης
του πόνου στον εγκέφαλο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αντιμετώπιση του πόνου:
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1) Λεπτομερής χαρτογράφηση των περιοχών του πόνου προς καθοδήγηση διεγχειρητικού φλοιώδους
ερεθισμού (intraoperative cortical stimulation) με τελικό σκοπό τοποθέτηση νευροδιεγέρτη
(neurostimulation).
2) Μελέτη αποτελέσματος αντίληψης του πόνου πριν και μετά θεραπεία με ειδική αγωγή
φαρμακευτική και με εναλλακτικές μεθόδους πχ. βελονισμός, ύπνωση.
3) Με βάση αποτελέσματα της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας μπορούμε να επέμβουμε
μέσω βιοανάδρασης- νευροανάδρασης για ελάττωση- έλεγχο του πόνου από το ίδιο το άτομο
μέσω ειδικής εκπαίδευσης στα πλαίσια στοχοποιημένης πλαστικότητας του εγκεφάλου.
Συμπερασματικά η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία είναι απλή, αναίμακτη, χωρίς βιολογικό κόστος
εξέταση η οποία υπερτερεί σε στατιστική δύναμη, χωρικά και χρονικά του PET και των υπολοίπων
αιματηρών μεθόδων. Μπορεί να χαρτογραφήσει τόσο την επιφάνεια του φλοιού του εγκεφάλου όσο και
τις εν τω βάθει περιοχές σε αντίθεση με την διεγχειρητική φλοιογραφία.
Έχει υψηλή χωρική ευκρίνεια της τάξεως mm και χρονική ευκρίνεια της τάξεως 0,1 έως 1 sec.
Είναι μια μέθοδος μη επεμβατική με δυνατότητα επανάληψης πολλαπλών παραδειγμάτων-δοκιμασιών
και απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία του ασθενούς.
Μας δίνει εικόνες λειτουργικές και ανατομικές ταυτόχρονα με δυνατότητα απεικόνισης νευρωνικών
λειτουργικών κυκλωμάτων. Τέλος έχει χαμηλό κόστος και σχετικά μεγάλη διαθεσιμότητα σε σχέση με το
PET.
Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι εξαρτάται από την συμμετοχή του εξεταζόμενου και σε
ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα λόγω κακής συνεργασίας και ύπαρξης κινητικών
παρασίτων (artifacts).
Η εντόπιση των περιοχών με fMRI σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζει μετατόπιση έως 8χιλ. από τις
περιοχές οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με φλοιογραφία διεγχειρητική.
Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί ένα αντικειμενικό, σχετικά ποσοτικό και αξιόπιστο
εργαλείο εκτίμησης της νευρωνικής δραστηριότητας πριν και μετά την θεραπεία με σκοπό και την
εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος του πόνου.
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ΑΠΛΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ: ΜΣΑΦ – ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΦΑΙΝΑΖΟΝΗΣ Κ.Λ.Π.
Ελένη Κουτσοπούλου – Αναισθησιολόγος

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΣΑΦ)
Όλα τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ ή οι ενεργοί μεταβολίτες τους είναι οξέα, και μετά τη χορήγησή τους
συσσωρεύονται στον ιστό που φλεγμαίνει, στο γαστρεντερικό σύστημα, στους νεφρούς και στον μυελό
των οστών.1
Η επικρατούσα δράση των φαρμάκων αυτών είναι η αναστολή του ενζύμου της κυκλοοξυγενάσης
(COX). Η COX μεσολαβεί στην μετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε προσταγλανδίνες και θρομβοξάνες.
Οι προσταγλανδίνες ευαισθητοποιούν τους αλγαισθητικούς υποδοχείς στις δράσεις άλλων
μεσολαβητών του πόνου (ισταμίνη, βραδυκινίνη και ιόντα υδρογόνου) στην περιφέρεια και διευκολύνουν
τις νευρωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πόνο, στο νωτιαίο μυελό. Τα προστανοειδή όμως
παίζουν, ως γνωστόν, και μια ποικιλία σημαντικών ρόλων στη φυσιολογική λειτουργία του
γαστρεντερικού συστήματος, των νεφρών και του καρδιαγγειακού.
Όσον αφορά την COX, έχουν ταυτοποιηθεί δυό ισομορφές του ενζύμου, η COX-1 και η COX-2.1,2,3
Και οι δύο ισομορφές συνδέονται με την κυτταρική μεμβράνη και βοηθούν στην μετατροπή του
αραχιδονικού οξέος, που απελευθερώνεται από τις γειτονικές κυτταρικές μεμβράνες τις κατεστραμμένες
από τη φλεγμονή, σε προσταγλανδίνες. Η διαφορά τους έγκειται στην εσωτερική τους διαμόρφωση, η
οποία επιτάσσει ποια από τα ΜΣΑΦ συνδέονται με την κάθε μορφή, την κατανομή τους στους διάφορους
ιστούς του σώματος και τη σχετική υπεροχή τους σε φυσιολογικές συνθήκες (ιδιοσυστασιακά, δομικά)
αλλά και σε απάντηση στη φλεγμονή (επαγωγικά). Και τα δύο δηλαδή ισοένζυμα είναι δομικά και
επαγωγικά, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Η COX-1 εκφράζεται κυρίως ιδιοσυστασιακά και προκαλεί τη
γένεση προσταγλανδινών, που αφορούν φυσιολογικές κυτταρικές διαδικασίες, ανευρίσκεται δε, σε
περισσότερους τύπους κυττάρων. Η COX-2 θεωρείται γενικά επαγωγικό ισοένζυμο, επαγόμενο από τη
φλεγμονή και καλούμενο να συνθέσει περισσότερα προστανοειδή, εκφράζεται όμως και ιδιοσυστασιακά
στον εγκέφαλο, τους όρχεις και τους νεφρούς.
Ορισμένα ΜΣΑΦ είναι περισσότερο COX-2 εκλεκτικά από τα άλλα και χαρακτηρίζονται ως COX-2
εκλεκτικοί αναστολείς ή κοξίμπες. Οι κοξίμπες είναι μη όξινα αντιπυρετικά αναλγητικά.
Άλλες δράσεις των ΜΣΑΦ είναι η ελάττωση της διεισδυτικής ικανότητας των λευκοκυττάρων στον
φλεγμαίνοντα ιστό, η μείωση της παραγωγής του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και η ενίσχυση παραγωγής
λευκοτριενών από το αραχιδονικό οξύ. Ως γνωστόν, οι λευκοτριένες είναι μεσολαβητές ψευδοαλλεργικών
και αλλεργικών αντιδράσεων.
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Με βάση τα ανωτέρω και υπενθυμίζοντας τον σημαντικό ρόλο των προστανοειδών στη συντήρηση
των νεφρών, καθώς και του γαστρεντερικού και καρδιαγγειακού συστήματος, η θεραπεία τόσο με μη
εκλεκτικά ΜΣΑΦ όσο και με κοξίμπες, μπορεί να καταλήξει σε πολλές δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Μείζονες ενδείξεις για τη χρήση των φαρμάκων αυτών αποτελούν ο χρόνιος έντονος φλεγμονώδης
πόνος (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα), ο έντονος φασικός φλεγμονώδης πόνος (π.χ. οστεοαρθρίτιδα), ο
οξύς μετατραυματικός ή μετεγχειρητικός πόνος, η κεφαλαλγία και η δυσμηνόρροια. Επίσης, τα φάρμακα
αυτά φαίνεται να έχουν θέση στην προληπτική και την πολυπαραγοντική αναλγησία. Οι COX-2 αναστολείς
χρησιμοποιούνται σ' όλες τις ανωτέρω καταστάσεις, όμως οι πληροφορίες είναι ασαφείς για τη σχέση
κινδύνου-οφέλους, με εξαίρεση ίσως την περιεγχειρητική περίοδο (ελάχιστη δράση στα αιμοπετάλια) και
ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας από το γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ), γι' αυτό η χορήγησή τους πρέπει
να γίνεται με προσοχή.
Οι κυριότερες κατηγορίες των ΜΣΑΦ είναι:4
α) παράγωγα σαλικυλικού οξέος (ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ασπιρίνη)
β) παράγωγα οξεικού οξέος (ινδομεθακίνη, ετοδολάκη, ασεμετασίνη, δικλοφενάκη, ασεκλοφενάκη,
κετορολάκη)
γ)παράγωγα προπιονικού οξέος (φαινοπραίνη, φλουρβιπροφαίνη, ιβουπροφαίνη, κετοπροφαίνη,
ναπροξένη, θειαπροφαιναμικό οξύ, ναβουμετόνη)
δ) παράγωγα του ανθρανιλικού οξέος ή φαιναμάτες (μεφαιναμικό οξύ, τολφαιναμικό οξύ)
ε) οξικάμες (μελοξικάμη, πιροξικάμη, τενοξικάμη)
στ) άλλα ΜΣΑΦ (νιφλουμικό οξύ, διακετυλρεΐνη ή διασερεΐνη, νιμεσουλίδη κ.λ.π.).
ζ) εκλεκτικοί COX-2 αναστολείς ή κοξίμπες (ετορικοξίμπη, παρεκοξίμπη, βαλδικοξίμπη, ροφεκοξίμπη,
λουμιρακοξίμπη).
Αποτελεσματικότητα.

Η κλινική αποτελεσματικότητα των ΜΣΑΦ, όπως και κάθε θεραπευτικής

παρέμβασης, εκφράζεται με τον ΝΝΤ (number needed to treat), που αντιστοιχεί στον αριθμό των
ασθενών που χρειάζεται να χορηγηθεί το φάρμακο, έτσι ώστε ο ένας απ΄αυτούς να ανακουφιστεί από
τον πόνο κατά 50% τουλάχιστον.
Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι τόσο τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ όσο και οι κοξίμπες έχουν ΝΝΤ μεταξύ
2 και 3, όταν χορηγούνται σε μία μόνο δόση για τον μετεγχειρητικό πόνο, τιμές παρόμοιες με εκείνες που
διαπιστώνονται μετά τη χορήγηση 10mg μορφίνης ΙΜ.5 Οι κοξίμπες πετυχαίνουν το ίδιο καλούς ή
καλύτερους ΝΝΤ από τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ σ΄αυτές τις μελέτες, αν και οι δόσεις των κοξιμπών που
χορηγήθηκαν είναι πολλαπλάσιες απ΄αυτές που χορηγούνται στον χρόνιο πόνο, δοσολογία που
ακολουθήθηκε

στην

περίπτωση

των

μη

εκλεκτικών

ΜΣΑΦ.

Η

διαφορά

επομένως

της

αποτελεσματικότητας ανάμεσα στις κοξίμπες και τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ, σ΄αυτή την σύγκριση των 6
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ωρών, μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της δόσης. Το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες δόσεις
ΜΣΑΦ χαρακτηρίζονται από ΝΝΤς που πλησιάζουν το 1 (θεωρητικά ο τέλειος ΝΝΤ), τονίζει την κλινική
εντύπωση του φαινομένου οροφής της αναλγησίας.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε χρόνια χορήγηση, των μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ και των
κοξιμπών, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις, ότι οι κοξίμπες στις επιτρεπόμενες δόσεις λειτουργούν το ίδιο
αποτελεσματικά, όσο και οι μέγιστες ημερήσιες δόσεις μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ.6 Έτσι εξασφαλίζεται το ίδιο
επίπεδο αποτελεσματικότητας με μεγαλύτερη ασφάλεια από το ΓΕΣ, ασαφής όμως παραμένει η βέλτιστη
δοσολογία των διαφόρων κοξιμπών.
Η αποτελεσματικότητα στο χρόνιο πόνο ελέγχεται και από το ποσοστό των ασθενών που διακόπτουν
την αγωγή, λόγω απουσίας αποτελεσματικότητας. Στις μελέτες για την αρθρίτιδα, το ποσοστό των
ασθενών που σε 6 εβδομάδες διακόπτει το φάρμακο ως μη αποτελεσματικό, φθάνει το 20% για το
placebo και την παρακεταμόλη (4gr/ημέρα), ενώ μειώνεται στο 6% για την μέγιστη ημερήσια δόση των
μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ και των κοξιμπών. Στους 6 μήνες όμως, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 14% για όλα
τα ΜΣΑΦ.
Φαρμακοκινητική. Η διάρκεια της αναλγησίας μετά τη χορήγηση των ΜΣΑΦ εκτός από τη δόση
εξαρτάται και από την φαρμακοκινητική του φαρμάκου.1,2,3 Τα ΜΣΑΦ είναι γενικά πολύ καλά
απορροφήσιμα, με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα κατά την από του στόματος λήψη τους. Η απορρόφηση
αρχίζει συνήθως από το στομάχι όσον αφορά την υδρολυμένη ή μη υδρολυμένη ασπιρίνη, ενώ όλα τα
άλλα ΜΣΑΦ απορροφώνται στο λεπτό έντερο. Η διάθεση ορισμένων ΜΣΑΦ εκτός από την per os και σε
άλλη μορφή χορήγησης, (τοπική εφαρμογή, παρεντερική χορήγηση, χορήγηση από το ορθό) θεωρείται
χρήσιμη, κυρίως σε ασθενείς παρηγορητικής φροντίδας που δυσκολεύονται στην κατάποση, χωρίς βέβαια
να υπάρχουν πειστικές αποδείξεις, ότι η ίδια δόση ΜΣΑΦ είναι πιο αποτελεσματική, όταν χορηγείται
παρεντερικά απ΄ότι per os.
Η έναρξη δράσης εξαρτάται από την ταχύτητα απορρόφησης και οι από του στόματος χορηγούμενες
μορφές τυπικά εξασφαλίζουν το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα 1 έως 3 ώρες μετά τη χορήγηση, με
έναρξη δράσης περίπου τα 30 min.
Τα ΜΣΑΦ μεταβολίζονται στο ήπαρ και ως επί το πλείστον απεκκρίνονται αναλλοίωτα συνήθως μετά
από αντιδράσεις σύζευξης (ακετυλοσαλικυλικό οξύ, διφλουνιζάλη, κετοπροφαίνη, ινδομεθακίνη) ή μέσω
σύζευξης μετά από οξείδωση (δικλοφενάκη, ιβουπροφαίνη, πιροξικάμη και τα περισσότερα άλλα).
Οι χρόνοι ημισείας ζωής αποβολής (απέκκρισης) ποικίλλουν. Η δικλοφενάκη, φλουρβιπροφαίνη,
ιβουπροφαίνη και κετοπροφαίνη έχουν μικρό χρόνο ημιζωής (1-6 ώρες) ενώ η ναπροξένη, διφλουνιζάλη
και ναβουμετόνη (ενεργός μεταβολίτης) έχουν μέσο χρόνο ημιζωής ( περίπου 12-24 ώρες). Μεγάλο
χρόνο ημιζωής (ημέρες) εμφανίζουν η πιροξικάμη, φενυλβουταζόνη, τενοξικάμη και οξαπροζίνη. Οι COX-
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2 εκλεκτικοί αναστολείς (κοξίμπες) συνήθως έχουν μέσους έως μεγάλους χρόνους ημιζωής. Για καλύτερο
αναλγητικό αποτέλεσμα, τα ΜΣΑΦ βραχείας ημιζωής διατίθενται σε μορφές παρατεταμένης ή συνεχούς
απελευθέρωσης.
Τα ΜΣΑΦ έχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα οξέα, όσον αφορά τη σύνδεση με τις πρωτεΐνες του
πλάσματος και τη σωληναριακή απέκκριση. Η απέκκριση τους επιβραδύνεται στους ηλικιωμένους.
Ασφάλεια ΜΣΑΦ σε οξεία και χρόνια χρήση. Κατά τη χορήγησή τους στις συνιστώμενες δόσεις, μπορεί
να προκληθούν ανεπιθύμητες ενέργειες μικρής ή μείζονος σημασίας.
Οι πιο κοινές ελάσσονες ανεπιθύμητες ενέργειες, σε μελέτη χορήγησης μιας δόσης per os, σε οξύ πόνο
είναι η ναυτία, η ζάλη και η υπνηλία, κυρίως για την ιβουπροφαίνη.8 Η ασπιρίνη προκαλεί ερεθισμό του
στομάχου 2 έως 3 φορές συχνότερα από το placebo.9 Για τα ενέσιμα και τα από το ορθό σκευάσματα, οι
ανεξάρτητα από την οδό χορήγησης ανεπιθύμητες ενέργειες, που καταγράφηκαν ήταν η ναυτία, ο έμετος,
η ζάλη, η υπνηλία, η καταστολή, η δυσπεψία, η κοιλιακή δυσφορία μετά το γεύμα, η ξηροστομία καθώς
και μεταβολές στο χρόνο ροής του αίματος.7 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός,

ότι σε μελέτη

χορήγησης ινδομεθακίνης 100 και 150 mg από το στόμα και το ορθό αντίστοιχα, η ενδοσκοπικά
διαγνωσθείσα βλάβη του γαστρικού βλεννογόνου ήταν ανεξάρτητη της οδού χορήγησης. Σχετικά με την
οδό χορήγησης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται, είναι η δυσφορία στη θέση της ενδομυϊκής
έγχυσης, και διάρροια, ερεθισμός του ορθού και μη συγκράτηση του φαρμάκου όταν η χορήγηση γίνεται
από το ορθό. Η τοπική εφαρμογή ΜΣΑΦ θεωρείται ασφαλής, γιατί οι τοπικές και οι συστηματικές
ανεπιθύμητες ενέργειες, τόσο στον οξύ όσο και στο χρόνιο πόνο, δεν διέφεραν από εκείνες του placebo,
ούτε συσχετίστηκε με αιμορραγία από το ΓΕΣ.
Οι κύριες ανησυχίες μετά από χορήγηση ΜΣΑΦ σε οξύ πόνο, αφορούν τις μείζονες ανεπιθύμητες
ενέργειες όπως είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, η νεφρική ανεπάρκεια 10,11, τα προβλήματα πηκτικότητας
και η εμπλοκή των φαρμάκων στην διαδικασία της επούλωσης, ιδιαίτερα στα οστά.3
Ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται σε ποσοστό 10% ιδίως σε ασθενείς με βρογχικό άσθα,
νευροδερματίτιδα, αγγειοοίδημα, ουρτηκάρια, ρινίτιδα και ρινικούς πολύποδες.3

Στην περίπτωση

χορήγησης σελεκοξίμπης θα πρέπει να διερευνάται προηγούμενη αλλεργία σε σουλφοναμίδες.
Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (σύνδρομο Steven's-Johnson,
σύνδρομο Lyell, καταπληξία).
Σχετικά με την περιστασιακή νεφρική βλάβη, παρατηρείται μικρή διαφορά μεταξύ των μη εκλεκτικών
ΜΣΑΦ και των εκλεκτικών COX-2 αναστολέων. Άλυτος παραμένει ο κίνδυνος νεφροπάθειας από
συνδυασμό αναλγητικών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας σε ασθενείς με πρϋπάρχουσα καρδιακή ή νεφρική νόσο, αγωγή με διουρητικά της αγκύλης ή
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απώλεια αίματος μεγαλύτερη του 10% του ολικού όγκου αίματος. Γηραιότεροι, αφυδατωμένοι ασθενείς
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απ΄ότι νέοι ενήλικες σε καλή κατάσταση.
Τα ΜΣΑΦ επιμηκύνουν το χρόνο αιμορραγίας (περίπου 30%), συνήθως σε φυσιολογικά όρια.
Αυτό μπορεί να διαρκέσει για την ασπιρίνη μέρες, ενώ για τα άλλα ΜΣΑΦ ώρες. Επομένως τα ΜΣΑΦ
πιθανόν να προκαλούν σημαντική αύξηση της απώλειας αίματος. Εκτός από την ασπιρίνη, σημαντική
αναστολή της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων προκαλεί και η κετορολάκη. Όσον αφορά τον κίνδυνο
αιμορραγίας από τη θέση της χειρουργικής επέμβασης μετά από χορήγηση μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ, στη
βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι ένας ασθενής στους εξήντα από αυτούς που πήραν μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ
μετά αμυγδαλεκτομή, θα χρειαστεί επανεπέμβαση, κάτι που δεν θα γινόταν εάν δεν είχε ληφθεί η
ανωτέρω αγωγή.12,13 Παρόμοιο ποσοστό επανεπέμβασης αναφέρεται και σε ασθενείς με στεφανιαία
παράκαμψη μετά από λήψη ασπιρίνης, συγκριτικά με ασθενείς χωρίς ασπιρίνη.14 Άγνωστο παραμένει το
γεγονός εάν οι κοξίμπες θα είχαν μια κλινικά σχετικά χαμηλότερη συχνότητα μετεγχειρητικής
αιμορραγίας απ’ ότι τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ.
Η εμπλοκή των ΜΣΑΦ στη διαδικασία της επούλωσης, ιδιαίτερα των οστών, δεν είναι γνωστή σε
κλινικά εμφανές επίπεδο3. Ως γνωστόν, οι προσταγλανδίνες διαβιβάζουν την φλεγμονή, επηρεάζουν την
ισορροπία του σχηματισμού και της επαναρρόφησης του οστού και είναι απαραίτητες για την πόρωση
των καταγμάτων. Αν και μερικές πειραματικές μελέτες σε ζώα έδειξαν αναστολή της πόρωσης αυτής από
τα ΜΣΑΦ, δεν υπάρχουν κλινικές αποδείξεις ότι τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ ή οι κοξίμπες αναστέλλουν την
επούλωση σε οστικό επίπεδο, με πιθανή εξαίρεση την μακροχρόνια χορήγηση. Αντίθετα, η χρήση μη
εκλεκτικών ΜΣΑΦ και κοξιμπών φαίνεται να αυξάνει την οστική πυκνότητα και δεν αυξάνει τον κίνδυνο
καταγμάτων. Συγχυτικός παράγοντας σ’ αυτές τις μελέτες μπορεί να θεωρηθεί το κάπνισμα που μειώνει
την οστική πυκνότητα και την επούλωση μετά από τραύμα ή την χειρουργική επέμβαση.
Οι μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ αφορούν το ΓΕΣ, την νεφρική και την
καρδιαγγειακή λειτουργία.
Τα προβλήματα από το ΓΕΣ μετά από χορήγηση ΜΣΑΦ κυμαίνονται από απλούς ερεθισμούς
(10%) έως αιμορραγικά έλκη και διατρήσεις (1:10.000).15 Από τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ, ασφαλέστερη όλων
θεωρείται η ιβουπροφαίνη, ενώ και οι COX-2 αναστολείς φαίνεται να έχουν λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες από το γαστρεντερικό σωλήνα, γεγονός όμως που απαιτεί περισσότερες πληροφορίες για
τεκμηρίωση.16,17,18 Σε ανάλογη μελέτη, η συνολική συχνότητα των διατρήσεων, των ελκών και των
αιμορραγιών από το ΓΕΣ, σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, είναι περίπου η μισή απ’ ότι με τα κλασικά
ΜΣΑΦ, όταν χορηγήθηκαν κοξίμπες. Οι μεταβλητές που επηρεάζουν το είδος και τη συχνότητα της
βλάβης του ΓΕΣ είναι το είδος του φαρμάκου, η δόση του, η διάρκεια χορήγησης και τα χαρακτηριστικά
του ασθενούς. Κύριοι παράγοντες κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές από το ΓΕΣ, αποτελούν η ηλικία (>75
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έτη), το φύλο, καθώς και προηγούμενο ιστορικό έλκους και καρδιακής νόσου. Η από του στόματος
χορήγηση ΜΣΑΦ για τουλάχιστον δύο μήνες, εμπεριέχει κίνδυνο ανάπτυξης ενδοσκοπικά διαγνωσμένου
έλκους 1:5, ενός ασυμπτωματικού έλκους 1:70, ενός αιμορραγούντος έλκους 1:150 και θανάτου από
αιμορραγία από το ΓΕΣ 1:1.300.19
Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί τόσο μετά από χρόνια χορήγηση ΜΣΑΦ όσο και μετά
από οξεία χρήση.11 Ο κίνδυνος αυξάνεται σε περιπτώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας γιατί τότε μπορεί να
απαιτείται επιπλέον παραγωγή προσταγλανδινών για τη διατήρηση της λειτουργίας των νεφρών και
επομένως η λήψη ΜΣΑΦ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη νεφρική λειτουργία. Ο κίνδυνος ανάπτυξης
νεφρικής ανεπάρκειας φαίνεται να μηδενίζεται 30 ημέρες μετά τη διακοπή της αγωγής με ΜΣΑΦ. Ως τα
λιγότερα ασφαλή για τους νεφρούς ΜΣΑΦ θεωρούνται η ιβουπροφαίνη, η πιροξικάμη, η φενοπροφαίνη
και η ινδομεθακίνη. Σχετικά με τις κοξίμπες, δεν φαίνεται να υπάρχει βιολογική αιτία, που να οδηγεί σε
χαμηλότερο κίνδυνο νεφρικής δυσλειτουργίας, απ’ ότι τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ.
Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μετά από χορήγηση ΜΣΑΦ 20,21 φαίνεται να είναι πιο
πιθανή, με σημαντική διαφορά, σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό καρδιακής νόσου. Περισσότερο
επικίνδυνα για την πρόκλησή της, είναι τα ΜΣΑΦ μεγαλύτερης ημιζωής (ναπροξένη, πιροξικάμη,
τενοξικάμη), ενώ ασφαλέστερα θεωρούνται εκείνα βραχείας ημιζωής (ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη).
Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια, ο διαβήτης και η υπέρταση.22
Η λήψη ΜΣΑΦ μπορεί να προκαλέσει υπέρταση23, καθιστώντας πιο ευαίσθητους σε τέτοιου
είδους αύξηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), ασθενείς ήδη υπερτασικούς.24 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός, ότι ασθενείς υπό αντιϋπερτασική αγωγή φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση της ΑΠ
απ’ ότι οι μη ελεγχόμενοι υπερτασικοί ασθενείς. Επίσης, περισσότερο ευαίσθητοι για αύξηση της ΑΠ μετά
από λήψη ΜΣΑΦ εμφανίζονται οι ασθενείς υπό αντιϋπερτασική αγωγή με β-αναστολείς, συγκριτικά με
αγγειοδιασταλτικά και διουρητικά. Τα υπερτασικά συμβάματα σε νορμοτασικούς ασθενείς φαίνεται να
είναι ελάχιστα. Σχετικά με τη χρήση COX-2 εκλεκτικών αναστολέων σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο,
γενικά υπάρχουν συσσωρευμένες ενδείξεις αυξημένου κινδύνου, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στον
προγραμματισμό χορήγησής τους.
Ηπατική βλάβη προκαλείται συχνότερα μετά από χορήγηση ασπιρίνης, κυρίως στα παιδιά
(σύνδρομο Reye) και δικλοφενάκης στους ενήλικες. Η πιθανότητα τέτοιας βλάβης γενικά αυξάνεται σε
λιποδιαλυτές μορφές και σε φάρμακα που σχετίζονται με τον εντεροηπατικό κύκλο.1
Βλάβη του μυελού των οστών πιθανόν να εμφανιστεί με τη μορφή απλαστικής αναιμίας,
συχνότερα μετά από χορήγηση φενυλβουταζόνης.1
Για την ελαχιστοποίηση των ανωτέρω κινδύνων αναγκαία θεωρείται η προσεκτική αξιολόγηση
και επιλογή των ασθενών, καθώς επίσης και η τιτλοποίηση των φαρμάκων, με έναρξη από τις μικρότερες

7

συνιστώμενες δόσεις.3 Προσοχή απαιτείται και στην ηλικία του ασθενούς, γιατί η μεγαλύτερη συχνότητα
νεφρικής και καρδιακής ανεπάρκειας από ΜΣΑΦ αφορά άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 75 ετών. Ο
κίνδυνος αιμορραγίας από το ΓΕΣ μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με σύγχρονη χορήγηση αναστολέων της
αντλίας πρωτονίων.
Αντενδείξεις χορήγησης ΜΣΑΦ αποτελούν ιστορικό αιμορραγίας από το ΓΕΣ (ιδιαίτερα τον
τελευταίο χρόνο), σύγχρονη χορήγηση στεροειδών, καθώς και μέση ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Σε
ήπια νεφρική δυσλειτουργία η μείωση της δόσης και η χρήση ΜΣΑΦ με βραχύτερη ημιζωή πιθανόν να
μειώσουν τον κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας.

ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΦΑΙΝΑΖΟΝΗΣ
Τα φάρμακα αυτά είναι ασθενείς βάσεις ή ουσίες ουδέτερες, που εισχωρούν εύκολα στο ΚΝΣ και
εξασφαλίζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε όλο το σώμα.1,25 Αποτελούν ασθενείς αναστολείς

των

κυκλοοξυγενασών και αναστέλλουν τον πόνο και τον πυρετό, ασκώντας την κύρια δράση τους στο ΚΝΣ,
χωρίς να είναι πλήρως καθορισμένοι οι μεσολαβητές που εμπλέκονται.3 Η διπυρόνη έχει κάποια
αντισπασμωδική δράση.
Οι μείζονες ενδείξεις χορήγησης ακεταμινοφαίνης είναι ορισμένες μορφές κεφαλαλγίας και ο
πυρετός, κυρίως στα παιδιά.
Η ακεταμινοφαίνη και τα παράγωγα της φαιναζόνης απορροφώνται στο λεπτό έντερο και
μεταβολίζονται στο ήπαρ26. Η ημίσεια ζωή για την ακεταμινοφαίνη είναι 2 ώρες, για τη φαιναζόνη 5 έως
25 ώρες και για την προπυφαιναζόνη και τη διπυρόνη 2 έως 10 ώρες. Η αποβολή τους πραγματοποιείται
μέσω νεφρικής απέκκρισης των μεταβολιτών τους, γεγονός που επιβραδύνεται σε ηπατική νόσο και
μεγάλη ηλικία. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χορηγηθούν και παρεντερικά.
Η ακεταμινοφαίνη έχει 60 έως 90% βιοδιαθεσιμότητα, όταν λαμβάνεται από το στόμα, και η
έναρξη δράσης της εμφανίζεται 15 έως 30 min μετά τη λήψη της. Η μέγιστη συγκέντρωσή της στο πλάσμα
επιτυγχάνεται στα 40 έως 60min. Σε ποσοστό 10% μεταβολίζεται σε έναν ενεργό τοξικό μεταβολίτη, που
φυσιολογικά αδρανοποιείται από τη γλουταθειόνη. Επί ανεπάρκειας των αποθηκών γλουταθειόνης
μπορεί να προκληθεί σοβαρή ηπατική βλάβη. Λόγω επομένως αυτής της δοσοεξαρτώμενης
ηπατοτοξικότητας, η ακεταμινοφαίνη εμφανίζει φαινόμενο οροφής ως προς την αναλγησία.4 Η τυπική
δοσολογία είναι 500 έως 1000 mg κάθε 4 έως 6 ώρες, με μέγιστη δόση 4 gr/ημέρα. Η ακεταμινοφαίνη
είναι διαθέσιμη σε μορφές για εντερική και παρεντερική χορήγηση και χρησιμοποιείται ως αναλγητικό
ευρέως και σε συνδυασμό με ασθενή οπιοειδή, με βελτιωμένη αναλγητική αποτελεσματικότητα 27. Ενώ η
δόση 1000mg ακεταμινοφαίνης είναι σημαντικά λιγότερο αποτελεσματική απ’ ότι 10mg μορφίνης ΙΜ, ο
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συνδυασμός 600 ή 650 mg ακεταμινοφαίνης με κωδεΐνη ή δεξτροπροποξυφαίνη χαμηλώνει τον ΝΝΤ του
συνδυασμού, σε επίπεδα παρόμοια μ’ αυτά των 10 mg ενδομυικής μορφίνης.
Ασφάλεια κατά την οξεία και χρόνια χρήση.1,4 Ιδιαίτερη προσοχή και σημαντική μείωση της
δόσης της ακεταμινοφαίνης απαιτείται σε ασθενείς με υποκείμενη ηπατική νόσο ή σε χρήστες αλκοόλ
περισσότερου των τριών ποτών/ημέρα. Εκτός από την ηπατική βλάβη, η μακροχρόνια χορήγηση
ακεταμινοφαίνης μπορεί να προκαλέσει νεφροπάθεια ή όγκους στο ουροποιητικό.
Η ακεταμινοφαίνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παράταση του INR σε ασθενείς υπό
αντιπηκτική αγωγή με βαρφαρίνη και μάλιστα δοσοεξαρτώμενη.28
Η φαιναζόνη και τα παράγωγά της μπορεί να προκαλέσουν συχνά ήπιες αλλεργικές δερματικές,
καθώς και ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις. Σπάνια οι δερματικές αντιδράσεις είναι σοβαρές. Ο κίνδυνος
ακοκκιοκυτταραιμίας, αν και χαμηλός, είναι υπαρκτός (1:100.000 εβδομαδιαίες περιόδους θεραπείας) για
τη διπυρόνη. Επίσης, περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν επεισόδια καταπληξίας, όπως και με τα
ΜΣΑΦ.
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ȥİȣįȠĮȜȜİȡȖȚțȫȞ țĮȚĮȜȜİȡȖȚțȫȞĮȞĲȚįȡȐıİȦȞ
 ʌĮȓȗȠȣȞıȘȝĮȞĲȚțȩȡȩȜȠıĲȘıȣȞĲȒȡȘıȘĲȦȞ
ȞİĳȡȫȞĲȠȣīǼȈțĮȚĲȠȣțĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ȃȉǺĮ
ĬİȡĮʌİȓĮȝİȝȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭȀȠȟȓȝʌİȢ

ȆȠȜȜȑȢįȣȞȘĲȚțȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ

ȃȉǺĮ

ȃȉǺĮ

ȂȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭ










ǼțȜİțĲȚțȠȓ&2;ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ țȠȟȓȝʌİȢ

ȆĮȡȐȖȦȖĮıĮȜȚțȣȜȚțȠȪȠȟȑȠȢ ĮıʌȚȡȓȞȘ
ȆĮȡȐȖȦȖĮȠȟİȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ ȚȞįȠȝİșĮțȓȞȘįȚțȜȠĳİȞȐțȘ
țİĲȠȡȠȜȐțȘțĲȜ
ȆĮȡȐȖȦȖĮʌȡȠʌȚȠȞȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ ȚȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ
țİĲȠʌȡȠĳĮȓȞȘȞĮʌȡȠȟȑȞȘșİȚĮʌȡȠĳĮȚȞĮȝȚțȩ ȠȟȪțĲȜ
ȆĮȡȐȖȦȖĮĮȞșȡĮȞȚȜȚțȠȪ ȠȟȑȠȢȒĳĮȚȞĮȝȐĲİȢ ȝİĳĮȚȞĮȝȚțȩ
ȠȟȪĲȠȜĳĮȚȞĮȝȚțȩ ȠȟȪ
ȅȟȚțȐȝİȢ ȝİȜȠȟȚțȐȝȘʌȚȡȠȟȚțȐȝȘĲİȞȠȟȚțȐȝȘ
ǱȜȜĮȝȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭ ȞȚĳȜȠȣȝȚțȩ ȠȟȪįȚĮıİȡİȧȞȘ
ȞȚȝİıȠȣȜȓįȘ țĲȜ

ȃȉǺĮ

ȃȉǺĮ

ȂİȓȗȠȞİȢİȞįİȓȟİȚȢ
¾

¾

¾

¾
¾
¾
¾

ǲȞĲȠȞȠȢȤȡȩȞȚȠȢĳȜİȖȝȠȞȫįȘȢʌȩȞȠȢ ʌȤ
ȡİȣȝĮĲȠİȚįȒȢĮȡșȡȓĲȚįĮ
ǲȞĲȠȞȠȢĳĮıȚțȩȢĳȜİȖȝȠȞȫįȘȢʌȩȞȠȢ ʌȤ
ȠıĲİȠĮȡșȡȓĲȚįĮ
ȅȟȪȢȝİĲĮĲȡĮȣȝĮĲȚțȩȢ ȒȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢ
ʌȩȞȠȢ
ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮ
ǻȣıȝȘȞȩȡȡȠȚĮ
ȆȡȠȜȘʌĲȚțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮ
ȆȠȜȣʌĮȡĮȖȠȞĲȚțȒ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

ȃȉǺĮ

ȀȠȟȓȝʌİȢ

9

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
ǾțȜȚȞȚțȒĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮțȐșİșİȡĮʌİȣĲȚțȒȢ
ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢİțĳȡȐȗİĲĮȚȝİĲȠȞ117 QXPEHU
QHHGHGWRWUHDW
117 ȅĮȡȚșȝȩȢĲȦȞĮıșİȞȫȞʌȠȣȤȡİȚȐȗİĲĮȚȞĮ ȤȠȡȘȖȘșİȓ
ĲȠĳȐȡȝĮțȠȑĲıȚȫıĲİȠȑȞĮȢĮʌȩĮȣĲȠȪȢȞĮĮȞĮțȠȣĳȚıĲİȓ
ĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠțĮĲȐĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ǿįĮȞȚțȒĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ117ӻ 1

ȃȉǺĮ

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮıİȠȟȪʌȩȞȠ
ȂȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭ
117ӻ 2-3

9

ǼĲȠȡȚțȠȟȓȝʌȘ
ȆĮȡİțȠȟȓȝʌȘ
ǺĮȜįȚțȠȟȓȝʌȘ
ȇȠĳİțȠȟȓȝʌȘ
ȁȠȣȝȚȡĮțȠȟȓȝʌȘ

ȋȠȡȒȖȘıȘıİȝȚĮįȩıȘȖȚĮȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩʌȩȞȠ
ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮʌĮȡȩȝȠȚĮȝİİțİȓȞȘĲȘȢ
ȝȠȡĳȓȞȘȢ PJLP

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮıİȠȟȪʌȩȞȠ
ȅȚțȠȟȓȝʌİȢ ʌİĲȣȤĮȓȞȠȣȞĲȠȓįȚȠțĮȜȠȪȢȒ
țĮȜȪĲİȡȠȣȢ117 ĮʌȩĲĮȝȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭĮȞ
țĮȚȠȚțȠȟȓȝʌİȢ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚıİʌȠȜȜĮʌȜȐıȚİȢ
įȩıİȚȢĮʌȩİțİȓȞİȢʌȠȣȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚıĲȠȞ
ȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠįȠıȠȜȠȖȓĮʌȠȣĮțȠȜȠȣșȒșȘțİıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘĲȦȞȝȘİțȜİțĲȚțȫȞȂȈǹĭ
Barden J et al, 2004

Barden J et al, 2004

ȃȉǺĮ

ȃȉǺĮ

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮıİȠȟȪʌȩȞȠ
¾ ǾįȚĮĳȠȡȐĲȘȢĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢĮȞȐȝİıĮıĲĮ
ȝȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭțĮȚĲȚȢțȠȟȓȝʌİȢ ıȪȖțȡȚıȘĲȚȢ
ʌȡȫĲİȢȫȡİȢȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȐ  ʌȚșĮȞȒ
ıȣȞȐȡĲȘıȘĲȘȢįȩıȘȢ ıİȝİȖȐȜȠȕĮșȝȩ
¾ ȂİȖĮȜȪĲİȡİȢįȩıİȚȢȂȈǹĭ117Vӻ1 ѧ
ȀȜȚȞȚțȒİȞĲȪʌȦıȘĲȠȣĳĮȚȞȠȝȑȞȠȣȠȡȠĳȒȢĲȘȢ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
Barden J et al, 2004

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮıİȤȡȩȞȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ
¾ ȅȚțȠȟȓȝʌİȢ ıĲȚȢİʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢįȩıİȚȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĲȠȓįȚȠĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐȩıȠțĮȚȠȚ
ȝȑȖȚıĲİȢȘȝİȡȒıȚİȢįȩıİȚȢȝȘİțȜİțĲȚțȫȞȂȈǹĭ
¾ ȀȠȟȓȝʌİȢ  ȓįȚȠİʌȓʌİįȠĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ
 ȝİȖĮȜȪĲİȡȘĮıĳȐȜİȚĮĮʌȩĲȠīǼȈ
 ĮıĮĳȒȢȘȕȑȜĲȚıĲȘįȠıȠȜȠȖȓĮ
Bandolier, 2002

ȃȉǺĮ

ȃȉǺĮ
ǾįȚȐȡțİȚĮĮȞĮȜȖȘıȓĮȢȝİĲȐĮʌȩĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘȂȈǹĭİȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩ
 ȉȘįȩıȘ
ĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣ
 ȉȘȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮıİȤȡȩȞȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ
ȆȠıȠıĲȩĮıșİȞȫȞʌȠȣįȚĮțȩʌĲȠȣȞĲȘȞĮȖȦȖȒȜȩȖȦ
ĮʌȠȣıȓĮȢĮʌĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȂİȜȑĲİȢĮȡșȡȓĲȚįĮȢ
ǻȚĮțȠʌȒĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣȦȢȝȘĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩ
İȕįȠȝȐįİȢ ȂȈǹĭțȠȟȓȝʌİȢ
SODFHERʌĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘ
ȝȒȞİȢȂȈǹĭțȠȟȓȝʌİȢ

ȃȉǺĮ
¾
¾

¾

¾

¾

ȃȉǺĮ

ȆȠȜȪțĮȜȐĮʌȠȡȡȠĳȒıȚȝĮ
ȊȥȘȜȒȕȚȠįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮțĮĲȐĲȘȞSHURV
ȤȠȡȒȖȘıȒĲȠȣȢ
ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ıĲȠȝȐȤȚ ĮıʌȚȡȓȞȘ
 ȜİʌĲȩȑȞĲİȡȠ ȩȜĮĲĮȐȜȜĮ
ȂȈǹĭ
ǲȞĮȡȟȘįȡȐıȘȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩĲȘȞĲĮȤȪĲȘĲĮ
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣ ӻ 30min ˤ˝˫˔
˙˳ ˫˟˥ per os ˣ˖˯˟ ˫˧ˬ˩
˅˕˛ˡ˪˫˧ ˙˥˙ˣ˛˟˫ˡˢ˳ ˙˧˫˕ˣ˝˪ˤ˙: 1-3˵˨˝˩
ˤ˝˫˔ ˫˟˥ ˮ˧˨˖˛˟˪˟ (per os)

ȂȠȡĳȑȢȤȠȡȒȖȘıȘȢȂȈǹĭ
¾
¾
¾
¾





ȃȉǺĮ


ȂİĲĮȕȠȜȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȒʌĮȡ
ǹʌİțțȡȓȞȠȞĲĮȚĮȞĮȜȜȠȓȦĲĮıȣȞȒșȦȢȝİĲȐĮʌȩ



ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢıȪȗİȣȟȘȢ



3HURV
ȉȠʌȚțȒİĳĮȡȝȠȖȒ
ȆĮȡİȞĲİȡȚțȒȤȠȡȒȖȘıȘ
ȋȠȡȒȖȘıȘĮʌȩĲȠȠȡșȩ
ǾįȚȐșİıȘȠȡȚıȝȑȞȦȞȂȈǹĭİțĲȩȢĮʌȩĲȘȞSHURV țĮȚıİ
ȐȜȜİȢȝȠȡĳȑȢȤȠȡȒȖȘıȘȢİȓȞĮȚȤȡȒıȚȝȘțȣȡȓȦȢıİĮıșİȞİȓȢ
ʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒȢĳȡȠȞĲȓįĮȢ įȣıțȠȜȓĮıĲȘȞțĮĲȐʌȠıȘ
ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞʌİȚıĲȚțȑȢĮʌȠįİȓȟİȚȢȩĲȚȘȓįȚĮįȩıȘȂȈǹĭ
İȓȞĮȚʌȚȠĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒȩĲĮȞȤȠȡȘȖİȓĲĮȚʌĮȡİȞĲİȡȚțȐ
Įʌ¶ȩĲȚ SHURV

ȃȉǺĮ
ȋȡȩȞȠȚȘȝȓıİȚĮȢȗȦȒȢĮʌȠȕȠȜȒȢ ĮʌȑțțȡȚıȘȢ
ʌȠȚțȓȜȜȠȣȞ
¾

ȂȚțȡȩȢȤȡȩȞȠȢȘȝȚȗȦȒȢ K 

¾

ȂȑıȠȢȤȡȩȞȠȢȘȝȚȗȦȒȢ K 

¾

ȂİȖȐȜȠȢȤȡȩȞȠȢȘȝȚȗȦȒȢ ȘȝȑȡİȢ  ȆȚȡȠȟȚțȐȝȘ

 ĮțİĲȣȜȠıĮȜȚțȣȜȚțȩ ȠȟȪ
 įȚĳȜȠȣȞȚȗȐȜȘ
 țİĲȠʌȡȠĳĮȓȞȘ
 ȚȞįȠȝİșĮțȓȞȘ


ȝȑıȦıȪȗİȣȟȘȢȝİĲȐĮʌȩȠȟİȓįȦıȘ
 įȚțȜȠĳİȞȐțȘ
 ȚȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ
 ʌȚȡȠȟȚțȐȝȘ
 țĮȚĲĮʌİȡȚııȩĲİȡĮȐȜȜĮ

ȃȉǺĮ

ǻȚțȜȠĳİȞȐțȘ
ĭȜȠȣȡȕȚʌȡȠĳĮȓȞȘ
ǿȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ
ȀİĲȠʌȡȠĳĮȓȞȘ
ȃĮʌȡȠȟȑȞȘ
ǻȚĳȜȠȣȞȚȗȐȜȘ
ȃĮȕȠȣȝİĲȩȞȘ
ȉİȞȠȟȚțȐȝȘ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ȋȡȩȞȠȚȘȝȓıİȚĮȢȗȦȒȢ
¾

¾

¾

¾

ȅȚ&2;İțȜİțĲȚțȠȓĮȞĮıĲȠȜİȓȢ țȠȟȓȝʌİȢ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞȒșȦȢȝȑıȠȣȢİȦȢ ȝİȖȐȜȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢȘȝȚȗȦȒȢ
ȉĮȂȈǹĭȕȡĮȤİȓĮȢȘȝȚȗȦȒȢ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚıİȝȠȡĳȑȢ
ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȢȒıȣȞİȤȠȪȢĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢĺ
țĮȜȪĲİȡȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȩĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİȐȜȜĮȠȟȑĮȩıȠȞĮĳȠȡȐ
 ĲȘıȪȞįİıȘȝİĲȚȢʌȡȦĲİȧȞİȢ ĲȠȣʌȜȐıȝĮĲȠȢ
 ĲȘıȦȜȘȞĮȡȚĮțȒ ĮʌȑțțȡȚıȘ
ǼʌȚȕȡȐįȣȞıȘĲȘȢĮʌȑțțȡȚıȘȢıĲȠȣȢȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢ

ȋȠȡȒȖȘıȘȂȈǹĭıĲȚȢıȣȞȚıĲȫȝİȞİȢįȩıİȚȢ

ȆȚșĮȞȒʌȡȩțȜȘıȘĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ
ȝȚțȡȒȢ ȒțĮȚȝİȓȗȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ǼȜȐııȠȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢıİȝİȜȑĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢȝȚĮȢįȩıȘȢSHURV ıİȠȟȪʌȩȞȠ

ȃĮȣĲȓĮ

ǽȐȜȘ

ȊʌȞȘȜȓĮ

ȈțİȣȐıȝĮĲĮİȞȑıȚȝĮțĮȚĮʌȩĲȠȠȡșȩ
ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĮȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȘȞ
ȠįȩȤȠȡȒȖȘıȘȢ




Edwards JE et al, 1999



ǹıʌȚȡȓȞȘĺ İȡİșȚıȝȩȢĲȠȣıĲȠȝȐȤȠȣİȦȢ 
ĳȠȡȑȢıȣȤȞȩĲİȡĮĮʌȩĲȠSODFHER




Edwards JE et al, 2000




ȃĮȣĲȓĮ
ǲȝİĲȠȢ
ǽȐȜȘ
ȊʌȞȘȜȓĮ
ȀĮĲĮıĲȠȜȒ
ǻȣıʌİȥȓĮ
ȀȠȚȜȚĮțȒįȣıĳȠȡȓĮȝİĲȐĲȠȖİȪȝĮ
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮ
Tramer MR et al, 1998

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞȠįȩ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢ

ȋȠȡȒȖȘıȘȚȞįȠȝİșĮțȓȞȘȢ
PJĮʌȩĲȠıĲȩȝĮ
PJĮʌȩĲȠȠȡșȩ
ǾİȞįȠıțȠʌȚțȐįȚĮȖȞȦıșİȓıĮȕȜȐȕȘĲȠȣ
ȖĮıĲȡȚțȠȪȕȜİȞȞȠȖȩȞȠȣȒĲĮȞĮȞİȟȐȡĲȘĲȘĲȘȢ
ȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ

¾

¾

ǿȂȤȠȡȒȖȘıȘįȣıĳȠȡȓĮıĲȘșȑıȘĲȘȢȑȖȤȣıȘȢ
ǹʌȩĲȠȠȡșȩȤȠȡȒȖȘıȘ įȚȐȡȡȠȚĮİȡİșȚıȝȩȢĲȠȣ
ȠȡșȠȪțĮȚȝȘıȣȖțȡȐĲȘıȘĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣ

Tramer MR et al, 1998

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȉȠʌȚțȒİĳĮȡȝȠȖȒȂȈǹĭĮıĳĮȜȒȢ
ȉȠʌȚțȑȢțĮȚıȣıĲȘȝĮĲȚțȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢĲȩıȠıĲȠȞȠȟȪȩıȠțĮȚıĲȠȞȤȡȩȞȚȠ
ʌȩȞȠįİȞįȚȑĳİȡĮȞĮʌȩİțİȓȞİȢĲȠȣSODFHER



ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȀȪȡȚİȢĮȞȘıȣȤȓİȢȝİĲȐĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȂȈǹĭıİ
ȠȟȪʌȩȞȠȖȚĮȝİȓȗȠȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ
9
9

ǻİȞȣʌȐȡȤİȚıȣıȤȑĲȚıȘȝİĮȚȝȠȡȡĮȖȓĮĮʌȩĲȠ
īǼȈ



ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȌİȣįȠĮȜȜİȡȖȚțȑȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ  ıİĮıșİȞİȓȢ
ȝİ







ǺȡȠȖȤȚțȩȐıșȝĮ
ȃİȣȡȠįİȡȝĮĲȓĲȚįĮ
ǹȖȖİȚȠȠȓįȘȝĮ
ȅȣȡĲȘțȐȡȚĮ
ȇȚȞȓĲȚįĮ
ȇȚȞȚțȠȪȢʌȠȜȪʌȠįİȢ

ȈȠȕĮȡȑȢĮȜȜİȡȖȚțȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ
ȈȪȞįȡȠȝȠ6WHYHQ¶V-RKQVRQ
ȈȪȞįȡȠȝȠ/\HOO

ȀĮĲĮʌȜȘȟȓĮ
ȈİȜİțȠȟȓȝʌȘįȚİȡİȪȞȘıȘʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢĮȜȜİȡȖȓĮȢıİ
ıȠȣȜĳȠȞĮȝȓįİȢ



9
9

ǹȜȜİȡȖȚțȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ
ȃİĳȡȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮʌȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼȝʌȜȠțȒıĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢİʌȠȪȜȦıȘȢ
ȚįȚĮȓĲİȡĮıĲĮȠıĲȐ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ǹȣȟȘȝȑȞȠȢțȓȞįȣȞȠȢʌİȡȚıĲĮıȚĮțȒȢȞİĳȡȚțȒȢ
ȕȜȐȕȘȢ ıİȠȟİȓĮȤȡȒıȘȂȈǹĭıİ
¾ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮțĮȡįȚĮțȒȞȩıȠ
¾ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮȞİĳȡȚțȒȞȩıȠ
¾ ĮȖȦȖȒȝİįȚȠȣȡȘĲȚțȐĲȘȢĮȖțȪȜȘȢ
¾ ĮʌȫȜİȚĮĮȓȝĮĲȠȢ!ȠȜȚțȠȪĮȓȝĮĲȠȢ
¾ ȝİȖȐȜȘȘȜȚțȓĮ
¾ ĮĳȣįȐĲȦıȘ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȂȈǹĭĺİʌȚȝȒțȣȞıȘĲȠȣȤȡȩȞȠȣĮȚȝȠȡȡĮȖȓĮȢ
ӻ30%)
ȂȈǹĭĺʌȚșĮȞȒıȘȝĮȞĲȚțȒĮȪȟȘıȘĲȘȢĮʌȫȜİȚĮȢ
ĮȓȝĮĲȠȢ
ȈȘȝĮȞĲȚțȒĮȞĮıĲȠȜȒĲȘȢıȣȖțȩȜȜȘıȘȢĲȦȞǹȂȆ
ǹıʌȚȡȓȞȘ
ȀİĲȠȡȠȜȐțȘ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȀȓȞįȣȞȠȢĮȚȝȠȡȡĮȖȓĮȢĮʌȩĲȘșȑıȘĲȘȢ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢİʌȑȝȕĮıȘȢ ȝȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭ
9

ǹȝȣȖįĮȜİțĲȠȝȒĺ İʌĮȞİʌȑȝȕĮıȘ
Marret E et al, 2003
Moiniche S et al, 2003

9

ǹȠȡĲȠıĲİĳĮȞȚĮȓĮ ʌĮȡȐțĮȝȥȘ ĮıʌȚȡȓȞȘ ĺ
İʌĮȞİʌȑȝȕĮıȘ 
Ferraris VA et al, 2002

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȅȚʌȡȠıĲĮȖȜĮȞįȓȞİȢ

ǱȖȞȦıĲȘȘİȝʌȜȠțȒĲȦȞȂȈǹĭıĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢİʌȠȪȜȦıȘȢȚįȚĮȓĲİȡĮĲȦȞ
ȠıĲȫȞıİțȜȚȞȚțȐİȝĳĮȞȑȢİʌȓʌİįȠ

¾
¾

¾

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
¾

¾

¾

¾

ȆİȚȡĮȝĮĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢıİȗȫĮȂȈǹĭĺ
ĮȞĮıĲȠȜȒĲȘȢʌȩȡȦıȘȢ ĲȦȞțĮĲĮȖȝȐĲȦȞ
ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞțȜȚȞȚțȑȢĮʌȠįİȓȟİȚȢȩĲȚĲĮȝȘ
İțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭȒȠȚțȠȟȓȝʌİȢ ĮȞĮıĲȑȜȜȠȣȞ
ĲȘȞİʌȠȪȜȦıȘıİȠıĲȚțȩİʌȓʌİįȠ
ȆȚșĮȞȒİȟĮȓȡİıȘȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ
ȂȈǹĭ
ȋȡȒıȘȝȘİțȜİțĲȚțȫȞȂȈǹĭțȠȟȓȝʌȦȞ
ĮȣȟȐȞİȚĲȘȞȠıĲȚțȒʌȣțȞȩĲȘĲĮįİȞĮȣȟȐȞİȚ
ĲȠȞțȓȞįȣȞȠțĮĲĮȖȝȐĲȦȞ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮĮʌȩĲȠīǼȈ
¾
¾

ǹʌȜȠȓİȡİșȚıȝȠȓ 
ǹȚȝȠȡȡĮȖȚțȐȑȜțȘțĮȚįȚĮĲȡȒıİȚȢ 

ǹıĳĮȜȑıĲİȡȠȝȘİțȜİțĲȚțȩȂȈǹĭȚȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ
Hernandez- Diaz S et al, 2000

įȚĮȕȚȕȐȗȠȣȞĲȘĳȜİȖȝȠȞȒ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞĲȘȞȚıȠȡȡȠʌȓĮĲȠȣ
ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪțĮȚĲȘȢİʌĮȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ
ĲȠȣȠıĲȠȪ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢȖȚĮĲȘȞʌȩȡȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮȖȝȐĲȦȞ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȂİȓȗȠȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ
ȂȈǹĭĮʌȩ
 īǼȈ
 ȃİĳȡȚțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
 ȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
&2;ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ ȜȚȖȩĲİȡİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢĮʌȩĲȠīǼȈ
ȈȣȞȠȜȚțȒıȣȤȞȩĲȘĲĮįȚĮĲȡȒıİȦȞİȜțȫȞ
ĮȚȝȠȡȡĮȖȚȫȞĮʌȩĲȠīǼȈıİȤȡȠȞȚțȩįȚȐıĲȘȝĮ
ȝȘȞȫȞʌİȡȓʌȠȣȘȝȚıȒȝİțȠȟȓȝʌİȢĮʌ¶ȩĲȚ
ȝİȝȘİțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭ
Kangman MJ et al, 1999
Goldstein JL et al, 2000
Bombardier C et al, 2000

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȀȪȡȚȠȚʌĮȡȐȖȠȞĲİȢțȚȞįȪȞȠȣĺıȠȕĮȡȒ
İʌȚʌȜȠțȒĮʌȩĲȠīǼȈ

ȂİĲĮȕȜȘĲȑȢʌȠȣİʌȘȡİȐȗȠȣȞĲȠİȓįȠȢ țĮȚĲȘ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢȕȜȐȕȘȢĲȠȣīǼȈ
¾
¾
¾
¾

İȓįȠȢĳĮȡȝȐțȠȣ
įȩıȘĳĮȡȝȐțȠȣ
įȚȐȡțİȚĮȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

¾
¾
¾

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș

ǹʌȩĲȠȣıĲȩȝĮĲȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȂȈǹĭȖȚĮ
ȝȒȞİȢĺțȓȞįȣȞȠȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
¾
¾

ȘȜȚțȓĮ !İĲȫȞ
ĳȪȜȠ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȚıĲȠȡȚțȩȑȜțȠȣȢțĮȚ
țĮȡįȚĮțȒȢȞȩıȠȣ

ȃİĳȡȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ
 ȋȡȩȞȚĮȠȟİȓĮȤȡȒıȘȂȈǹĭ
 ȆȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĺ
ĹțȚȞįȪȞȠȢ ȂȈǹĭȝİȚȫȞȠȣȞĲȚȢĮȞĮȖțĮȓİȢ
İʌȚʌȜȑȠȞʌȡȠıĲĮȖȜĮȞįȓȞİȢʌȠȣĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒȞİĳȡȚțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
 ȂȘįİȞȚıȝȩȢțȚȞįȪȞȠȣȞİĳȡȚțȒȢĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ
ıİȘȝȑȡİȢȝİĲȐĲȘįȚĮțȠʌȒĲȘȢĮȖȦȖȒȢȝİ
ȂȈǹĭ

ĮıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȠȪ ȑȜțȠȣȢ
ĮȚȝȠȡȡĮȖȠȪȞĲȠȢ ȑȜțȠȣȢ

Henry D et al, 1997

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȃİĳȡȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ
¾ ȁȚȖȩĲİȡȠĮıĳĮȜİȓȢȖȚĮĲȠȣȢȞİĳȡȠȪȢ
 ȚȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ
 ʌȚȡȠȟȚțȐȝȘ
 ĳİȞȠʌȡȠĳĮȓȞȘ
 ȚȞįȠȝİșĮțȓȞȘ
¾ ȀȠȟȓȝʌİȢ įİĳĮȓȞİĲĮȚȞĮȣʌȐȡȤİȚȕȚȠȜȠȖȚțȒ
ĮȚĲȓĮʌȠȣȞĮȠįȘȖİȓıİȤĮȝȘȜȩĲİȡȠțȓȞįȣȞȠ
ȞİĳȡȚțȒȢįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĮʌȩȩĲȚ ĲĮȝȘ
İțȜİțĲȚțȐȂȈǹĭ

ǺĲĴȑȝıțį ȃȉǺĮ Ĳı ȡȠıȔį Ȝįț ȥȢȪȟțį
ȥȢȓĲș
ȈȣȝĳȠȡȘĲȚțȒțĮȡįȚĮțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ
¾
¾

¾

¾

ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȚıĲȠȡȚțȩțĮȡįȚĮțȒȢȞȩıȠȣ
ȆȚȠİʌȚțȓȞįȣȞĮĲĮȂȈǹĭȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢȘȝȚȗȦȒȢ ȞĮʌȡȠȟȑȞȘ
ʌȚȡȠȟȚțȐȝȘĲİȞȠȟȚțȐȝȘ
ǹıĳĮȜȑıĲİȡĮĲĮȂȈǹĭȕȡĮȤİȓĮȢȘȝȚȗȦȒȢ ȚȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ
įȚțȜȠĳİȞȐțȘ
ǼʌȚȕĮȡȣȞĲȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮȞİĳȡȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ
 įȚĮȕȒĲȘȢ
 ȣʌȑȡĲĮıȘ
Page J et al, 2000
Merlo J et al, 2001
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ΟΠΙΟΕΙΔΗ
Λαμπροπούλου Αικατερίνη, Αναισθησιολόγος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα οπιοειδή προέρχονται από τον αποξηραμένο οπό (χυμός φυτού), ο οποίος συλλέγεται με
εντομές από τις άωρες κωδίες του φυτού μήκων η υπνοφόρος (papaver somniferum). Ήδη από το
19731 άρχισε να γίνεται αντιληπτή η στενή σχέση δομής-δραστικότητας των οπιοειδών, που
καθοδηγεί στο συμπέρασμα της αναγνώρισης ειδικών θέσεων ή υποδοχέων για αυτά τα φάρμακα.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη έρευνα η οποία έχει επιδοθεί στην ταυτοποίηση,
χαρακτηρισμό και πρόσφατα στην κλωνοποίηση και το μοριακό χαρακτηρισμό και συσχέτιση τους
με τη δράση των οπιοειδών.
Τα οπιοειδή ταξινομούνται ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής τους:
1. Στα φυσικά αλκαλοειδή του οπίου (μορφίνη, θηβαίνη, παπαβερίνη, νοσκαπίνη)
2. Στα ημισυνθετικά αλκαλοειδή που προκύπτουν μετά από σχετικά απλή τροποποίηση του
μορίου της μορφίνης όπως η κωδείνη. Άλλα ημισυνθετικά αλκαλοειδή είναι: η ηρωίνη, η
υδρομορφόνη, η οξυκωδόνη, υδροκωδόνη, διυδροκωδεϊνη, βουπρενορφίνη, ναλμπουφίνη.
3. Τα συνθετικά οπιοειδή: περιλαμβάνονται τα παράγωγα της φενυλπιπεριδίνης (φεντανύλη,
σουφεντανίλη, αλφεντανίλη, ρεμιφεντανίλη, μεπεριδίνη), τα παράγωγα της
διφενυλεπτάλης (μεθαδόνη, προποξυφαίνη), τα παράγωγα της μορφινάνης
(λεβορφανόλη), τα παράγωγα της βενζομορφάνης (πενταζοκίνη).
4. Νεότερα συνθετικά οπιοειδή, τα οποία έχουν επίσης αναλγητική δράση μη-οπιοειδούς,
όπως η τραμαδόλη, ταπενταδόλη.
5. Ανταγωνιστές: Ναλοξόνη, ναλτρεξόνη.
ΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΠΕΠΤΙΔΙΑ
Η ύπαρξη αυστηρής σχέσης μεταξύ δομής-δραστικότητας των οπιοειδών, ακολουθούμενη από
την ανακάλυψη των ειδικών υποδοχέων, κατέδειξε σαφώς την παρουσία ενδογενών ουσιών
(ligands) για τις θέσεις αυτές. Η έρευνα γύρω από την ύπαρξη αυτών των ενδογενών ουσιών,
οδήγησε στην ανακάλυψη των πεπτιδίων των οπιοειδών2.
Τα ενδογενή πεπτίδια των οπιοειδών γενικά, ταξινομούνται σύμφωνα με τα πρόδρομα πεπτίδια
από τα οποία προέρχονται. Για τα θηλαστικά έχουν βρεθεί 4 πρόδρομα πεπτίδια: η
προοπιομελανοκορτίνη(proopiomelanocortin),η
προεγκεφαλίνη
(proenkefalin),
η
προδυνορφίνη(prodynorphin) και η προνοσισεπτίνη-ορφανίνη (pronociceptin/orthanin FQ
(N/OFQ). Η σύνθεση των πρόδρομων πεπτιδίων πραγματοποιείται στον πυρήνα των νευρικών
κυττάρων. Στη συνέχεια μεταφέρονται κατά μήκος των νευραξόνων στις νευρικές απολήξεις, όπου
διασπώνται από ειδικές πρωτεάσες στα ενεργά πεπτίδια και αποθηκεύονται σε κυστίδια
αναμένοντας την απελευθέρωσή τους.
Η ανακάλυψη αυτών των ανεξάρτητων πρόδρομων ουσιών πιστοποιεί τη διαφοροποίηση
καθενός ενδογενούς οπιοειδούς από τα υπόλοιπα. Η β-ενδορφίνη είναι ένα 31-αμινοξύ-πεπτίδιο
το οποίο εκδηλώνει ισχυρή δραστηριότητα ως οπιοειδές. Αυτό όμως που το κάνει μοναδικό είναι
η εντόπιση του στην υπόφυση καθώς και το γεγονός ότι παράγεται από την ίδια πρόδρομη
πρωτεΐνη (β-lipotropin), η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της ACTH καθώς και άλλων
ορμονών. Η β-ενδορφίνη παράγεται και απελευθερώνεται μαζί με την ACTH ως μέρος της
γενικότερης αντίδρασης στο stress3.
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ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ–ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι υποδοχείς των οπιοειδών ανήκουν στην ομάδα GPCRs υποδοχέων (των συνδεδεμένων με την
G πρωτεΐνη υποδοχέων). Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η G πρωτεΐνη συνδέεται με την τρίτη
ενδοκυττάρια αγκύλη των υποδοχέων των οπιοειδών.
Οι υποδοχείς των οπιοειδών διακρίνονται σε τέσσερις κύριους τύπους: μ, κ, δ, N/OFQ και
καθένας από αυτούς μπορεί να διαιρεθεί σε τουλάχιστον άλλους δύο επιπλέον υπότυπους με
διαφορετικά χαρακτηριστικά και ειδικές θέσεις σύνδεσης για τον καθένα (Πιν.1). Η έρευνα
σήμερα κατευθύνεται στην ανακάλυψη νέων υποδοχέων που να εξηγούν κάποιες δράσεις των
ενδογενών οπιοειδών οι οποίες δεν εμπίπτουν σε αυτές που αναμένονται από την επίδραση στους
ήδη γνωστούς υποδοχείς4,5,6. Ένας τέτοιος υποδοχέας ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί είναι ο ζυποδοχέας, o oποίος ανήκει στους ρυθμιστές αυξητικών παραγόντων των κυττάρων και πάνω στον
οποίο δρα το ενδογενές οπιοειδές met-enkephalin. Σήμερα αναφέρεται συχνότερα ως ΟGFr
(opioid growth factor receptor) υποδοχέας7,8. Ένας άλλος υποδοχέας ο οποίος ανακαλύφθηκε
εξαιτίας των επιπλέον δράσεων από τις μέχρι τώρα γνωστές της β-ενδορφίνης στους γνωστούς
υποδοχείς, είναι ο ε-υποδοχέας9,10. Διέγερση του ε-υποδοχέα συνεπάγεται ισχυρή αναλγησία και
απελευθέρωση της met-enkephalin. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμοι αγωνιστές του ε-υποδοχέα11,12,
ενώ η βουπρενορφίνη φαίνεται ότι δρα ως ανταγωνιστής του.
Οι υποδοχείς των οπιοειδών βρίσκονται συνδεδεμένοι με τις ευαίσθητες στην τοξίνη του
κοκκύτη G-πρωτεΐνες και κυρίως με τις Gi/o (οι οποίες συσχετίζονται με ανασταλτική δράση), αν
και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλώνεται και κάποια διεγερτική δραστηριότητα 13,14.
Δρουν μέσω μείωσης του κυκλικού AMP μπλοκάροντας την αδενυλ-κυκλάση, το οποίο στη
συνέχεια συνεπάγεται την τροποποίηση της δραστηριότητας των ιόντων Κ+ 15. Επίσης μέσω της
δράσης των G-πρωτεϊνών προκαλείται αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Ca++ μέσω
διέγερσης της μεμβρανικής φωσφολιπάσης C και αριθμού κινασών. Η ενεργοποίηση των ιόντων
Κ+ προκαλεί υπερπόλωση της κυταρικής μεμβράνης, ενώ η καταστολή του ρεύματος των ιόντων
Ca++ ίσως είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου συμβαίνει η αναστολή της μεταβίβασης του
πόνου.
Τα οπιοειδή ταξινομούνται ως αμιγείς αγωνιστές οι οποίοι διακρίνονται σε πλήρεις αγωνιστές
(full agonist) και μερικοί αγωνιστές (partial agonist), ως ανταγωνιστές (antagonist) και με μικτή
δράση αγωνιστή-ανταγωνιστή (mixed agonist-antagonist)[Πιν.2]. Οι πλήρεις αγωνιστές
χαρακτηρίζονται ως high efficacy ή strong υποδοχείς των οπιοειδών, διότι χρειάζονται να
καταλάβουν μικρό ποσοστό (10%-20%) των διαθέσιμων υποδοχέων, για να εκδηλώσουν την
μέγιστη φαρμακευτική δράση. Αντίθετα στους μερικούς υποδοχείς απαιτείται κατάληψη του 75%100% των υποδοχέων για να εκδηλωθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. Οι τελευταίοι μολονότι
εμφανίζουν αποτέλεσμα αγωνιστή, ταυτόχρονα μπορεί να συναγωνίζονται ή ακόμα και να
αντικαθιστούν του πλήρεις αγωνιστές από τις θέσεις σύνδεσής τους, μειώνοντας έτσι τη βιολογική
δράση του πλήρους αγωνιστή. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών τύπων υποδοχέων επιτρέπει σε
ορισμένα οπιοειδή να συμπεριφέρονται ως αγωνιστές σε κάποιους υποδοχείς και ανταγωνιστές σε
κάποιους άλλους (mixed agonist-antagonist).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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Κωδεϊνη
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Η κωδεϊνη είναι ένα από τα κύρια αλκαλοειδή που βρίσκονται στο φυσικό όπιο. Επειδή οι
δράσεις της κωδεϊνης είναι ασθενέστερες από αυτές της μορφίνης, η κωδεϊνη είναι λιγότερο
πιθανόν να προκαλέσει ναυτία, έμετο ή δυσκοιλιότητα. Η κωδεϊνη έχει μειωμένη κατασταλτική
δράση και σε αυξημένες δόσεις μπορεί να προκαλέσει ακόμα και διέγερση. Η κωδεϊνη έχει ένα
ενδιάμεσο ναρκωτικό αναλγητικό αποτέλεσμα το οποίο ακόμα και σε υψηλές δόσεις δεν προκαλεί
αναπνευστική καταστολή. Η απομεθυλίωση τη κωδεϊνης παράγει είτε μορφίνη είτε νορ-κωδεϊνη.
Έχει αποδειχθεί ότι η αναλγητική δράση της κωδεϊνης οφείλεται πρωτίστως στην παραγωγή
μορφίνης κατά την διάρκεια της αποδόμησης.
Η κωδεϊνη χρησιμοποιείται συνήθως στην αντιμετώπιση του ήπιου-μέτριου πόνου. Συνήθως
υπάρχει σε συνδυασμό με παρακεταμόλη. Μολονότι υπάρχει διαφοροποίηση στη
βιοδιαθεσιμότητα, ο χρόνος ημίσειας ζωής της στο πλάσμα κυμαίνεται από 2-4 ώρες. Η
αποτελεσματικότητα της κωδεϊνης περιορίζεται από την αυξημένη πιθανότητα ανεπιθύμητων
ενεργειών σε δόσεις πάνω από 1.5mg/kg.
H διυδροκωδεϊνη είναι αναλγητικό ανάλογο της κωδεϊνης. Στην Αμερική υπάρχει διαθέσιμο μόνο
σε συνδυασμό με παρακεταμόλη ή ασπιρίνη.
Τραμαδόλη (Τramadol)
H τραμαδόλη είναι συνθετικό ανάλογο της κωδεΐνης. Εμποδίζει την επαναπρόσληψη της νορεπινεφρίνης και της σεροτονίνης, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει δράση στους κεντρικούς υποδοχείς
των οπιοειδών. Μάλιστα ο πρώτος μηχανισμός δράσης φαίνεται να είναι τουλάχιστον κατά 70%
υπεύθυνος για την αναλγητική της δράση16. Ο Gillen και οι συνεργάτες17 του υποστηρίζουν ότι
ένας από τους μεταβολίτες της είναι υπεύθυνος για την δράση της τραμαδόλης στους μυποδοχείς. H τραμαδόλη απορροφάται γρήγορα και εκτεταμένα ύστερα από την του στόματος
χορήγηση, ενώ ο μεταβολισμός της γίνεται στο ήπαρ. Διατίθεται σε σταγόνες, κάψουλες, δισκία
βραδείας απορρόφησης, υπόθετα και σε διάλυμα για ενδοφλέβια, ενδομυική χρήση. Η τραμαδόλη
ακολουθεί γρήγορη ανακατανομή στο σώμα και συνδέεται με πρωτείνες σε ποσοστό 20% 18. Σε
ασθενείς με μέτριο μετεγχειρητικό πόνο, η ενδοφλέβια τραμαδόλη έχει ισοδύναμη
αποτελεσματικότητα με την μεπεριδίνη και την μορφίνη. Όταν χορηγείται από το στόμα η
αναλγητική της ισχύ είναι ισοδύναμη με αυτής της κωδείνης. Προκαλεί δυσκοιλιότητα και
εξάρτηση σε ποσοστό μικρότερο από ισοδύναμες δόσεις ισχυρών οπιοειδών.
Ταπενταδόλη (Tapentadol 3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylprop phenol)
H ταπενταδόλη είναι ένα νέο κεντρικώς δρών αναλγητικό το οποίο σε σχέση με τα κλασσικά
οπιοειδή έχει δύο μηχανισμούς δράσης: αγωνιστής των μ-υποδοχέων και αναστολέας της
επαναπρόσληψης της νορεπινεφρίνης, ενώ η επαναπρόσληψη της σεροτονίνης αναστέλλεται σε
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου19. Η ταπενταδόλη βρέθηκε αποτελεσματική σε πλήθος
προκλινικών μοντέλων οξέος πόνου, διαθέτοντας επιπλέον ένα προφίλ που χαρακτηρίζεται από
μειωμένη επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών (ναυτίας, εμέτου)20. Από πειράματα σε ζώα ο
μηχανισμός αναστολής της επαναπρόσληψης της νορεπινεφρίνης, αποτελεί τη φαρμακολογική
εξήγηση του μηχανισμού βάση του οποίου η ταπενταδόλη φαίνεται να συσχετίζεται σε μικρότερο
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βαθμό με φαινόμενα ανοχής και καλύτερη ανταπόκριση στην αντιμετώπιση της αλλοδυνίας και
του νευροπαθητικού πόνου γενικότερα, σε σχέση με τους υπόλοιπους αγωνιστές των μυποδοχέων21. Αυτό το νέο φάρμακο για την ανακούφιση του μέτριου έως σοβαρού οξέος πόνου
σε ασθενείς 18 ετών και άνω διατίθεται στο Εξωτερικό σε δισκία άμεσης αποδέσμευσης των
50mg, 75mg,100mg.
ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ
Μορφίνη
Η μορφίνη είναι το Standard με το οποίο μετρώνται τα περισσότερα αναλγητικά, ενώ τα
περισσότερα ναρκωτικά συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο. Η μέγιστη δράση της μορφίνης
ασκείται στο ΚΝΣ και αυτό προκύπτει από ένα μείγμα διεγερτικών και κατασταλτικών δράσεων. Αν
και η καταστολή του ΚΝΣ συνήθως επικρατεί, η μορφίνη δεν είναι αντισπασμωδικό. Η
κατασταλτική της δράση στον εγκέφαλο ελαττώνει τη δυνατότητα του ασθενούς για συγκέντρωση
επιδεινώνοντας την νοητική και φυσική απόδοση. Φυσιολογικοί φόβοι και προκαταλήψεις
εξαφανίζονται. Αυτό δίνει μια κατάσταση ευφορίας στον ασθενή. Ποικίλα προμηκικά κέντρα
επηρεάζονται. Το αναπνευστικό κέντρο καταστέλλεται και γίνεται λιγότερο ευαίσθητο σε
ερεθίσματα του CO2, οδηγώντας σε αναπνευστική καταστολή σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας. Το
κέντρο του βήχα επίσης καταστέλλεται. Αντιθέτως η ζώνη χημειουποδοχέων του εμέτου και του
παρασυμπαθητικού τμήματος των οφθαλμοκινητικών πυρήνων υπερερεθίζονται. Αυτό οδηγεί σε
ναυτία σε πάνω από 50% των περιπατητικών ασθενών, με εμετό σε περίπου 15%. Οι κόρες των
ματιών είναι συσπασμένες (μύση), λόγω της επίδρασης στον οφθαλμοκινητικό πυρήνα. Σε
περιπτώσεις υπερδοσολογίας στη μορφίνη, οι κόρες μπορεί να έχουν μέγεθος κεφαλής
καρφίτσας.
Οι αναλγητικές δόσεις της μορφίνης προκαλούν δυσκοιλιότητα λόγω ελάττωσης της
γαστρεντερικής έκκρισης και κινητικότητας. Η μορφίνη μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση
ούρων, αυξάνοντας των τόνο των λείων μυϊκών ινών του ουροποιητικού και αντιδιουρητική
δράση, διότι διεγείρει την απελευθέρωση της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH) από την υπόφυση.
Η μορφίνη προκαλεί εγκεφαλική αγγειοδιαστολή η οποία φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της
αναπνευστικής καταστολής. Αυτό οδηγεί σε μια αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και της πίεσης του
ΕΝΥ. Υψηλές δόσεις μορφίνης μπορεί να οδηγήσουν σε σπασμούς και ερεθισμό του
πνευμονογαστρικού (υπόταση και βραδυκαρδία) επιπροσθέτως της προαναφερθείσας
αναπνευστικής καταστολής.
Η μορφίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενή με σοβαρή ηπατική ή νεφρική πάθηση,
εκτός αν η δόση είναι μειούμενη ή τιτλοποιημένη.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν μορφίνη τακτικά, ευρίσκονται σε κίνδυνο για εθισμό. Σε
συναισθηματικά ασταθείς ασθενείς ο εθισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε 10 ημέρες. Στον πιο
συναισθηματικά σταθερό ασθενή ο εθισμός μπορεί να χρειαστεί περί τις 25 μέρες για να
εγκατασταθεί. Όταν έχει εγκατασταθεί ο εθισμός, η στέρηση της μορφίνης προκαλεί στερητικό
σύνδρομο μέσα σε 15-20 ώρες με αιχμή στις 2 με 3 μέρες και ύφεση σε 10-14 μέρες. Αυτό το
σύνδρομο μπορεί να βελτιωθεί σχεδόν άμεσα, με την χορήγηση ναρκωτικών ανταγωνιστών. Τα
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συμπτώματα στέρησης κυμαίνονται από καταστολή έως παραλήρημα και μπορεί να
περιλαμβάνουν, χασμουρητό, δακρύρροια, εφίδρωση, διαστολή κόρης, ανορεξία, ευερεθιστότητα,
τρόμος, ναυτία, κοιλιακές κράμπες, ταχυκαρδία και αυξημένη αρτηριακή πίεση.
Η κύρια χρήση της μορφίνης συνεχίζει να είναι ο έλεγχος του μέτριου έως σοβαρού πόνου. Αν
και η μορφίνη απορροφάται από το στόμα, περίπου μόνο τα 2/3 της δόσης φθάνει στη
συστηματική κυκλοφορία. Η από του στόματος χορήγηση χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο
του χρόνιου καρκινικού πόνου, με συνιστώμενη δόση έναρξης τα 10-30 mg. Οι δόσεις θα πρέπει
να αυξάνονται βαθμιαία, με ρυθμό αύξησης 30-50%. Οι ασθενείς θα πρέπει να τιτλοποιούνται με
άμεσης απελευθέρωσης μορφίνη (χάπια ή υδατικό διάλυμα μορφίνης) και αφού
σταθεροποιηθούν και βρεθεί η συνολική ημερήσια ποσότητα, να μετατρέπεται σε ισοδύναμη
δόση μορφίνης βραδείας απελευθέρωσης και να χορηγείται διαιρεμένη σε δόσεις ανά 8ωρο ή
12ωρο. Τα βραδείας απελευθέρωσης χάπια μορφίνης, αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική
οδό χορήγησης συνεχούς αναλγησίας με την ανά 8ωρο ή 12ωρο χορήγησή τους. Παρόλα αυτά
επειδή το επίπεδο του πόνου στον καρκινοπαθή είναι μεταβαλλόμενο θα πρέπει να γίνεται
συνδυασμός μορφίνης βραδείας απελευθέρωσης και επιπλέον δόσεων μορφίνης άμεσης
απελευθέρωσης.
Η επιπλέον δόση μορφίνης (rescue dose) θα πρέπει να είναι το1/6 της
ημερήσιας δόσης μορφίνης. Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει την μορφίνη από το στόμα η
έναρξη της παρεντερικής δόσης είναι 0,1-0,25mg/kg. Η διάρκεια δράσης της μορφίνης με την
κατάλληλη δόση έχει υπολογιστεί ότι είναι 5,4 ώρες στον μέτριο πόνο και 4,6 ώρες στον δριμύ
πόνο. Στο σοβαρό χρόνιο πόνο, οι από του στόματος δόσεις των 100-150 mg κάθε 4 ώρες, είναι
αυτές που συχνότερα δίδονται.
Φεντανύλη
Η φεντανύλη είναι συνθετικό παράγωγο της φενυλπιπεριδίνης (phenyl piperidine) η οποία
δομικά σχετίζεται με τη μεπεριδίνη. Ως αναλγητικό, σε μοριακή βάση, η φεντανύλη είναι 75-125
φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη. Μεταβολίζεται αποκλειστικά με Ν-demethylation, παράγοντας
norfentanyl δομικά ανάλογο με τη normeperidine. Έχει μικρή διάρκεια δράσης, 30-60 min μετά
από μια ενδοφλέβια δόση 100γ, κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου κατανομής, επανακατανομής και
πρόσληψης από το λιπώδη ιστό. Είναι διαθέσιμη για ενδοφλέβια, διαδερμική, διαβλεννογόνια
χορήγηση. Η ενδοφλέβια φεντανύλη είναι μικρής διάρκειας δράσης σε σταθερές καταστάσεις, από
τη στιγμή που ο χρόνος ημίσειας ζωής καθορίζεται πρωτίστως από την ανακατανομή του
φαρμάκου. Εξαιτίας του μικρού μοριακού βάρους και της μεγάλης λιποφιλικότητας η φεντανύλη
είναι ιδανική για διαδερμική χορήγηση (TDS-F)22. H ύπαρξη πέντε δαφορετικών μεγεθών
διαδερμικών επιθεμάτων (patches) των 12.5, 25, 50, 75 ή 100μg/h προσφέρει μεγάλη ευελιξία
τιτλοποίησης. Σε αντίθεση με την ενδοφλέβια μορφή η διαδερμική χορήγηση δεν προσφέρεται για
γρήγορη τιτλοποίηση του φαρμάκου. Η διαδερμική χορήγηση23 θα πρέπει να επιλέγεται για
ασθενείς με σχετικά σταθερό προφίλ έντασης του πόνου, χωρίς συχνά επεισόδια παροξυσμικού
πόνου. Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες24 ενέργειες αφορούν την εκδήλωση ναυτίας, ήπια
καταστολή, τοπικός ερεθισμός του δέρματος. Σε περιπτώσεις παροξυσμικού πόνου υπάρχουν
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διαθέσιμα σκευάσματα φεντανύλης για διαβλεννογόνια ή ενδορινική χορήγηση της, που
εξασφαλίζουν αναλγησία σε λίγα λεπτά.
Βουπρενορφίνη
Η βουπρενορφίνη είναι ένα κεντρικώς δρών οπιοειδές, το οποίο δρα ως μερικός αγωνιστής των
μ-υποδοχέων και ως ανταγωνιστής των κ-υποδοχέων25. Αποδεσμεύεται αργά από τους μυποδοχείς με αποτέλεσμα αργή έναρξη δράσης αλλά και σχετικά μακρά αναλγησία. Σχετικά με τις
φαρμακοκινητικές της ιδιότητες η καμπύλη δόσης-αποτελέσματος παρουσιάζει γραμμική μορφή
χωρίς την εκδήλωση του φαινομένου «οροφής». Ο λόγος της αναλγητικής ισχύος της μορφίνης/
βουπρενορφίνης υπολογίζεται σε 1:110-1:115 26.
Συνχορηγούμενη με τη μορφίνη εμφανίζει αθροιστική και υπεραθροιστική δράση, γεγονός που
υποστηρίζει ότι η βουπρενορφίνη σε κλινικές δόσεις συμπεριφέρεται ως πλήρης μ-αγωνιστής. Η
αναπνευστική καταστολή εμφανίζεται σε μικρότερο ποσοστό και δεν προκαλεί ανοσοκαταστολή.
Τα φαινόμενα «αποστέρησης» δεν μπορούν να αποκλειστούν, αλλά συνήθως είναι ηπιότερα σε
σχέση με αυτά που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μορφίνη ή φεντανύλη.
Μερικά οπιοειδή προκαλούν υπεραλγησία ακόμα και μετά από σύντομη έκθεση σε αυτά. Η
βουπρενορφίνη αντίθετα εκδηλώνει μια «αντιυπεραλγητική»27επίδραση η οποία παραμένει μετά
την εμφάνιση της αναλγησίας. Αυτό οφείλεται στην ανταγωνιστική δράση της βουπρενορφίνης
στους κ-υποδοχείς.
Η φαρμακοκινητική της βουπρενορφίνης δεν επηρεάζεται από τη νεφρική λειτουργία, γεγονός
που επιτρέπει τη χορήγησή της ακόμα και σε τελικά στάδια νεφρικής ανεπάρκειας χωρίς
προσαρμογή της δόσης. Η βουπρενορφίνη διατίθεται σε διαδερμικά επιθέματα (patches) των
5,10,15,20μg/h. Στην Ελλάδα δεν διατίθεται το σκεύασμα της βουπρενορφίνης.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Μία από τις κύριες αιτίες που η ανακούφιση του σοβαρού πόνου παραμένει ανεπαρκής, είναι η
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια της χρόνιας χρήσης των οπιοειδών. Αυτό
αφορά κυρίως τα ισχυρά οπιοειδή και εντοπίζεται όχι μόνο στις συνηθισμένες ανεπιθύμητες
ενέργειες (ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, αναπνευστική καταστολή) αλλά και στην εκδήλωση
φαινομένων όπως η ανοχή (οpioid tolerance), η εξάρτηση (opioid dependence), η υπεραλγησία
(hyperalgesia). Ο φαύλος κύκλος (vicious cycle) που προκαλείται από την εκδήλωση των
παραπάνω ανεπιθύμητων δράσεων των οπιοειδών καταλήγει σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής
του ασθενούς και διακοπή της θεραπείας28.
Η χρόνια χρήση ενός οπιοειδούς οδηγεί σε μια κατάσταση προσαρμογής και σε προοδευτική
μείωση της ισχύος του. Έτσι μια δεδομένη δόση προκαλεί ελαττωμένη αναλγησία ώστε να
χρειάζεται αύξηση της δόσης για το δεδομένο επιθυμητό αναλγητικό αποτέλεσμα. Το φαινόμενο
αυτό ονομάζεται ανοχή και οφείλεται σε βιοχημική αλλαγή του υποδοχέα καθώς και
γενικευμένες αλλαγές στα νευρωνικά κυκλώματα των υποδοχέων των NMDA (N-methyl-Daspartate). Από πειράματα σε ζώα έχει αποδειχθεί ότι οι αναστολείς της συνθετάσης του ΝΟ και
ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση ή αναστροφή του
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φαινομένου της ανοχής29 . Έτσι ίσως είναι ωφέλιμο για να μειώσουμε την ανοχή, να συνδυάσουμε
έναν ανταγωνιστή των NMDA υποδοχέων με ένα οπιοειδές. Τέτοια φάρμακα είναι η
δεξτρομεθορφάνη, αμανταδίνη, κεταμίνη. Η μεθαδόνη παρουσιάζει δράση αγωνιστή των μυποδοχέων και ανταγωνιστή των NMDA. Αυτό την κάνει χρήσιμη στη διαδικασία της εναλλαγής
των οπιοειδών (opioid rotation), όταν εκδηλώνονται φαινόμενα ανοχής. Η εξήγηση που έχει δοθεί
σε επίπεδο υποδοχέων είναι ότι, η χρόνια κατάληψη του υποδοχέα από το οπιοειδές τροποποιεί,
μειώνει την ικανότητα σύνδεσης με την G πρωτεΐνη, εξαιτίας ενός συνδυασμού
απευαισθητοποίησης και αλλαγών στο επίπεδο του υποδοχέα (ενδοκύττωση από διάφορες
κινάσες, προς τα κάτω ρύθμιση των υποδοχέων)30. H εκδήλωση ανοχής σε ένα οπιοειδές σημαίνει
ανοχή και σε άλλα οπιοειδή που δρουν στον ίδιο υποδοχέα (διασταυρούμενη ανοχή-cross
tolerance).
Η εξάρτηση από τα οπιοειδή (opioid dependence) επίσης, είναι η φυσιολογική αντίδραση στη
χρόνια χορήγηση των οπιοειδών και έχει μελετηθεί περισσότερο στους μ-υποδοχείς. Οι αγωνιστές
των μ και των δ υποδοχέων και όχι των κ προκαλούν φυσική εξάρτηση. Έχει μάλιστα βρεθεί ότι η
διέγερση των κ-υποδοχέων καταστέλλει την φυσική και ψυχική εξάρτηση που προκαλείται από
τους αγωνιστές των μ, δ υποδοχέων, ενώ η ενεργοποίηση των δ ενισχύει την εξάρτηση από τους
μ-αγωνιστές. Η εξήγηση του φαινομένου σε μοριακό επίπεδο, συσχετίζεται με την εκδήλωση
λειτουργικών αλλαγών στα μόρια μεταφοράς της G πρωτεΐνης, στην αδενυλκυκλάση, στις κινάσες
Α, C, στους NMDA υποδοχείς μέσα στον υπομέλανα τόπο31. Tα φαινόμενα αποστέρησης
(withdrawal) αναφέρονται στα σημεία και συμπτώματα που εκδηλώνονται σε απότομη διακοπή
των οπιοειδών ή χορήγηση ενός ανταγωνιστή. Η εξάρτηση είναι μια φυσιολογική αντίδραση που
παρατηρείται σε όλους τους ασθενείς υπό χρόνια αγωγή με οπιοειδή, ενώ ο εθισμός (addiction)
αντιστοιχεί στην ψυχική εξάρτηση και δεν παρατηρείται συνήθως στους ασθενείς χωρίς
προηγούμενο ιστορικό κατάχρησης οπιοειδών (abuse). Κλινικά η εξάρτηση δεν αποτελεί
πρόβλημα από τη στιγμή που ο ασθενής συνεχίζει να παίρνει το οπιοειδές. Προσοχή πρέπει να
δοθεί όταν αλλάζουμε οπιοειδές σε έναν εξαρτημένο ασθενή, επιλέγοντας έναν μερικό αγωνιστή ή
αγωνιστή-ανταγωνιστή οπότε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να εκδηλωθούν φαινόμενα
αποστέρησης. Τα ίδια φαινόμενα με τη χορήγηση ενός ανταγωνιστή μπορεί να εκδηλωθούν σε
λίγα μόνο δευτερόλεπτα καθιστώντας αναγκαία τη βαθμιαία τιτλοποίηση των ανταγωνιστών και
πάντα σε αραιωμένα διαλύματα.
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(ORL,NOP,orphanin,FQ, ɢ OP4)

(ɏ)

o

ɕɚɖɢɒɄɘəɋɘɇɡɛɚɖɄɘ

ɄɒɄɐɇɋɗɣɄ

o

ɄɑɚɇɈɄɐɔɉɎɈɢɘɕɚɖɢɒɄɘ

ɄɒəɎɏɄəɄɌɐɎɕəɎɏɢɈɖɠɗɋ

o

ɔɗɛɖɋəɎɏɦɘɅɔɐɅɦɘ

ɛɚɗɎɏɢɉɓɠɖəɋɗɋ

o

ɉɒəɟɅɠɌɉɎɛɐɔɎɦɘ

ȦɇɏɡɛɄɐɔɘ
ɚɕɔɌɠɐɄɑɔɘ

ɏɄəɄɗəɔɐɢ,ɑɧɗɋ

o

ɕɉɖɣəɔɒɚɈɖɄɇɟɇɦəɔɚSylvious ɛɄɎɠɔɚɗɣɄ

ɄɒɄɗəɔɐɢəɋɘɄɕɉɐɉɚɌɡɖɟɗɋɘADH

x

o

ȴɄɎɒɎɔɉɎɈɢɘɕɚɖɢɒɄɘ

ɉɚɛɔɖɣɄ

ȮɟəɎɄɣɔɘȭɚɉɐɦɘ
o

ɊǦ ɚɕɔɈɔɝɡɄɘ(opioidgrowthfactor
receptor, OGFr),

(ɑ)

ɉǦ ɚɕɔɈɔɝɡɄɘ

ɑ1,ɑ2,ɑ3
x

ȮȭDȢǦ ɚɕɔɈɔɝɡɄɘ

ɕɋɏəɟɑɄəɪɈɋ ɔɚɗɣɄ

ȦɇɏɡɛɄɐɔɘ
o

ȶɐɔɎɦɘ(laminae IIIandIV)

o

ɌɠɐɄɑɔɘ

o

ɕɉɖɎ əɔɒɚɈɖɄɇɟɇɦəɔɚSylvious ɛɄɎɠɔɚɗɣɄ

ɒɟəɎɄɣɔɘɑɚɉɐɦɘ
o

ȢȴȵȱȰȪȵȱȰȥȰȷȦȪȳ

ɒɟəɎɄɣɄ ɄɒɄɐɇɋɗɣɄ

o

ɏ1,ɏ2,ɏ3

x

ȫȢȪȮȰȵȲȪȰȪ
ȵȱȰȥȰȷȦȪȳ

ȥɖɠɗɋ

ȦɇɏɡɛɄɐɔɘ

ɕɋɏəɟɑɄəɪɈɋɘ ɔɚɗɣɄ

x

ɇɄɗəɖɉɒəɉɖɎɏɦɗɟɐɢɒɄ

x

ȦɇɏɡɛɄɐɔɘ

ȵɕɔɈɔɝɡɄɘ
əɋɘ
ȮɔɗɎɗɉɕəɣɒɋɘ

ȶɐɔɎɦɘ,ɄɑɚɇɈɄɐɔɉɎɈɢɘ ɕɚɖɢɒɄɘ,ȪɕɕɦɏɄɑɕɔɘ,
ɈɎɄɛɖɄɇɑɄəɎɏɦɘɕɚɖɢɒɄɘ,ɋɒɣɄəɔɚɉɇɏɉɛɠɐɔɚ,
ɚɕɔɌɠɐɄɑɔɘ

ɈɚɗɛɔɖɣɄ
ɄɒɄɕɒɉɚɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɔɐɢ
ɑ1:
ɚɕɉɖɒɟəɎɄɣɄ ɄɒɄɐɇɋɗɣɄ,ɛɚɗɎɏɢɉɓɠɖəɋɗɋ
ɑ2:
ɄɒɄɕɒɉɚɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɔɐɢ,ɑɧɗɋ,ɉɚɛɔɖɣɄ
ɑɉɣɟɗɋəɋɘɏɎɒɋəɎɏɦəɋəɄɘəɔɚȤȦȳ
ɛɚɗɎɏɢɉɓɠɖəɋɗɋ
ɑ3:;

ɄɒɋɗɚɝɣɄ,ɏɄəɠɌɐɎɞɋ,
Ʉɧɓɋɗɋəɋɘɦɖɉɓɋɘ,
ɄɒɠɕəɚɓɋɄɒɔɝɢɘɗəɔɚɘɑǦɚɕɔɈɔɝɉɣɘ,ɚɕɉɖɄɐɇɋɗɣɄ

x

ȊʌȠįȠȤİȓȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
ȝ

į

ț

ǼȞįȠȖİȞȒȅʌȚȠİȚįȒ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ȂİȡȚțȩȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ȂİȡȚțȩȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ȂİȡȚțȩȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȖȦȞȚıĲȑȢ
ȀȦįİȧȞȘ
ǼĲȠȡĳȓȞȘ
ĭİȞĲĮȞȪȜȘ
ȂİʌİȡȚįȓȞȘ
ȂİșĮįȩȞȘ
ȂȠȡĳȓȞȘ

ǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹıșİȞȒȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȖȦȞȚıĲȑȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ
- ǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ
ȃĲİȗȠıȓȞȘ
ȃĮȜȝʌȠȣĳȓȞȘ
- ȆİȞĲĮȗȠțȓȞȘ

ȂİȡȚțȩȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ȂİȡȚțȩȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢȒ
ȂİȡȚțȩȢǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ
ǹȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ
ȃĮȜȠȟȩȞȘ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹıșİȞȒȢǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ȃĮȜĲȡİȟȩȞȘ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹıșİȞȒȢǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ȶȢȲȭȢȫȰȥȵȮȢȭȪȫȨȴȹȮȰȱȪȰȦȪȥȹȮ

ǼȖțİĳĮȜȓȞİȢ
ǺİȞįȠȡĳȓȞȘ
ǻȣȞȠȡĳȓȞȘ

ȮɟəɎɄɣɔɘȭɚɉɐɦɘ

2 ȭȨȷȢȮȪȳȭȰȪȥȲȢȳȨȳ

ȱȲȰȳȵȮȢȱȴȪȫȨȥȲȢȳȨȳȦȦȱȪȱȦȥȰȫȵȴȴȢȲȰȵ
ȰɕɎɔɉɎɈɢȢɒɄɐɇɋəɎɏɠ
ȢɐɛɉɒəɄɒɧɐɋ
ȣɔɚɕɖɉɒɔɖɛɣɒɋ
ȣɔɚəɔɖɛɄɒɦɐɋ
ȫɟɈɉɣɒɋ
ȶɉɒəɄɒɧɐɋ
ȵɈɖɔɑɔɖɛɦɒɋ
ȭɉɌɄɈɦɒɋ
ȭɖɛɣɒɋ
ȭɉɕɉɖɎɈɣɒɋ
ȱɉɒəɄɊɔɏɣɒɋ
ȲɉɑɎɛɉɒəɄɒɧɐɋ
ȰɓɚɏɟɈɦɒɋ,
ȵɈɖɔɏɟɈɦɒɋ,
ȮɄɐɑɕɔɚɛɣɒɋ.
ȳɔɚɐɛɉɒəɄɒɧɐɋ

ȭɔɖɛɣɒɋ

ȫɟɈɉɣɒɋ
ȶɉɒəɄɒɧɐɋ

NH3

ȫɄɒɠɐɎɄɎɦɒəɟɒȫ+
7ǦɈɎɄɑɉɑɅɖɄɒɎɏɔɣ GPCRs

GTPoGDP

GǦPROTEINE

ȢɈɉɒɚɐɏɚɏɐɠɗɋ

ȢɧɓɋɗɋəɋɘɉɓɦɈɔɚ
əɟɒ
Ɏɦɒəɟɒȫ+

HOOCǦ

Ļ F$03

ɛɟɗɛɔɐɎ
ɕɠɗɋ C,
ɏɎɒɠɗɉɘ

Ļ (ȞįȠțȣĲĲȐȡȚȠȣ &D

ȰȱȪȰȦȪȥȨ

ĻȉȘȢĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢȞİȣȡȠįȚĮȕȚȕĮıĲȫȞ
1( $FKȠȣıȓĮ3ȞİȣȡȠʌİʌĲȓįȚȠ

ȦɑɕɔɈɣɊɔɚɒ əɋɒ ɄɕɉɐɉɚɌɡɖɟɗɋ ɒɉɚɖɔɈɎɄɅɎɅɄɗəɪɒ
ɑɡɗɄ ɗəɔ ɒɉɚɖɎɏɦ ɗɧɗəɋɑɄ ɏɐɉɣɒɔɒəɄɘ əɔɚɘ ɈɎɠɚɐɔɚɘ
ʌȡȠıȣȞĮʌĲȚțȐ ıĲȚȢ ȞİȣȡȚțȑȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ
ǹȞĮıĲȑȜȜȠȣȞ ĲȠȣȢ ȝİĲĮıȣȞĮʌĲȚțȠȪȢ ȞİȣȡȫȞİȢ
ȝȑıȦ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ Ȁ

&D

ȣʌİȡʌȩȜȦıȘ

DRN
PAG

ȮɟəɎɄɎɔɌɄɐɄɑɎɏɦ
ɈɉɑɠəɎɔ

NRM
ȫɄəɉɖɝɦɑɉɒɔəɖɔɕɔɔɎɋəɎɏɦ
ɗɧɗəɋɑɄɕɦɒɔɚ

ȴɄɔɕɎɔɉɎɈɢɉɑɕɔɈɣɊɔɚɒəɋɒɄɕɉɐɉɚɌɡɖɟɗɋɒɉɚɖɔɈɎɄɅɎɅɄɗəɪɒ
ɕɖɔɗɚɒɄɕəɎɏɠ ɗəɔȮ.ȭɏʍ ɉɒɉɖɇɔɕɔɎɔɧɒəɔɏɄəɎɦɒɗɧɗəɋɑɄɉɐɡɇɝɔɚ
əɔɚɕɦɒɔɚɗəɔɑɉɗɉɇɏɡɛɄɐɔ
ȱɄɖɄɗɚɑɕɄɌɋəɎɏɦ
ɉɖɡɌɎɗɑɄ

ȳɚɑɕɄɌɋəɎɏɦ
ɉɖɡɌɎɗɑɄ

NMDA
ɚɕɔɈɔɝɡɄɘ

ȵɕɠɖɝɉɎɇɔɒɣɈɎɔɚɕɉɧɌɚɒɔɇɎɄəɔɒɑǦɚɕɔɈɔɝɡɄ;

ȱȰȬȵȭȰȲȶȪȳȭȰȳȫȢȪɑ– ȵȱȰȥȰȷȦȢȳ(MOR)
ȱɠɒɟɄɕɦ100SNPsɕɔɐɚɑɔɖɛɎɗɑɔɣ
SNPA118(N40D)

ȭȰȲ
ȶȪȮȨ

OPRM1
ȤȰȮȪȥȪȰ

MOR

ȢȮȢȬȤȨȳȪȢ

ȦȯȢȲȴȨȳȨǦ
ȫȢȴȢȷȲȨȳȨ
ȢȦ

ȭȦȳȰȬȪȭȱȪȫȰ
ȮȴȰȱȢȭȪȮȦȲȤȪȫȰ
ȳȵȳȴ.

«ȭɡəɖɎɔɡɟɘɗɔɅɄɖɦɔɓɧɏɄɎɝɖɦɒɎɔɕɦɒɔ»

ȰȪȦȫȢȴȰȮȴȢȥȦȳȱȰȬȵȭȰȲȶȪȳȭȰȪȴȰȵȵȱȰȥȰȷȦȢMOR ɣɗɟɘ
ɔɈɋɇɔɧɒɗɉ:
ȢɧɓɋɗɋəɔɚɏɎɒɈɧɒɔɚɇɎɄɏɄəɠɝɖɋɗɋəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ
ȱɖɔɗəɄɗɣɄɄɕɦəɎɘɄɒɉɕɎɌɧɑɋəɉɘɉɒɡɖɇɉɎɉɘəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ
ȦɒɣɗɝɚɗɋəɋɘɉɚɄɎɗɌɋɗɣɄɘəɔɚɚɕɔɈɔɝɡɄɗəɋɒɄɒɄɐɇɋɗɣɄɕɔɚ
ɕɖɔɏɄɐɔɧɒəɄɔɕɎɔɉɎɈɢ

ȦȪȥȪȫȢ
ȥɎɉɇɝɉɎɖɋəɎɏɦǦȭɉəɉɇɝɉɎɖɋəɎɏɦɕɦɒɔ
ȫɄɖɏɎɒɎɏɦɕɦɒɔ
ȷɖɦɒɎɔɘɕɦɒɔɘɏɄɐɔɢɌɔɚɘɄɎəɎɔɐɔɇɣɄɘ(ȷɖɦɒɎɉɘɉɏɛɚɐɎɗəɎɏɡɘ
ɕɄɌɢɗɉɎɘɕɔɚɕɖɔɏɄɐɔɧɒɗɔɅɄɖɢɄɒɎɏɄɒɦəɋəɄɦɕɟɘɖɉɚɑɄəɔɉɎɈɢɘ
ɄɖɌɖɣəɎɈɄ,ɝɖɦɒɎɄɔɗəɉɔɄɖɌɖɣəɎɈɄ)
ȷɖɦɒɎɔɘɢɚɕɔəɖɔɕɎɠɊɔɒɕɦɒɔɘɔɛɉɎɐɦɑɉɒɔɘɗɉɒɔɗɢɑɄəɄ(ɦɕɟɘɋ
ɈɖɉɕɄɒɔɏɚəəɄɖɎɏɢɄɒɄɎɑɣɄ,ɏɉɛɄɐɄɐɇɣɄ,ɎɒɔɑɚɄɐɇɣɄ)
ȮɉɚɖɔɕɄɌɋəɎɏɦɘɕɦɒɔɘ(ɈɎɄɅɋəɎɏɢɒɉɚɖɔɕɠɌɉɎɄ,ɑɉɌɉɖɕɋəɎɏɢɒɉɚɖɄɐɇɣɄ)
ȣɢɝɄɘ(ɏɚɖɣɟɘɏɟɈɉɥɒɋ)
ȥɎɠɖɖɔɎɄ(ɏɚɖɣɟɘɐɔɕɉɖɄɑɣɈɋ ɏɄɎɈɎɛɄɎɒɔ ɓɚɐɠəɋ )
ȢɒɄɏɔɧɛɎɗɋɄɕɦɗɔɅɄɖɢɈɧɗɕɒɔɎɄ(ɕ.ɝ.ɏɄɖɏɣɒɔɘɕɒɉɧɑɔɒɄ,əɉɐɎɏɠ
ɗəɠɈɎɄȷȢȱ)
ȦɒɈɉɝɦɑɉɒɋɑɉɐɐɔɒəɎɏɢɝɖɢɗɋ
ȩɉɖɄɕɉɣɄɞɚɝɎɄəɖɎɏɪɒɕɄɌɢɗɉɟɒɦɕɟɘɋɎɈɉɔɞɚɝɄɒɄɇɏɄɗəɎɏɢɈɎɄəɄɖɄɝɢ
GoldsmithTB,ShapiraNA,KeckPE(1999)."RapidremissionofOCDwithtramadolhydrochloride".TheAmericanjournalofpsychiatry
156 (4):660–1.
KoranLM,AboujaoudeE,BullockKD,FranzB,GamelN,ElliottM.(2005)."DoubleǦblindtreatmentwithoralmorphineintreatmentǦ
resistantobsessiveǦcompulsivedisorder.".Thejournalofclinicalpsychiatry 66 (3):353Ǧ9.

ȢȳȩȦȮȨȰȱȪȰȦȪȥȨ

ȪȳȷȵȲȢȰȱȪȰȦȪȥȨ

ȫɟɈɉɤɒɋ
ɐɎɇɦəɉɖɔɕɎɌɄɒɦɒɄɕɖɔɏɄɐɡɗɉɎɒɄɚəɣɄ,ɡɑɉəɔɢɈɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄ
ɄɒɄɐɇɋəɎɏɢɈɖɠɗɋəɋɘɏɟɈɉɤɒɋɘ ɔɛɉɣɐɉəɄɎɕɖɟəɣɗəɟɘɗəɋɒ
ɕɄɖɄɇɟɇɢɑɔɖɛɣɒɋɘɏɄəɠəɋɈɎɠɖɏɉɎɄəɋɘɄɕɔɈɦɑɋɗɋɘ.
ɈɉɒɕɖɔɏɄɐɉɣɄɒɄɕɒɉɚɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɔɐɢ
ɑɉɎɟɑɡɒɋɏɄəɄɗəɄɐəɎɏɢɈɖɠɗɋɏɄɎɗɉɄɚɓɋɑɡɒɉɘɈɦɗɉɎɘɑɕɔɖɉɣɒɄ
ɕɖɔɏɄɐɡɗɉɎɄɏɦɑɄɏɄɎɈɎɡɇɉɖɗɋ

ȭɔɖɛɣɒɋ
ɒɄɚəɣɄɗɉɕɠɒɟɄɕɦ50%əɟɒɕɉɖɎɕɄəɋəɎɏɪɒɄɗɌɉɒɪɒ,ɑɉɉɑɉəɦɗɉ
ɕɉɖɣɕɔɚ15%
ɕɖɔɏɄɐɉɣɉɇɏɉɛɄɐɎɏɢɄɇɇɉɎɔɈɎɄɗəɔɐɢ
ɌɄɕɖɡɕɉɎɒɄɝɖɋɗɎɑɔɕɔɎɉɣəɄɎɑɉɕɖɔɗɔɝɢɗɉɄɗɌɉɒɢɑɉɗɔɅɄɖɢ
ɋɕɄəɎɏɢɢɒɉɛɖɎɏɢɕɠɌɋɗɋ
ɏɣɒɈɚɒɔɘɇɎɄɉɌɎɗɑɦ
ɗɚɒɎɗəɪɑɉɒɋP.OɈɦɗɋɡɒɄɖɓɋɘəɄ10Ǧ30mg
ɋɡɒɄɖɓɋəɋɘɕɄɖɉɒəɉɖɎɏɢɘɈɦɗɋɘɉɣɒɄɎ0,1Ǧ0,25mg/kg

ȶɉɒəɄɒɧɐɋ
75Ǧ125ɛɔɖɡɘɎɗɝɚɖɦəɉɖɔɄɕɦəɋɑɔɖɛɣɒɋ
 ɎɈɄɒɎɏɢɇɎɄɈɎɄɈɉɖɑɎɏɢɝɔɖɢɇɋɗɋ(TDSǦF)
ȥɎɄɗəɔɑɄəɎɏɢ,ɉɒɈɔɖɎɒɎɏɢ,ɚɕɔɇɐɪɗɗɎɄɝɔɖɢɇɋɗɋ

ȴɖɄɑɄɈɦɐɋ(ȴramadol)
ɉɑɕɔɈɣɊɉɎəɋɒɉɕɄɒɄɕɖɦɗɐɋɞɋəɋɘɒɔɖǦɉɕɎɒɉɛɖɣɒɋɘ ɏɄɎəɋɘ
ɗɉɖɔəɔɒɣɒɋɘ,ɉɒɪəɄɚəɦɝɖɔɒɄɡɝɉɎɈɖɠɗɋɑǦɄɇɟɒɎɗəɢ
ɉɒɈɔɛɐɡɅɎɄəɖɄɑɄɈɦɐɋɡɝɉɎɎɗɔɈɧɒɄɑɋɄɕɔəɉɐɉɗɑɄəɎɏɦəɋəɄɑɉəɋɒ
ɑɉɕɉɖɎɈɣɒɋ ɏɄɎəɋɒɑɔɖɛɣɒɋ
ɦəɄɒɝɔɖɋɇɉɣəɄɎɄɕɦəɔɗəɦɑɄɋɄɒɄɐɇɋəɎɏɢəɋɘɎɗɝɧɉɣɒɄɎ
ɎɗɔɈɧɒɄɑɋɑɉɄɚəɢɘəɋɘɏɟɈɉɣɒɋɘ
 ɗɚɝɒɦəɋəɄɏɄəɠɝɖɋɗɋɘ– ɛɚɗɎɏɢɘɉɓɠɖəɋɗɋɘ<0,75/100.000
ɄɗɌɉɒɉɣɘ
ɕɖɔɏɄɐɉɣɈɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄɏɄɎɉɓɠɖəɋɗɋɗɉɕɔɗɔɗəɦɑɎɏɖɦəɉɖɔɄɕɦ
ɎɗɔɈɧɒɄɑɉɘɈɦɗɉɎɘɎɗɝɚɖɪɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ

ȴɄɕɉɒəɄɈɦɐɋ(Tapentadol
ɄɇɟɒɎɗəɢɘəɟɒɑǦɚɕɔɈɔɝɡɟɒɏɄɎɄɒɄɗəɔɐɡɄɘəɋɘɉɕɄɒɄɕɖɦɗɐɋɞɋɘəɋɘ
ɒɔɖɉɕɎɒɉɛɖɣɒɋɘ
ɑɎɏɖɦəɉɖɔɅɄɌɑɦɑɉɛɄɎɒɦɑɉɒɄɄɒɔɝɢɘ
ɏɄɐɧəɉɖɋɄɒəɄɕɦɏɖɎɗɋɗəɋɒɄɒəɎɑɉəɪɕɎɗɋəɋɘɄɐɐɔɈɚɒɣɄɘɏɄɎəɔɚ
ɒɉɚɖɔɕɄɌɋəɎɏɔɧɕɦɒɔɚ,ɗɉɗɝɡɗɋɑɉəɔɚɘɚɕɦɐɔɎɕɔɚɘɄɇɟɒɎɗəɡɘəɟɒɑǦ
ɚɕɔɈɔɝɡɟɒ
ɈɎɗɏɣɄɠɑɉɗɋɘɄɕɔɈɡɗɑɉɚɗɋɘəɟɒ50mg,75mg,100mg

ȭɉɌɄɈɦɒɋ
ɕɖɔɏɄɐɉɣɑɎɏɖɦəɉɖɋɏɄəɄɗəɔɐɢəɋɘɄɒɄɕɒɔɢɘ,ɐɎɇɦəɉɖɋɗɧɗɕɄɗɋəɟɒ
ɐɉɣɟɒɑɚɤɏɪɒɎɒɪɒɏɄɎɐɎɇɦəɉɖɋɒɄɚəɣɄ
¼əɋɘɏɄəɄɗəɄɐəɎɏɢɘɈɖɠɗɋɘəɋɘɑɔɖɛɣɒɋɘ,ɕɄɖɠɇɔɒəɄɘɉɐɠɝɎɗəɋ
ɉɚɛɔɖɣɄ
ɌɉɖɄɕɉɣɄəɔɚɗɔɅɄɖɔɧɝɖɦɒɎɔɚɕɦɒɔɚ
ɄɒɄɏɔɧɛɎɗɋɄɕɦəɔɗəɉɖɋəɎɏɦɗɧɒɈɖɔɑɔ
0,7mg/kg/24ɪɖɉɘɈɎɄɎɖɉɑɡɒɋɄɒɠ4Ǧ6ɪɖɉɘ
ȰɓɚɏɔɈɪɒɋ
ȨɑɎɗɚɒɌɉəɎɏɦ ɔɕɎɔɉɎɈɡɘ ɑɉəɄɅɔɐɣɊɉəɄɎɗɉɎɗɝɚɖɦɑɉəɄɅɔɐɣəɋəɋɒ
ɔɓɚɑɔɖɛɦɒɋ
ɕɖɔɏɄɐɉɣɉɚɛɔɖɣɄ,ɝɄɐɠɖɟɗɋ,Ʉɇɝɦɐɚɗɋ ,əɔɏɚɖɎɦəɉɖɔɔɕɔɎɔɉɎɈɡɘ ɕɔɚ
ɔɈɋɇɉɣɗɉɉɌɎɗɑɦ
ȳəɋɒȦɐɐɠɈɄɏɚɏɐɔɛɔɖɉɣɗɉɗɒɈɚɄɗɑɦ ɑɉɕɄɖɄɏɉəɄɑɦɐɋ
ȣɔɚɕɖɉɒɔɖɛɣɒɋ
ɑɉɖɎɏɦɘɄɇɟɒɎɗəɢɘəɟɒɑǦɚɕɔɈɔɝɡɟɒɏɄɎɄɒəɄɇɟɒɎɗəɢɘəɟɒɏǦ
ɚɕɔɈɔɝɡɟɒ
ɀɝɎɛɄɎɒɔɑɡɒɔ «ɔɖɔɛɢɘ»
ȨɄɒɄɕɒɉɚɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɔɐɢɉɑɛɄɒɣɊɉəɄɎɗɉɑɎɏɖɦəɉɖɔɕɔɗɔɗəɦɏɄɎɈɉɒ
ɕɖɔɏɄɐɉɣɄɒɔɗɔɏɄəɄɗəɔɐɢ
ɉɏɈɋɐɪɒɉɎɑɎɄ«ɄɒəɎɚɕɉɖɄɐɇɋəɎɏɢ»ɉɕɣɈɖɄɗɋ
ɈɉɒɉɕɋɖɉɠɊɉəɄɎɄɕɦəɋɒɉɛɖɎɏɢɐɉɎəɔɚɖɇɣɄ
ɈɎɄɈɉɖɑɎɏɠ ɉɕɎɌɡɑɄəɄ əɟɒ 5 10 15 20ɑg/h

ȦȲȦȵȮȢǦȮȦȰȴȦȲȢȰȱȪȰȦȪȥȨ
3URF1DWO $FDG 6FL 86$ -XO\   ±
3XEOLVKHGRQOLQH-XO\ GRL SQDV
30&,' 30&
1HXURVFLHQFH
,GHQWLILFDWLRQRIDȝįRSLRLG UHFHSWRUKHWHURPHUELDVHGDJRQLVWZLWKDQWLQRFLFHSWLYH DFWLYLW\
,YRQH *RPHVD :DNDNR )XMLWDD $FKOD *XSWDD 6$GULDQ6DOGDQKDE $QD1HJULF &KULVWLQH(3LQHOORE &KULVWLQD
(EHUKDUWE (GZDUG5REHUWVG 0DUWD)LOL]RODF 3HWHU+RGGHUE DQG /DNVKPL $'HYLD

CYM510100 ɢ ML335

ȰɎɕɎɔɗɚɝɒɡɘ:ɒɄɚəɣɄ,ɡɑɉəɔɘ,ɈɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄ,
ɏɄəɄɗəɔɐɢ,ɏɒɋɗɑɦɘ,ɓɋɖɔɗəɔɑɣɄ,ɑɧɗɋ

ȬɎɇɦəɉɖɔɗɚɝɒɡɘ:ɈɔɗɔɉɓɄɖəɪɑɉɒɋɄɒɄɕɒɉɚɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɔɐɢ,
əɄɝɚɏɄɖɈɣɄǦɅɖɄɈɚɏɄɖɈɣɄ,ɉɛɎɠɐəɉɘ,ɕɄɖɄɐɢɖɋɑɄ,ɗɧɇɝɚɗɋ,ɚɕɔɌɉɖɑɣɄ,
ɕɄɖɄɎɗɌɢɗɉɎɘ,ɔɚɖəɎɏɠɖɎɄ, ɔɖɌɔɗəɄəɎɏɢɚɕɦəɄɗɋ,ɉɕɣɗɝɉɗɋɔɧɖɟɒ,Ɋɠɐɋ,
ɕɔɒɔɏɡɛɄɐɔɘɗɧɗɕɄɗɋəɋɘɝɔɐɋɈɦɝɔɚ,ɔɚɖɔɈɦɝɔɚɏɧɗəɉɟɘ,ɑɚɎɏɢɄɏɄɑɞɣɄ,
ɑɚɔɏɐɟɒɣɉɘ(ɗɉɚɞɋɐɡɘɈɦɗɉɎɘ),flushing

Ȧɕɣɗɋɘ….ȢɒɔɗɔɏɄəɄɗəɔɐɢ,ɔɖɑɔɒɎɏɡɘɈɎɄəɄɖɄɝɡɘ(Ļəɉɗəɔɗəɉɖɦɒɋɘ)*
&OLQ-3DLQ2FW
+\SRJRQDGLVPLQ0HQ:LWK&KURQLF3DLQ/LQNHGWRWKH8VHRI/RQJDFWLQJ5DWKHU7KDQ6KRUW
DFWLQJ 2SLRLGV5XELQVWHLQ$/ &DUSHQWHU'0 0LQNRII-5

ȢɒɉɕɎɌɧɑɋəɉɘɉɒɡɖɇɉɎɉɘǦ ȥɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄ
1. ȢɕɦəɎɘɕɎɔɕɖɔɅɐɡɞɎɑɉɘȢ.Ȧ
2. ȥɉɒɉɑɛɄɒɣɊɉəɄɎɄɒɔɝɢɑɉəɔɝɖɦɒɔ
3. ȭɋɉɑɛɠɒɎɗɋɈɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄɘɑɉəɋɝɔɖɢɇɋɗɋɎɗɝɚɖɪɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒɗɋɑɄɣɒɉɎɄɒɉɕɄɖɏɢ
ɈɔɗɔɐɔɇɣɄ!
4. ȷɄɑɋɐɦəɉɖɋɉɕɣɕəɟɗɋəɋɘɈɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄɘɏɄɎəɟɒɇɄɗəɖɉɒəɉɖɎɏɪɒɈɎɄəɄɖɄɝɪɒɗəɔɚɘ
ɄɗɌɉɒɉɣɘɕɔɚɝɔɖɋɇɉɣəɄɎɛɉɒəɄɒɧɐɋɈɎɄɈɉɖɑɎɏɠ1.
5. ȱɖɔɐɋɕəɎɏɢɝɔɖɢɇɋɗɋɛɄɖɑɠɏɟɒɏɄəɠəɋɘɈɚɗɏɔɎɐɎɦəɋəɄɘɦəɄɒɝɖɋɗɎɑɔɕɔɎɔɧɒəɄɎ
ɎɗɝɚɖɠɔɕɎɔɉɎɈɢ
ɚɕɄɏəɎɏɠɕɔɚɄɚɓɠɒɔɚɒəɔɒɦɇɏɔəɟɒɏɔɕɖɠɒɟɒ,
 ɑɄɐɄɏəɎɏɠəɟɒɏɔɕɖɠɒɟɒ(ɚɇɖɢɕɄɖɄɛɣɒɋ)ɟɘɕɖɪəɋɉɕɎɐɔɇɢ
 ɏɄɎɄɏɔɐɔɚɌɔɧɒəɄɄɐɄəɔɧɝɄɏɄɎɟɗɑɟəɎɏɪɘ ɈɖɪɒəɄɚɕɄɏəɎɏɠ.
Misoprostol

ȢɒɉɕɎɌɧɑɋəɉɘɉɒɡɖɇɉɎɉɘ
NȢȵȴȪȢ
ȱɖɦɗɏɄɎɖɔɗɧɑɕəɟɑɄ,Ʉɒɔɝɢɗɉ2Ǧ3ɋɑɡɖɉɘ
ȢɐɐɄɇɢəɔɚəɖɦɕɔɚɝɔɖɢɇɋɗɋɘəɔɚɔɕɎɔɉɎɈɔɧɘɢəɔɚɣɈɎɔɚəɔɚɔɕɎɔɉɎɈɔɧɘ
ȢɒəɎɉɑɉəɎɏɢɄɇɟɇɢ
ɄɒəɎɗəɄɑɎɒɎɏɠ (ɚɈɖɔɓɚɊɣɒɋ),ɄɒəɄɇɟɒɎɗəɡɘəɋɘɗɉɖɔəɔɒɣɒɋɘ(ɔɒəɄɗɉəɖɦɒɋ),ɄɒəɄɇɟɒɎɗəɡɘəɋɘ
ɒəɔɕɄɑɣɒɋɘ (ɈɖɔɕɉɖɎɈɦɐɋ,ɑɉəɔɏɐɔɕɖɄɑɣɈɋ),ɄɒəɎɝɔɐɎɒɉɖɇɎɏɠ(ɗɏɔɕɔɐɄɑɣɒɋ)
ȥɉɒɚɕɠɖɝɉɎɄɒəɎɉɑɉəɎɏɦɉɕɎɐɔɇɢɘ,ɋɝɖɢɗɋəɔɚɘɗəɋɖɣɊɉəɄɎɏɚɖɣɟɘɗəɋɒɉɑɕɉɎɖɣɄəɔɚɇɎɄəɖɔɧ
ȫȢȴȢȳȴȰȬȨ
ȦɣɒɄɎɡɒɈɉɎɓɋɚɕɉɖɈɔɗɔɐɔɇɣɄɘ ɢɕɄɖɄɐɋɖɢɑɄəɔɘ
ȦɏɈɋɐɪɒɉəɄɎɦəɄɒɝɔɖɋɇɉɣəɄɎɒɡɔɔɕɎɔɉɎɈɡɘɢɒɡɄɈɔɗɔɐɔɇɣɄ
ȱɖɔɗɔɝɢɦɞɎɑɋɉɏɈɢɐɟɗɋɣɗɟɘɗɋɑɄɣɒɉɎɠɌɖɔɎɗɋəɔɚɛɄɖɑɠɏɔɚ(ɒɉɛɖɎɏɢ,ɋɕɄəɎɏɢɄɒɉɕɠɖɏɉɎɄ)
ȳɚɒɝɔɖɢɇɋɗɋɏɉɒəɖɎɏɪɘɈɖɪɒəɟɒɛɄɖɑɠɏɟɒɕ.ɝ ɅɉɒɊɔɈɎɄɊɉɕɣɒɉɘ
ȢɒəɎɑɉəɪɕɎɗɋ:ȲɧɌɑɎɗɋəɋɘɈɔɗɔɐɔɇɣɄɘ,ɝɖɢɗɋɈɎɉɇɉɖəɎɏɪɒɦɕɟɘɈɉɓəɖɔɄɑɛɉəɄɑɣɒɋ 2.5Ǧ5mgəɔ
ɕɖɟɣ
ȫȮȨȳȭȰȳ
ȳɕɠɒɎɔɘɗəɋɒɄɕɦəɔɚɗəɦɑɄəɔɘɝɔɖɢɇɋɗɋ,ɗɝɉəɎɏɠɗɚɝɒɦɘɗəɋɒɚɕɄɖɄɝɒɔɉɎɈɢǦɉɕɎɗɏɐɋɖɣɈɎɄ
ȢɒəɎɑɉəɪɕɎɗɋ:ɒɄɐɔɓɦɒɋ ɔ,5Ǧ1ɇ/Kg,nalmefene (ɒɡɔɘɄɒəɄɇɟɒɎɗəɢɘəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ),
ɄɒəɎɗəɄɑɎɒɎɏɠ, propofol 10mgx4

9DQ 6HYHQWHU 5 6PLW -0 6FKLSSHU 50 :LFNV 0$ =XXUPRQG :: &RPSDULVRQ RI
776IHQWDQ\O ZLWK VXVWDLQHGUHOHDVH RUDO PRUSKLQH LQ WKH WUHDWPHQW RI SDWLHQWV QRW XVLQJ
RSLRLGV IRU PLOGWRPRGHUDWH SDLQ &XUU 0HG 5HV 2SLQ   

ȢȮȢȱȮȦȵȳȴȪȫȨȫȢȴȢȳȴȰȬȨ
ȳɕɠɒɎɄɏɄəɠəɋɈɎɠɖɏɉɎɄəɋɘɝɖɦɒɎɄɘɝɖɢɗɋɘəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ
ȰɎɑɉɖɎɏɔɣɄɇɟɒɎɗəɡɘɏɄɎɔɎɄɇɟɒɎɗəɡɘǦɄɒəɄɇɟɒɎɗəɡɘɕɄɖɔɚɗɎɠɊɔɚɒɛɄɎɒɦɑɉɒɔɔɖɔɛɢɘɗəɋɒ
ɄɒɄɕɒɉɚɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɔɐɢ,ɗɉɄɒəɣɌɉɗɋɑɉəɔɚɘɄɑɎɇɉɣɘ

ȨɝɖɦɒɎɄɝɖɢɗɋɉɒɦɘɔɕɎɔɉɎɈɔɧɘɔɈɋɇɉɣɗɉɑɎɄɏɄəɠɗəɄɗɋɕɖɔɗɄɖɑɔɇɢɘɏɄɎɗɉ
ɕɖɔɔɈɉɚəɎɏɢ ɑɉɣɟɗɋəɋɘɎɗɝɧɔɘəɔɚ
ȳɚɑɑɉəɔɝɢəɟɒɚɕɔɈɔɝɡɟɒəɟɒNMDA (NǦmethylǦDǦaspartate)
ȥɎɄɗəɄɚɖɔɧɑɉɒɋɄɒɔɝɢǦcrosstolerance
ȭɉɣɟɗɋəɔɚɛɄɎɒɔɑɡɒɔɚɄɒɗɚɒɈɚɠɗɔɚɑɉɡɒɄɒɄɒəɄɇɟɒɎɗəɢəɟɒNMDA ɚɕɔɈɔɝɡɟɒ
ɑɉɡɒɄɔɕɎɔɉɎɈɡɘ(ɈɉɓəɖɔɑɉɌɔɖɛɠɒɋ,ɄɑɄɒəɄɈɣɒɋ,ɏɉəɄɑɣɒɋ ,ɑɉɌɄɈɦɒɋ,ɒɄɐɔɓɦɒɋ)

ȵɕɉɖɄɐɇɋɗɣɄ(HYPERALGHESIA)

ȥȪȢȳȴȢȵȲȰȵȭȦȮȨȢȮȰȷȨ
(CROSSǦTOLERANCE)

ŹȰɖɎɗɑɦɘ :ȵɕɡɖɑɉəɖɋɄɕɠɒəɋɗɋɗɉɡɒɄɉɖɡɌɎɗɑɄɕɔɚɛɚɗɎɔɐɔɇɎɏɠɉɣɒɄɎ
ɉɕɪɈɚɒɔ.ȱɖɡɕɉɎɒɄəɔɚɕɔɕəɉɚɌɔɧɑɉɦəɄɒ,ɉɒɪɝɔɖɋɇɔɧɑɉɄɚɓɄɒɦɑɉɒɉɘ
ɈɦɗɉɎɘɔɕɎɔɉɎɈɪɒ ɈɉɒɕɖɔɏɧɕəɉɎɉɕɄɖɏɢɘɄɒɄɐɇɋɗɣɄ.
Ź ȦɏɈɋɐɪɒɉəɄɎəɦɗɔɗɉɑɎɏɖɢɘɈɎɠɖɏɉɎɄɘɦɗɔɏɄɎɝɖɦɒɎɄɘɝɔɖɢɇɋɗɋɘ
ɔɕɎɔɉɎɈɪɒ

HɕɔɎɏɎɐɣɄəɟɒɈɎɄɛɔɖɉəɎɏɪɒəɧɕɟɒəɔɚɑǦ ɚɕɔɈɔɝɡɄ
(SNP ɕɔɐɚɑɔɖɛɎɗɑɦɘ)ɣɗɟɘɕɄɣɊɉɎɗɋɑɄɒəɎɏɦɖɦɐɔ
ɗəɋɒɉɏɈɢɐɟɗɋəɋɘɈɎɄɗəɄɚɖɔɧɑɉɒɋɘɄɒɔɝɢɘɑɉəɄɓɧ
əɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ
N40Dvariant ɣɗɟɘɗɚɗɝɉəɣɊɉəɄɎɑɉɛɄɎɒɦɑɉɒɄɄɒɔɝɢɘ

Ź ȨɝɖɦɒɎɄɝɖɢɗɋəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒɗɚɒɉɕɠɇɉəɄɎ:
 ȦɗɟəɉɖɣɏɉɚɗɋəɔɚɚɕɔɈɔɝɡɄ(internalization)
 ȭɉəɄəɖɔɕɢəɟɒɄɒɄɗəɄɐəɎɏɪɒɕɖɟəɉɤɒɪɒGɗɉɈɎɉɇɉɖəɎɏɡɘ
 ȢɕɉɐɉɚɌɡɖɟɗɋɕɉɕəɎɈɣɟɒɦɕɟɘəɋɘɒɔɗɎɗɉɕəɣɒɋɘ, ɕɔɚɕɖɔɏɄɐɔɧɒɠɐɇɔɘ (antiǦ
opioid system)
(Dourish etal1988,Gardell etal2002,Vanderah etal2000,Vanderah etal2001,Xu etal1992)

ŵĞƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨWŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů^ĐŝĞŶƚŝƐƚƐϮϬϬϴ
KƉŝŽŝĚ dŽůĞƌĂŶĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗WŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐͬWŚĂƌŵĂĐŽĚǇŶĂŵŝĐ
WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ
ŵŝůǇK͘ƵŵĂƐĂŶĚ'ĂƌǇD͘WŽůůĂĐŬ

 ȴɄɔɕɎɔɉɎɈɢɑɕɔɖɉɣɒɄɉɒɉɖɇɔɕɔɎɢɗɔɚɒəɔɎɗɝɚɖɦɕɖɔɄɐɇɄɎɗɌɋəɎɏɦ (proǦnɔciceptive)
ɗɧɗəɋɑɄəɟɒNMDAɚɕɔɈɔɝɡɟɒ(Kingetal2005,Mao2006,Ossipov etal2005)
 ȰɎɏɄəɎɔɧɗɉɘɔɈɔɣɉɐɡɇɝɔɚɏɄɎɄɒɄɗəɔɐɢɘəɔɚɕɦɒɔɚɕɄɖɔɚɗɎɠɊɔɚɒɑɉɎɟɑɡɒɋɈɖɠɗɋ
ɗɉɝɖɦɒɎɄɝɔɖɢɇɋɗɋəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ

ȢȮȴȪȭȦȴȹȱȪȳȨ əɋɘȵɕɉɖɄɐɇɋɗɣɄɘ
9ȭɉɣɟɗɋɢɈɎɄɏɔɕɢəɋɘɈɦɗɋɘ
9ȢɒəɎɏɄəɠɗəɄɗɋɑɉɡɒɄɠɐɐɔɔɕɎɔɉɎɈɡɘɑɉɐɎɇɦəɉɖɋɕɎɌɄɒɦəɋəɄɕɖɦɏɐɋɗɋɘ
ɚɕɉɖɄɐɇɋɗɣɄɘ (fentanyl,morphine, methadone, buprenorphine)

ȳɧɒɈɖɔɑɔ ɗəɡɖɋɗɋɘ ɕɔɚ ɕɖɔɏɄɐɉɣəɄɎ ɐɦɇɟ Ʉɕɦəɔɑɋɘ ɈɎɄɏɔɕɢɘ, əɔɚ
ɔɕɎɔɉɎɈɔɧɘ əɄɝɉɣɄɘ ɑɉɣɟɗɋɘ əɋɘ Ɉɦɗɋɘ ɢ ɝɔɖɢɇɋɗɋɘ ɄɒəɄɇɟɒɎɗəɢ
ȶɚɗɎɔɐɔɇɎɏɢ ɄɒəɣɈɖɄɗɋ ɗəɋ ɝɖɦɒɎɄ ɝɔɖɢɇɋɗɋ əɟɒ ɔɕɎɔɉɎɈɪɒ

9ȷɔɖɢɇɋɗɋ ɄɒəɄɇɟɒɎɗəɪɒəɟɒNMDAɚɕɔɈɔɝɡɟɒ,ɢɑɉɌɄɈɦɒɋɘɋɔɕɔɣɄɡɝɉɎ
ɈɖɠɗɋNMDAɄɒəɄɇɟɒɎɗəɢ

ȰɎ ɄɇɟɒɎɗəɡɘ əɟɒ ɑ ɏɄɎ əɟɒ Ɉ ɚɕɔɈɔɝɡɟɒ ɏɄɎ ɦɝɎ əɟɒ ɏ ɕɖɔɏɄɐɔɧɒ ɛɚɗɎɏɢ
ɉɓɠɖəɋɗɋ

9ȷɔɖɢɇɋɗɋɗəɔɒɏɄəɠɐɐɋɐɔɝɖɦɒɔɑɎɄɘɏɔɓɣɑɕɋɘ,ɕɄɖɄɏɉəɄɑɦɐɋɘ
9ȯɉɏɣɒɋɗɉɏɉəɄɑɣɒɋɄɕɦəɔɗəɦɑɄɢɕɄɖɉɒəɉɖɎɏɠ9

ȥɎɡɇɉɖɗɋ əɟɒ ɏǦɚɕɔɈɔɝɡɟɒ ɏɄəɄɗəɡɐɐɉɎ əɋɒ ɛɚɗɎɏɢ ɏɄɎ ɞɚɝɎɏɢ
ɉɓɠɖəɋɗɋ(ɒɄɐɑɕɔɚɛɣɒɋ, ɕɉɒəɄɊɔɏɣɒɋ)

9ȯɉɏɣɒɋɗɉɕɉɖɎɔɝɎɏɢɢəɔɕɎɏɢɄɒɄɐɇɋɗɣɄ;

Ȩ ɉɒɉɖɇɔɕɔɣɋɗɋ əɟɒ Ɉ ɉɒɎɗɝɧɉɎ əɋɒ ɉɓɠɖəɋɗɋ Ʉɕɦ əɔɚɘ ɑǦɄɇɟɒɎɗəɡɘ

9ȥɎɦɖɌɟɗɉɚɕɔɑɄɇɒɋɗɎɄɎɑɣɄ

ȫɐɎɒɎɏɠ ɋ ɉɓɠɖəɋɗɋ Ɉɉɒ Ʉɕɔəɉɐɉɣ ɕɖɦɅɐɋɑɄ Ʉɕɦ əɋ ɗəɎɇɑɢ ɕɔɚ ɔ ɄɗɌɉɒɢɘ
ɗɚɒɉɝɣɊɉɎ ɒɄ ɕɄɣɖɒɉɎ əɔ ɔɕɎɔɉɎɈɡɘ

Ȱ ɛɄɧɐɔɘɏɧɏɐɔɘ(viciouscycle)
ɏɄəɠəɋɗɚɒəɄɇɔɇɖɠɛɋɗɋ əɟɒɔɕɎɔɎɉɎɈɪɒ

ȱɖɔɗɔɝɢ ɦəɄɒ ɄɐɐɠɊɔɚɑɉ ɔɕɎɔɉɎɈɡɘ ɗɉ ɡɒɄɒ ɉɓɄɖəɋɑɡɒɔ ɄɗɌɉɒɢ

ȢȮȢȤȫȢȪȢȨȫȢȴȢȬȬȨȬȨȦȫȱȢȪȥȦȵȳȨȴȹȮ
ȤȪȢȴȲȹȮ
ȳȴȨȮȦȫȴȪȭȨȳȨȴȰȵȱȰȮȰȵ
ȫȢȪȴȨȭȢȫȲȰȷȲȰȮȪȢȢȮȴȪȭȦȴȹȱȪȳȨ
ȴȹȮȢȳȩȦȮȹȮȭȦȷȲȰȮȪȰȭȨȫȢȲȫȪȮȪȫȰȱȰȮȰ
%U-*HQ3UDFW 'HF  GRLEMJS;
*3VSUHVFULELQJRIVWURQJ RSLRLG GUXJVIRUSDWLHQWVZLWKFKURQLFQRQ
FDQFHUSDLQDTXDOLWDWLYHVWXG\
6HDPDUN' 6HDPDUN& *UHDYHV& %ODNH6

ȫȢȴȦȵȩȵȮȴȨȲȪȦȳȰȥȨȤȪȦȳ
ȤȪȢȷȲȰȮȪȢȷȰȲȼȤȨȳȨȰȱȪȰȦȪȥȹȮȳȦȢȳȩȦȮȦȪȳȭȦȫȢȬȰȨȩȨȱȰȮȰ

 ȱɖɎɒ ɓɉɏɎɒɢɗɉɎ əɋɒ ɝɖɦɒɎɄ Ʉɇɟɇɢ ɑɉ ɔɕɎɔɉɎɈɢ, ɔ ɎɄəɖɦɘ ɌɄ ɕɖɡɕɉɎ ɒɄ ɕɠɖɉɎ ɡɒɄ
ɕɖɔɗɉɏəɎɏɦ ɎɗəɔɖɎɏɦ ɏɄɎ ɒɄ ɉɓɉəɠɗɉɎ ɏɐɎɒɎɏɠ əɔɒ ɄɗɌɉɒɢ əɔɚ ɪɗəɉ ɒɄ
ɄɕɔɏɐɉɣɗɉɎ əɔɒ ɏɣɒɈɚɒɔ ɉɌɎɗɑɔɧ.

)'$WRUHTXLUHVWULFWHU
ODEHOLQJPRUHVWXGLHVRQ
SUHVFULSWLRQSDLQNLOOHUV

 ȩɄ ɕɖɡɕɉɎ ɒɄ ɕɄɖɄɏɔɐɔɚɌɉɣ ɗəɉɒɠ əɔɒ ɄɗɌɉɒɢ ɏɄɎ ɒɄ ɏɄəɄɇɖɠɛɉɎ əɔ ɉɕɣɕɉɈɔ
ɈɖɄɗəɋɖɎɦəɋəɄɘ, ɦɕɔɎɄ ɄɒɉɕɎɌɧɑɋəɋ ɉɒɡɖɇɉɎɄ əɔɚ ɌɉɖɄɕɉɚəɎɏɔɧ əɔɚ ɗɝɢɑɄəɔɘ.
 ȢɗɌɉɒɉɣɘ ɑɉ ɎɗəɔɖɎɏɦ ɉɌɎɗɑɔɧ ɌɄ ɕɖɡɕɉɎ ɒɄ ɄɒəɎɑɉəɟɕɣɊɔɒəɄɎ ɑɉ ɔɕɎɔɉɎɈɢ
ɑɦɒɔ ɉɠɒ ɔ Ɍɉɖɠɕɟɒ ɎɄəɖɦɘ ɑɕɔɖɉɣ ɒɄ əɔɒ ɕɄɖɄɏɔɐɔɚɌɉɣ ɗɚɝɒɠ.
 ȢɗɌɉɒɉɣɘ ɗɉ ɝɖɦɒɎɄ Ʉɇɟɇɢ ɑɉ ɔɕɎɔɉɎɈɢ ɕɖɡɕɉɎ ɒɄ ɕɄɖɄɏɔɐɔɚɌɔɧɒəɄɎ Ʉɕɦ ɡɒɄɒ
ɎɄəɖɦ ɕɔɚ ɄɒɄɐɄɑɅɠɒɉɎ əɋɒ ɉɚɌɧɒɋ ɇɎɄ əɋɒ ɛɖɔɒəɣɈɄ əɔɚ ɗɚɇɏɉɏɖɎɑɡɒɔɚ
ɄɗɌɉɒɔɧɘ .

ȅǻǾīǿǼȈȈȊȃȉǹīȅīȇǹĭǾȈǾȈīǿǹȋȇȅȃǿȅ
ȂǾȀǹȇȀǿȃǿȀȅȆȅȃȅȈȊȂĭȍȃǹȂǼȉȅ)'$

JournalofPain 2010

ȳȨȭȢȮȳȨȱȰȵȪȳȷȵȦȪȢȱȰȴȰMAIO2014:
ȩɄɕɖɡɕɉɎɒɄɄɒɄɇɖɠɛɉəɄɎ:ȴɄɑɄɏɖɠɘɈɎɠɖɏɉɎɄɘɏɄɎɅɖɄɈɉɣɄɘ
ɄɕɔɈɡɗɑɉɚɗɋɘɔɕɎɔɉɎɈɢ ɉɒɈɉɣɏɒɚɒəɄɎɇɎɄəɔɚɘɄɗɌɉɒɉɣɘɑɉɕɦɒɔ
əɦɗɔɗɔɅɄɖɦɕɔɚɒɄɄɕɄɎəɉɣəɄɎɏɄɌɋɑɉɖɎɒɢ,«aroundtheclock»,
ɑɄɏɖɔɝɖɦɒɎɄɝɔɖɢɇɋɗɋ,ɗəɔɚɘɔɕɔɣɔɚɘɉɒɄɐɐɄɏəɎɏɡɘɌɉɖɄɕɉɣɉɘɉɣɒɄɎ
ɄɒɉɕɄɖɏɉɣɘ.

ȳȵȭȱȦȲȢȳȭȢȴȪȫȢ

ȦȯȢȴȰȭȪȫȦȵȳȨ ȴȨȳ ȩȦȲȢȱȦȪȢȳ
PERSONALIZED MEDICINE

ȩȦȭȦȬȪȹȥȨȳȢȲȷȨəɋɘɄɒəɎɑɉəɪɕɎɗɋɘəɔɚɕɦɒɔɚɏɄɎəɋɘɝɖɢɗɋɘəɟɒɔɕɎɔɉɎɈɪɒ
ȨȦȯȢȴȰȭȪȫȦȵȳȨȴȨȳȩȦȲȢȱȦȪȢȳ

ȳȴȰȷȰȳ
ɋɉɕɣəɉɚɓɋəɔɚɏɄɐɧəɉɖɔɚɄɒɄɐɇɋəɎɏɔɧɄɕɔəɉɐɡɗɑɄəɔɘ
ɑɉəɎɘɐɎɇɦəɉɖɉɘɄɒɉɕɎɌɧɑɋəɉɘɉɒɡɖɇɉɎɉɘ

ȫɄəɄɒɦɋɗɉ əɔɚɘ ɕɄɖɠɇɔɒəɉɘ ɕɔɚ ɗɚɒɉɕɠɇɔɒəɄɎ əɋɒ ɎɈɎɔɗɚɗəɄɗɎɄɏɢ ɕɔɎɏɎɐɔɑɔɖɛɣɄ
əɟɒ ɔɕɎɔɉɎɈɪɒ ɗəɋɒ ɄɒəɄɕɦɏɖɎɗɋ
ȴɎəɐɔɕɔɣɋɗɋ əɟɒ Ɉɦɗɉɟɒ, ɉɒɄɐɐɄɇɢ əɟɒ ɔɕɎɔɉɎɈɪɒ ɦəɄɒ ɉɣɒɄɎ ɄɒɄɇɏɄɣɔ
ȦɕɄɒɉɏəɣɑɋɗɋ əɋɘ Ɉɦɗɋɘ Ʉɒɠ əɄɏəɠ ɝɖɔɒɎɏɠ ɈɎɄɗəɢɑɄəɄ

ĬȊȂǹȉǹȀǹȀǾȈȋȇǾȈǾȈȉȍȃȅȆǿȅǼǿǻȍȃ

ȭȦȬȬȰȮȴȪȫȦȳ
ȫȢȴȦȵȩȵȮȳȦȪȳ
“Ourgoalfrominceptionhastominimizepain
whileusinglittletononarcotics”
Dr.GregoryHickman
MedicalDirector/Anaesthesia Director
AndrewsInstituteASC

9ȦɓɢɇɋɗɋəɋɘɈɎɄɛɔɖɉəɎɏɢɘɗɚɑɕɉɖɎɛɔɖɠɘəɟɒɄɗɌɉɒɪɒ
ɗəɄɄɒɄɐɇɋəɎɏɠ
9ȱɖɦɅɐɉɞɋǦ ɈɎɠɏɖɎɗɋəɟɒ «strongresponders»,«no
responders»,«responders» ɄɗɌɉɒɪɒ
9ȥɚɒɄəɦəɋəɄȶȢȲȭȢȫȰȩȦȲȢȱȦȪȢȳ

ɉɚɝɄɖɎɗəɪ

8
Ȱʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ-Ȱʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɇʐʆʉɷɳ Ɍɳʌʅɲʃɲ
ɍʌʉʆɳȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Χρονά Ελένη, Επιμ Β’ Αναισθησιολόγος ΓΝΝίκαιας-Πειραιά
Τα συνοδά ή επικουρικά αναλγητικά περιλαμβάνουν ένα ποικίλο σύνολο φαρμάκων με
πρωταρχική μη αναλγητική ένδειξη, τα οποία όμως δρουν αναλγητικά σε ορισμένες
επώδυνες καταστάσεις. Συνήθως χορηγούνται μαζί με τα κλασικά αναλγητικά για την
αντιμετώπιση χρόνιων επώδυνων συνδρόμων, μέσω ενίσχυσης της αναλγησίας, μείωσης
των δόσεων, περιορισμό των παρενεργειών των συγχορηγούμενων αναλγητικών καθώς και
ανακούφισης από άλλα συμπτώματα, που συνυπάρχουν σε καταστάσεις χρόνιου πόνου.
Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς χρησιμοποιούνται πλέον τόσο ως φάρμακα πρώτης
επιλογής για κάποιες επώδυνες καταστάσεις, όσο και ως επικουρικά σε κάποιες άλλες. Η
σωστή χρήση των επικουρικών φαρμάκων αποτελεί ένα από τα σημεία κλειδιά στην
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνιου πόνου1.
Aντικαταθλιπτικά
Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο ποικίλης αιτιολογίας είναι πολύ πιθανό να πάσχουν και από
κατάθλιψη και για το λόγο αυτό αντικαταθλιπτικά χορηγούνται σε αυτούς από τότε που
πρωτοκυκλοφόρησαν.2 Ωστόσο, όχι νωρίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970
υποστηρίχθηκε από τον Merskey και τους συνεργάτες του3, ότι τα φάρμακα αυτά πιθανά να
έχουν και τα ίδια αναλγητικές ιδιότητες, πέρα από την αλλαγή της διάθεσης που προκαλούν.
Η αρχική αυτή ιδέα επιβεβαιώθηκε από ένα πλήθος καλά ελεγχόμενων μελετών που
κυκλοφόρησαν τα επόμενα χρόνια και έτσι είναι πλέον γνωστό ότι, η άλλοτε άλλη, αναλγητική
τους δράση είναι ανεξάρτητη από την αντικαταθλιπτική. Ο μηχανισμός δράσης τους οφείλεται
σε αναστολή της επαναπρόσληψης της νορεπινεφρίνης (ΝΕ) ή της σεροτονίνης( 5-ΗΤ) ή και
των δύο στο ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, ενισχύουν τις κατιούσες ανασταλτικές οδούς του πόνου και
τροποποιούν τη δραστηριότητα στα οπίσθια κέρατα του Νωτιαίου Μυελού (ΝΜ)
προκαλώντας αναλγησία. Τα αντικαταθλιπτικά με αναλγητική ένδειξη περιλαμβάνουν τα
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs), τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRIs) και τους αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης - νορεπινεφρίνης
(SNRIs).
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs) είναι τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα και τα
καλύτερα μελετημένα από την ομάδα των αντικαταθλιπτικών. Η δράση τους οφείλεται στην
ικανότητα τους να επηρεάζουν τη δραστηριότητα των μονοαμινικών νευροδιαβιβαστών στη
σύναψη, μέσω αναστολής επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης, σε άλλοτε
άλλο βαθμό ανάλογα με τον παράγοντα. Απορροφώνται καλώς από το στόμα και συνδέονται
με πρωτεΐνες του πλάσματος. Υφίστανται ταχύ μεταβολισμό κατά τη πρώτη δίοδο τους από
το ήπαρ, αλλά έχουν σχετικά μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής αποβολής (1 έως 4 ημέρες), λόγω
της λιπόφιλης φύσης του μορίου τους. Συνεπώς, ασθένειες που επηρεάζουν τα επίπεδα των
πρωτεϊνών του πλάσματος ή η επηρεασμένη ηπατική λειτουργία μπορεί να τροποποιήσουν
τα επίπεδα των φαρμάκων αυτών στο αίμα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη
συνταγογράφησή τους. Τα τρικυκλικά επιδρούν επίσης και σε άλλους υποδοχείς με
αποτέλεσμα την εμφάνιση πλήθους διαφορετικών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη χρήση
τους. Πολλά από τα παλαιότερα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, με κυριότερο εκπρόσωπο την
αμιτριπτυλίνη (Saroten), διεγείρουν τους μουσκαρινικούς υποδοχείς και προκαλούν σε
μεγάλο βαθμό αντιχολινεργικές δράσεις, όπως ξηροστομία, ξηροφθαλμία, δυσκοιλιότητα,
επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης, κατακράτηση ούρων, θολή όραση, ταχυκαρδία,
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αρρυθμίες. Πολλοί επίσης από τους παράγοντες αυτούς αποκλείουν τους α1-αδρενεργικούς
υποδοχείς με αποτέλεσμα καρδιαγγειακές επιδράσεις, όπως ορθοστατική υπόταση, που
μπορεί να εκφράζεται από μια ενοχλητική αίσθηση παροδικής ζάλης έως ένα παρ’ολίγον
συγκοπτικό επεισόδιο, με κίνδυνο τη πτώση και τον τραυματισμό του ασθενούς κατά την
ανύψωση στην όρθια θέση. Επίσης, μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τους Η1- υποδοχείς
μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες στο ΚΝΣ, όπως υπνηλία, καταστολή,
αϋπνία, τρόμο και εφιδρώσεις. Άλλες παρενέργειες περιλαμβάνουν την αύξηση ή τη μείωση
της όρεξης με αντίκτυπο στο βάρος του ασθενούς, καθώς και διαταραχές στη σεξουαλική
λειτουργία που αφορούν αύξηση ή μείωση της libido έως και πριαπισμό (1:10000 άνδρες που
χρησιμοποιούν τραζοδόνη). Η εμφάνιση των ανωτέρω ανεπιθύμητων ενεργειών, συνήθως
μπορεί να τροποποιηθεί με κατάλληλους χειρισμούς στη δοσολογία των φαρμάκων αυτών
κατά την έναρξη της χορήγησής τους.
Μεγάλος αριθμός placebo-ελεγχόμενων τυχαιοποιημένων μελετών έχει δείξει την
αποτελεσματικότητα των τρικυκλικών σε αρκετά διαφορετικού τύπου νευροπαθητικά
σύνδρομα χρόνιου πόνου (πιν. 1), καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης που
συνυπάρχει στους ασθενείς αυτούς4,5. Μια μετα-ανάλυση της χρήσης των αντικαταθλιπτικών
σε placebo-ελεγχόμενες κλινικές μελέτες,6 αποκάλυψε ότι τα TCAs προκαλούν τουλάχιστον
50% μείωση της έντασης του πόνου στο 30% των ασθενών με νευροπαθητικό πόνο.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του
νευροπαθητικού πόνου, που εκδόθηκαν το Μάρτιο του 2010 από το National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) του NHS για την Αγγλία και την Ουαλία, τα τρικυκλικά
(αμιτριπτυλίνη, νορτριπτυλίνη και ιμιπραμίνη), μόνα τους ή σε συνδυασμό με πρεγκαμπαλίνη,
αποτελούν θεραπεία πρώτης εκλογής για τον διαβητικό περιφερικό νευροπαθητικό πόνο και
άλλες καταστάσεις νευροπαθητικού πόνου. Αναφορικά με την εφαρμογή τους στην
αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου ο αριθμός των κλινικών μελετών είναι περιορισμένος,
αλλά η κλινική εμπειρία τα κατατάσσει ανάμεσα στα φάρμακα με σημαντική αναλγητική
δράση7.
Η αμιτριπτυλίνη (Saroten), που αποτελεί τον κυριότερο και καλύτερα μελετημένο
παράγοντα αυτής της κατηγορίας8, είναι μια τεταρτοταγής αμίνη που αποκλείει την
επαναπρόσληψη τόσο της σεροτονίνης (5-ΗΤ) όσο και της νορεπινεφρίνης (ΝΕ). Διαθέτει
αρκετά καλές αναλγητικές ιδιότητες αλλά και σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως
καταστολή, ορθοστατική υπόταση καθώς και τις προβληματικές αντιχολινεργικές
παρενέργειες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ προσοχή σε ασθενείς με διαταραχές
καρδιακής αγωγιμότητας εξαιτίας της ιδιότητας της να προκαλεί ταχυκαρδία, ενώ
αντενδύκνειται η χρήση της σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας και σημαντική
υπερτροφία προστάτου. Εξαιτίας των κατασταλτικών της ιδιοτήτων θα πρέπει να χορηγείται
αρχικά σε μια μικρή δόση (10-25 mg) πριν από την κατάκλιση και σταδιακά να αυξάνεται, όσο
το επιτρέπει η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (διατηρώντας αυξημένη ευαισθησία για την
αναγνώριση των πιθανών παρενεργειών κατά την αύξηση της δόσης). Εάν δεν επιτευχθεί
επαρκής αναλγησία μέχρι τη δόση των 150 mg, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή
αντικαταθλιπτικού ή η τροποποίηση της αγωγής μας με τη προσθήκη άλλου επικουρικού
αναλγητικού παράγοντα. Εάν παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποφευχθεί η εμφάνιση
ανεπιθύμητων ενεργειών τότε μπορούμε να χορηγήσουμε κάποια από τις νεότερες
δευτεροταγείς αμίνες της κατηγορίας των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών, όπως είναι η
νορτριπτυλίνη (Nortrilen) και η δεσιπραμίνη. Αυτές φαίνεται πως έχουν εξίσου καλό
αναλγητικό αποτέλεσμα αλλά λιγότερες αντιχολινεργικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να γίνονται
καλύτερα ανεκτές από τους ασθενείς. Αρχικά χορηγούνται σε δόσεις 10-25mg κάθε πρωί με
σταδιακή τιτλοποίηση μέχρι τη μέγιστη δόση των 150mg. Ωστόσο, αναλγησία συνήθως
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επιτυγχάνεται στη δόση των 50-75mg εντός 2-3 εβδομάδων θεραπείας, ενώ βελτίωση στον
ύπνο των ασθενών μπορεί να παρατηρηθεί νωρίτερα. Τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιακές αρρυθμίες καθώς και σε αυτούς με
τάσεις ψυχικής διέγερσης. Η εμφάνιση ανησυχίας και διέγερσης μπορεί να επιταθεί από τη
συγχορήγηση κορτικοστεροειδών (π.χ. επισκληρίδιο έγχυση στεροειδών).
Το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα των TCAs εμφανίζεται περίπου μια εβδομάδα μετά τη
χορήγηση της κατάλληλης δοσολογίας του φαρμάκου, η οποία όμως εμφανίζει μεγάλη
διακύμανση μεταξύ των ασθενών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση των
επιπέδων τους στο πλάσμα, όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. για την νορτριπτυλίνη είναι
≤100ng/ml).
Παρά την αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα των TCAs, ο υψηλός βαθμός των
αντιχολινεργικών και ισταμινεργικών παρενεργειών, μπορεί να περιορίσει τη χρήση τους.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης (SSRIs). Αν και είναι λιγότερο αποτελεσματικοί για το πόνο από τα TCAs, είναι
καλύτερα ανεκτοί από τους ασθενείς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βελτίωσης της
αποτελεσματικότητάς τους με αύξηση της χορηγούμενης δόσης. Οι παράγοντες αυτοί
επηρεάζουν σεροτονινεργικούς υποδοχείς και σε άλλα σημεία όπως στο έντερο, με
αποτέλεσμα την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό, όπως κοιλιακό
άλγος, ναυτία και διάρροια ειδικά κατά την έναρξη της θεραπείας, τα οποία όμως είναι
αυτοπεριοριζόμενα και σταδιακά μειώνονται. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως οι SSRIs
μπορεί να αλληλεπιδράσουν με τους αναστολείς της ΜΑΟ (π.χ. μοκλοβεμίδη, Aurorix) και
δυνητικά να προκαλέσουν, το απειλητικό για τη ζωή, κεντρικό σεροτονινεργικό σύνδομο, που
χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση υπέρτασης, πυρετού, μυοκλονιών, σπασμών, ταχυκαρδίας
έως και καρδιαγγειακής κατάρριψης και θανάτου. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει ποτέ τα δύο
αυτά φάρμακα να συγχορηγούνται. Στη κατηγορία των SSRIs, ανήκουν η φλουοξετίνη
(Ladose), η παροξετίνη (Seroxat), η σιταλοπράμη (Seropram) και η φλουβοξαμίνη (Dumyrox).
Η έναρξη χορήγησης τους μπορεί να γίνει από τη δόση των 20 mg με σταδιακή αύξηση έως
τη μέγιστη δόση τους (πχ τα 40 mg για την παροξετίνη και τα 60 mg για την φλουοξετίνη),
εφόσον το επιτρέπει η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών και το επιβάλλει η προκαλούμενη
αναλγητική τους δράση. Μελέτες που αναφέρονται στη σιταλοπράμη9 και την παροξετίνη10
έχουν δείξει κάποια βελτίωση στα συμπτώματα νευροπαθητικού πόνου σε ασθενείς με
επώδυνη περιφερική νευροπάθεια. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι οι
SSRIs δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο τα TCAs για την αντιμετώπιση του
νευροπαθητικού πόνου.10,11
Ελεγχόμενες κλινικές μελέτες έχουν αναδείξει την αποτελεσματική αναλγητική δράση των
αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης (SNRIs) καθώς και ένα
καλύτερο προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών από εκείνο των TCAs και των SSRIs. Η χρήση της
βενλαφαξίνης (Efexor) είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι προσφέρει αναλγησία
ισάξια αυτής των TCAs χωρίς τις συχνές τους παρενέργειες. Η αποτελεσματικότητά της έχει
φανεί σε περιπτώσεις επώδυνης περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας12 καθώς και σε
επώδυνες πολυνευροπάθειες διαφορετικής αιτιολογίας13 αλλά όχι στη μεθερπητική
νευραλγία14. Επίσης, η βενλαφαξίνη εμφανίζεται δραστική έναντι του νευροπαθητικού άλγους
που παρατηρείται μετά από θεραπεία του καρκίνου του μαστού15. Συνήθως απαιτούνται 2-4
εβδομάδες για την τιτλοποίηση στην αποτελεσματική δόση (150-225 mg/day). Διατίθεται σε
ταχείας αλλά και σε βραδείας αποδέσμευσης μορφή, η οποία ελαττώνει την εμφάνιση
ανεπιθύμητων ενεργειών. Η βενλαφαξίνη θα πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε
ασθενείς με καρδιακή νόσο, καθώς έχουν περιγραφεί περιστατικά διαταραχών καρδιακής
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αγωγιμότητας και υπέρτασης. Άλλες συνήθεις, αλλά ήπιες, ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η
ναυτία, ζάλη, ξηροστομία, σεξουαλική δυσλειτουργία και ευερεθιστότητα.
Η ντουλοξετίνη (Cymbalta) έχει δείξει σταθερά αποτελέσματα βελτίωσης του πόνου που
συνοδεύει τη περιφερική διαβητική νευροπάθεια16,17,18 και πρόσφατα πήρε έγκριση από το
FDA για τη χρήση της στις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη
φαρμακευτική αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου, που εκδόθηκαν το Μάρτιο του 2010
από το National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) του NHS για την Αγγλία
και την Ουαλία, η ντουλοξετίνη αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής για τον διαβητικό
περιφερικό νευροπαθητικό πόνο και δεύτερης επιλογής ο συνδυασμός της με
πρεγκαμπαλίνη. Επιπρόσθετα, η ντουλοξετίνη έχει αποδεδειμένη αποτελεσματικότητα για την
ινομυαλγία19,20, τον πόνο σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος21 και για το χρόνιο πόνο της
οσφυαλγίας22,23. Επίσης, η αποτελεσματικότητά της έχει αναδειχθεί στη θεραπεία μείζονος
κατάθλιψης καθώς και γενικευμένης αγχώδους διαταραχής. Η δοσολογία της είναι απλή και
συνίσταται στη χορήγηση των 60 mg μια φορά την ημέρα (με max τα 120 mg δύο φορές την
ημέρα). Η συνηθέστερη παρενέργεια αφορά στην εμφάνιση ναυτίας, η οποία μπορεί να
μειωθεί με την έναρξη χορήγησης του φαρμάκου σε δόση 30 mg μετά το φαγητό για μια
εβδομάδα, πριν την αύξηση της δόσης στα 60 mg μια φορά την ημέρα. Άλλες συνήθεις ήπιες
παρενέργειες περιλαμβάνουν την κεφαλαλγία, αϋπνία, ζάλη, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία,
αυξημένη εφίδρωση και αυξημένη όρεξη.
Δεδομένα αποτελεσματικότητας για τη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου έχει ακόμα
ένα μη τρικυκλικό αντικαταθλιπτκό, η βουπροπιόνη, η οποία αναστέλλει και την
επαναπρόσληψη της ντοπαμίνης24. Ο παράγοντας αυτός φαίνεται πως έχει ευφορικές
ιδιότητες, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους καρκινοπαθείς ασθενείς που εμφανίζουν
στοιχεία κατάθλιψης, καταστολής και εξάντλησης.25,26
Κατά τη χρήση των αντικαταθλιπτικών ως αναλγητικά φάρμακα θα πρέπει να
ακολουθήσουμε κάποια βήματα ώστε να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση του ασθενούς στις
οδηγίες μας με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αρχικά και κατά κύριο λόγο, θα
πρέπει να εξηγήσουμε στον ασθενή ότι με τη χορήγηση του αντικαταθλιπτικού αποσκοπούμε
στη βελτίωση του πόνου του, βασιζόμενοι στις αναλγητικές ιδιότητες που αυτό έχει, και όχι
στο να θεραπεύσουμε την κατάθλιψή του που πιθανά και αυτή να συνυπάρχει, αλλά αποτελεί
δευτερεύον στόχο μας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τον ενημερώσουμε για το ότι το
αναλγητικό αποτέλεσμα του φαρμάκου δεν θα εμφανιστεί άμεσα, αλλά θα χρειαστεί κάποιο
χρονικό διάστημα έως ότου γίνει αντιληπτό από τον ίδιο. Ακολούθως, θα πρέπει να
εκπαιδεύσουμε τον ασθενή για το γεγονός ότι ο φυσιολογικός ύπνος αποτελεί κομβικό σημείο
για την αποκατάσταση της υγείας του και την καλύτερη αντιμετώπιση του πόνου του. Τέλος,
θα πρέπει να ενημερώσουμε τον ασθενή για το ενδεχόμενο εμφάνισης ανεπιθύμητων
ενεργειών και για το πόσο σημαντικό είναι, προκειμένου αυτές να αποφευχθούν, να
ακολουθήσει τις οδηγίες. Αυτές αφορούν στην αργή και σταδιακή τιτλοποίηση της κατάλληλης
για τον ίδιο δόσης και ενδεχομένως κάποιες αλλαγές σε φαρμακευτικούς παράγοντες που θα
χρειαστεί να γίνουν. Είναι σημαντικό α ασθενής να είναι κατάλληλα ενημερωμένος και
προετοιμασμένος για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ώστε να μην χάσει την αξιοπιστία
του ως προς αυτή.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για την
αποτελεσματική άμεση αναλγητική δράση των αντικαταθλιπτικών σε διάφορους τύπους
χρόνιου καλοήθους πόνου με νευροπαθητικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιορισμένα
στοιχεία που να δικαιολογούν τη χρήση τους σε ασθενείς με καρκινικό πόνο, με κυριότερη
ένδειξη τη συνύπαρξη πόνου με νευροπαθητικά χαρακτηριστικά που δεν ανταποκρίνεται στα
οπιοειδή. Η πρώιμη έναρξη χορήγησης ενός αντικαταθλιπτικού ως επικουρικό φάρμακο,
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δικαιολογείται πλήρως στη περίπτωση που ο πόνος συνοδεύεται και από στοιχεία
κατάθλιψης στον ασθενή. Ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω έρευνες προκειμένου να
διαπιστωθεί το σχετικό κόστος και όφελος για το καλύτερο και καταλληλότερο
αντικαταθλιπτικό, για το πώς να επιτυγχάνεται η τιτλοποίηση της δόσης καθώς και για το εάν
ο συνδυασμός αντικαταθλιπτικού με άλλο επικουρικό φάρμακο δρα καλύτερα από τον κάθε
παράγοντα χωριστά.
Αντιεπιληπτικά
Τα αντιεπιληπτικά αποτελούν τους πιο πολλά υποσχόμενους παράγοντες στην
αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου καθώς θεωρείται ότι καταστέλλουν τη νευρική
υπερδιεγερσιμότητα, ελαττώνουν την ευερεθιστότητα του φλοιού του εγκεφάλου στα
ερεθίσματα που προέρχονται από την περιφέρεια και το νωτιαίο μυελό και πιθανόν να
επιδρούν στη εξάπλωση τυχόν ανώμαλης νευρικής διέγερσης μέσω της αυξορύθμισης
(upregulation) των διαύλων Na+ και Ca++. Εξαιτίας αυτών των ιδιοτήτων τους, κάποιοι από
τους αντιεπιληπτικούς παράγοντες θεωρούνται φάρμακα πρώτης εκλογής για συγκεκριμένες
νευροπαθητικές καταστάσεις.
Στα φάρμακα πρώτης γενιάς ανήκουν η καρβαμαζεπίνη, η οξυκαρβαμαζεπίνη, η
λαμοτριγίνη, η φαινυντοΐνη και το βαλπροϊκό οξύ που δρουν μέσω επιβράδυνσης του ρυθμού
επαναφοράς των διαύλων νατρίου στο δυναμικό ηρεμίας τους και αύξησης της σταθερότητας
της κυτταρικής μεμβράνης. Η καρβαμαζεπίνη (Tegretol) είναι εγκεκριμένη από το FDA και
ενδείκνυται για τη θεραπεία της νευραλγίας τριδύμου36. Επίσης, έχει δείξει μέτρια
αποτελεσματικότητα σε μελέτες ασθενών με διαβητική νευροπάθεια ή μεθερπητική
νευραλγία30. Η καρβαμαζεπίνη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με πρωτεΐνες του πλάσματος και
μεταβολίζεται στο ήπαρ. Παρουσιάζει αντιδράσεις αλληλεπίδρασης όταν συγχορηγείται με
φάρμακα όπως η ισονιαζίδη και η βαρφαρίνη, με κίνδυνο την ανάπτυξη τοξικότητας από την
αύξηση των επιπέδων της στο πλάσμα. Λόγω της δράσης της στην επαναπρόσληψη της ΝΕ,
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ, όπως καταστολή, ζάλη, υπνηλία,
σύγχυση, τρόμο, αταξία, διπλωπία και θολή όραση. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν
γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, έμετος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα) και δερματικές
αντιδράσεις (ερύθημα, εξάνθημα). Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό είναι ο, δυνητικά
θανατηφόρος, κίνδυνος πρόκλησης αιματολογικών διαταραχών (λευκοπενία, θρομβοπενία,
έως και απλαστική αναιμία) καθώς και ηπατικών διαταραχών (ίκτερος, τοξικότητα). Για το
λόγο αυτό, απαιτείται αιματολογικός και ηπατικός έλεγχος, αρχικά ανά μήνα και μετά τον
πρώτο χρόνο ανά τρίμηνο, όπως και το να αποφεύγεται η χορήγηση της σε ασθενείς
αυξημένου κινδύνου για την ανάπτυξη αιματολογικών διαταραχών (πχ. ογκολογικοί ασθενείς
οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χημειο- ή ακτινοθεραπεία κατά το παρελθόν). Για την αποφυγή
των παρενεργειών από το ΚΝΣ, συνιστάται η έναρξη χορήγησης της με χαμηλή δόση
(100mg) πριν τη κατάκλιση και σταδιακά αργή τιτλοποίηση, όσο επιβάλλεται από το
αποτέλεσμα και επιτρέπεται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, μέχρι τη μέγιστη δόση των
1200mg χορηγούμενη σε τέσσερις δόσεις (“start low and go slow”). Τέλος, η διακοπή του
φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται το ίδιο σταδιακά, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
επανεμφάνισης των συμπτωμάτων.
Ωστόσο, εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών και της απαραίτητης εργαστηριακής
παρακολούθησης που χρειάζεται κατά τη χορήγησή της, εναλλακτικά της καρβαμαζεπίνης
μπορεί να χορηγηθεί ένα ανάλογό της, η οξυκαρβαμαζεπίνη (Trileptal). Αυτή έχει καλή
αποτελεσματικότητα και είναι καλύτερα ανεκτή με λιγότερο ανησυχητικές παρενέργειες, όπως
είναι η ζάλη, υπνηλία, διπλωπία, ναυτία, διαταραχές στην όραση και υπονατριαιμία. 37 Επίσης,
ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανθεκτικής στη
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καρβαμαζεπίνη νευραλγίας τριδύμου41 ή όταν η χορήγησή της αντενδείκνυται, είναι η
λαμοτριγίνη (Lamictal). Αρχικές παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι αυτή είναι χρήσιμη και σε
περιπτώσεις πολυνευροπάθειας που σχετίζεται με HIV42, διαβητικής νευροπάθειας,
σκλήρυνσης κατά πλάκας, πόνου κεντρικής αιτιολογίας μετά από ΑΕΕ και σε σύνδρομο
σύμπλοκου περιοχικού άλγους (CRPS).1 Η λαμοτριγίνη θα πρέπει να τιτλοποιείται αργά και
σταδιακά σε δόσεις από 200 έως 400 mg/24h, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουμε πως είναι
πιθανό να συμβούν δερματικές ανεπιθύμητες δράσεις (από εξάνθημα έως το σύνδρομο
Stevens-Johnson). Όσον αφορά στη χρήση των άλλων φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας,
υπάρχουν περιορισμένα και μη επιβεβαιωμένα στοιχεία τόσο για τη φαυνυτοίνη (Epanutin)
στη διαβητική νευροπάθεια38, όσο και για το βαλπροϊκό οξύ (Depakine) στην επώδυνη
πολυνευροπάθεια.39,40
Στα αντιεπιληπτικά δεύτερης γενιάς περιλαμβάνονται η γκαμπαπεντίνη και η
πρεγκαμπαλίνη, οι οποίες δρούν μέσω σύνδεσης στην α2-δ υποομάδα των διαύλων
ασβεστίου, με αποτέλεσμα την αναστολή απελευθέρωσης των νευροδιαβιβαστών. Οι ουσίες
αυτές απορροφώνται καλώς χορηγούμενες από το στόμα, δεν μεταβολίζονται στο ήπαρ και
απεκκρίνονται αμετάβλητες μέσω των νεφρών. Επειδή η αποβολή τους μειώνεται σε ασθενείς
με επηρεασμένη κάθαρση κρεατινίνης, θα πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της δόσης τους
σε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Οι συνηθέστερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
περιλαμβάνουν τη ζάλη, υπνηλία και αστάθεια, οι οποίες είναι να δυνατόν να αποφευχθούν
εάν γίνει αργή και σταδιακή τιτλοποίηση ξεκινώντας από χαμηλές δόσεις έως την επίτευξη της
κατάλληλης, για τον κάθε ασθενή, θεραπευτικής δόσης. Η γκαμπαπεντίνη (Neurontin) είναι το
πιο συχνά συνταγογραφούμενο αντιεπιληπτικό για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού
πόνου. Μεγάλη σειρά αξιόπιστων μελετών έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα σε
περιπτώσεις διαβητικής νευροπάθειας43 και μεθερπητικής νευραλγίας44, με αποτέλεσμα η
γκαμπαπεντίνη να χρησιμοποιείται ως φάρμακο πρώτης επιλογής για τις καταστάσεις αυτές
και να θεωρείται ως κύριο και όχι ως επικουρικό φάρμακο1. Επίσης, σε κάποιες μελέτες
φαίνεται πως η συγχορήγηση γκαμπαπεντίνης με οπιοειδή στην άμεση μετεγχειρητική
περίοδο, μειώνει τις ανάγκες του ασθενούς σε οπιοειδή45,46. Η εμπεριστατωμένη αναλγητική
αποτελεσματικότητα της γκαμπαπεντίνης στο νευροπαθητικό πόνο, έχει διευρύνει το πεδίο
εφαρμογής της και σε άλλες καταστάσεις που συνοδεύονται από τέτοιο πόνο, όπως στη
περίπτωση του καρκινικού νευροπαθητικού πόνου47,48. Η θεραπεία ξεκινά με 100Ǧ300 mg
που προοδευτικά αυξάνεται μέχρι κλινικής ανταπόκρισης έως τη μέγιστη δόση των
3.600mg/24h (χορηγούμενη σε τρείς δόσεις). Η πρεγκαμπαλίνη (Lyrica) αποτελεί νεότερο
αντιεπιληπτικό με δράση παρόμοια της γκαμπαπεντίνης, που έχει όμως πιο εύκολο
δοσολογικό σχήμα εξαιτίας της πιο γραμμικής φαρμακοκινητικής του. Έναρξη της χορήγησης
μπορεί να γίνει από τα 150 mg, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και τη θεραπευτική
δόση, και να ακολουθηθεί σταδιακή τιτλοποίηση μέχρι τη μέγιστη δόση των 600mg. Όπως
γίνεται αντιληπτό , λόγω του στενού θεραπευτικού εύρους της ουσίας, η διαδικασία
τιτλοποίησης δεν είναι τόσο χρονοβόρα. Η πρεγκαμπαλίνη είναι εγκεκριμένη από τον FDA, με
διαβητικής
αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα
σε
περιπτώσεις
ινομυαλγίας69,
49
50
νευροπάθειας και μεθερπητικής νευραλγίας . Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για
τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου, που εκδόθηκαν το Μάρτιο του
2010 από το National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) του NHS για την
Αγγλία και την Ουαλία, η πρεγκαμπαλίνη αποτελεί θεραπεία πρώτης εκλογής για καταστάσεις
νευροπαθητικού πόνου.
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Νευροληπτικά
Στην ομάδα αυτή ανήκουν κυρίως οι φαινοθειαζίνες (χλωροπρομαζίνη-Largactil,
μεθοτριμεπραζίνη-Nozinan) και οι βουτυροφαινόνες (αλοπεριδόλη-Alloperidin, ολανζαπίνηZyprexa). Ο ρόλος τους είναι περιορισμένος, εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών, και η
αναλγητική τους δράση αμφιλεγόμενη. Η μεθοτριμεπραζίνη είναι η μοναδική για την οποία
υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αξιόπιστη δοσοεξαρτώμενη αναλγητική της δράση,
η οποία μπορεί να συγκριθεί με αυτή που προκαλείται από τα οπιοειδή,52 αν και δε
συστήνεται η συστηματική της χορήγηση. Οι βουτυροφαινόνες (αλοπεριδόλη) είναι
αποτελεσματικές για την άμεση ανακούφιση της ημικρανίας και της κακοήθους κεφαλαλγίας,53
αλλά οι παρενέργειές τους δεν μας επιτρέπουν τη χρήση τους ως φάρμακα ρουτίνας έναντι
άλλων ασφαλέστερων και εξίσου αποτελεσματικών παραγόντων. Η ολανζαπίνη μπορεί να
είναι χρήσιμη στη θεραπεία ασθενών με ανθεκτικό καρκινικό πόνο που συνοδεύεται από
άγχος, αϋπνία και γνωσιακές διαταραχές54. Η ύπαρξη μικρού αριθμού μελετών για τα
νευροληπτικά περιορίζει τη χρήση τους σε περιπτώσεις πόνου ανθεκτικές στις συμβατικές
φαρμακευτικές θεραπείες, ειδικά όταν συνδυάζονται με κεφαλαλγία, τραυματισμό νεύρων ή
ψυχολογικές διαταραχές55, καθώς και στη συμπτωματική αντιμετώπιση της διέγερσης, του
παραληρήματος, της ναυτίας και του εμέτου ειδικά σε ογκολογικούς ασθενείς.
Η δράση τους οφείλεται στον αποκλεισμό πληθώρας υποδοχέων, όπως οι αδρενεργικοί,
ντοπαμινεργικοί, ισταμινικοί, μουσκαρινικοί ακετυλχολινεργικοί και σεροτονινεργικοί. Η
συνηθέστερη ανεπιθύμητη ενέργεια αφορά στην ακαθισία και την όψιμη δυσκινησία (σε
μακροχρόνια χορήγηση), ενώ η σοβαρότερη αφορά το, δυνητικά θανατηφόρο, κακόηθες
νευροληπτικό σύνδρομο, το οποίο συνίσταται στην εμφάνιση μυϊκής δυσκαμψίας, σπασμών
και
πυρετού.
Επίσης,
είναι
δυνατόν
να
εμφανίσουν
κατασταλτικές
και
αντιχολινεργικές/συμπαθολυτικές δράσεις, όπως ξηροστομία, υπόταση, ταχυκαρδία,
νυχτερινή εφίδρωση, καθώς και αύξηση βάρους. Οι δόσεις των συγχορηγούμενων οπιοειδών
θα πρέπει να υποδιπλασιάζονται, ενώ είναι γνωστό πως ο συνδυασμός με τραμαδόλη
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σπασμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται
όταν συνδυάζονται με άλλα αντιχολινεργικά (όπως τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και
αντιπαρκινσονικά σκευάσματα), ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς, καθώς μπορεί να
προκληθεί παραλήρημα, υψηλός πυρετός, ειλεός και γλαύκωμα. Θα πρέπει να χορηγείται με
ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, υπερθυρεοειδισμό και ιστορικό
επιληψίας.
Αντιϊσταμινικά - Aνταγωνιστές των Η1 υποδοχέων
Η ισταμίνη ενεργοποιεί νευρικές ίνες που μεταφέρουν αλγεινά ερεθίσματα, απελευθερώνει
νευροπεπτίδια πόνου και είναι επώδυνη όταν εγχέεται στο δέρμα.56 Συγκεκριμένοι
αντιϊσταμινικοί παράγοντες, όπως η υδροξυζίνη (Atarax), διφαινυδραμίνη (Benadryl) και
ορφεναδρίνη (Norflex), φαίνεται πως έχουν αναλγητική δράση σε προκλινικές και κλινικές
μελέτες. Κλινικές μελέτες αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των παραγόντων αυτών
καθαυτών όσο και συνδυασμών τους με άλλα αναλγητικά, όπως η ακεταμινοφαίνη και
ασπιρίνη.57 Σε μια μελέτη ασθενών με μέτριο προς σοβαρό καρκινικό πόνο, η αναλγησία που
καταγράφηκε από το συνδυασμό υδροξυζίνης/μεπεριδίνης ήταν συγκρίσιμη με αυτή που
προκλήθηκε από το κάθε παράγοντα χωριστά.58
Η ορφεναδρίνη (Norflex) και ο συνδυασμός της με παρακεταμόλη (Norgesic), συνήθως
χρησιμοποιείται για το πόνο και το μυικό σπασμό που προκαλείται από διάφορες αιτίες,
όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία ή τραύμα. Επίσης, είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις ημικρανίας
και αθροιστικής κεφαλαλγίας, ινομυαλγίας και ως επικουρικό αναλγητικό για την αντιμετώπιση
χρόνιου πόνου με νευροπαθητικά στοιχεία.
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Στις συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες τους περιλαμβάνονται η ξηροστομία, ζάλη, υπνηλία,
δυσκοιλιότητα, κατακράτηση ούρων, ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση και ευφορία. Επίσης,
μπορεί να προκαλέσουν ποικίλες διαταραχές στην όραση, ψευδαισθήσεις, παραλήρημα,
κινητικές δυσκολίες (αταξία), διαταραχές μνήμης και καταστολή.
Αναληπτικά
Υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία για το ότι τα αναληπτικά –ψυχοδιεγερτικά φάρμακα, όπως η
δεξτροαμφεταμίνη, η μεθυλφαινυδάτη, η καφείνη καθώς και νεότερα όπως η μονταφινίλη και
ατομοξετίνη, έχουν κάποιες αναλγητικές ιδιότητες7. Η μεθυλφαινυδάτη (Ritalin) είναι ένα
ψυχοτρόπο φάρμακο, εγκεκριμένο από το FDA, για τη θεραπεία του συνδρόμου διάσπασης
προσοχής-υπερκινητικότητας. Ανήκει στην ομάδα των πιπεριδινών, έχει δομικές ομοιότητες
με την αμφεταμίνη και αυξάνει τα επίπεδα της ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης στον εγκέφαλο,
μέσω αναστολής επαναπρόσληψης τους. Η μεθυλφαινυδάτη έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς
με καρκινικό πόνο, για να αντισταθμίσει την καταστολή που προκαλείται από τα χορηγούμενα
οπιοειδή, να ενισχύσει την αναλγητική δράση των οπιοειδών59, να αντιμετωπίσει τη
κατάθλιψη και να βελτιώσει τη γνωσιακή λειτουργία60.
Οι πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την νευρικότητα, υπνηλία ή αϋπνία.
Η μακροχρόνια θεραπεία με μεθυλφαινυδάτη μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση από το
φάρμακο, παράνοια, σχιζοφρένεια και ψυχωσικά συμπτώματα άλλοτε άλλου βαθμού.
Επίσης, δεν θα πρέπει να συνταγογραφείται παράλληλα με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και
αναστολείς της ΜΑΟ καθώς μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα του φαρμάκου στο πλάσμα με
αποτέλεσμα επικίνδυνες τοξικές αντιδράσεις (κυρίως από το καρδιαγγειακό). Τέλος, δεν θα
πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή αρρυθμία, υπέρταση, ηπατική
δυσλειτουργία και έχουν ιστορικό επιληψίας.
Κορτικοειδή
Στους μηχανισμούς δράσης που εμπλέκονται στο αναλγητικό αποτέλεσμα των
κορτικοστεροειδών συμπεριλαμβάνονται η αναστολή παραγωγής προσταγλανδινών με
αποτέλεσμα το περιορισμό της φλεγμονώδους αντίδρασης και της ενεργοποίησης των
αλγοϋποδοχέων, η άμεση σταθεροποιητική δράση στη μεμβράνη των νευρικών απολήξεων
με αποτέλεσμα την μείωση της νευρωνικής διέγερσης και της πυροδότησης που προέρχεται
από περιοχές με νευρική βλάβη και η μείωση του οιδήματος στην περιοχή της βλάβης.61
Στον χρόνιο πόνο μη κακοήθους αιτιολογίας χρησιμοποιούνται σε μικρές δόσεις για την
συμπτωματική ανακούφιση φλεγμονωδών παθήσεων ή πόνου με νευροπαθητικά στοιχεία.
Στον πόνο κακοήθους αιτιολογίας χρησιμοποιούνται σε μικρές ή μεγαλύτερες δόσεις για την
ανακούφιση από οστικούς πόνους, την κεφαλαλγία που οφείλεται σε αυξημένη ενδοκράνια
πίεση, τη συμπίεση του νωτιαίου μυελού, το νευροπαθητικό πόνο από πίεση ή διήθηση
νεύρων και το πόνο λόγω απόφραξης κοίλου σπλάχνου (έντερο, ουρητήρα) ή διάτασης της
κάψας των συμπαγών σπλάχνων. Επίσης, τα κορτικοστεροειδή αυξάνουν την όρεξη,
περιορίζουν την ναυτία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ογκολογικού ασθενούς.7
Στις συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται αύξηση της όρεξης και του βάρους,
μυϊκή αδυναμία, βλάβες στο βλεννογόνο του γαστρεντερικού σωλήνα, ψυχιατρικές
διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη, ψύχωση), λοιμώξεις, υπεργλυκαιμία, αρτηριακή υπέρταση,
ανοσοκαταστολή και οστεοπόρωση (σε μακροχρόνια χρήση). Ο κίνδυνος εμφάνισης
παρενεργειών αυξάνεται με την αύξηση της δόσης και του διαστήματος χορήγησης τους, γι
αυτό η χρήση τους θα πρέπει να περιορίζεται στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Επειδή υπάρχει κίνδυνος γαστροπληγίας και αιμορραγίας από το γαστρεντερικό, ιδιαίτερα
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όταν συνδυάζονται με ΜΣΑΦ, θα πρέπει να συνχορηγούνται αντιόξινα και κυρίως Η2
ανταγωνιστές ή αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.62
Το σκεύασμα εκλογής στο χρόνιο πόνο είναι η δεξαμεθαζόνη (Decadron), λόγω της
μειωμένης κατακράτησης νατρίου και υγρών που εμφανίζει ( 4–16 mg/ημερησίως από το
στόμα ή ενδοφλέβια ή επισκληρίδια ή ενδορραχιαία). Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται η
πρεδνιζολόνη (Prezolon, 60–80 mg/ημερησίως από το στόμα ή ενδοφλέβια), η τριαμσινολόνη
(Kenacort, 40 mg επισκληρίδια) και η μεθυλπρεδνιζόλη (DepoMedrol, 40–80 mg επισκληρίδια
ή ενδοαρθρικά) .
Κεντρικώς δρώντα Μυοχαλαρωτικά
Η Μπακλοφένη (Μiorel, Lioresal Intrathecal) είναι χημικό ανάλογο του γ-αμινοβουτυρικού
οξέος (GABA), έναν ανασταλτικό νευρομεταβιβαστή που ενεργοποιεί τους GABA-Β
υποδοχείς με αποτέλεσμα την αναστολή μετάδοσης του σήματος κυρίως στο επίπεδο του
ΝΜ. Χρησιμοποιείται σαν μυοχαλαρωτικό στον χρόνιο μυϊκό σπασμό και στη σπαστικότητα
από κακώσεις ΝΜ, καθώς και στο διαξιφιστικό νευροπαθητικό πόνο της νευραλγίας
τριδύμου.63 Χορηγείται από το στόμα σε δόσεις 10-150 mg ημερησίως, ενδορραχιαία με
εμφύτευση αντλίας 50-2000 μg ημερησίως. Προκαλεί υπόταση, υποθερμία, νυσταγμό, ζάλη,
γαστρεντερικές διαταραχές και οξεία σύγχυση. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών
συνίσταται η έναρξη με μικρές δόσεις και σταδιακή τιτλοποίηση, καθώς και η αποφυγή
απότομης διακοπής γιατί αυτή προκαλεί επεισόδια μανίας και επιληπτικών κρίσεων.
Οι βενζοδιαζεπίνες είναι φάρμακα με αγχολυτικές, κατασταλτικές, αντιεπιληπτικές,
μυοχαλαρωτικές, και αντισπασμωδικές ιδιότητες. Η μυοχαλαρωτική τους ιδιότητα οφείλεται σε
ενίσχυση της προσυναπτικής ανασταλτικής δράσης του GABA στο επίπεδο του ΝΜ. Επίσης,
περιορισμένα δεδομένα υποστηρίζουν την αναλγητική δράση των βενζοδιαζεπινών λόγω του
ότι μπορούν να μειώσουν τη συναισθηματική αντίδραση στον πόνο και να προκαλέσουν
παλίνδρομο αμνησία. Κλινικές μελέτες αναδεικνύουν τη χρησιμότητα τους, και ειδικά της
κλοναζεπάμης (Rivotril) και της διαζεπάμης (Stedon), για τη θεραπεία της σπαστικότητας που
συνοδεύει παθήσεις του ΚΝΣ, όπως τραύμα του ΝΜ, σκλήρυνση κατά πλάκας, πλάγια
μυατροφική σκλήρυνση. Στις παρενέργειές τους περιλαμβάνονται η καταστολή, επιθετική
συμπεριφορά, γνωσιακές διαταραχές (διαταραχές προσοχής, νοημοσύνης, κρίσης, μνήμης),
ενώ σε χρόνια χρήση μπορεί να εμφανίσουν εξάρτηση και ανοχή.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το αντιϊσταμινικό ορφεναδρίνη (Norflex) και ο
συνδυασμός του με παρακεταμόλη (Norgesic), συνήθως χρησιμοποιείται για το πόνο και το
μυικό σπασμό που προκαλείται από διάφορες αιτίες, όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία ή τραύμα.
Η τιζανιδίνη (Sirdalud) είναι ένας κεντρικώς δρών α2-αδρενεργικός αγωνιστής, εγκεκριμένη
για επώδυνους μυϊκούς σπασμούς και σπαστικότητα λόγω νευρολογικών διαταραχών. Αν και
τα δεδομένα της αναλγητικής της αποτελεσματικότητας περιορίζονται στη θεραπεία του
μυοπεριτονιακού συνδρόμου και στη προφύλαξη από τη χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία, η
κλινική εμπειρία υποστηρίζει τη χρήση της ως ένα επικουρικό αναλγητικό σε διάφορες
καταστάσεις νευροπαθητικού πόνου.7 Οι ιδιότητες της έναντι της σπαστικότητας, φαίνεται
πως οφείλονται στην ενίσχυση της προσυναπτικής αναστολής των κινητικών νευρώνων με
αποτέλεσμα τη μείωση της πυροδότησης των νωτιαίων κινητικών νευρώνων. Λόγω των
συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών (υπόταση, αδυναμία, καταστολή) θα πρέπει να γίνεται
έναρξη με χαμηλές δόσεις και σταδιακή τιτλοποίηση.
Η αλλαντική τοξίνη (botulinum toxin) έχει δράση κατά της σπαστικότητας λόγω επίδρασής
της στην απελευθέρωση της ακετυλχολίνης (ACh) στους προσυναπτικούς νευρώνες που
προκαλεί περιφερικά, αλλά φαίνεται πως έχει και αναλγητική δράση μέσω πολλών κεντρικών
μηχανισμών.64 Η αλλαντική τοξίνη φαίνεται πως είναι χρήσιμη στη θεραπεία ανθεκτικού
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μυοπεριτονιακού συνδρόμου, στη νόσο του άνω κινητικού νευρώνα και στη θεραπεία της
χρόνιας ημικρανίας (ένδειξη για την οποία πρόσφατα πήρε έγκριση από το FDA- 10/2010).65
Πιθανότερες παρενέργειες από τη χρήση της είναι η παράλυση διαφορετικής μυικής ομάδας
από την επιθυμητή και οι αλλεργικές αντιδράσεις.
NMDA ανταγωνιστές
Η ενεργοποίηση των NMDA (N-μεθύλ-Δ-ασπαρτικό οξύ) υποδοχέων, οι οποίοι βρίσκονται
στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού, προκαλεί αλλαγές στο ΚΝΣ οι οποίες συντηρούν
τον χρόνιο πόνο και συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοχής στα οπιοειδή αναλγητικά.66 Οι
ανταγωνιστές των υποδοχέων αυτών φαίνεται πως έχουν αναλγητική δράση καθώς
αναστέλλουν το φαινόμενο της κεντρικής ευαισθητοποίησης (wind up) που παρατηρείται στο
επίπεδο τους τόσο στα πλαίσια του αλγαισθητικού όσο και του νευροπαθητικού πόνου. Η
χρήση τους είναι πρόσφατη, αλλά η μέχρι τώρα εμπειρία είναι ενθαρρυντική σε διάφορες
περιπτώσεις χρόνιων επώδυνων συνδρόμων με νευροπαθητικά στοιχεία (καλοήθη ή
κακοήθη) αλλά και στον οξύ μετεγχειρητικό πόνο.
Στα διαθέσιμα φάρμακα με ανταγωνιστική δράση έναντι του NMDA υποδοχέα
περιλαμβάνονται η δεξτρομεθορφάνη, το αναισθητικό κεταμίνη, το αντιικό αμανταδίνη και η
μεμαντίνη (με έγκριση για την θεραπεία της νόσου Alzheimer). Η κεταμίνη είναι χρήσιμη γιατί
ελαττώνει τον ανθεκτικό νευροπαθητικό πόνο και όταν συνχορηγείται με οπιοειδή φαίνεται
πως αυξάνει την ανακούφιση από το πόνο κατά 20-30% και επιτρέπει τη μείωση των
αναγκών σε οπιοειδή κατά 25-50%.67 Χορηγείται σε δόση 0,1Ǧ0,15mg/kg κατά την έναρξη και
τιτλοποιείται ανάλογα την κλινική ανταπόκριση και την εμφάνιση παρενεργειών. Στις
παρενέργειες της περιλαμβάνονται ο αργός λανθάνων χρόνος αντίδρασης, η μείωση της
οπτικής οξύτητας, οι παραισθήσεις, η καταστολή και η ζάλη. Για να αποφευχθούν οι γνωστές
παρενέργειες της (διέγερση, παραισθήσεις εφιάλτες), η χορήγηση της πρέπει να συνοδεύεται
από μία βενζοδιαζεπίνη (stedon 5mg). Για την δεξτρομεθορφάνη έχει φανεί πως, η
περιεγχειρητική χορήγησή της ενισχύει την αναλγησία και μειώνει τις αναλγητικές ανάγκες σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για κακοήθη νόσο των οστών.68 Για
την αμανταδίνη και την μεμαντίνη υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα τους ως επικουρικά αναλγητικά, ώστε δεν προτείνεται η κλινική τους
εφαρμογή. Το dǦισομερές του οπιοειδούς μεθαδόνη επίσης αποκλείει τον NMDA υποδοχέα
ενώ τα εμπορικά διαθέσιμα ρακεμικά μίγματα μεθαδόνης, τα οποία περιέχουν 50% του
ισομερούς, έχουν χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου.7
Τοπικά Αναισθητικά ή Αντιαρρυθμικά
Εκτός από την ευρεία χρήση τους για αναλγησία με ενδονωτιαία χορήγηση, τα τοπικά
αναισθητικά (ΤΑ) μπορεί να χορηγηθούν συστηματικά από του στόματος, η ενδοφλέβια για
την αντιμετώπιση οξέος ή χρόνιου πόνου. Τα τοπικά αναισθητικά σταθεροποιούν την
κυτταρική μεμβράνη των νευρικών κυττάρων με προσκόλληση, εμποδίζοντας τη διάνοιξη των
διαύλων Να+ και ελαττώνοντας τη διαπερατότητα της στα ιόντα Να+, με αποτέλεσμα την
αναστολή της εκπόλωσης, τον αποκλεισμό της μετάδοσης της ώσης και την πρόκληση
αναλγησίας. Οι κυριότερες ενδείξεις τους είναι διάφορες μορφές νευροπαθητικού πόνου που
αντιστέκονται σε άλλες θεραπείες και κυρίως όταν συνυπάρχει δυσαισθησία, όπως
μεθερπητική νευραλγία, διαβητική πολυνευροπάθεια, πόνος μέλους φάντασμα. Η
επαναλαμβανόμενη ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης (Xylocaine) εμφανίζεται δραστική, σε
δόσεις κυμαινόμενες από 1Ǧ5 mg/kg σε βραδεία έγχυση εντός 20Ǧ30 λεπτά. Σε ασθενείς με
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή και πάντα να προηγείται
διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων
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κατά την έγχυση. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων της κατηγορίας αυτής
περιλαμβάνονται υπόταση, λήθαργος, αρρυθμίες, τρόμος. Το ΚΝΣ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο
και αποτελεί την περιοχή των «προειδοποιητικών κλινικών σημείων» της υπερδοσολογίας
του ΤΑ σε ασθενή με συνείδηση (περιστοματική παραισθησία, ζάλη, ανησυχία, σύγχυση,
σπασμοί, γενικευμένη καταστολή του ΚΝΣ, άπνοια), για τα οποία θα πρέπει να έχουμε υψηλό
δείκτη υποψίας προκειμένου να αποφευχθεί η τοξικότητα κατά την ενδοφλέβια χορήγηση
τους. Σε περιπτώσεις όπου η λιδοκαΐνη εμφανίζει επαρκή αναλγητική δράση αλλά με βραχεία
διάρκεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η από του στόματος μεξιλετίνη (Mexitil) με
παρατεταμένη δράση, σε δόση 100-400 mg την ημέρα, αν δεν υπάρχει αντένδειξη από το
καρδιαγγειακό (2ου ή 3ου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό).7 Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
της μεξιλετίνης είναι αυτές που αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα (ναυτία, διάρροια).
Επίσης, τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται και τοπικά με την μορφή
αλοιφών (πριλοκαΐνη και λιδοκαΐνη, EMLA) ή διαδερμικών αυτοκόλλητων (λιδοκαΐνη 5%,
Lidoderm, Versatis). Τα διαδερμικά αυτοκόλλητα λιδοκαΐνης είναι εγκεκριμένα από το FDA για
τη μεθερπητική νευραλγία, ενώ κλινικές μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση τους και σε άλλα
εντοπισμένα νευροπαθητικά σύνδρομα, όπως στη διαβητική νευροπάθεια, το πόνο μετά από
μαστεκτομή, τη νευροπάθεια που σχετίζεται με HIV και το CRPS.1,7 Συχνή παρενέργεια από
την εφαρμογή τους είναι ο ερεθισμός του δέρματος και το εξάνθημα.
Α2 αγωνιστές αδρενεργικών υποδοχέων - Συμπαθολυτικά
Οι α2-αδρενεργικοί αγωνιστές δρουν στα νοραδρενεργικά συστήματα που τροποποιούν
τον πόνο στο επίπεδο του φλοιού του εγκεφάλου και στο νωτιαίο μυελό καθώς και με
αναστολή της κεντρικής ευαισθητοποίησης (wind up) που προκαλείται στο επίπεδο αυτό,
τόσο στα πλαίσια του αλγαισθητικού όσο και του νευροπαθητικού πόνου. Οι ουσίες κλονιδίνη
(Catapressan) και τιζανιδίνη (Sirdalud) ανήκουν στην κατηγορία αυτή και εμφανίζουν μη
ειδικού τύπου επικουρική αναλγητική δράση, αλλά λόγω των σημαντικών παρενεργειών τους
(υπόταση) χρησιμοποιούνται περιορισμένα. Η κλονιδίνη είναι το φάρμακο που
χρησιμοποιείται στην απευαισθητοποίηση (αντιμετώπιση της σωματικής και ενδεχομένως
ψυχικής εξάρτησης) από τα οπιοειδή αναλγητικά, στην αντιμετώπιση διαφόρων συνδρόμων
νευροπαθητικού πόνου, στον ανθεκτικό καρκινικό νευροπαθητικό πόνο, σε χρόνιες
κεφαλαλγίες ως προληπτικό της εμφάνισης τους καθώς και στην αντιμετώπιση του οξέος
μετεγχειρητικού πόνου. Η κλονιδίνη χορηγείται επισκληριδίως (σε εφάπαξ δόσεις 50–150 μg
ή σε συνεχή έγχυση 150 – 900 μg ημερήσια δόση), ενδοραχιαία, ενδοφλέβια και ενδομυϊκά (2
μg/kg), με διαδερμικά επιθέματα και από του στόματος. Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι η ζάλη, υπνηλία, ξηροστομία. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει υπόταση,
βραδυκαρδία (σε μεγάλες δόσεις), καταστολή, φαινόμενο επανεμφάνισης (rebound
υπέρταση) και γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να χορηγείται με προσοχή.
Η τιζανιδίνη (Sirdalud) είναι ένας κεντρικώς δρών α2-αδρενεργικός αγωνιστής, εγκεκριμένη
για επώδυνους μυϊκούς σπασμούς και σπαστικότητα λόγω νευρολογικών διαταραχών, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω.
Διάφορα επικουρικά αναλγητικά
Καψαϊκίνη
Η καψαϊκίνη, που περιέχεται στις κόκκινες πιπεριές, είναι ένας πολύ εκλεκτικός αγωνιστής
του υποδοχέα του βανιλλοειδούς τύπου 1 (TRPV-1), ο οποίος εκφράζεται κατά προτίμηση
στους μικρής διαμέτρου αισθητικούς νευρώνες (ίνες C και Αδ). Αρχικά, η ενεργοποίηση των
αλγοϋποδοχέων με έκφραση TRPV-1 από την καψαϊκίνη που εφαρμόζεται τοπικά προκαλεί
εκπόλωση, έναρξη δυναμικού δράσης και μετάδοση του σήματος του άλγους. Η συνεχής
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έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί μια παρατεταμένη και αναστρέψιμη
απευαισθητοποίηση των αισθητήριων νευραξόνων των αλγοϋποδοχέων, η οποία θεωρείται
υπεύθυνη για την ανακούφιση από το άλγος. Η καψαϊκίνη κυκλοφορεί σαν κρέμα σε
συγκέντρωση 0,025% ή 0,075% για τοπική επίθεση σε περιπτώσεις νευροπαθητικού πόνου
κυρίως αλλά και σε επώδυνες αρθρίτιδες μικρών αρθρώσεων. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η
καψαϊκίνη σε αυτοκόλλητο δερματικό επίθεμα υψηλής συγκέντρωσης 8% (Qutenza) με
ένδειξη τη χρήση της σε περιφερικό νευροπαθητικό πόνο. Υπάρχουν μελέτες που
υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της σε μεθερπητική νευραλγία και νευροπάθεια
σχετιζόμενη με τον ιό HIV, ενώ η κλινική εμπειρία φανερώνει πως είναι δυνατόν να
εφαρμοσθεί και σε άλλες περιπτώσεις περιφερικού νευροπαθητικού πόνου. Η κυριότερη
παρενέργεια είναι η πρόκληση καυσαλγίας και ερεθισμού του δέρματος, η οποία μπορεί και
να μειωθεί εάν ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες εφαρμογής της.
Κανναβινοειδή
Η Δ-9-τετραϋδοκανναβινόλη είναι το περισσότερο μελετημένο κανναβινοειδές. Δεδομένα
από προκλινικές και κλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι τα κανναβινοειδή έχουν κάποιες
αναλγητικές ιδιότητες μέσω σύνδεσης με ειδικούς υποδοχείς (CB1 και CB2) που βρίσκονται
στον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και το ανοσοποιητικό σύστημα στη περιφέρεια. Τα
κανναβινοειδή (Dronabinol-Marinol, Nabilone-Cesamet και Sativex) φαίνεται πως έχουν
αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση, τόσο στον αλγαισθητικό όσο και στο χρόνιο
νευροπαθητικό πόνο (ινομυαλγία). Επίσης, χρησιμοποιούνται ως αντιεμετικά και διεγερτικά
της όρεξης σε καρκινοπαθείς ασθενείς καθώς και για τη βελτίωση της σπαστικότητας που
παρατηρείται στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Εντούτοις, τόσο οι ανεπιθύμητες ενέργειες
(καταστολή) όσο και ηθικονομικά ζητήματα που αφορούν τη χορήγησή τους, περιορίζουν την
ευρεία χρήση τους.1
Καλσιτονίνη
Η καλσιτονίνη (Miacalcic, Calsynar), εκτός της αναλγητικής δράσης λόγω της επίδρασή
της στα οστά, φαίνεται ότι έχει και κεντρική αναλγητική δράση. Αυτή ενδεχομένως, οφείλεται
στη δράση της πάνω στο πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP) που
είναι γνωστός διεγερτικός νευρομεταβιβαστής. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, των οστικών μεταστάσεων, της νόσου Paget και νόσου
Sudeck, αλλά έχει δοκιμαστεί και σε διάφορα είδη ανθεκτικού νευροπαθητικού πόνου, όπως
στον πόνο μέλους φάντασμα και στον συμπαθητικά διατηρούμενο πόνο. Χορηγείται
ενδομυϊκά, ενδοφλέβια, επισκληρίδια και από το ρινικό βλεννογόνο σε δόση 100200I.U./24ωρο. Προκαλεί υποασβεστιαιμία, ναυτία, έμετο, περιφερική αγγειοδιαστολή
(flashing) και νευρικότητα. Η εμφάνιση ναυτίας αποτελεί την συχνότερα εμφανιζόμενη
παρενέργεια ενώ η υποδόρια έγχυση σπάνια σχετίζεται με την εμφάνιση αντιδράσεων
υπερευαισθησίας (προηγείται δοκιμαστική χορήγηση 1 ΙU). Κατά την διάρκεια της αγωγής
παρακολουθούμε τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου του ασθενούς.1,7
Διφωσφονικά
Τα διφωσφονικά είναι ανάλογα του ανόργανου πυροφωσφορικού οξέως και αναστέλλουν
την δραστηριότητα των οστεοκλαστών, μειώνοντας την οστική απορρόφηση και την
υπερασβεστιαιμία που προκαλείται από τις οστεολυτικού τύπου μεταστάσεις. Η
υπερασβεστιαιμία παρατηρείται στο 30% των ασθενών με οστεολυτικού τύπου μεταστάσεις
και ο πόνος σ’ αυτούς τους ασθενείς οφείλεται στην έκλυση χημικών διαβιβαστών στα
συνυπάρχοντα κατάγματα των οστών, στη διάταση του περιοστέου από όγκο, τον
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αντανακλαστικό μυϊκό σπασμό και τη διήθηση των νεύρων. Τα διφωσφονικά εμφανίζουν
αναλγητικό αποτέλεσμα σε μεταστατική οστική νόσο (λόγω καρκίνου του μαστού, πνεύμονος,
προστάτη και στο πολλαπλούν μυέλωμα), σε οστεοβλαστικές και σε οστεολυτικές βλάβες. Το
νεότερο διφωσφονικό με τις λιγότερες παρενέργειες και την πλέον αποτελεσματική δράση
στις οστικές μεταστάσεις είναι το ζολινδρονικό οξύ (Zometa) που χορηγείται σε αργή
ενδοφλέβια έγχυση (4 mg σε 15 λεπτά κάθε 2Ǧ3 εβδομάδες). Στις ανεπιθύμητες ενέργειες
περιλαμβάνονται υπασβεστιαιμία, γριππώδες σύνδρομο (πυρετός, μυαλγίες), γαστρεντερικές
διαταραχές, υπνηλία, σύγχυση, νεφροτοξικότητα (απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε
ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας).

Στις παραπομπές παραθέτονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συνηθέστερων
αντικαταθλιπτικών και αντιεπιληπτικών φαρμάκων σε σύνδρομα χρόνιου πόνου
(πίν.4),70 καθώς και στοιχεία που αφορούν την ισχύ των ενδείξεων από δημοσιευμένες
μελέτες για τη χρήση τους (πίν. 2 και 3).70 Επίσης, παραθέτονται στοιχεία για την ισχύ
των συστάσεων με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του
EFNS για την φαρμακευτική αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου (πίν. 5 και 6).71
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συνήθη μη-καρκινικά σύνδρομα χρόνιου πόνου (Common Non-Cancer Pain Syndromes)
Peripheral neuropathic pain

Central neuropathic pain

Non-neuropathic pain*

Complex regional pain syndrome

Multiple sclerosis

Human immunodeficiency virus
sensory neuropathy
Idiopathic peripheral neuropathy

Myelopathies

Arthritis
Inflammatory arthritis
Osteoarthritis
Chronic low back pain

Parkinson’s disease

Chronic neck pain

Poststroke pain
Infection
Metabolic disorders
Alcohol and other toxins
Diabetic neuropathy
Nutritional deficiencies
Nerve compression or entrapment
Phantom limb pain
Postherpetic neuralgia
Trigeminal neuralgia
*Elements of neurοpathic pain may be superimposed on the underlying disorder

Fibromyalgia
Post-traumatic pain

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ισχύς ενδείξεων (Strength of Recommendations)
Key clinical recommendation

Label

References

A
8, 13, 29,31
Tricyclic antidepressants may be used for treatment of chronic
neuropathic and non-neuropathic pain syndromes
B
27, 30
Tricyclic antidepressants are more effective than SSRIs in the
treatment of neuropathic pain syndromes. An estimated 2.6 patients
must be treated with tricyclic antidepressants and 6.7 patients with
SSRIs to have one patient with more than 50 percent pain relief.
B
28, 29, 32-35
Serotoninergic antidepressants and currently approved antiepileptic
drugs have little documented efficacy and therefore should not be
used as first-line medications in the treatment of non-neuropathic
pain
SSRIs = selective serotonin reuptake inhibitors.
A = consistent, good-quality patient-oriented evidence; B = inconsistent or limited-quality patient-oriented evidence; C =
consensus, disease-oriented evidence, usual practice, opinion, or case series.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας μελετών για τα αντικαταθλιπτικά και αντιεπιληπτικά σε σύνδρομα
χρόνιου πόνου (Study-Quality Ratings for Antidepressants and Antiepileptic Drugs in Chronic Pain Syndromes)
Neuropathic pain
Drug

Trigeminal
neuralgia

Non-neuropathic pain

Diabetic neuropathy or
Postherpetic neuralgia

Fibromyalgia

Low back or
other pain

Antidepressants
Amitriptyline (Saroten)8, 27-29

1

Fluoxetine (Ladose)51

1
3

Bupropion25

2

Venlafaxine (Effexor)13

2

Duloxetine (Cymbalta)19, 20

1

1

Antiepileptics
First generation
Carbamazepine (Tegretol)30

1

Phenytoin (Epanutin)30

3

3

Second generation
Gabapentin (Neurontin)43, 44
41

Lamotrigine (Lamictal) *

1
3

Pregabalin (Lyrica)49, 50

2

2

1 = good-quality patient-oriented evidence; 2 = limited-quality patient-oriented evidence; 3 = other evidence.
*—Efficacy of lamotrigine as an adjunct to carbamazepine or phenytoin.
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2

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αντικαταθλιπτικά και Αντιεπιληπτικά φάρμακα σε σύνδρομα χρόνιου πόνου
(Antidepressants and Antiepileptic Drugs Used in Chronic Pain Syndromes)
Drug

Dosage

Antidepressants
Tricyclic antidepressants

Side effects, contraindications,
and comments
Side effects: dry mouth, constipation,
urinary retention, sedation, weight gain
Contraindications: cardiac conduction
abnormalities, recent cardiac events,
narrow-angle glaucoma

Amitriptyline (Saroten),*
Imipramine*

10 to 25 mg at bedtime; increase by 10 to 25
mg per week up to 75 to 150 mg at bedtime or
a therapeutic drug level.

Tertiary amines have greater
anticholinergic side effects; therefore,
these agents should not be used in
elderly patients.

Desipramine *
Nortriptyline (Nortrilan)*

25 mg in the morning or at bedtime;
increase by 25 mg per week up to 150 mg per
day or a therapeutic drug level.

Secondary amines have fewer
anticholinergicside effects.

10 to 20 mg per day; up to 80 mg per day for
fibromyalgia.

Side effects: nausea, sedation,
decreased libido, sexual dysfunction,
headache, weight gain
Efficacy in pain syndromes is relatively
poor.

100 mg per day; increase by 100 mg per week
up to 200 mg twice daily (400 mg per day).

Side effects: anxiety, insomnia or
sedation, weight loss, seizures (at
dosages above 450 mg per day)

Venlafaxine (Effexor)*

37.5 mg per day; increase by 37.5 mg per
week up to 300 mg per day.

Side effects: headache, nausea,
sweating, sedation, hypertension,
seizures
Serotoninergic properties in dosages
below 150 mg per day; mixed
serotoninergic and noradrenergic
properties in dosages above 150 mg per
day

Duloxetine (Cymbalta)

20 to 60 mg per day taken once or twice daily
in divided doses (for depression); 60 mg twice
daily for fibromyalgia

Side effects: nausea, dry mouth,
constipation, dizziness, insomnia

200 mg per day; increase by 200 mg per week
up to 400 mg three times daily (1,200 mg per
day).

Side effects: dizziness, diplopia, nausea
Treatment can result in aplastic anemia.

100 mg at bedtime; increase weekly up to 500
mg at bedtime

Side effects: dizziness, ataxia, slurred
speech, confusion, nausea, rash
Treatment can result in blood dyscrasias
and hepatotoxicity.

100 to 300 mg at bedtime; increase by 100
mg every 3 days up to 1,800 to 3,600 mg per
day taken in divided doses three times daily.

Side effects: drowsiness, dizziness,
fatigue, nausea, sedation, weight gain

150 mg at bedtime for diabetic neuropathy;
300 mg twice daily for postherpetic neuralgia.

Side effects: drowsiness, dizziness,
fatigue, nausea, sedation, weight gain

50 mg per day; increase by 50 mg every 2
weeks up to 400 mg per day.

Side effects: dizziness, constipation,
nausea; rarely, life-threatening rashes

Selective serotonin reuptake inhibitors
Fluoxetine (Ladose),*
Paroxetine (Seroxat)*

Novel antidepressants
Bupropion *

Antiepileptic drugs
First-generation agents
Carbamazepine (Tegretol)

Phenytoin (Epanutin)*

Second-generation agents
Gabapentin (Neurontin)

Pregabalin (Lyrica)

Lamotrigine (Lamictal)*

*—Not approved by the U.S. Food and Drug Administration for treatment of neuropathic pain.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Classification of evidence for drug treatments in commonly studied neuropathic pain (NP)
conditions and recommendations for use. Treatments are presented in alphabetical order. Only drugs used at
repeated dosages are shown here (with the exception of treatments with long-lasting effects such as capsaicin
patches). Drugs marked with an asterisk were found effective in single class II or III studies and are generally
not recommended. Drugs marked with two asterisks are not yet available for use.
Aetiology

Level A rating for
efficacy

Level B rating
for efficacy

Level C rating
for efficacy

Level A/B rating
for inefficacy or
discrepant
results

Recommendations
for first line

Recommenda
tions for
second or
third line

Diabetic
NPa

Duloxetine
Gabapentinmorphine
TCA
Gabapentin
Nicotine agonist**
Nitrate
derivatives**
Oxycodone
Pregabalin
TCAb
Tramadol alone or
with
acetaminophen
VenlafaxineER

Botulinum toxin*
Dextromethorphan
Gabapentin/venlafaxine*
Levodopa*

Carbamazepine
Phenytoin

Capsaicin cream
Lacosamide
Lamotrigine
Memantine
Mexiletine
Mianserin
NK1 antagonist**
Oxcarbazepine
SSRI
Topical clonidine
Topiramate
Valproate
Zonisamide

Duloxetine
Gabapentin
Pregabalin
TCA
Venlafaxine ER

Opioids
Tramadolc

PHN

Capsaicin 8%
patch**
Gabapentin
Gabapentin ER**
Lidocaine plasters
Opioids
(morphine,
oxycodone,
methadone)
Pregabalin
TCAb

Capsaicin cream
Valproate*

Benzydamide
topical
Dextromethorphan
Fluphenazine
Memantine
Lorazepam
Mexiletine
COX-2 inhibitor**
Tramadol

Gabapentin
Pregabalin
TCA
Lidocaine plastersd

Capsaicin
Opioids

Classical
trigeminal
neuralgia

Carbamazepine

Oxcarbazepine

Carbamazepine
Oxcarbazepine

Surgery

Central
paine

Cannabinoids
(oro-mucosal **,
oral) (MS)
Pregabalin (SCI)

Lamotrigine (CPSP)
TCA (SCI, CPSP)
Tramadol (SCI)*
Opioids

Gabapentin
Pregabalin
TCA

Cannabinoids
(MS)
Lamotrigine
Opioids
Tramadol
(SCI)

a

Carbamazepine
Gabapentin
Lamotrigine (SCI)
Levetiracetam
Mexiletine
S-ketamine iont.
Valproate

Diabetic neuropathy was the most studied. Only TCA, tramadol and venlafaxine were studied in non-diabetic

neuropathies.
c

Baclofen*
Lamotrigine*
Pimozide*
Tizanidine*

b

Amitriptyline, clomipramine (diabetic neuropathy), nortriptyline, desipramine, imipramine.

Tramadol may be considered first line in patients with acute exacerbations of pain especially for the

tramadol/acetaminophen combination.
e

d

Lidocaine is recommended in elderly patients (see section 2).

Cannabinoids (positive effects in MS) and lamotrigine (positive effects in CPSP but negative results in MS and

SCI except in patients with incomplete lesion and brush-induced allodynia in one study based on post hoc
analysis) are proposed for refractory cases. iont., iontophoresis; CPSP, central post-stroke pain; ER, extended
release; MS, multiple sclerosis; PHN, post-herpetic neuralgia; SCI, spinal cord injury; TCA, tricyclic
antidepressants; SSRI, Selective serotonin reuptake inhibitor.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Classification of evidence for drug treatments in less commonly studied neuropathic
pain (NP) conditions. Treatments are presented in alphabetical order. Drugs marked with an
asterisk were found effective in single class II studies
Aetiology of NP

Level A rating
for efficacy

Level B rating
for efficacy

Level A/B rating for
inefficacy/poor efficacy
or discrepant results

HIV neuropathy

Capsaicin 8% patch
Smoked cannabis

Lamotrigine

Amitriptyline
Capsaicin cream
Gabapentin
Lidocaine plasters
Memantine

Amitriptyline*
Botulinum toxin-A*

Cannabinoids
Capsaicin
Gabapentin
Levetiracetam
Propranolol
Venlafaxine ER

Post-traumatic
or post-surgical NP

Chronic radiculopathy

Morphine*
Nortriptyline*
Nortriptyline-morphine *
Pregabalin (unpublished)
Topiramate

Cancer NP

Gabapentin

Phantom pain

Morphine
Tramadol

Multi-aetiology NP

Bupropion
Cannabinoids
(oromucosal,
synthetic analogue)
Levorphanol

Amitriptyline*
Tramadol*

Valproate
Amitriptyline
Gabapentin
Memantine
Mexiletine

Methadone
TCA (nortriptyline,
clomipramine)

Amitriptyline/ketamine
topical
CCK2 antagonists
Dextromethorphan
Dihydrocodeine
a
Gabapentin
a
Venlafaxine ER
Lidocaine plasters
Lamotrigine
Lidocaine plasters
a
Mexiletine
Nabilone
Riluzole

aThese drugs were found effective in some spontaneous NP symptoms (gabapentin) or only on
brush-induced or static mechanical allodynia (mexiletine, venlafaxine) in single trials. ER, extended
release; TCA, tricyclic antidepressants.
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ɇʐʆʉɷʊɼɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊ͗
ʃɳɽɸʔɳʌʅɲʃʉʅɸʋʌʘʏɲʌʖɿʃɼɹʆɷɸɿʇɻɳʄʄɻɲʋʊʏʉʆ
ʋʊʆʉ͕ɲʄʄɳʋʉʐɷʌɲʍɲʆɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊʍɸ
ʉʌɿʍʅɹʆɸʎɸʋʙɷʐʆɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɇʐʆɼɽʘʎʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʅɲɺʀʅɸʏɲʃʄɲʍɿʃɳɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳ ɶɿɲʏɻʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʖʌʊʆɿʘʆɸʋʙɷʐʆʘʆʍʐʆɷʌʊʅʘʆ͕ʅɸʍʏʊʖʉ͗
 ɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎɲʆɲʄɶɻʍʀɲʎ
 ʅɸʀʘʍɻʏʘʆɷʊʍɸʘʆ
 ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆʏʘʆʍʐɶʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʘʆ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ
 ɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻɲʋʊɳʄʄɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ͕ʋʉʐʍʐʆʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʍɸʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʖʌʊʆɿʉʐʋʊʆʉʐ

ɍʌʉʆɳ ȵʄɹʆɻ
ȵʋɿʅ Ȱ͛Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ
ȳɁɁʀʃɲɿɲʎͲɅɸɿʌɲɿɳ
















Ȱʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ
Ȱʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ
Ɂɸʐʌʉʄɻʋʏɿʃɳ
Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆȸϭ ʐʋʉɷʉʖɹʘʆͲɲʆʏɿʁʍʏɲʅɿʆɿʃɳ
Ȱʆɲʄɻʋʏɿʃɳ
Ⱦʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɼ
Ⱦɸʆʏʌɿʃʙʎɷʌʙʆʏɲʅʐʉʖɲʄɲʌʘʏɿʃɳ
EDɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎ
ɈʉʋɿʃɳȰʆɲɿʍɽɻʏɿʃɳɼȰʆʏɿɲʌʌʐɽʅɿʃɳ
ȰϮ ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʀ ɲɶʘʆɿʍʏɹʎͲʍʐʅʋɲɽʉʄʐʏɿʃɳ
Ⱦɲʗɲʁʃʀʆɻ
Ⱦɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷɼ
Ⱦɲʄʍɿʏʉʆʀʆɻ
ȴɿʔʘʍʔʉʆɿʃɳ

;dƐͿ Ȱʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
Ɂʉʌʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ͕ȴɸʍɿʋʌɲʅʀʆɻ
^^Z/Ɛ

Ɍʄʉʐʉʇɸʏʀʆɻ͕Ʌɲʌʉʇɸʏʀʆɻ͕
ɇɿʏɲʄʉʋʌɳʅɻ͕Ɍʄʉʐɴʉʇɲʅʀʆɻ

^EZ/Ɛ

Ȳɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻ͕Ɂʏʉʐʄʉʇɸʏʀʆɻ

ȱʄʄɲ

Ȳʉʐʋʌʉʋɿʊʆɻ







ɲʌʃɸʏɳɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʏʑʋʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃɳ
ʍʑʆɷʌʉʅɲʖʌʊʆɿʉʐʋʊʆʉʐ
ʍʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎʋʉʐ
ʍʐʆʐʋɳʌʖɸɿʍʏʉʐʎɲʍɽɸʆɸʀʎɲʐʏʉʑʎ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻɹʆɲʆʏɿʏʉʐ
ʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ

ʃɳʋʉɿʉɿɲʋʊʏʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɲʐʏʉʑʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʋʄɹʉʆʘʎʔɳʌʅɲʃɲʋʌʙʏɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎɶɿɲʃɳʋʉɿɸʎɸʋʙɷʐʆɸʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ͳȸɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻ ɸʀʆɲɿɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻʏɻʎ
ɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɼʎʃɲɿɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿʆʘʌʀʎ
Ͳȸɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʊʍɻ ɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌɻ
ɲʐʏɼʎɶɿɲʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ
ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ͗
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻʎ ʆɸʐʌʉɷɿɲɴɿɴɲʍʏʙʆ
;ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎ͕ʆʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻʎ͕ʆʏʉʋɲʅʀʆɻʎͿ
¨ ɸʆɿʍʖʑʉʐʆʏɿʎʃɲʏɿʉʑʍɸʎɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɹʎʉɷʉʑʎʏʉʐ
ʋʊʆʉʐʃɲɿʏʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʍʏɲʉʋʀʍɽɿɲ
ʃɹʌɲʏɲʏʉʐɁʘʏɿɲʀʉʐɀʐɸʄʉʑ;ɁɀͿʋʌʉʃɲʄʙʆʏɲʎ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲ
ͲȰʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎʐʋʉɷʉʖɹʘʆ
;ʅʉʐʍʃɲʌɿʆɿʃʉʀ͕ɲϭ ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʀ͕ɿʍʏɲʅɿʆɿʃʉʀͿ

ʏɲdƐ ɸʀʆɲɿʏɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɲʃɲɿ
ʏɲʃɲʄʑʏɸʌɲʅɸʄɸʏɻʅɹʆɲɲʋʊʏɻʆʉʅɳɷɲʏʘʆ
ɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʙʆ

ʏɲdƐ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϱϬйʅɸʀʘʍɻʏɻʎ
ɹʆʏɲʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐʍʏʉϯϬйʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʅɸ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ

&ŝŶŶĞƌƵƉ E͕KƚƚŽD͕DĐYƵĂǇ ,:͕:ĞŶƐĞŶd^͕^ŝŶĚƌƵƉ ^,͘ůŐŽƌŝƚŚŵĨŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͗ĂŶĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĚƉƌŽƉŽƐĂů͘WĂŝŶ͘ϮϬϬϱ͖ϭϭϴ;ϯͿ͗ϮϴϵͲϯϬϱ͘
ǁŽƌŬŝŶ Z,ĞƚĂů͘ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞWŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨEĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐ
WĂŝŶ͗ĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁĂŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƵƉĚĂƚĞ͘DĂǇŽůŝŶ WƌŽĐ͘ϮϬϭϬ͖ϴϱ;ϯͿ;ƐƵƉƉůͿ͗^ϯͲ^ϭϰ
>ƵƐƐŝĞƌ ͕,ƵƐŬĞǇ '͕WŽƌƚĞŶŽǇ Z<͘ĚũƵǀĂŶƚŶĂůŐĞƐŝĐƐŝŶĂŶĐĞƌWĂŝŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘dŚĞ
KŶĐŽůŽŐŝƐƚϮϬϬϰ͖ϵ͗ϱϳϭͲϱϵϭ

^ŝŶĚƌƵƉ ^,͕:ĞŶƐĞŶd^͘WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂŝŶŝŶƉŽůǇŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͘EĞƵƌŽůŽŐǇ͘ϮϬϬϬ͖ϱϱ͗ϵϭϱͲϵϮϬ

ʏɲʏʌɿʃʐʃʄɿʃɳ ;ɲʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ͕ʆʉʌʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ ʃɲɿ
ɿʅɿʋʌɲʅʀʆɻͿ͕ʅʊʆɲʏʉʐʎɼʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸ
ʋʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ͕ɲʋʉʏɸʄʉʑʆɽɸʌɲʋɸʀɲʋʌʙʏɻʎɸʃʄʉɶɼʎ
ɶɿɲʏʉʆɷɿɲɴɻʏɿʃʊʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉʃɲɿ
ɳʄʄɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ

Ͳɀʉʐʍʃɲʌɿʆɿʃʉʀ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ;ɲʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎͿ͗
ʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ͕ʇɻʌʉʔɽɲʄʅʀɲ͕ɷʐʍʃʉɿʄɿʊʏɻʏɲ͕
ɸʋɿɴʌɳɷʐʆʍɻʏɻʎɶɲʍʏʌɿʃɼʎʃɹʆʘʍɻʎ͕
ʃɲʏɲʃʌɳʏɻʍɻʉʑʌʘʆ͕ɽʉʄɼʊʌɲʍɻ͕
ʏɲʖʐʃɲʌɷʀɲ͕ɲʌʌʐɽʅʀɸʎ
ͲȰϭͲɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʀʐʋʉɷʉʖɸʀʎ;ʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎͿ͗
ʉʌɽʉʍʏɲʏɿʃɼ ʐʋʊʏɲʍɻ
ͲȻʍʏɲʅɿʆɸʌɶɿʃʉʀ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ;ɷʌɳʍɸɿʎɲʋʊȾɁɇͿ͗
ʐʋʆɻʄʀɲ͕ʃɲʏɲʍʏʉʄɼ͕ɲʒʋʆʀɲ͕ʏʌʊʅʉ͕ɸʔɿɷʌʙʍɸɿʎ
Ͳȱʄʄɸʎ͗
ɲʑʇɻʍɻɼʅɸʀʘʍɻʏɻʎʊʌɸʇɻʎ͕ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ













ʅɸʋʉʄʑʋʌʉʍʉʖɼʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
ʃɲʌɷɿɲʃɼʎɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎ
ɲʆʏɸʆɷʑʃʆɸɿʆʏɲɿ ɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸ
ɶʄɲʑʃʘʅɲʃʄɸɿʍʏɼʎɶʘʆʀɲʎʃɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɼ
ʐʋɸʌʏʌʉʔʀɲʋʌʉʍʏɳʏʉʐ

ɸʇʀʍʉʐʃɲʄʊɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲʄʄɳʄɿɶʊʏɸʌɸʎ
ɲʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɹʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ
ɲʌʖɿʃɳʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʍɸɷʊʍɸɿʎϭϬͲϮϱŵŐʃɳɽɸʋʌʘʀʅɸ
ʍʏɲɷɿɲʃɼʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻ ʅɹʖʌɿʏɻʅɹɶɿʍʏɻɷʊʍɻʏʘʆ
ϭϱϬŵŐ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲʍʐʆɼɽʘʎɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʍʏɻɷʊʍɻʏʘʆϱϬͲ
ϳϱŵŐɸʆʏʊʎϮͲϯɸɴɷʉʅɳɷʘʆɽɸʌɲʋɸʀɲʎ͕ɸʆʙɴɸʄʏʀʘʍɻ
ʍʏʉʆʑʋʆʉʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɲʏɻʌɻɽɸʀ
ʆʘʌʀʏɸʌɲ
ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʅɸʋʌʉʍʉʖɼʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸ
ʃɲʌɷɿɲʃɹʎɲʌʌʐɽʅʀɸʎʃɲɽʙʎʃɲɿʍɸɲʐʏʉʑʎʅɸʏɳʍɸɿʎ
ʗʐʖɿʃɼʎɷɿɹɶɸʌʍɻʎ

ʋɲʌɳʏɻʆɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆ
dƐ͕ʉʐʗɻʄʊʎɴɲɽʅʊʎʏʘʆɲʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɿʍʏɲʅɿʆɸʌɶɿʃʙʆ ʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆʅʋʉʌɸʀʆɲʋɸʌɿʉʌʀʍɸɿ
ʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎ





ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿɲʌʖɿʃɳʍɸʅɿɲʅɿʃʌɼɷʊʍɻ;ϭϬͲϮϱŵŐͿ
ʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆʃɲʏɳʃʄɿʍɻʃɲɿʍʏɲɷɿɲʃɳɲʐʇɳʆɸʏɲɿ
;ʊʍʉʏʉɸʋɿʏʌɹʋɸɿɻɸʅʔɳʆɿʍɻɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆͿ
ɸɳʆɷɸʆɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀɸʋɲʌʃɼʎɲʆɲʄɶɻʍʀɲʅɹʖʌɿʏɻ
ɷʊʍɻʏʘʆϭϱϬŵŐ͕ɲʄʄɲɶɼɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʉʑɼɻ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɲɶʘɶɼʎʅɲʎʅɸʏɻʋʌʉʍɽɼʃɻ
ɳʄʄʉʐɸʋɿʃʉʐʌɿʃʉʑɲʆɲʄɶɻʏɿʃʉʑʋɲʌɳɶʉʆʏɲ

ʏʉʅɹɶɿʍʏʉɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏʘʆdƐ
ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿʋɸʌʀʋʉʐʅɿɲɸɴɷʉʅɳɷɲʅɸʏɳʏɻ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʏɻʎʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎɷʉʍʉʄʉɶʀɲʎʏʉʐʔɲʌʅɳʃʉʐ͕
ɻʉʋʉʀɲʊʅʘʎɸʅʔɲʆʀɺɸɿʅɸɶɳʄɻɷɿɲʃʑʅɲʆʍɻʅɸʏɲʇʑ
ʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆ

ɲʆʃɲɿɸʀʆɲɿʄɿɶʊʏɸʌʉɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʉʀɶɿɲʏʉʋʊʆʉ
ɲʋʊʏɲdƐ͕ɸʀʆɲɿʃɲʄʑʏɸʌɲɲʆɸʃʏʉʀɲʋʊʏʉʐʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎ͕ɷʀʆʉʆʏɲʎɹʏʍɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎʅɸɲʑʇɻʍɻʏɻʎ
ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆɻʎɷʊʍɻʎ

^ŝŶĚƌƵƉ ^Ś͕ĞƚĂů͘WĂŝŶ͘ϭϵϵϬ͖ϰϮ͗ϭϯϱͲϭϰϰ͘
DĂǆD͕ĞƚĂů͘EŶŐů :DĞĚ͘ϭϵϵϮ͖ϯϮϲ͗ϭϮϱϬͲϭϮϱϲ͘



ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ʍɸʌʉʏʉʆɿʆɸʌɶɿʃʉʑʎ
ʐʋʉɷʉʖɸʀʎʃɲɿʍɸɳʄʄɲ
ʍɻʅɸʀɲʊʋʘʎʍʏʉɹʆʏɸʌʉ
;ʃʉɿʄɿɲʃʊɳʄɶʉʎ͕ʆɲʐʏʀɲ
ʃɲɿɷɿɳʌʌʉɿɲɸɿɷɿʃɳʃɲʏɳ
ʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎͿ





ʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɲʄʄɻʄɸʋɿɷʌɳʍʉʐʆʅɸ
ʏʉʐʎɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎɀȰɃ
;ʋ͘ʖ͘ʅʉʃʄʉɴɸʅʀɷɻͿʃɲɿ
ʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆʏʉ
ʃɸʆʏʌɿʃʊʍɸʌʉʏʉʆɿʆɸʌɶɿʃʊ
ʍʑʆɷʌʉʅʉ;ʐʋɹʌʏɲʍɻ͕
ʋʐʌɸʏʊ͕ʅʐʉʃʄʉʆʀɸʎ͕
ʍʋɲʍʅʉʑʎ͕ʏɲʖʐʃɲʌɷʀɲ͕
ʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃɼ
ʃɲʏɳʌʌɿʗɻʃɲɿɽɳʆɲʏʉͿ

ʔʄʉʐʉʇɸʏʀʆɻ ;>ĂĚŽƐĞͿ
ʋɲʌʉʇɸʏʀʆɻ ;^ĞƌŽǆĂƚͿ
ʍɿʏɲʄʉʋʌɳʅɻ ;^ĞƌŽƉƌĂŵͿ
ʔʄʉʐɴʉʇɲʅʀʆɻ ;ƵŵǇƌŽǆͿ








ɹʆɲʌʇɻʖʉʌɼɶɻʍɻʎʏʉʐʎɲʋʊʏɻ
ɷʊʍɻʏʘʆϮϬŵŐ ʅɸʍʏɲɷɿɲʃɼ
ɲʑʇɻʍɻɹʘʎʏɻʅɹɶɿʍʏɻɷʊʍɻ
ʏʉʐʎ;ʋʖʏɲϰϬŵŐ ɶɿɲʏɻʆ
ʋɲʌʉʇɸʏʀʆɻ ʃɲɿʏɲϲϬŵŐ ɶɿɲʏɻʆ
ʔʄʉʐʉʇɸʏʀʆɻͿ
ʅɸʄɹʏɸʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻ
ʍɿʏɲʄʉʋʌɳʅɻ ʃɲɿʏɻʆ
ʋɲʌʉʇɸʏʀʆɻ ɹʖʉʐʆɷɸʀʇɸɿʃɳʋʉɿɲ
ɴɸʄʏʀʘʍɻʍʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐʍɸ
ɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɸʋʙɷʐʆɻ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ

^ŝŶĚƌƵƉ ^,͕ĞƚĂů͘dŚĞƐĞůĞĐƚŝǀĞƐĞƌŽƚŽŶŝŶƌĞƵƉƚĂŬĞŝŶŚŝďŝƚŽƌĐŝƚĂůŽƉƌĂŵƌĞůŝĞǀĞƐƚŚĞƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨĚŝĂďĞƚŝĐŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͘ůŝŶ WŚĂƌŵĂĐŽů dŚĞƌ͘ϭϵϵϮ͖ϱϮ͗ϱϰϳͲϱϱϮ͘
^ŝŶĚƌƵƉ ^,͕ĞƚĂů͘dŚĞƐĞůĞĐƚŝǀĞƐĞƌŽƚŽŶŝŶƌĞƵƉƚĂŬĞŝŶŚŝďŝƚŽƌƉĂƌŽǆĞƚŝŶĞŝƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĚŝĂďĞƚŝĐŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇƐǇŵƉƚŽŵƐ͘WĂŝŶ͘ϭϵϵϬ͖ϰϮ͗ϭϯϱͲϭϰϰ.







ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻɿʍɳʇɿɲʏʘʆ
dƐ
ɹʆɲʃɲʄʑʏɸʌʉʋʌʉʔʀʄɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɲʋʊɸʃɸʀʆʉʏʘʆdƐ ʃɲɿʏʘʆ^^Z/Ɛ





ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɷɿɲɴɻʏɿʃɼ
ʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ
ɸʋʙɷʐʆɸʎ
ʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɸʎ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʎ
ɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊɳʄɶʉʎ
ʋʉʐʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʅɸʏɳ
ɲʋʊɽɸʌɲʋɸʀɲʏʉʐ
ʃɲʌʃʀʆʉʐʏʉʐʅɲʍʏʉʑ







ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿϮͲϰɸɴɷʉʅɳɷɸʎɶɿɲ
ʏɻʆʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻ ʍʏɻʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɷʊʍɻ;ϭϱϬͲϮϮϱ
ŵŐͬĚĂǇͿ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ
ʅɸʋʌʉʍʉʖɼʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸ
ʃɲʌɷɿɲʃɼʆʊʍʉ
ɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗
ʆɲʐʏʀɲ͕ɺɳʄɻ͕ʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ͕
ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿ
ɸʐɸʌɸɽɿʍʏʊʏɻʏɲ

ZŽǁďŽƚŚĂŵ D͕ĞƚĂů͘sĞŶůĂĨĂǆŝŶĞĞǆƚĞŶĚĞĚƌĞůĞĂƐĞŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂŝŶĨƵůĚŝĂďĞƚŝĐŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͗ĂĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƐƚƵĚǇ͘WĂŝŶ͘
ϮϬϬϰ͖ϭϭϬ͗ϲϵϳͲϳϬϲ
^ŝŶĚƌƵƉ ^,͕ĞƚĂů͘sĞŶůĂĨĂǆŝŶĞǀĞƌƐƵƐŝŵŝƉƌĂŵŝŶĞŝŶƉĂŝŶĨƵůƉŽůǇŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘EĞƵƌŽůŽŐǇ͘ϮϬϬϯ͖ϲϬ͗ϭϮϴϰͲϭϮϴϵ͘
dĂƐŵƵƚŚ d͕,ĂƌƚĞů ͕<ĂůƐŽ ͘sĞŶůĂĨĂǆŝŶĞŝŶŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶĨŽůůŽǁŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨďƌĞĂƐƚĐĂŶĐĞƌ͘Ƶƌ :WĂŝŶϮϬϬϮ͖ϲ͗ϭϳͲϮϰ







ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ
;ʋʌʊʍʔɲʏɻɹɶʃʌɿʍɻɲʋʊʏʉ&Ϳ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʋʌʙʏɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎɶɿɲʏʉʆɷɿɲɴɻʏɿʃʊ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉʃɲɿɷɸʑʏɸʌɻʎ
ɸʋɿʄʉɶɼʎʉʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʏɻʎʅɸʋʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ
;E/ ʏʉʐE,^ʹɀɳʌʏɿʉʎϮϬϭϬͿ
ɲʋʉɷɸɷɸɿʅɹʆɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲɶɿɲʏɻʆ
ɿʆʉʅʐɲʄɶʀɲ͕ʏʉʆʋʊʆʉʍɸʉʍʏɸʉɲʌɽʌʀʏɿɷɲɶʊʆɲʏʉʎ
ʃɲɿɶɿɲʏʉʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉʏɻʎʉʍʔʐɲʄɶʀɲʎ







ʖʉʌɼɶɻʍɻϲϬŵŐ ʅɿɲʔʉʌɳʏɻʆɻʅɹʌɲ;ʅɸŵĂǆ ʏɲ
ϭϮϬŵŐ ɷʑʉʔʉʌɹʎʏɻʆɻʅɹʌɲͿ
ɻɸʅʔɳʆɿʍɻʆɲʐʏʀɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲʅɸɿʘɽɸʀʅɸʏɻʆ
ɹʆɲʌʇɻʖʉʌɼɶɻʍɻʎʏʉʐʔɲʌʅɳʃʉʐʍɸɷʊʍɻϯϬŵŐ
ʅɸʏɳʏʉʔɲɶɻʏʊɶɿɲʅɿɲɸɴɷʉʅɳɷɲ͕ʋʌɿʆʏɻʆ
ɲʑʇɻʍɻʏɻʎɷʊʍɻʎʍʏɲϲϬŵŐ ʅɿɲʔʉʌɳʏɻʆɻʅɹʌɲ
ʍʐʆɼɽɸɿʎɼʋɿɸʎʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗ ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ͕
ɲʒʋʆʀɲ͕ɺɳʄɻ͕ɷʐʍʃʉɿʄɿʊʏɻʏɲ͕ʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ͕
ɲʐʇɻʅɹʆɻɸʔʀɷʌʘʍɻʃɲɿɲʐʇɻʅɹʆɻʊʌɸʇɻ

'ŽůĚƐƚĞŝŶ:͕ĞƚĂů͘ƵůŽǆĞƚŝŶĞǀƐ͘ƉůĂĐĞďŽŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƉĂŝŶĨƵůĚŝĂďĞƚŝĐŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͘WĂŝŶ͘ϮϬϬϱ͖ϭϭϲ;ϭͿ͗ϭϬϵͲϭϭϴ͘
ZƵƐƐĞůů/:͕ĞƚĂů͘ĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŽĨĚƵůŽǆĞƚŝŶĞĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĨŝďƌŽŵǇĂůŐŝĂŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚŵĂũŽƌĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐŽƌĚĞƌWĂŝŶ͘ϮϬϬϴ͖ϭϯϲ;ϯͿ͗ϰϯϮͲϰϰϰ͘
ŚĂƉƉĞůů^͕ĞƚĂů͘ƵůŽǆĞƚŝŶĞ͕ĂĐĞŶƚƌĂůůǇĂĐƚŝŶŐĂŶĂůŐĞƐŝĐ͕ŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŽƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƚŝƐŬŶĞĞƉĂŝŶ͘WĂŝŶ͘ϮϬϬϵĂ͖ϭϰϲ;ϯͿ͗ϮϱϯͲϮϲϬ͘
^ŬůũĂƌĞǀƐŬŝ s͕ĞƚĂů͘ĚŽƵďůĞͲďůŝŶĚ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚƌŝĂůŽĨĚƵůŽǆĞƚŝŶĞǀĞƌƐƵƐƉůĂĐĞďŽŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐŚƌŽŶŝĐůŽǁďĂĐŬƉĂŝŶ͘Ƶƌ :EĞƵƌŽů͘ϮϬϬϵ͖ϭϲ;ϵͿ͗ϭϬϰϭͲϭϬϰϴ͘








ʅɸʏɻʖʉʌɼɶɻʍɻʏʉʐɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʉʑɲʋʉʍʃʉʋʉʑʅɸ
ʍʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐʏʉʐ͕ɴɲʍɿɺʊʅɸʆʉɿʍʏɿʎ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɹʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɲʐʏʊɹʖɸɿ
ʏʉɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏʉʐʔɲʌʅɳʃʉʐɷɸʆɽɲ
ɸʅʔɲʆɿʍʏɸʀɳʅɸʍɲ
ʆɲʏʉʆɸʃʋɲɿɷɸʑʍʉʐʅɸɶɿɲʏʉɶɸɶʉʆʊʎʊʏɿʉ
ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎʑʋʆʉʎɲʋʉʏɸʄɸʀʃʉʅɴɿʃʊʍɻʅɸʀʉɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʐɶɸʀɲʎʏʉʐʃɲɿʏɻʆʃɲʄʑʏɸʌɻ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐʏʉʐ
ʆɲʏʉʆɸʆɻʅɸʌʙʍʉʐʅɸɶɿɲʏʉɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉɸʅʔɳʆɿʍɻʎ
ɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆʃɲɿɶɿɲʏʉʋʊʍʉʍɻʅɲʆʏɿʃʊ
ɸʀʆɲɿ͕ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɹʎʆɲɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ͕ʆɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎ

Ȱʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉʐʎʋɿʉʋʉʄʄɳʐʋʉʍʖʊʅɸʆʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʍʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ͗
 ʃɲʏɲʍʏɹʄʄʉʐʆʏɻʆɸʐʌɿʃɼ
ʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲ
 ɸʄɲʏʏʙʆʉʐʆʏɻʆɸʐɸʌɸɽɿʍʏʊʏɻʏɲ
ʏʉʐʔʄʉɿʉʑʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐʍʏɲ
ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʃɲɿʏʉʆʘʏɿɲʀʉ
ʅʐɸʄʊ
 ʋɿɽɲʆʊʆʆɲɸʋɿɷʌʉʑʆʍʏɻɸʇɳʋʄʘʍɻ
ʏʐʖʊʆɲʆʙʅɲʄɻʎʆɸʐʌɿʃɼʎ
ɷɿɹɶɸʌʍɻʎʅɹʍʘʏɻʎɲʐʇʉʌʑɽʅɿʍɻʎ
;ƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶͿʏʘʆɷɿɲʑʄʘʆEĂнʃɲɿ
Ăнн

ɇʏɲɽɸʌʉʋʉɿɻʏɹʎʅɸʅɴʌɳʆɻʎ
ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ

ɀɸʀʘʍɻʌʉɼʎɿʊʆʏʘʆ͕ʅɸ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆɴʄɳɴɻʎ

ɸʇɲɿʏʀɲʎɲʐʏʙʆʏʘʆɿɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐʎ͕ʃɳʋʉɿʉɿɲʋʊʏʉʐʎ
ɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃʉʑʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʔɳʌʅɲʃɲ
ʋʌʙʏɻʎɸʃʄʉɶɼʎɶɿɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ʃʐʌʀʘʎʍɸʉʇʑɷɿɲʇɿʔɿʍʏɿʃʊ͕ʃɲʐʍʏɿʃʊɼ
ɸʋʀʅʉʆʉʋɲʌʉʇʐʍʅɿʃʊ ʋʊʆʉ

ɀɸʏɲɴɳʄʄʉʐʆ
ʆɸʐʌʉɷɿɲɴɿɴɲʍʏɹʎ

Ɉʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆɲʆʙʅɲʄʉʐʎ
ɷɿɲʑʄʉʐʎNa+ͲCa++

ͻ ª ɷɿɸɶɸʌʏɿʃɼʎɷɿɲɴʀɴɲʍɻʎ
ͻ © ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɼʎɷɿɲɴʀɴɲʍɻʎ

ɇʏɲɽɸʌʉʋʉɿʉʑʆ
ʅɸʅɴʌɳʆɸʎ
Ⱦɲʏɲʍʏɹʄʄʉʐʆ͗
Ȱʐʏʊʅɲʏɸʎɸʃʔʉʌʏʀʍɸɿʎ Ͳ ȵʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻɁɇ









Ⱦɲʌɴɲʅɲɺɸʋʆɻ
;dĞŐƌĞƚŽů)
Ƀʇʐʃɲʌɴɲʅɲɺɸʋʀʆɻ
;dƌŝůĞƉƚĂůͿ
ȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ ;>ĂŵŝĐƚĂůͿ
Ɍɲɿʆʐʆʏʉʂʆɻ ;ƉĂŶƵƚŝŶͿ
Ȳɲʄʋʌʉʁʃʊ ʉʇʑ
;ĞƉĂŬŝŶͿ



ɷʌʉʐʆʅɹʍʘ
ɸʋɿɴʌɳɷʐʆʍɻʎʏʉʐ
ʌʐɽʅʉʑɸʋɲʆɲʔʉʌɳʎ
ʏʘʆɷɿɲୟʄʘʆʆɲʏʌʉʐ
ʍʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊɻʌɸʅʀɲʎ
ʏʉʐʎʃɲɿɲୟʇɻʍɻʎʏɻʎ
ʍʏɲɽɸʌʏɻʏɲʎʏɻʎ
ʃʐʏʏɲʌɿʃଫʎʅɸʅɴʌଊʆɻʎ

ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ͗
 ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɲʋʊʏʉ&ɶɿɲ
ʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎʆɸʐʌɲʄɶʀɲʎ
ʏʌɿɷʑʅʉʐ
 ʅɹʏʌɿɲɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʍɸɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲɼ
ʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ ʆɸʐʌɲʄɶʀɲ

ȴʊʍɻ͗ϭϬϬͲϭϱϬŵŐɷʑʉʔʉʌɹʎʏɻʅɹʌɲʃɲɿ
ʍʏɲɷɿɲʃɼɲʑʇɻʍɻʏɻʎɷʊʍɻʎʅɹʖʌɿϭϮϬϬ
ŵŐ;tid)
Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗
 ʃɲʏɲʍʏʉʄɼ͕ɺɳʄɻ͕ʐʋʆɻʄʀɲ͕ʍʑɶʖʐʍɻ͕
ʏʌʊʅʉ͕ɲʏɲʇʀɲ͕ɷɿʋʄʘʋʀɲʃɲɿɽʉʄɼ
ʊʌɲʍɻ
 ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃɹʎʃɲɿɷɸʌʅɲʏɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
 ɲɿʅɲʏʉʄʉɶɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
;ʄɸʐʃʉʋɸʆʀɲ͕ɽʌʉʅɴʉʋɸʆʀɲ͕ɹʘʎʃɲɿ
ɲʋʄɲʍʏɿʃɼ ɲʆɲɿʅʀɲͿ
 ɻʋɲʏɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
;ʀʃʏɸʌʉʎ͕ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲͿ

ĂĐŬŽŶũĂ DD͘ŶƚŝĐŽŶǀƵůƐĂŶƚƐ;ĂŶƚŝŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƐͿĨŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͘ůŝŶ :WĂŝŶϮϬϬϬ͖ϭϲ;ƐƵƉƉů ϮͿ͗^ϲϳͲ^ϳϮ͘





ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɲɿʅɲʏʉʄʉɶɿʃʊʎʃɲɿ
ɻʋɲʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎ;ɲʌʖɿʃɳɲʆɳ
ʅɼʆɲʃɲɿʅɸʏɳʏʉʆʋʌʙʏʉʖʌʊʆʉ
ɲʆɳʏʌʀʅɻʆʉͿ
ʆɲɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿɻʖʉʌɼɶɻʍɻʏɻʎ
ʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎɲʐʇɻʅɹʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ
ɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻɲɿʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɲʌɲʖʙʆ;ʋʖ͘ʉɶʃʉʄʉɶɿʃʉʀ
ɲʍɽɸʆɸʀʎʉɿʉʋʉʀʉɿɹʖʉʐʆ
ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʖɻʅɸɿʉͲ ɼ
ɲʃʏɿʆʉɽɸʌɲʋɸʀɲʃɲʏɳʏʉ
ʋɲʌɸʄɽʊʆͿ





ɶɿɲʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼʏʘʆ
ʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆɲʋʊʏʉȾɁɇ͕
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɻɹʆɲʌʇɻʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
ʏɻʎʅɸʖɲʅɻʄɼɷʊʍɻ;ϭϬϬŵŐͿ
ʋʌɿʆʏɻʃɲʏɳʃʄɿʍɻʃɲɿʍʏɲɷɿɲʃɳ
ɲʌɶɼʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻ
;͞ƐƚĂƌƚ ůŽǁ ĂŶĚ ŐŽ ƐůŽǁ͟Ϳ
ɻɷɿɲʃʉʋɼʏʉʐʔɲʌʅɳʃʉʐɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿʏʉʀɷɿʉ
ʍʏɲɷɿɲʃɳ͕ʙʍʏɸʆɲ
ɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆʔɲɿʆʊʅɸʆɲ
ɸʋɲʆɸʅʔɳʆɿʍɻʎʏʘʆ
ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ

Ƀʇʐʃɲʌɴɲʅɲɺɸʋʀʆɻ ;dƌŝůĞƉƚĂůͿ
ʃɲʄɼɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʃɲʄʑʏɸʌɲɲʆɸʃʏɼʅɸ
ʄɿɶʊʏɸʌʉɲʆɻʍʐʖɻʏɿʃɹʎ
ʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ;ɺɳʄɻ͕
ʐʋʆɻʄʀɲ͕ɷɿʋʄʘʋʀɲ͕
ʆɲʐʏʀɲ͕ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʍʏɻʆ
ʊʌɲʍɻʃɲɿʐʋʉʆɲʏʌɿɲɿʅʀɲͿ




¾

¾
¾
¾

¾


ȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ ;>ĂŵŝĐƚĂůͿ
ʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ ʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ
ʅɸ,/s
ɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ
ʍʃʄɼʌʐʆʍɻʃɲʏɳʋʄɳʃɲʎ
ʋʊʆʉʃɸʆʏʌɿʃɼʎɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎʅɸʏɳ
ɲʋʊȰȵȵ
ZW^
ɷɸʌʅɲʏɿʃɹʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎ
;ɲʋʊɸʇɳʆɽɻʅɲɹʘʎʏʉʍʑʆɷʌʉʅʉ
^ƚĞǀĞŶƐͲ:ŽŚŶƐŽŶͿ

ĂŬƌǌĞǁƐŬĂ :D͕ĞƚĂů͘>ĂŵŽƚƌŝŐŝŶĞ ;ůĂŵŝĐƚĂůͿŝŶƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇƚƌŝŐĞŵŝŶĂůŶĞƵƌĂůŐŝĂ͘WĂŝŶ
ϭϵϵϳ͖ϳϯ͗ϮϮϯʹϯϬ͘
^ŝŵƉƐŽŶDĞƚĂů͘>ĂŵŽƚƌŝŐŝŶĞ ĨŽƌ,/sͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉĂŝŶĨƵůƐĞŶƐŽƌǇŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĞƐ͘
EĞƵƌŽůŽŐǇϲϬ͗ϭϱϬϴ͕ϮϬϬϯ͘

Ȱʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎ͗
ɸɳʆɸʅʔɲʆɿʍʏʉʑʆɸʄɲʏʏʙʆʉʐʅɸʏɻɷʉʍʉʄʉɶʀɲʍʏʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɲʆɸʃʏʊɸʋʀʋɸɷʉ͕ʊʋʉʐʏɻɷɿɲʏɻʌʉʑʅɸ
ɶɿɲɲʌʃɸʏɹʎʅɹʌɸʎʃɲɿʅɸʏɳ͕ʋɳʄɿ͕ɲʐʇɳʆʉʐʅɸ
ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳʏɻɷʉʍʉʄʉɶʀɲ
Ȱʄʄɻʄɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ͗
ʋʉʄʑʋʄʉʃɸʎʃɲɿɲʋʌʊɴʄɸʋʏɸʎ͕ʋʉʐʀʍʘʎʆɲɲʐʇɼʍʉʐʆ
ʏɿʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎ͕ʖʘʌʀʎɲʆɳʄʉɶɻɲʑʇɻʍɻʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ








ȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ͕Ʌʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ
ɷʌʉʑʆ ʅɹʍʘʍʑʆɷɸʍɻʎʍʏɻʆɲϮͲɷʐʋʉʉʅɳɷɲʏʘʆ
ɷɿɲʑʄʘʆɲʍɴɸʍʏʀʉʐ͕ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʆɲʍʏʉʄɼ
ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎʏʘʆʆɸʐʌʉɷɿɲɴɿɴɲʍʏʙʆ
ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɻʎɷʊʍɻʎ
ʏʉʐʎʍɸʍʉɴɲʌɼʆɸʔʌɿʃɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʉɿʍʐʆɻɽɹʍʏɸʌɲʋɲʌɲʏɻʌʉʑʅɸʆɸʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɻɺɳʄɻ͕ʐʋʆɻʄʀɲʃɲɿ
ɲʍʏɳɽɸɿɲ;ɲʐʏʉʋɸʌɿʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎͿ









ʔɳʌʅɲʃʉʋʌʙʏɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎʍɸɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲʃɲɿ
ʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ ʆɸʐʌɲʄɶʀɲ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʃɲɿʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐ
ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿɲʋʊʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ;ʃɲʌʃɿʆɿʃʊʎ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎͿ
ʍʐɶʖʉʌɼɶɻʍɻ ʏɻʎʅɸʉʋɿʉɸɿɷɼ ʋɸʌɿɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɳ ʅɸɿʙʆɸɿ
ʏɻʆɹʆʏɲʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏɻʖʌɼʍɻʉʋɿʉɸɿɷʙʆ͕ʏɻʆɲɶʖʙɷɻ
ʍʐʆɷʌʉʅɼʃɲɿʋɿɽɲʆɳʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʖʌʊʆɿʉʐʅʏʖ
ʋʊʆʉʐ
ɻɽɸʌɲʋɸʀɲʇɸʃɿʆɳʅɸϭϬϬͲϯϬϬŵŐ ʋʉʐʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ
ɲʐʇɳʆɸʏɲɿʅɹʖʌɿʃʄɿʆɿʃɼʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎɹʘʎʏɻʅɹɶɿʍʏɻ
ɷʊʍɻʏʘʆϯ͘ϲϬϬŵŐͬϮϰŚ;ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆɻʍɸʏʌɸʀʎɷʊʍɸɿʎͿ

ĂĐŬŽŶũĂ D͕ĞƚĂů͘'ĂďĂƉĞŶƚŝŶĨŽƌƚŚĞƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂŝŶĨƵůŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĚŝĂďĞƚĞƐŵĞůůŝƚƵƐ͘:Dϭϵϵϴ͖ϮϴϬ͗ϭϴϯϭͲϲ͘
ZŽǁďŽƚŚĂŵ D͕ĞƚĂů͘'ĂďĂƉĞŶƚŝŶĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉŽƐƚŚĞƌƉĞƚŝĐ ŶĞƵƌĂůŐŝĂ͘:Dϭϵϵϴ͖ϮϴϬ͗ϭϴϯϳͲϰϮ͘
ĂƌĂĐĞŶŝ ͕ĞƚĂů͘'ĂďĂƉĞŶƚŝŶĂƐĂŶĂĚũƵǀĂŶƚƚŽŽƉŝŽŝĚĂŶĂůŐĞƐŝĂĨŽƌŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐĐĂŶĐĞƌƉĂŝŶ͘:WĂŝŶ^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞϭϵϵϵ͖ϭϳ͗ϰϰϭͲϰϰϱ͘
ĐŬŚĂƌĚƚ <͕ĞƚĂů͘'ĂďĂƉĞŶƚŝŶĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞĂŶĂůŐĞƐŝĐĞĨĨĞĐƚŽĨŵŽƌƉŚŝŶĞŝŶŚĞĂůƚŚǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘ŶĞƐƚŚ ŶĂůŐ ϮϬϬϬ͖ϵϭ;ϭͿ͗ϭϴϱʹϵϭ͘







ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɲʋʊʏʉʆ&ʍɸɿʆʉʅʐɲʄɶʀɲ͕
ɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲʃɲɿʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ
ʆɸʐʌɲʄɶʀɲ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɽɸʌɲʋɸʀɲʋʌʙʏɻʎɸʃʄʉɶɼʎɶɿɲ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎ
ɲʋʊʏʉE/ʏʉʐE,^;ɀɳʌʏɿʉʎϮϬϭϬͿ
ɹʆɲʌʇɻʖʉʌɼɶɻʍɻʎɲʋʊʏɲϳϱͲϭϱϬŵŐ ;ʋʉʐ
ʍɸʋʉʄʄɹʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃɲɿʏɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɷʊʍɻͿʃɲɿɲʃʉʄʉʐɽɸʀʍʏɲɷɿɲʃɼ
ʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻ ʅɹʖʌɿʏɻʅɹɶɿʍʏɻɷʊʍɻʏʘʆ
ϲϬϬŵŐ

ƌŽĨĨŽƌĚ >:͕ZŽǁďŽƚŚĂŵ D͕ĞƚĂů͘;ϮϬϬϱͿ͘ΗWƌĞŐĂďĂůŝŶ ĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĨŝďƌŽŵǇĂůŐŝĂƐǇŶĚƌŽŵĞΗ͘ƌƚŚƌŝƚŝƐ ZŚĞƵŵ ϱϮ ;ϰͿ͗ϭϮϲϰʹϭϮϳϯ͘
ZŽƐĞŶƐƚŽĐŬ :͕ĞƚĂů͘WƌĞŐĂďĂůŝŶ ĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂŝŶĨƵůĚŝĂďĞƚŝĐƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇ͘WĂŝŶϮϬϬϰ͖ϭϭϬ͗ϲϮϴͲϯϴ͘
ǁŽƌŬŝŶ Z,͕ĞƚĂů͘WƌĞŐĂďĂůŝŶ ĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉŽƐƚŚĞƌƉĞƚŝĐ ŶĞƵƌĂůŐŝĂ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ƉůĂĐĞďŽͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘EĞƵƌŽůŽŐǇϮϬϬϯ͖ϲϬ͗ϭϮϳϰͲϴϯ.

Ɍɲɿʆʉɽɸɿɲɺʀʆɸʎ͗
;ʖʄʘʌʉʋʌʉʅɲɺʀʆɻͲ>ĂƌŐĂĐƚŝů͕
ʅɸɽʉʏʌɿʅɸʋʌɲɺʀʆɻͲEŽǌŝŶĂŶͿ
Ȳʉʐʏʐʌʉʔɲɿʆʊʆɸʎ͗
;ɲʄʉʋɸʌɿɷʊʄɻͲůůŽƉĞƌŝĚŝŶ͕
ʉʄɲʆɺɲʋʀʆɻͲǇƉƌĞǆĂͿ
ȸɷʌɳʍɻʏʉʐʎʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍʏʉʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʋʄɻɽʙʌɲʎʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕
ʊʋʘʎʉɿʆʏʉʋɲʅɿʆɸʌɶɿʃʉʀ͕ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʀ͕
ɿʍʏɲʅɿʆɿʃʉʀ͕ʅʉʐʍʃɲʌɿʆɿʃʉʀ
ɲʃɸʏʐʄʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃʉʀ ʃɲɿʍɸʌʉʏʉʆɿʆɸʌɶɿʃʉʀ







ȸʅɸɽʉʏʌɿʅɸʋʌɲɺʀʆɻ ɸʀʆɲɿɻʅʉʆɲɷɿʃɼɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲ
ʐʋɳʌʖʉʐʆʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆʏɻʆɲʇɿʊʋɿʍʏɻ
ɷʉʍʉɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻ ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʏɻʎɷʌɳʍɻ͕ɻʉʋʉʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐɶʃʌɿɽɸʀʅɸɲʐʏɼʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʉʋɿʉɸɿɷɼ
Ƀɿɴʉʐʏʐʌʉʔɲɿʆʊʆɸʎ ;ɲʄʉʋɸʌɿɷʊʄɻͿɸʀʆɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɹʎ
ɶɿɲʏɻʆɳʅɸʍɻɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏɻʎɻʅɿʃʌɲʆʀɲʎʃɲɿʏɻʎ
ʃɲʃʉɼɽʉʐʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎ͕ɲʄʄɳʉɿʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɹʎʏʉʐʎɷɸʆ
ʅɲʎɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎʘʎʔɳʌʅɲʃɲʌʉʐʏʀʆɲʎɹʆɲʆʏɿ
ɳʄʄʘʆɲʍʔɲʄɹʍʏɸʌʘʆʃɲɿɸʇʀʍʉʐɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʙʆ
ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ
ȸʉʄɲʆɺɲʋʀʆɻ ʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʖʌɼʍɿʅɻʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ
ɲʍɽɸʆʙʆʅɸɲʆɽɸʃʏɿʃʊʃɲʌʃɿʆɿʃʊʋʊʆʉʋʉʐʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ
ɲʋʊɳɶʖʉʎ͕ɲʒʋʆʀɲʃɲɿɶʆʘʍɿɲʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ

ĞĂǀĞƌtd͕ĞƚĂů͘ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞĂŶĂůŐĞƐŝĐĞĨĨĞĐƚƐŽĨŵĞƚŚŽƚƌŝŵĞƉƌĂǌŝŶĞ ĂŶĚŵŽƌƉŚŝŶĞŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐĂŶĐĞƌ͘ůŝŶ WŚĂƌŵĂĐŽů dŚĞƌ͘ϭϵϲϲ:ƵůͲ
ƵŐ͖ϳ;ϰͿ͗ϰϯϲͲϰϲ͘
>ĞŽŶŐ>͕<ĞůůǇDƌĞďƵƚǇƌŽƉŚĞŶŽŶĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂĚĂĐŚĞŝŶƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͍:D͘ϮϬϭϭDĂƌ͖ϭϯ;ϮͿ͗ϵϲͲϭϬϰ
<ŚŽũĂŝŶŽǀĂ E͕ĞƚĂů͘KůĂŶǌĂƉŝŶĞŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐĂŶĐĞƌƉĂŝŶ͘:WĂŝŶ^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞϮϬϬϮʡϮϯ͗ϯϰϲͲϯϱϬ.





ɻʍʐʆɻɽɹʍʏɸʌɻɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɻ 
ɸʆɹʌɶɸɿɲɲʔʉʌɳʍʏɻʆ
ɲʃɲɽɿʍʀɲ ʃɲɿʏɻʆʊʗɿʅɻ
ɷʐʍʃɿʆɻʍʀɲ;ʍɸʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ
ʖʉʌɼɶɻʍɻͿ

ɻʍʉɴɲʌʊʏɸʌɻɲʔʉʌɳʏʉ
ʃɲʃʊɻɽɸʎʆɸʐʌʉʄɻʋʏɿʃʊ
ʍʑʆɷʌʉʅʉ;ʅʐʁʃɼɷʐʍʃɲʅʗʀɲ͕
ʍʋɲʍʅʉʑʎ͕ʋʐʌɸʏʊͿ

ʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃɹʎʃɲɿ
ɲʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɹʎͬʍʐʅʋɲɽʉʄʐʏɿʃɹʎ
ɷʌɳʍɸɿʎ;ʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ͕ʐʋʊʏɲʍɻ͕
ʏɲʖʐʃɲʌɷʀɲ͕ʆʐʖʏɸʌɿʆɼ
ɸʔʀɷʌʘʍɻͿ͕ɲʑʇɻʍɻɴɳʌʉʐʎ
ʉɿɷʊʍɸɿʎʏʘʆʍʐɶʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʘʆ
ʉʋɿʉɸɿɷʙʆ ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʐʋʉɷɿʋʄɲʍɿɳɺʉʆʏɲɿ

ȸʑʋɲʌʇɻʅɿʃʌʉʑɲʌɿɽʅʉʑʅɸʄɸʏʙʆɶɿɲʏɲ
ʆɸʐʌʉʄɻʋʏɿʃɳʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʊʆʉʐɲʆɽɸʃʏɿʃɹʎʍʏɿʎʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɹʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎ͕ɸɿɷɿʃɳʊʏɲʆʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿ
ʅɸʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ͕ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʆɸʑʌʘʆɼʗʐʖʉʄʉɶɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɻʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎɷɿɹɶɸʌʍɻʎ͕ʏʉʐʋɲʌɲʄɻʌɼʅɲʏʉʎ͕ʏɻʎ
ʆɲʐʏʀɲʎʃɲɿʏʉʐɸʅɹʏʉʐɸɿɷɿʃɳʍɸʉɶʃʉʄʉɶɿʃʉʑʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎ
WĂƚƚ Z͕WƌŽƉĞƌ'͕ZĞĚĚǇ^͘dŚĞŶĞƵƌŽůĞƉƚŝĐƐĂƐĂĚũƵǀĂŶƚĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ͘:ŽƵƌŶĂůWĂŝŶĂŶĚ^ǇƉŵƚŽŵ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗sŽů ϵ͕/ƐƐƵĞϳ͕ϭϵϰϰ͗ϰϰϲͲϰϱϯ







ʉʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʅɸʏʌɲʅɲɷʊʄɻ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸ
ɲʐʇɻʅɹʆʉʃʀʆɷʐʆʉɸʅʔɳʆɿʍɻʎʍʋɲʍʅʙʆ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɻʋʌʉʍʉʖɼɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷʀʆɸʏɲɿʊʏɲʆ
ʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿʅɸɳʄʄɲɲʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɳ͕ɸɿɷɿʃɳʍɸ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎɲʍɽɸʆɸʀʎ͕ʃɲɽʙʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʋʌʉʃʄɻɽɸʀʋɲʌɲʄɼʌɻʅɲ͕ʐʗɻʄʊʎʋʐʌɸʏʊʎ͕ɸɿʄɸʊʎ
ʃɲɿɶʄɲʑʃʘʅɲ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɻʋʌʉʍʉʖɼʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃɼ
ʆʊʍʉ͕ʐʋɸʌɽʐʌɸʉɸɿɷɿʍʅʊʃɲɿɿʍʏʉʌɿʃʊɸʋɿʄɻʗʀɲʎ



ʐɷʌʉʇʐɺʀʆɻ ;ƚĂƌĂǆͿ
ɷɿʔɲɿʆʐɷʌɲʅʀʆɻ
;ĞŶĂĚƌǇůͿ
ʉʌʔɸʆɲɷʌʀʆɻ ;EŽƌĨůĞǆͿ








ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻ

ʃʄɿʆɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎɶɿɲʏʉʐʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʀɷɿʉʐʎ
ʊʍʉʃɲɿʍʐʆɷʐɲʍʅʙʆʏʉʐʎʅɸ
ɳʄʄɲɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳ
;ɲʃɸʏɲʅɿʆʉʔɲʀʆɻ͕ɲʍʋɿʌʀʆɻͿ
ʍɸʅɸʄɹʏɻɲʍɽɸʆʙʆʅɸʅɹʏʌɿʉ
ʋʌʉʎʍʉɴɲʌʊʃɲʌʃɿʆɿʃʊʋʊʆʉ͕ɻ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲɲʋʊ
ʐɷʌʉʇʐɺʀʆɻͬʅɸʋɸʌɿɷʀʆɻ ɼʏɲʆ
ʍʐɶʃʌʀʍɿʅɻʅɸɲʐʏɼʋʉʐ
ʋʌʉʃʄɼɽɻʃɸɲʋʊʏʉʃɳɽɸ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲʖʘʌɿʍʏɳ

ʉʌʔɸʆɲɷʌʀʆɻ ;EŽƌĨůĞǆͿʃɲɿʉʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʏɻʎʅɸ
ʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ ;EŽƌŐĞƐŝĐͿ
ʍʐʆɼɽʘʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɶɿɲʏʉʋʊʆʉʃɲɿʏʉʅʐʁʃʊ
ʍʋɲʍʅʊʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ
ɲʋʊɷɿɳʔʉʌɸʎɲɿʏʀɸʎ
;ʉʍʔʐɲʄɶʀɲ͕ɲʐʖɸʆɲʄɶʀɲ͕
ʏʌɲʑʅɲͿ








ɻʅɿʃʌɲʆʀɲʃɲɿɲɽʌʉɿʍʏɿʃɼ
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ
ɿʆʉʅʐɲʄɶʀɲ
ʘʎɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊ
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʖʌʊʆɿʉʐʋʊʆʉʐʅɸ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ

ZĂĨĨĂ ZŶƚŝŚŝƐƚĂŵŝŶĞƐĂƐĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ͘:ůŝŶ WŚĂƌŵdŚĞƌ͘
ϮϬϬϭƉƌ͖Ϯϲ;ϮͿ͗ϴϭͲϱ

ZƵŵŽƌĞ DD͕^ĐŚůŝĐŚƚŝŶŐ ůŝŶŝĐĂůĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨĂŶƚŝŚŝƐƚĂŵŝŶŝĐƐ ĂƐĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ͘WĂŝŶ͘ϭϵϴϲƉƌ͖Ϯϱ;ϭͿ͗ϳͲϮϮ͘
^ƚĂŵďĂƵŐŚ :ŶĂůŐĞƐŝĐĞĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐŽŬŝŶĞƚŝĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŵĞƉĞƌŝĚŝŶĞ ĂŶĚŚǇĚƌŽǆǇǌŝŶĞ͕ĂůŽŶĞĂŶĚŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ͘ĂŶĐĞƌ/ŶǀĞƐƚ͘ϭϵϴϯ͖ϭ;ϮͿ͗ϭϭϭͲϳ

ɀɸɽʐʄʔɲɿʆʐɷɳʏɻ ;ZŝƚĂůŝŶͿ




ʍʐʆɼɽɸɿʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎʏʉʐʎɸʀʆɲɿɻ
ʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ͕ɺɳʄɻ͕ʐʋʆɻʄʀɲ͕ɷʐʍʃʉɿʄɿʊʏɻʏɲ͕
ʃɲʏɲʃʌɳʏɻʍɻʉʑʌʘʆ͕ʏɲʖʐʃɲʌɷʀɲ͕ʉʌɽʉʍʏɲʏɿʃɼ
ʐʋʊʏɲʍɻʃɲɿɸʐʔʉʌʀɲ
ʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆʋʉɿʃʀʄɸʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʍʏɻʆ
ʊʌɲʍɻ͕ʗɸʐɷɲɿʍɽɼʍɸɿʎ͕ʋɲʌɲʄɼʌɻʅɲ͕ʃɿʆɻʏɿʃɹʎ
ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ;ɲʏɲʇʀɲͿ͕ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʅʆɼʅɻʎ
ʃɲɿʃɲʏɲʍʏʉʄɼ

ʗʐʖʉʏʌʊʋʉʔɳʌʅɲʃʉ͕ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɲʋʊ
ʏʉ&͕ɶɿɲʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲʏʉʐ
ʍʐʆɷʌʊʅʉʐɷɿɳʍʋɲʍɻʎʋʌʉʍʉʖɼʎͲ
ʐʋɸʌʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʃɲʌʃɿʆɿʃʊʋʊʆʉ͕ɶɿɲʆɲ
ɲʆʏɿʍʏɲɽʅʀʍɸɿʏɻʆʃɲʏɲʍʏʉʄɼʋʉʐ
ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆɲ
ʉʋɿʉɸɿɷɼ͕ʆɲɸʆɿʍʖʑʍɸɿʏɻʆɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼ
ɷʌɳʍɻʏʘʆʉʋɿʉɸɿɷʙʆ͕ʆɲ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍɸɿʏɻʃɲʏɳɽʄɿʗɻʃɲɿʆɲ
ɴɸʄʏɿʙʍɸɿʏɻɶʆʘʍɿɲʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ



ɷɸʇʏʌʉɲʅʔɸʏɲʅʀʆɻ
ʅɸɽʐʄʔɲɿʆʐɷɳʏɻ
ʃɲʔɸʀʆɻ
ʅʉʆʏɲʔɿʆʀʄɻ
ɲʏʉʅʉʇɸʏʀʆɻ









ʃɳʋʉɿɸʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɹʎ
ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ

ƌƵĞƌĂ ͕ĞƚĂů͘DĞƚŚǇůƉŚĞŶŝĚĂƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŶĂƌĐŽƚŝĐƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐĂŶĐĞƌƉĂŝŶ͘ĂŶĐĞƌdƌĞĂƚZĞƉ͘ϭϵϴϳ:ĂŶ͖ϳϭ;ϭͿ͗ϲϳͲϳϬ͘
ZŽǌĂŶƐ D͕ĞƚĂů͘WĂůůŝĂƚŝǀĞhƐĞƐŽĨDĞƚŚǇůƉŚĞŶŝĚĂƚĞŝŶWĂƚŝĞŶƚƐtŝƚŚĂŶĐĞƌ͗ZĞǀŝĞǁ:ŽƵƌŶĂůŽĨůŝŶŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇ͕sŽů ϮϬ͕/ƐƐƵĞϭ;:ĂŶƵĂƌǇͿ͕ϮϬϬϮ͗ϯϯϱͲϯϯϵ

Ⱦʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɼ͗ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ

Ⱦʉʌʏɿʃʉɸɿɷɼ

ȻɇɈȻȾȸȲȿȰȲȸ






ɻɲʆɲʍʏʉʄଫ ʋɲʌɲɶʘɶଫʎ ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷɿʆ୬ʆ ʅɸ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏʉʋɸʌɿʉʌɿʍʅ ʏɻʎʔʄɸɶʅʉʆ୬ɷʉʐʎ
ɲʆʏɷʌɲʍɻʎ ʃɲɿʏɻʎɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆ
ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ
ɻɳʅɸʍɻʍʏɲɽɸʌʉʋʉɿɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻʍʏɻʅɸʅɴʌɳʆɻʏʘʆ
ʆɸʐʌɿʃʙʆɲʋʉʄɼʇɸʘʆʅɸɲʋʉʏଡʄɸʍʅɲ ʏɻʆʅɸʘʍɻ ʏɻʎ
ʆɸʐʌʘʆɿʃଫʎ ɷɿଡɶɸʌʍɻʎ ʃɲɿʏɻʎʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻʎʋʉʐ
ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊʋɸʌɿʉʖɹʎʅɸʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻ
ɻʅɸʘʍɻ ʏʉʐʉɿɷଫʅɲʏʉʎ ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖଫ ʏɻʎɴʄɳɴɻʎ

ɍ

ɌʘʍʔʉʄɿʋɳʍɻȰϮ
ȿɿʋʉͲ
ʉʇʐɶɸʆɳʍɻ
ȿɸʐʃʉʏʌɿɹʆɿɲ



ȰʌɲʖɿɷʉͲ
ʆɿʃʊʉʇʑ

ٚ ȿɿʋʉʃʉʌʏʀʆɻ

Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃɼ
ɷʌɳʍɻ͗
ª ʔʄɸɶʅʉʆɼʎ
ʉɿɷɼʅɲʏʉʎ

COX-1 ʃɲɿCOX-2

ɌȿȵȳɀɃɁȸ

Ʌʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɸʎ

Ɂɸʐʌɿʃɹʎʙʍɸɿʎ
Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɷʌɳʍɻ͗
ʍʏɲɽɸʌʉʋʉʀɻʍɻ
ʅɸʅɴʌɳʆɻʎ

ȾɁɇ
ɅɃɁɃɇ

tĂƚĂŶĂďĞ^͕ƌƵĞƌĂ ͘ŽƌƚŝĐŽƐƚĞƌŽŝĚƐĂƐĂĚũƵǀĂŶƚĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ͘:WĂŝŶ^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞ͘ϭϵϵϰKĐƚ͖ϵ;ϳͿ͗ϰϰϮͲϱ
sǇǀĞǇ D͘^ƚĞƌŽŝĚƐĂƐƉĂŝŶƌĞůŝĞĨĂĚũƵǀĂŶƚƐ͘ĂŶĂĚŝĂŶ&ĂŵŝůǇWŚǇƐŝĐŝĂŶsŽů ϱϲ͗ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ



9

ʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉʅɻʃɲʃʉɼɽʉʐʎ
ɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʍɸʅɿʃʌɹʎɷʊʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆ
ʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻ
ʔʄɸɶʅʉʆʘɷʙʆʋɲɽɼʍɸʘʆɼ
ʋʊʆʉʐʅɸʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɲʐʇɳʆʉʐʆʏɻʆʌɸʇɻ͕
ʋɸʌɿʉʌɺʉʐʆ ʏɻʆʆɲʐʏɲ ʃɲɿ
ɴɸʄʏɿ୬ʆʉʐʆ ʏɻʆʋʉɿʏɻʏɲ ɺʘଫʎ
ʏʉʐʉɶʃʉʄʉɶɿʃʉୟ ɲʍɽɸʆʉୟʎ



¾

¾

¾

¾

¾

ȴɸʇɲʅɸɽɲɺʊʆɻ ʍɸʅɿʃʌɼɷʊʍɻ
ɷɿɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɳ ɹʖɸɿɼʋɿɲ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻʃɲɿʅɸɿʙʆɸɿʏɻ
ʅʏʖ ʆɲʐʏʀɲʃɲɿɹʅɸʏʉ

ʋʊʆʉʃɲʃʉɼɽʉʐʎɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲ
ʏɻʆɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻɲʋʊʉʍʏɿʃʉʑʎ
ʋʊʆʉʐʎ
ʏɻʆʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋʉʐʉʔɸʀʄɸʏɲɿ
ʍɸɲʐʇɻʅɹʆɻɸʆɷʉʃʌɳʆɿɲ ʋʀɸʍɻ
ʏɻʍʐʅʋʀɸʍɻʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐ
ʅʐɸʄʉʑ
ʏʉʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉɲʋʊ
ʋʀɸʍɻɼɷɿɼɽɻʍɻʆɸʑʌʘʆ
ʏʉʋʊʆʉʄʊɶʘɲʋʊʔʌɲʇɻʎ
ʃʉʀʄʉʐʍʋʄɳʖʆʉʐ;ɹʆʏɸʌʉ͕
ʉʐʌɻʏɼʌɲͿɼɷɿɳʏɲʍɻʎʏɻʎ
ʃɳʗɲʎʏʘʆʍʐʅʋɲɶʙʆ
ʍʋʄɳʖʆʘʆ



ɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗

¾

ɲʑʇɻʍɻʏɻʎʊʌɸʇɻʎʃɲɿʏʉʐɴɳʌʉʐʎ

¾

ʅʐʁʃɼɲɷʐʆɲʅʀɲ

¾

ɴʄɳɴɸʎʍʏʉɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʏʉʐ
ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʉʑʍʘʄɼʆɲ

¾

ʗʐʖɿɲʏʌɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ;ɳɶʖʉʎ͕
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ͕ʗʑʖʘʍɻͿ

¾

ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ

¾

ʐʋɸʌɶʄʐʃɲɿʅʀɲ

¾

ɲʌʏɻʌɿɲʃଫ ʐʋଡʌʏɲʍɻ

¾

ɲʆʉʍʉʃɲʏɲʍʏʉʄଫ

¾

ʉʍʏɸʉʋʊʌʘʍɻ;ʍɸʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ
ʖʌɼʍɻͿ



ʉʃʀʆɷʐʆʉʎɸʅʔɳʆɿʍɻʎʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɲʐʇɳʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎɷʊʍɻʎʃɲɿ
ʏʉʐɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎʏʉʐʎ͕ɶɿ
ɲʐʏʊɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʅɿʃʌʊʏɸʌʉɷʐʆɲʏʊ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ



ɸʋɸɿɷɼʐʋɳʌʖɸɿʃʀʆɷʐʆʉʎ
ɶɲʍʏʌʉʋʄɻɶʀɲʎ ʃɲɿɲɿʅʉʌʌɲɶʀɲʎɲʋʊʏʉ
ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʊ͕ɿɷɿɲʀʏɸʌɲʊʏɲʆ
ʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿʅɸɀɇȰɌ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʍʐʆʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ɲʆʏɿʊʇɿʆɲ ʃɲɿʃʐʌʀʘʎ
ȸϮ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎɼɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎʋʌʘʏʉʆʀʘʆ

Ⱦʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɼ
ɅȰɆȰȳɃɁɈȵɇ
ɉɷʌʉʃʉʌʏɿɺʊʆɻ
Ⱦʉʌʏɿɺʊʆɻ
Ʌʌɸɷʆɿɺʉʄʊʆɻ
ɀɸɽʐʄʋʌɸɷʆɿɺʉʄʊʆɻ
ȴɸʇɲʅɸɽɲɺʊʆɻ

ȰʆʏɿʔʄɸɶͲ
ʅʉʆʙɷɻʎ
ɿʍʖʑʎ
ϭ
Ϭ͘ϴ
ϰ
ϱ
Ϯϱ

ȾɲʏɲͲ
ʃʌɳʏɻʍɻ
ʆɲʏʌʀʉʐ
ϭ
ϭ
Ϭ͘ϴ
Ϭ͘ϱ
Ϭ

ȻʍʉɷʑʆɲͲ ȴɿɳʌʃɸɿɲ
ʅɻɷʊʍɻ
ʃɲʏɲͲ
;ŵŐͿ
ʍʏʉʄɼʎΎ
ϮϬ
ϴͲϭϮ Ś
Ϯϱ
ϴͲϭϮ Ś
ϱ
ϭϮͲϯϲ Ś
ϰ
ϭϮͲϯϲ Ś
Ϭ͘ϳϱ
ϯϲͲϳϮ Ś

Ύȴɿɳʌʃɸɿɲʃɲʏɲʍʏʉʄɼʎ;ʖʌʊʆʉʎɻʅɿɺʘɼʎͿʏʉʐɳʇʉʆɲɸʋɿʆɸʔʌʀɷɿɲͲ ʐʋʊʔʐʍɻ

ɍɻʅɿʃʊ ɲʆɳʄʉɶʉʏʉʐɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʉʑ
ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɼ '
ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ͗
Ͳȵʋʙɷʐʆɻʍʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ɲʋʊʃɲʃʙʍɸɿʎʏʉʐɁɀ
ͲɁɸʐʌɲʄɶʀɲʏʌɿɷʑʅʉʐʹ ȳʄʘʍʍʉʔɲʌʐɶɶɿʃɼʆɸʐʌɲʄɶʀɲ
ɍʉʌɼɶɻʍɻ͗
ɲʋʊʏʉʍʏʊʅɲ;ϭϬͲϭϱϬŵŐͬĚĂǇͿ͕ ɸʆɷʉʌʌɲʖɿɲʀʘʎ ;ϱϬͲϮϬϬϬʅŐͬĚĂǇͿ
Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗
ʐʋʊʏɲʍɻ͕ʐʋʉɽɸʌʅʀɲ͕ʆʐʍʏɲɶʅʊ͕ɺɳʄɻ͕ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ͕
ʉʇɸʀɲʍʑɶʖʐʍɻ
ɻ ɲʋʊʏʉʅɻɷɿɲʃʉʋɼʉɷɻɶɸʀʍɸʋɲʌɲɿʍɽɼʍɸɿʎ͕ʅɲʆɿɲʃɼʗʑʖʘʍɻ͕
ɸʋɿʄɻʋʏɿʃɹʎʃʌʀʍɸɿʎ
&ƌŽŵŵ',͘ĂĐůŽĨĞŶĂƐĂŶĂĚũƵǀĂŶƚĂŶĂůŐĞƐŝĐ͘:WĂŝŶ^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞ
ϭϵϵϰ͖ϵ͗ϱϬϬͲϱϬϵ͘



ɻʅʐʉʖɲʄɲʌʘʏɿʃɼ ʏʉʐʎɿɷɿʊʏɻʏɲ
ʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍɸɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎ
ʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃɼʎ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɼʎ
ɷʌɳʍɻʎʏʉʐ'ʍʏʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʏʉʐɁɀ



ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɲɷɸɷʉʅɹʆɲ
ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆʏɻʆɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼ
ɷʌɳʍɻʏʉʐʎʄʊɶʘʏʉʐʊʏɿ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʅɸɿʙʍʉʐʆʏɻ
ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏʉʆ
ʋʊʆʉʃɲɿʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ
ʋɲʄʀʆɷʌʉʅʉɲʅʆɻʍʀɲ





ʃʄɿʆɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎɲʆɲɷɸɿʃʆʑʉʐʆʏɻ
ʖʌɻʍɿʅʊʏɻʏɲʏʉʐʎ͕ʃɲɿɸɿɷɿʃɳʏɻʎ
ʃʄʉʆɲɺɸʋɳʅɻʎ ;ZŝǀŽƚƌŝůͿʃɲɿʏɻʎ
ɷɿɲɺɸʋɳʅɻʎ ;^ƚĞĚŽŶͿ͕ɶɿɲʏɻ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎʍʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ
ʍʐʆʉɷɸʑɸɿʋɲɽɼʍɸɿʎʏʉʐȾɁɇ
;ʏʌɲʑʅɲʏʉʐɁɀ͕ʍʃʄɼʌʐʆʍɻʃɲʏɳ
ʋʄɳʃɲʎ͕ʋʄɳɶɿɲʅʐɲʏʌʉʔɿʃɼ
ʍʃʄɼʌʐʆʍɻͿ
Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗ ʃɲʏɲʍʏʉʄɼ͕
ɸʋɿɽɸʏɿʃɼʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ͕ɶʆʘʍɿɲʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ;ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʋʌʉʍʉʖɼʎ͕
ʆʉɻʅʉʍʑʆɻʎ͕ʃʌʀʍɻʎ͕ʅʆɼʅɻʎͿ͕
ɸʇɳʌʏɻʍɻʃɲɿɲʆʉʖɼ;ʍɸʖʌʊʆɿɲ
ʖʌɼʍɻͿ

ʏʉɲʆʏɿʁʍʏɲʅɿʆɿʃʊ ʉʌʔɸʆɲɷʌʀʆɻ ;EŽƌĨůĞǆͿʃɲɿʉ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʏʉʐʅɸʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ ;EŽƌŐĞƐŝĐͿ͕
ʍʐʆɼɽʘʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɶɿɲʏʉʋʊʆʉʃɲɿʏʉʅʐɿʃʊ
ʍʋɲʍʅʊʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊɷɿɳʔʉʌɸʎɲɿʏʀɸʎ
;ʉʍʔʐɲʄɶʀɲ͕ɲʐʖɸʆɲʄɶʀɲ ɼʏʌɲʑʅɲͿ

Ɉɿɺɲʆɿɷʀʆɻ ;^ŝƌĚĂůƵĚͿ






ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɶɿɲɸʋʙɷʐʆʉʐʎ
ʅʐʁʃʉʑʎʍʋɲʍʅʉʑʎʃɲɿ
ʍʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ʄʊɶʘʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɲʌɲʖʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆɲʏɻʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʎʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲʏʉʐ
ʅʐʉʋɸʌɿʏʉʆɿɲʃʉʑ ʍʐʆɷʌʊʅʉʐʃɲɿ
ʍʏɻʋʌʉʔʑʄɲʇɻɲʋʊʏɻʖʌʊʆɿɲ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ
ɻʃʄɿʆɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸɿ
ʏɻʖʌɼʍɻʏɻʎʍɸɷɿɳʔʉʌɸʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐ


¾

¾

¾


¾

¾







ʉɿɿɷɿʊʏɻʏɸʎʏɻʎɹʆɲʆʏɿʏɻʎ
ʍʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͕ʔɲʀʆɸʏɲɿʋʘʎ
ʉʔɸʀʄʉʆʏɲɿʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎ
ʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃɼʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎʏʘʆ
ʃɿʆɻʏɿʃʙʆʆɸʐʌʙʆʘʆʅɸ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʅɸʀʘʍɻʏɻʎ
ʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻʎʏʘʆʆʘʏɿɲʀʘʆ
ʃɿʆɻʏɿʃʙʆʆɸʐʌʙʆʘʆ
ʄʊɶʘʏʘʆʍʐʖʆʙʆɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ;ʐʋʊʏɲʍɻ͕ɲɷʐʆɲʅʀɲ͕
ʃɲʏɲʍʏʉʄɼͿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿ
ɹʆɲʌʇɻʅɸʖɲʅɻʄɹʎɷʊʍɸɿʎʃɲɿ
ʍʏɲɷɿɲʃɼʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻ

ɸʆɷɸʀʇɸɿʎ͗
ɲʆɽɸʃʏɿʃʊʅʐʉʋɸʌɿʏʉʆɿɲʃʊ
ʍʑʆɷʌʉʅʉ
ʍʏɻʆʊʍʉʏʉʐɳʆʘʃɿʆɻʏɿʃʉʑ
ʆɸʐʌʙʆɲ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎʖʌʊʆɿɲʎ
ɻʅɿʃʌɲʆʀɲʎ
;ɹɶʃʌɿʍɻɲʋʊʏʉ&Ͳ ϭϬͬϮϬϭϬͿ
ʋɿɽɲʆʊʏɸʌɸʎʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗
ʋɲʌɳʄʐʍɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʎʅʐɿʃɼʎ
ʉʅɳɷɲʎɲʋʊʏɻʆɸʋɿɽʐʅɻʏɼ
ɲʄʄɸʌɶɿʃɹʎɲʆʏɿɷʌɳʍɸɿʎ

ƌĞǌǌŽ:͘WŽƐƐŝďůĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨďŽƚƵůŝŶƵŵ ƚŽǆŝŶŽŶƉĂŝŶ͘ůŝŶ :WĂŝŶ͘ϮϬϬϮEŽǀͲĞĐ͖ϭϴ;ϲ^ƵƉƉůͿ͗^ϭϮϱͲϯϮ͘
ZĂũWW͘ŽƚƵůŝŶƵŵ ƚŽǆŝŶƚŚĞƌĂƉǇŝŶƉĂŝŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ŶĞƐƚŚĞƐŝŽů ůŝŶ EŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂ͘ϮϬϬϯĞĐ͖Ϯϭ;ϰͿ͗ϳϭϱͲϯϭ



ɷʌɳʍɻʃɲʏɳʏɻʎ
ʍʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʄʊɶʘ
ɸʋʀɷʌɲʍɼʎʏɻʎʍʏɻʆ
ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʏɻʎ
ɲʃɸʏʐʄʖʉʄʀʆɻʎ ;ŚͿ
ʍʏʉʐʎʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʉʑʎ
ʆɸʐʌʙʆɸʎʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɳ͕ɲʄʄɳʃɲɿ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻʅɹʍʘ
ʋʉʄʄʙʆʃɸʆʏʌɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ

ɹʖʉʐʆɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻʃɲɽʙʎ
ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉʏɻʎ
ʃɸʆʏʌɿʃɼʎɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
;ǁŝŶĚ ƵƉͿʋʉʐʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍʏʉ
ɸʋʀʋɸɷʉʏʘʆʉʋɿʍɽʀʘʆʃɸʌɳʏʘʆ
ʏʉʐɁɀ͕ʏʊʍʉʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʉʐ
ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑ ʊʍʉʃɲɿʏʉʐ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ



ɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎɸʀʆɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻ͕ɲʄʄɳɻʅɹʖʌɿ
ʏʙʌɲɸʅʋɸɿʌʀɲɸʀʆɲɿ
ɸʆɽɲʌʌʐʆʏɿʃɼʍɸ
ɷɿɳʔʉʌɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʖʌʊʆɿʘʆɸʋʙɷʐʆʘʆ
ʍʐʆɷʌʊʅʘʆʅɸ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
;ʃɲʄʉɼɽɻɼʃɲʃʉɼɽɻͿ
ɲʄʄɳʃɲɿʍʏʉʆʉʇʑ
ʅɸʏɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃʊʋʊʆʉ






ɷɸʇʏʌʉʅɸɽʉʌʔଊʆɻ
ɲʆɲɿʍɽɻʏɿʃʊʃɸʏɲʅʆɻ
ʏʉɲʆʏɿɿʃ ɲʅɲʆʏɲɷʆɻ
ɻʅɸʅɲʆʏʆɻ ;ʅɸଡɶʃʌɿʍɻ
ɶɿɲʏɻʆɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎ
ʆʍʉʐ ůǌŚĞŝŵĞƌͿ





Ⱦɸʏɲʅʆɻ

ɻʋɸʌɿɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʏɻʎ
ɷɸʇʏʌʉʅɸɽʉʌʔଊʆɻʎ ɸʆɿʍʖʑɸɿʏɻʆ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲʃɲɿʅɸɿʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɹʎɲʆɳɶʃɸʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎ
ʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍɸʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ɸʋɹʅɴɲʍɻɶɿɲʃɲʃʉɼɽɻʆʊʍʉʏʘʆ
ʉʍʏʙʆ
ɶɿɲʏɻʆɲʅɲʆʏɲɷʆɻ ʃɲɿʏɻʆ
ʅɸʅɲʆʏʆɻ ʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅଡʆɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʎʘʎ
ɸʋɿʃʉʐʌɿʃɳɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳ͕୬ʍʏɸ ɷɸʆ
ʋʌʉʏɸʆɸʏɲɿ ɻʃʄɿʆɿʃଫ ʏʉʐʎ
ɸʔɲʌʅʉɶଫ





WĂƌƐŽŶƐ'͘EDƌĞĐĞƉƚŽƌƐĂƐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌĚƌƵŐĂĐƚŝŽŶŝŶŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ͘Ƶƌ :
WŚĂƌŵĂĐŽů ϮϬϬϭ͖ϰϮϵ͗ϳϭͲϳϴ͘
tĞŝŶďƌŽƵŵ ͕ĞƚĂů͘WƌĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞĂŶĚƉŽƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞǆƚƌŽŵĞƚŚŽƌƉŚĂŶƉƌŽǀŝĚĞƐ
ƐƵƐƚĂŝŶĞĚƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƉŽƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉĂŝŶĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚĞƉŝĚƵƌĂůĂŶĂůŐĞƐŝĂ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͘ĂŶĐĞƌϮϬϬϯ͖ϵϳ͗ϮϯϯϰͲϮϯϰϬ͘

ʊʏɲʆɻʄɿɷʉʃɲʂʆɻ
ɸʅʔɲʆɺɸɿ ɸʋɲʌʃଫ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃଫ ɷʌଊʍɻ ɲʄʄଊ
ʅɸɴʌɲʖɸɲ ɷɿଊʌʃɸɿɲ͕
ʅʋʉʌɸ ʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳɻɲʋʊʏʉʐ
ʍʏʊʅɲʏʉʎʅɸʇɿʄɸʏʀʆɻ
;DĞǆŝƚŝůͿʅɸ
ʋɲʌɲʏɸʏɲʅଡʆɻ ɷʌଊʍɻ

ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ͗
ʅɸɿʙʆɸɿʏɻʆʃɸʆʏʌɿʃɼɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃɼ
ɸʃʔʊʌʏɿʍɻ ʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉʐ
ʏʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆʏʉʋʊʆʉʍʏʉʔʄʉɿʊʏʉʐ
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐʃɲɿʏʉɁɀ
ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ͗
¾ ɷɿɳʔʉʌɲʍʑʆɷʌʉʅɲ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
¾ ɲʆɽɸʃʏɿʃʊʃɲʌʃɿʆɿʃʊ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ
¾ ʖʌʊʆɿɸʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɸʎʘʎ
ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊʏɻʎɸʅʔɳʆɿʍɻʎʏʉʐʎ
¾ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʉʇɹʉʎ
ʅɸʏɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐʍʏɲ
ʋʄɲʀʍɿɲʋʉʄʐɷʑʆɲʅʉʐʍʖɼʅɲʏʉʎ
ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎʋɿɽɲʆɳʏɻʆɸʇɹʄɿʇɻ
ʏʉʐʍɸʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉ







ʍɸɷʊʍɻϭϬϬͲϰϬϬŵŐ ʏɻʆ
ɻʅɹʌɲ͕ɲʆɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿ
ɲʆʏɹʆɷɸɿʇɻɲʋʊʏʉ
ʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃʊ;Ϯʉʐɼϯʉʐ
ɴɲɽʅʉʑʃʉʄʋʉʃʉɿʄɿɲʃʊ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊͿ
ʍʐʖʆɹʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎʏɻʎɸʀʆɲɿɲʐʏɹʎ
ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏʉ
ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ
;ʆɲʐʏʀɲ͕ɷɿɳʌʌʉɿɲͿ

ɍʉʌɼɶɻʍɻ͗
¾ ɸʋɿʍʃʄɻʌɿɷʀʘʎ ;ʍɸɸʔɳʋɲʇɷʊʍɸɿʎ
ϱϬʹϭϱϬʅŐ ɼʍɸʍʐʆɸʖɼɹɶʖʐʍɻϭϱϬʹ
ϵϬϬʅŐ ɻʅɸʌɼʍɿɲɷʊʍɻͿ
¾ ɸʆɷʉʌɲʖɿɲʀɲ
¾ ɸʆɷʉʔʄɹɴɿɲʃɲɿɸʆɷʉʅʐʁʃɳ;ϮʅŐͬŬŐͿ
¾ ɷɿɲɷɸʌʅɿʃɳ ɸʋɿɽɹʅɲʏɲʃɲɿɲʋʊʏʉʐ
ʍʏʊʅɲʏʉʎ
Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗
ɺɳʄɻ͕ʐʋʆɻʄʀɲ͕ʇɻʌʉʍʏʉʅʀɲ
ʐʋʊʏɲʍɻ͕ɴʌɲɷʐʃɲʌɷʀɲ;ʍɸʅɸɶɳʄɸʎ
ɷʊʍɸɿʎͿ͕ʃɲʏɲʍʏʉʄɼ͕ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ
ɸʋɲʆɸʅʔɳʆɿʍɻʎ;ƌĞďŽƵŶĚ ʐʋɹʌʏɲʍɻͿ







ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ͗ ʍɸɷʍɻ
Ϭ͕ϭͲϬ͕ϭϱŵŐͬŬŐʃɲʏଊ ʏɻʆଡʆɲʌʇɻ
ʃɲɿʏɿʏʄʉʋʉɿɸʏɲɿ ɲʆɳʄʉɶɲʏɻʆ
ʃʄɿʆɿʃɼɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʃɲɿʏɻʆ
ɸʅʔɳʆɿʍɻʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿ୬ʆ
ʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗ʉɲʌɶʊʎ
ʄɲʆɽɳʆʘʆʖʌʊʆʉʎɲʆʏʀɷʌɲʍɻʎ͕
ɻʅɸʀʘʍɻʏɻʎʉʋʏɿʃɼʎʉʇʑʏɻʏɲʎ͕
ʉɿʋɲʌɲɿʍɽɼʍɸɿʎ͕ɻʃɲʏɲʍʏʉʄɼ
ʃɲɿɻɺɳʄɻ
ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿɻʍʐʆʖʉʌɼɶɻʍɻ
ʅɿɲʎɴɸʆɺʉɷɿɲɺɸʋʀʆɻʎ ;ƐƚĞĚŽŶ
ϱŵŐͿ

&ŝƚǌŐŝďďŽŶ:͕sŝŽůĂZ͘WĂƌĞŶƚĞƌĂůŬĞƚĂŵŝŶĞĂƐĂŶĂŶĂůŐĞƐŝĐĂĚũƵǀĂŶƚĨŽƌƐĞǀĞƌĞƉĂŝŶ͗ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĂƵĚŝƚŽĨĂ
ƉƌŽƚŽĐŽůĨŽƌĂƉĂůůŝĂƚŝǀĞĐĂƌĞƵŶŝƚ͘:WĂůůŝĂƚ DĞĚϮϬϬϱ͖ϴ͗ϰϵʹϱϳ

ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ͗
ʍʏɲɽɸʌʉʋʉɿʉʑʆʏɻʆʃʐʏʏɲʌɿʃɼʅɸʅɴʌɳʆɻʏʘʆ
ʆɸʐʌɿʃʙʆʃʐʏʏɳʌʘʆɸʅʋʉɷʀɺʉʆʏɲʎʏɻɷɿɳʆʉɿʇɻʏʘʆ
ɷɿɲʑʄʘʆɁɲнʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎ
ɸʃʋʊʄʘʍɻʎ ʃɲɿʏʉʆɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʏɻʎʅɸʏɳɷʉʍɻʎ
ʏʘʆʙʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʍʏʉȾɁɇ
ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ͗
ɷɿɳʔʉʌɸʎʅʉʌʔɹʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐʋʉʐ
ɲʆʏɿʍʏɹʃʉʆʏɲɿʍɸɳʄʄɸʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎʃɲɿʃʐʌʀʘʎ
ʊʏɲʆʍʐʆʐʋɳʌʖɸɿɷʐʍɲɿʍɽɻʍʀɲ
;ʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ ʆɸʐʌɲʄɶʀɲ͕ɷɿɲɴɻʏɿʃɼ
ʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ͕ʋʊʆʉʎʅɹʄʉʐʎʔɳʆʏɲʍʅɲͿ



ʖʌɼʍɿʅɻɶɿɲʏʀɸʄɲʏʏʙʆɸɿʏʉʆ
ɲʆɽɸʃʏɿʃʊʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʆʉ
ʃɲɿʊʏɲʆʍʐʆʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʅɸ
ʉʋɿʉɸɿɷɼ ʔɲʀʆɸʏɲɿʋʘʎɲʐʇɳʆɸɿ
ʏɻʆɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻɲʋʊʏʉʋʊʆʉ
ʃɲʏɳϮϬͲϯϬйʃɲɿɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻ
ʅɸʀʘʍɻʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆʍɸ
ʉʋɿʉɸɿɷଫ ʃɲʏɳϮϱͲϱϬй
ɉʋʉɲʆɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎ ɷʊʍɸɿʎ;фϭ
mg/kg ʍɸɷʊʍɻɸʔʊɷʉʐʃɲɿфϮϬ
ʅg/kg/min ʍɸʍʐʆɸʖɼ
ɹɶʖʐʍɻͿÎ ɸʐɸʌɶɸʏɿʃɹʎʍʏɲ
ʋʄɲʀʍɿɲʋʉʄʐʋɲʌɲɶʉʆʏɿʃɼʎ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲʎ

ɸʆɷʉʔʄɹɴɿɲ ;ʍɸɷʊʍɸɿʎ
ʃʐʅɲɿʆʊʅɸʆɸʎɲʋ ϭͲϱ
ŵŐͬŬŐ ʍɸɴʌɲɷɸʀɲɹɶʖʐʍɻ
ɸʆʏʊʎϮϬͲϯϬʄɸʋʏɳͿ



ʅɸʋʌʉʍʉʖɼʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎ
ʅɸɿʍʏʉʌɿʃʊ
ʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃɼʎʆʊʍʉʐ
;ȸȾȳʃɲɿŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐʃɲʏɳ
ʏɻʆɹɶʖʐʍɻͿ



ʏʉʋɿʃଊ ʅɸʏɻʆʅʉʌʔଫ
ɲʄʉɿʔ୬ʆ ;ʋʌɿʄʉʃɲʂʆɻ ʃɲɿ
ʄɿɷʉʃɲʂʆɻ͕D>Ϳ
ଫɷɿɲɷɸʌʅɿʃʙʆ
ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʘʆ;ʄɿɷʉʃɲʂʆɻ
ϱй͕>ŝĚŽĚĞƌŵ͕sĞƌƐĂƚŝƐͿ





ɲʆɸʋɿɽୟʅɻʏɸʎ ɸʆଡʌɶɸɿɸʎ͗
ʐʋʏɲʍɻ͕ʄଫɽɲʌɶʉʎ͕ɲʌʌʐɽʅɸʎ͕
ʏʌʅʉʎ



ʐʗɻʄʊɷɸʀʃʏɻʐʋʉʗʀɲʎɶɿɲ
ͨʋʌʉɸɿɷʉʋʉɿɻʏɿʃɳʃʄɿʆɿʃɳ
ʍɻʅɸʀɲͩɲʋʊʏʉȾɁɇ
;ʋɸʌɿʍʏʉʅɲʏɿʃɼ ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɲ͕
ɺɳʄɻ͕ɲʆɻʍʐʖʀɲ͕ʍʑɶʖʐʍɻ͕
ʍʋɲʍʅʉʀ͕ɶɸʆɿʃɸʐʅɹʆɻ
ʃɲʏɲʍʏʉʄɼʏʉʐȾɁɇ͕ɳʋʆʉɿɲͿ
ʄʊɶʘʐʋɸʌɷʉʍʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐɈȰ

ʍʐʖʆɼʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɲɲʋʊ
ʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʎɸʀʆɲɿ
ʉɸʌɸɽɿʍʅʊʎʏʉʐ
ɷɹʌʅɲʏʉʎʃɲɿʏʉ
ɸʇɳʆɽɻʅɲ

¾

ϴʋʄɳʍɿɲʍʐɶɶɹʆɸɿɲʋʌʉʎʏʉʆ
ʐʋʉɷʉʖɹɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʃʄʉʆɿɷʀʆɻ

¾

ɉʋʆʘʏɿʃʊʃɲɿʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃʊʍɸɀ͘ȵ͘Ⱥ͘

¾

ɀɸɿʙʆɸɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳʏɿʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɲʆɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

¾

ȵʆɿʍʖʑɸɿʏɻɷʌɳʍɻʏʘʆʏʉʋɿʃʙʆ
ɲʆɲɿʍɽɻʏɿʃʘʆ

¾

Ȱʆɲʄɶɻʍʀɲʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɲʆʏʉʖɼ
ʍʏɲʉʋɿʉɸɿɷɼ
ŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐǇ͘ϮϬϭϮ:ƵŶ͖ϭϭϲ;ϲͿ͗ϭϯϭϮͲϮϮ





ʏɲɷɿɲɷɸʌʅɿʃɳ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏɲ
ʄɿɷʉʃɲʂʆɻʎ ɸʀʆɲɿɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ɲʋʊʏʉ&ɶɿɲʏɻ
ʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ ʆɸʐʌɲʄɶʀɲ
ʃʄɿʆɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎ
ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐʎ
ʃɲɿʍɸɳʄʄɲɸʆʏʉʋɿʍʅɹʆɲ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃɳʍʑʆɷʌʉʅɲ
;ɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ͕
ʋʊʆʉʅɸʏɳɲʋʊʅɲʍʏɸʃʏʉʅɼ͕
ʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ
ʅɸ,/s͕ZW^Ϳ

ͨWĞƌŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐǇƐƚĞŵŝĐɲϮĂŐŽŶŝƐƚƐĚĞĐƌĞĂƐĞ
ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀĞŽƉŝŽŝĚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉĂŝŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇ͕
ĂŶĚŶĂƵƐĞĂ͘ZĞĐŽǀĞƌǇƚŝŵĞƐĂƌĞŶŽƚƉƌŽůŽŶŐĞĚ͘
ŽŵŵŽŶĂĚǀĞƌƐĞĞĨĨĞĐƚƐĂƌĞďƌĂĚǇĐĂƌĚŝĂĂŶĚ
ĂƌƚĞƌŝĂůŚǇƉŽƚĞŶƐŝŽŶ͘dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨɲϮĂŐŽŶŝƐƚƐŽŶ
ĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶŽƌŚǇƉĞƌĂůŐĞƐŝĂƌĞŵĂŝŶƐƵŶĐůĞĂƌ
ďĞĐĂƵƐĞǀĂůŝĚĚĂƚĂĂƌĞůĂĐŬŝŶŐͩ







ʋʉʄʑɸʃʄɸʃʏɿʃʊʎɲɶʘʆɿʍʏɼʎʏʉʐ
ʐʋʉɷʉʖɹɲʏʉʐɴɲʆɿʄʄʉɸɿɷʉʑʎ
ʏʑʋʉʐϭ;dZWsͲϭͿ
ɲʌʖɿʃɳɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʉɿ
ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ ʅɸɹʃʔʌɲʍɻ
dZWsͲϭʃɲɿʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲ
ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿʅɿɲʋɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆɻ
ʃɲɿɲʆɲʍʏʌɹʗɿʅɻ
ɲʋɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɼʌɿʘʆʆɸʐʌɲʇʊʆʘʆ ʏʘʆ
ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ɻʉʋʉʀɲ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʐʋɸʑɽʐʆɻɶɿɲʏɻʆ
ɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻɲʋʊʏʉɳʄɶʉʎ



ʃʐʃʄʉʔʉʌɸʀʍɲʆʃʌɹʅɲʍɸ
ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻϬ͕ϬϮϱйɼϬ͕Ϭϳϱй
ɶɿɲʏʉʋɿʃɼɸʋʀɽɸʍɻʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐʃʐʌʀʘʎɲʄʄɳʃɲɿʍɸ
ɸʋʙɷʐʆɸʎɲʌɽʌʀʏɿɷɸʎʅɿʃʌʙʆ
ɲʌɽʌʙʍɸʘʆ
ʋʌʊʍʔɲʏɲ͕ʃʐʃʄʉʔʊʌɻʍɸʍɸ
ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉɷɸʌʅɲʏɿʃʊ
ɸʋʀɽɸʅɲʐʗɻʄɼʎʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ
ϴй;YƵƚĞŶǌĂͿʅɸɹʆɷɸɿʇɻʏɻ
ʖʌɼʍɻʏɻʎʍɸʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ





ʅɸʄɹʏɸʎʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆʏɻʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳʏɻʎʍɸ
ʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ ʆɸʐʌɲʄɶʀɲʃɲɿ
ʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɻ
ʅɸʏʉʆɿʊ,/s
ɻʃʄɿʆɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ
ʔɲʆɸʌʙʆɸɿʋʘʎɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʆʆɲɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀʃɲɿ
ʍɸɳʄʄɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ



ɻʃʐʌɿʊʏɸʌɻʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸʀʆɲɿɻʋʌʊʃʄɻʍɻ
ʃɲʐʍɲʄɶʀɲʎʃɲɿɸʌɸɽɿʍʅʉʑ
ʏʉʐɷɹʌʅɲʏʉʎ͕ɻʉʋʉʀɲ
ʅʋʉʌɸʀʃɲɿʆɲʅɸɿʘɽɸʀɸɳʆ
ɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆʍʘʍʏɳʉɿ
ʉɷɻɶʀɸʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎ

;ĚƌŽŶĂďŝŶŽůͲDĂƌŝŶŽů͕ŶĂďŝůŽŶĞͲĞƐĂŵĞƚ ʃɲɿ^ĂƚŝǀĞǆͿ




ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɹʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎʅɹʍʘʍʑʆɷɸʍɻʎ
ʅɸɸɿɷɿʃʉʑʎʐʋʉɷʉʖɸʀʎ;ϭʃɲɿϮͿ
ʋʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͕ʏʉ
ʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊʃɲɿʏʉɲʆʉʍʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲʍʏɻʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ɸʆʏʉʑʏʉɿʎ͕ʏʊʍʉʉɿɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ;ʃɲʏɲʍʏʉʄɼͿʊʍʉʃɲɿ
ɻɽɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻ
ʖʉʌɼɶɻʍɼʏʉʐʎ͕ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʐʆʏɻʆɸʐʌɸʀɲ
ʖʌɼʍɻʏʉʐʎ







ʔɲʀʆɸʏɲɿʋʘʎɹʖʉʐʆɲʆʏɿʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
ʃɲɿɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻ͕ʏʊʍʉʍʏʉʆ
ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊ ʊʍʉʃɲɿʍʏʉʖʌʊʆɿʉ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ;ɿʆʉʅʐɲʄɶʀɲͿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʘʎɲʆʏɿɸʅɸʏɿʃɳʃɲɿ
ɷɿɸɶɸʌʏɿʃɳʏɻʎʊʌɸʇɻʎʍɸ
ʃɲʌʃɿʆʉʋɲɽɸʀʎɲʍɽɸʆɸʀʎ
ɶɿɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʍʋɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʋʉʐʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍʏɻʍʃʄɼʌʐʆʍɻ
ʃɲʏɳʋʄɳʃɲʎ

ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ͗
ɸʃʏʊʎʏɻʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʎɷʌɳʍɻʎʄʊɶʘʏɻʎɸʋʀɷʌɲʍɼʏɻʎʍʏɲʉʍʏɳ͕
ʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɹʖɸɿʃɲɿʃɸʆʏʌɿʃɼɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼɷʌɳʍɻ
ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ͗
ʋʊʆʉɲʋʊʉʍʏɿʃɹʎʅɸʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ɁʊʍʉʎWĂŐĞƚ͕ʍʑʆɷʌʉʅʉʍʑʅʋʄʉʃʉʐ
ʋɸʌɿʉʖɿʃʉʑ ɳʄɶʉʐʎ;ZW^Ϳ͕ʋʊʆʉʅɹʄʉʐʎʔɳʆʏɲʍʅɲ
ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ͗ ɸʆɷʉʅʐʁʃɳ͕ɸʆɷʉʔʄɹɴɿɲ͕ɸʋɿʍʃʄɻʌʀɷɿɲ ʃɲɿɲʋʊʏʉʌɿʆɿʃʊ
ɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʍɸɷʊʍɻϭϬϬͲϮϬϬ/͘hͬ͘Ϯϰʘʌʉ
Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͗ ʐʋʉɲʍɴɸʍʏɿɲɿʅʀɲ͕ʆɲʐʏʀɲ͕ɹʅɸʏʉ͕ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼ
ɲɶɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼ;ĨůĂƐŚŝŶŐͿʃɲɿʆɸʐʌɿʃʊʏɻʏɲ

ȷʉʄɿʆɷʌʉʆɿʃʊ ʉʇʑ;ǌŽŵĞƚĂͿ͗
ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎɷʌɳʍɻʎ͗
ɲʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎɷʌɳʍɻʎʏʘʆ
ʉʍʏɸʉʃʄɲʍʏʙʆ ʃɲɿʅɸʀʘʍɻʏɻʎ
ʐʋɸʌɲʍɴɸʍʏɿɲɿʅʀɲʎ ʍɲʆ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏʘʆʉʍʏɸʉʄʐʏɿʃʉʑ
ʏʑʋʉʐʅɸʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏʉʐ
ʃɲʌʃʀʆʉʐ
ȵʆɷɸʀʇɸɿʎ͗ʍɸʉʍʏɿʃɹʎ
ʅɸʏɲʍʏɳʍɸɿʎɲʋʊʃɲʌʃʀʆʉ
ʅɲʍʏʉʑ͕ʋʆɸʑʅʉʆɲ͕ʋʌʉʍʏɳʏʉʐ
;ʉʍʏɸʉʄʐʏɿʃʉʑʏʑʋʉʐͿ͕
ʋʉʄʄɲʋʄʉʑʆ ʅʐɹʄʘʅɲ







ʏʉʆɸʊʏɸʌʉɷɿʔʘʍʔʉʆɿʃʊ ʅɸʏɿʎʄɿɶʊʏɸʌɸʎ
ʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎʃɲɿʏɻʆʋʄɹʉʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɷʌɳʍɻʍʏɿʎʉʍʏɿʃɹʎ
ʅɸʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿʍɸɲʌɶɼɸʆɷʉʔʄɹɴɿɲɹɶʖʐʍɻ
;ϰŵŐ ʍɸϭϱʄɸʋʏɳʃଊɽɸ ϮͲϯɸɴɷʉʅଊɷɸʎͿ
ɲʆɸʋɿɽୟʅɻʏɸʎ ɸʆଡʌɶɸɿɸʎ͗
ʐʋɲʍɴɸʍʏɿɲɿʅɲ͕ɶʌɿʋʋ୬ɷɸʎ ʍୟʆɷʌʉʅʉ
;ʋʐʌɸʏʊʎ͕ʅʐɲʄɶʀɸʎͿ͕ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ͕ʐʋʆɻʄʀɲ͕ʍʑɶʖʐʍɻ͕
ʆɸʔʌʉʏʉʇɿʃʏɻʏɲ ;ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʋʌʉʍɲʌʅʉɶଫ ʏɻʎɷʉʍʉʄʉɶɲʎ ʍɸɲʍɽɸʆɸʎ
ʅɸɷɿɲʏɲʌɲʖଫ ʏɻʎʆɸʔʌɿʃଫʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɲʎͿ

ȸɸʋɿʄʉɶɼʏʉʐʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃʉʑ ʃɲɿɻɸʃʋʄɼʌʘʍɻ
ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼʎɲɶʘɶɼʎɸʇɲʌʏɳʏɲɿ
ɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʆʊɻʍɻʏʉʐɸʀɷʉʐʎʏʉʐ
ʋʊʆʉʐ ʃɲɿʏɻʔʐʍɿʃɼʃɲɿʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐɲʍɽɸʆʉʑʎ͘
ȸɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʖʌʊʆɿʉʐʋʊʆʉʐ
ʅɸʏɲʍʐʆʉɷɳ ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʍɲʆʅɿɲʃʉʋɿʙɷɻʎ
ɸʐɲʀʍɽɻʏɻ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ͕ ʃɲʏɳʏɻʆ
ʉʋʉʀɲɻʍʐʖʆɼɸʋɲʔɼʅɸʏʉʆɲʍɽɸʆɼ
ɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɶɿɲʆɲ
ɷɿɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀɻʍʘʍʏɼɸʋɿʄʉɶɼʏʉʐʎ͘

Ȼʍʖʑʎ ɸʆɷɸʀʇɸʘʆ ;^ƚƌĞŶŐƚŚŽĨZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐͿ
<ĞǇĐůŝŶŝĐĂůƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

>ĂďĞů

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ

dƌŝĐǇĐůŝĐĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐŵĂǇďĞƵƐĞĚĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ
ĐŚƌŽŶŝĐŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐĂŶĚŶŽŶͲŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƐ



ϴ͕ϭϯ͕Ϯϵ͕ϯϭ

dƌŝĐǇĐůŝĐĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐĂƌĞŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŚĂŶ^^Z/ƐŝŶ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͘Ŷ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚϮ͘ϲƉĂƚŝĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƚƌŝĐǇĐůŝĐ
ĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐĂŶĚϲ͘ϳƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ^^Z/ƐƚŽŚĂǀĞŽŶĞ
ƉĂƚŝĞŶƚǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶϱϬƉĞƌĐĞŶƚƉĂŝŶƌĞůŝĞĨ͘



Ϯϳ͕ϯϬ

^ĞƌŽƚŽŶŝŶĞƌŐŝĐĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚůǇĂƉƉƌŽǀĞĚ
ĂŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐĚƌƵŐƐŚĂǀĞůŝƚƚůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĞĨĨŝĐĂĐǇĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƵƐĞĚĂƐĨŝƌƐƚͲůŝŶĞŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŶŽŶͲŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ



Ϯϴ͕Ϯϵ͕ϯϮͲϯϱ

^^Z/ƐсƐĞůĞĐƚŝǀĞƐĞƌŽƚŽŶŝŶƌĞƵƉƚĂŬĞŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͘
сĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͕ŐŽŽĚͲƋƵĂůŝƚǇƉĂƚŝĞŶƚͲŽƌŝĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞ͖
сŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŽƌůŝŵŝƚĞĚͲƋƵĂůŝƚǇƉĂƚŝĞŶƚͲŽƌŝĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞ͖
сĐŽŶƐĞŶƐƵƐ͕ĚŝƐĞĂƐĞͲŽƌŝĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ƵƐƵĂůƉƌĂĐƚŝĐĞ͕ŽƉŝŶŝŽŶ͕ŽƌĐĂƐĞƐĞƌŝĞƐ.

Ⱦʌɿʏɼʌɿɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʅɸʄɸʏʙʆɶɿɲʏɲɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳʃɲɿɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳʍɸʍʑʆɷʌʉʅɲʖʌʊʆɿʉʐ
ʋʊʆʉʐ;^ƚƵĚǇͲYƵĂůŝƚǇZĂƚŝŶŐƐĨŽƌŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐĂŶĚŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐƌƵŐƐŝŶŚƌŽŶŝĐWĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞƐͿ
EĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ
EŽŶͲŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ
ƌƵŐ

dƌŝŐĞŵŝŶĂů
ŶĞƵƌĂůŐŝĂ

ŝĂďĞƚŝĐŶĞƵƌŽƉĂƚŚǇŽƌ
WŽƐƚŚĞƌƉĞƚŝĐ ŶĞƵƌĂůŐŝĂ

&ŝďƌŽŵǇĂůŐŝĂ

>ŽǁďĂĐŬŽƌ
ŽƚŚĞƌƉĂŝŶ

ŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐ
ŵŝƚƌŝƉƚǇůŝŶĞ;^ĂƌŽƚĞŶͿϴ͕ϮϳͲϮϵ

ϭ

&ůƵŽǆĞƚŝŶĞ;>ĂĚŽƐĞͿϱϭ

ϭ
ϯ

ƵƉƌŽƉŝŽŶϮϱ

Ϯ

sĞŶůĂĨĂǆŝŶĞ;ĨĨĞǆŽƌͿϭϯ

Ϯ

ƵůŽǆĞƚŝŶĞ;ǇŵďĂůƚĂͿϭϵ͕ϮϬ

ϭ

ϭ

ŶƚŝĞƉŝůĞƉƚŝĐƐ
&ŝƌƐƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶĞ;dĞŐƌĞƚŽůͿϯϬ

ϭ

WŚĞŶǇƚŽŝŶ;ƉĂŶƵƚŝŶͿϯϬ

ϯ

ϯ

^ĞĐŽŶĚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
'ĂďĂƉĞŶƚŝŶ;EĞƵƌŽŶƚŝŶͿϰϯ͕ϰϰ
>ĂŵŽƚƌŝŐŝŶĞ;>ĂŵŝĐƚĂůͿϰϭΎ
WƌĞŐĂďĂůŝŶ;>ǇƌŝĐĂͿϰϵ͕ϱϬ

ϭ
ϯ
Ϯ

Ϯ

ϭсŐŽŽĚͲƋƵĂůŝƚǇƉĂƚŝĞŶƚͲŽƌŝĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞ͖ϮсůŝŵŝƚĞĚͲƋƵĂůŝƚǇƉĂƚŝĞŶƚͲŽƌŝĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞ͖ϯсŽƚŚĞƌĞǀŝĚĞŶĐĞ͘
ΎͶĨĨŝĐĂĐǇŽĨůĂŵŽƚƌŝŐŝŶĞ ĂƐĂŶĂĚũƵŶĐƚƚŽĐĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶĞŽƌƉŚĞŶǇƚŽŝŶ͘

Ϯ

ϵ
ȴɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ȴɿɲʖɸʀʌɻʍɻ ʏʉʐ Ʌʊʆʉʐ ΘȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ⱦʉʐʄʉʑʄɲʎȵʐɽʑʅɿʉʎ-Ɍʐʍʀɲʏʌʉʎ

1

ȴɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɅʊʆʉʐ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȰʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ȵʐɽʑʅɿʉʎȾʉʐʄʉʑʄɲʎ͕MD͕PhD͕ Ɍʐʍʀɲʏʌʉʎ͕ɇʏʌɲʏɿʘʏɿʃʊʎɿɲʏʌʊʎɸ͘ɲ͕͘FEBPRM
ȴɿɷɳʃʏʘʌȻɲʏʌɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎȵȾɅȰ͕ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʎɇʐʆɸʌɶɳʏɻʎ͕ϮɻʎɁɸʐʌʉʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʎȾʄɿʆɿʃɼʎ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃʊɁʉʍʉʃʉʅɸʀʉȰɽɻʆʙʆΗȰʏʏɿʃʊʆΗ

Ƀ ʋʊʆʉʎ ɸʀʆɲɿ ʅɹɶɿʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʐɶɸʀɲʎ͕ ʅɸ ɳʅɸʍɲ ʃɲɿ ɹʅʅɸʍɲ ʃʊʍʏɻ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʉɷɻɶɼʍɸɿʍʏɻʆɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲʃɲɿʆɲɸʋɻʌɸɳʍɸɿʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲɺʘɼʎ ʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆ͘
Ⱦɳɽɸ ɸʀɷʉʎ ʋʊʆʉʐ ɸʀʆɲɿ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊ͘ ȵʀʏɸ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎ ɸʀʏɸ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ ɸʀʏɸ ʅɿʃʏʊʎ
;ʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻͿ͕ɸʀʏɸʉʇʑʎ͕ʐʋʉʇʑʎɸʀʏɸʖʌʊʆɿʉʎ;ʖʌʉʆɿʃɼʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻͿ͕ʉʋʊʆʉʎɽɲʋʌɹʋɸɿ
ʆɲɽɸʘʌɸʀʏɲɿʅʀɲɲʅʐʆʏɿʃɼ͕ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼ ʃɲɿʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ɲʋɳʆʏɻʍɻʏʉʐʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʍɸʅʀɲɲʋɸɿʄɼʏʉʐ
ɻʉʋʉʀɲʍʐʅɴɲʀʆɸɿʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼʃɲɿʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘
ȵɿɷɿʃɳ ʍʏʉʆ ʖʌʊʆɿʉ ʋʊʆʉ ʅɿʃʏʉʑ ʏʑʋʉʐ ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ʊʋʘʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɼ ʑʋʆʉʐ͕ ɳɶʖʉʎ͕ ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ͕
ɸʐɸʌɸɽɿʍʏʊʏɻʏɲ͕ʃʊʋʘʍɻ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɼɲʋʉʅʊʆʘʍɻ͕ʅɸɿʘʅɹʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɿʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲɹʖʉʐʆʃɲʏɳʄɻʇɻʏɻʆɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ͘
Ƀ ɿʍʖʑʘʆ ʉʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʊʏɿ ʉ ʋʊʆʉʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʅʀɲ ɷʐʍɳʌɸʍʏɻ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼ ʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲɻʉʋʉʀɲʍʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼɼɷʐʆɻʏɿʃɼɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻɼʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɻ
ʘʎʏɹʏʉɿɲɴʄɳɴɻ͘(IASP͕Subcommittee on Taxonomy͕ϭϵϳϵͿ͘
ȸ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏɻʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɹʖɸɿ ɲʆɳɶʃɻ ʏɻʆ ʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳ ʏɻʎ ʍʐʆɲʀʍɽɻʍɻʎ͕ ʏɻʎ ɸʋʀɶʆʘʍɻʎ ʃɲɿ
ʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘ȸɸʅʋɸɿʌʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐɶʀʆɸʏɲɿʅʉʆɲɷɿʃɼʅɸʏɻʆɸɶʃɸʔɲʄɿʃɼʏɻʎɸʋɲʆɲʋʌʉɴʉʄɼʃɲɿʏɻʆ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ʆɸʐʌʉʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ;neurosignatureͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ʆɸʐʌʉʍʔʌɲɶʀɷɲʎ ;neurotagͿ͘ ȸ ɲʀʍɽɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʋɸɿʄɼʎɸʀʆɲɿɲʐʏɼʋʉʐʋʐʌʉɷʉʏɸʀʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏɻʎɸʋɲʆɲʋʌʉɴʉʄɼʎʏʉʐʋʊʆʉʐʍʏʉ ɸɶʃɹʔɲʄʉ ɶɿ͛ɲʐʏʊʃɲɿ
ʉɿɳʆɽʌʘʋʉɿʍʐʖʆɳɸʃʔʌɳɺʉʐʆʔʊɴʉɲʆʏʀʋʊʆʉ͘
ɉʋʊɲʐʏɼʏɻʆʉʋʏɿʃɼ͕ʋʌʉʏɳɽɻʃɸɹʆɲʎʋɿʉʍʑɶʖʌʉʆʉʎʉʌɿʍʅʊʎʊʋʉʐʉʋʊʆʉʎɸʀʆɲɿɹʆɲʋʉʄʄɲʋʄʊʍʑʍʏɻʅɲ
ɹʃʔʌɲʍɻʎ ɷʉʅɻʅɹʆʉɲʋʊʏɻʆɸɿɷɿʃɼʆɸʐʌʉʐʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐɲʏʊʅʉʐɻʉʋʉʀɲɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɲɿʃɳɽɸʔʉʌɳʋʉʐ
ʉɸɶʃɹʔɲʄʉʎʍʐʅʋɸʌɲʀʆɸɿʊʏɿʍʘʅɲʏɿʃʉʀɿʍʏʉʀɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸʃʀʆɷʐʆʉʃɲɿɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɷʌɳʍɻ͕ʅɸʏʉʆʋʊʆʉ
ʆɲɸʆʏʉʋʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆ ɲʆɲʏʉʅɿʃɼʋʌʉɴʉʄɼ ʏʉʐɸɿʃʉʆɿʃʉʑʍʙʅɲʏʉʎ;Moseley͕ϮϬϭϯͿ ͘
Ȳɲʍɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ ʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆ ʊʏɿ ʉɿ ʍʑɶʖʌʉʆʉɿ ɿɲʏʌʉʀ ʋʊʆʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʌʖʀʍʉʐʆ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ
ʐʋʊʗɿʆ ʏʉʆ ɶʉʆɿɷɿɲʃʊ ʖɸɿʌɿʍʅʊ͕ ʏɻʆ ɸʋɲʆɲʖɲʌʏʉɶʌɳʔɻʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʆɸʐʌʉʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͘
Ƀʔɸʀʄʉʐʅɸʆɲʃʉɿʏɳʇʉʐʅɸͨʅɲʃʌʑʏɸʌɲͩɲʋʊʏʉʐʎɿʍʏʉʑʎʋʉʐʋʉʆɳʆɸɷɿʊʏɿɻ ɸʋɲʆɲʋʌʉɴʉʄɼʏɻʎɲʄɶɸɿʆɼʎ
ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉɸʀʆɲɿɲʐʏʊʋʉʐʏɸʄɿʃɳʃɲʄʉʑʅɲʍʏɸʆɲɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏʉʑʅɸ͘
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ȸɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐʏɲʐʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʃɲʄʑʏɸʌɲʅɸʏʉɴɿʉʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃʊʅʉʆʏɹʄʉʋʊʆʉʐ͕ʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿ
ʏʌɸɿʎ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ ʏɻʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼ ;ɷɿɲʃʌɿʏɿʃɼͿ͕ ʏɻʆ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼ ;ʃɿʆɻʏɼʌɿɲͿ ʃɲɿ ʏɻʆ ɶʆʘʍʏɿʃɼ
;ɸʋɿʃʌɿʏɿʃɼͿ͘
ɇʏʊʖʉɿʏʉʐ ɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʋʊʆʉʐɲʋʉʏɸʄʉʑʆɻɲʋʉɷʉʖɼʃɲɿ
ʅɸʀʘʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ɻ ʅɹɶɿʍʏɻɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎ ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʉʐʑʋʆʉʐ͕ɻɴɸʄʏʀʘʍɻ
ʏɻʎɷɿɳɽɸʍɻʎ͕ɻ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʍʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿʍʏɻʆɸʌɶɲʍʀɲ͘
ȸ ɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ʉʅɳɷɲ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʍʐʆɼɽʘʎ ɷɿɸʐɽʑʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʔʐʍʀɲʏʌʉ͕ ɼ ɳʄʄʉ ɿɲʏʌʊ ɸɿɷɿʃʊ
ʋʊʆʉʐ͕ ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʔʐʍɿʃʉɽɸʌɲʋɸʐʏɼ͕ ɸʌɶʉɽɸʌɲʋɸʐʏɼ͕ ʗʐʖʉʄʊɶʉ ʋʊʆʉʐ͕ ɽɸʌɲʋɸʐʏɼ ʖɲʄɳʌʘʍɻʎ
(biofeedbackͿ͕ɷɿɲɿʏʉʄʊɶʉ͕ʆʉʍɻʄɸʐʏɼ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃʊʄɸɿʏʉʐʌɶʊ͕ʍʑʅɴʉʐʄʉɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕
ɽɸʌɲʋɸʐʏɼɲʆɲʗʐʖɼʎ͘ Ȼɷɿɲʀʏɸʌɻɹʅʔɲʍɻɷʀɷɸʏɲɿʍʏʉʆɲʍɽɸʆɼʉʉʋʉʀʉʎɸʆɽɲʌʌʑʆɸʏɲɿʆɲɹʖɸɿɸʆɸʌɶʊʌʊʄʉ
ʍʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʅɸ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ɲɿʍɽɻʅɳʏʘʆ ɲɿʍɿʉɷʉʇʀɲʎ͕ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲʎ͕ ɸʋɿʏʐʖʀɲʎ͕
ɲʐʏʊ-ɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿɲʐʏʊ-ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ɉɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʋʊʆʉʐ ʍʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ
ɶʆʘʍʏɿʃɼ ʍʐʅʋɸʌɿʔɸʌɿʉʄʉɶɿʃɼ ɽɸʌɲʋɸʀɲ ;ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͕ ɸʋʀʄʐʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ɷɿɲʄʉɶɿʍʅʊʎ͕
ɿɸʌɳʌʖɻʍɻɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆͿ͕ʍʏɻʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʉʐɲʍɽɸʆɼɶɿɲʏɻʆʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏɻʆʍʐʍʖɹʏɿʍɻ
ʏʉʐ ʅɸ ʏɻʆ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʉʐ ʑʋʆʉʐ͕ ʅɸ ʏʉ ɳɶʖʉʎ͕ ʏɻʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼ͕ ʍʏɻʆ ɴɲɽʅɿɲʀɲ ɳʍʃɻʍɻ ɸʆɷʐʆɳʅʘʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʐʃɲʅʗʀɲʎ͕ ʍʏɻʆ ɴɲɽʅɿɲʀɲ ʃɿʆɻʏɿʃɼ ʔɲʆʏɲʍʀʘʍɻ ;graded motor imageryͿ͕ ʍʏɻʆ ɽɸʌɲʋɸʀɲ ʅɸ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʑʎ(manual therapyͿ͕ ʍʏɻʆɽɸʌɲʋɸʀɲʅɸʃɲɽʌɹʋʏɻ;mirror therapyͿ͕ ʍʏɻʆʉʅɲɷɿʃɼɽɸʌɲʋɸʀɲ;group
therapyͿ͕ʍʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎʖɲʄɳʌʘʍɻʎ;ɸʍʏɿɲʃɼʃɲɿɷɿɲʔʌɲɶʅɲʏɿʃɼɲʆɲʋʆʉɼ͕ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼʅʐɿʃɼʖɲʄɳʌʘʍɻ͕
ɲʐʏʊʄʉɶɻ ɸʇɳʍʃɻʍɻͿ͕ ʍʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅɹʆʘʆ ʍʏʉʐʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͕ ʍʏɿʎ
ɲʍʃɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ ;brain gym excercisesͿ͕ ʍʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʉʌɽʉʏɿʃʙʆ͕ ʍʏɿʎ ɸʄɳʖɿʍʏɲ ʋɲʌɸʅɴɲʏɿʃɹʎ
ɿɲʏʌɿʃɹʎʋʌɳʇɸɿʎ;ɸɶʖʑʍɸɿʎ͕ɸʋɿʍʃʄɻʌʀɷɿɸʎ͕ɷɿɻɽɼʍɸɿʎͿ͕ʍʏɻʆʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʏʉʖɸʑʉʆʏɲʎ
ʍʏɻʆɲʆɸʇɲʌʏɻʍʀɲ͕ʍʏɻʆɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɺʘɼʎ͘
Ɉʐʋɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɷɿɲʌʃʉʑʆ ϳ-ϴ ʙʌɸʎ ɻʅɸʌɻʍʀʘʎ ɶɿɲ ʋɹʆʏɸ ɻʅɹʌɸʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ  ɶɿɲ ϯ ʅɸ ϰ
ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ ʃɲɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽʉʑʆ ʍɸ ʋʌʙɿʅʉ ʍʏɳɷɿʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɸʅʋʊɷɿʍɻ ʏɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɸʋʀʅʉʆʉʐʋʊʆʉʐɼɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɻʎʅɸʏʉʆʋʊʆʉ͘
ȸ ɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ;ĚŝƐĂďŝůŝƚǇͿ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ɅɃɉ͕ ɸʀʆɲɿ ʉ ʉʋʉɿʉʍɷɼʋʉʏɸ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʍʐʆɸʋɸʀɲ
ɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʍʏɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʅʀɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɲʏʊʅʉʐ ɸʆʏʊʎ ɲʆɽʌʘʋʀʆʘʎ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʉʌʀʘʆʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʍɻʅɲʆʏɿʃʊʃʉɿʆʘʆɿʃʊʋʌʊɴʄɻʅɲ͘Ɉɲʋɿʉʍɻʅɲʆʏɿʃɳʍʐʍʏɲʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆʋʌʊɶʆʘʍɻʏʉʐ
ɸʋʀʅʉʆʉʐ ʋʊʆʉʐ ʋʉʐ ʉɷɻɶɸʀ ʍʏɻʆ ɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɷʐʍʋʌʉʍɲʌʅʉʍʏɿʃɹʎ ɲʄɶɸɿʆɹʎ ʅɿʅɻʏɿʃɹʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɹʎ͕ʅɻʉʌɶɲʆɿʃɳʍɻʅɸʀɲ͕ʏʉʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊɹʄʄɸɿʅʅɲ͕ɻɶɸʆɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʐɶɸʀɲʎʃɲɿɻʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʗʐʖɿɲʏʌɿʃʙʆʍʐʆʉʍɻʌʉʏɼʏʘʆ͘
Ʉʍʉʋɿʉʆʘʌʀʎʏɲʐʏʉʋʉɿɻɽʉʑʆʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎʋʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸʐʗɻʄʊʃʀʆɷʐʆʉɸʅʔɳʆɿʍɻʎɸʋʀʅʉʆʉʐʋʊʆʉʐ
ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋɿʍɽʉʑʆ͕ ʏʊʍʉ ʋɿʉ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɽɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀ ɻ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻ ʃɲɿ ɽɲ
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ɷɿɸʐʃʉʄʐʆɽʉʑʆ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿɸʆʏɲʏɿʃɳ͕ɸɿɷɿʃɳʍɸ ɲʍɽɸʆɸʀʎʋʉʐɷɸʆɹʖʉʐʆɲʆɲʌʌʙʍɸɿʍʏʉʐʎϯʋʌʙʏʉʐʎʅɼʆɸʎ
ɇʏɻʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͕ ʃɲɿ ʊʖɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʍʏɻʆ ɸʇɳʄɸɿʗɻ ʏʉʐ͕ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍʉʐʅɸ ʏʉ
ɲʌʖɲʀʉ ʌɻʏʊ ͨʏɲ ɲɶɲɽɳ ʃʊʋʉɿʎ ʃʏʙʆʏɲɿͩ ʅɸ ʏʉ ͨɲɶɲɽɳ ɶʆʙʍɿʎ ʃʏʙʆʏɲɿ͕ͩ ʊʋʉʐ ɲɶɲɽɳ ɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐ
ʋʊʆʉʐʃɲɿʊʋʉʐɶʆʙʍɻɻɸʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿʉɸʆɸʌɶʊʎʌʊʄʉʎʋʉʐʃɲʄɸʀʏɲɿʆɲɹʖɸɿʉɲʍɽɸʆɼʎ͘
ȸɶʆʙʍɻɸʀʆɲɿʏʉʋɿʉɿʍʖʐʌʊʋʌʉʍɲɶʘɶʊʃɲʏɲʋʌɲʐʆʏɿʃʊɸʌɹɽɿʍʅɲɻʉʋʉʀɲʊʏɲʆʍʐʆɷʐɲʍɽɸʀʅɸʏɻʆʊʍʉ
ʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ʋɿʉ ɹɶʃɲɿʌɻ ɴɲɽʅɿɲʀɲ ɹʃɽɸʍɻ ʏʉʐ ɲʍɽɸʆɼ ʍʏɻʆ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼ ʃʀʆɻʍɻ ɼ ʃɿʆɻʏɿʃɼ ʔɲʆʏɲʍʀʘʍɻ
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0HO]DN5)URPWKHJDWHWRWKHQHXURPDWUL[3DLQ66

ȃİȣȡȠȈĳȡĮȖȓįĮȆȩȞȠȣ
ȂȠȞĮįȚțȒȃİȣȡȠȣʌȠȖȡĮĳȒȆȩȞȠȣ
3DLQQHXURVLJQDWXUH

İʌĮȞĮʌȡȠȕȠȜȒ

ȃİȣȡȠıĳȡĮȖȓįĮȆȩȞȠȣ
3DLQ1HXURWDJ
%XWOHU 0RVHOH\([SODLQ3DLQ$GHODLGH12,3XEOLFDWLRQV

0HO]DN5)URPWKHJDWHWRWKHQHXURPDWUL[3DLQ66

ȆȩȞȠȢ
³ǲȞĮʌȠȜȜĮʌȜȩıȪıĲȘȝĮȑțĳȡĮıȘȢ
ıȤİįȚĮıȝȑȞȠĮʌȩȝȓĮĮĲȠȝȚțȒ
ĮȜȖİȚȞȒȞİȣȡȠȣʌȠȖȡĮĳȒ
ȩʌȠĲİȠİȖțȑĳĮȜȠȢıȣȝʌİȡĮȓȞİȚȩĲȚ
ȠȚıȦȝĮĲȚțȠȓȚıĲȠȓȕȡȓıțȠȞĲĮȚıİ
țȓȞįȣȞȠțĮȚįȡȐıȘĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȝİĲȠȞ
ʌȩȞȠ ȞĮ İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĮĲȠȝȚțȒ
ʌȡȠȕȠȜȒ ĲȠȣ İȚțȠȞȚțȠȪ ıȫȝĮĲȠȢ´
0RVHOH\

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ


īȚĮĲȘȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȘȢ
İȝʌİȚȡȓĮȢĲȠȣʌȩȞȠȣʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚĲȡİȚȢ
ıȣȞȚıĲȫıİȢȖȚĮĲȘȞʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
 ǾİȟȒȖȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
 ǹȚıșȘĲȚțȒĮȞĲȚʌĮȡĮȕȠȜȒ
 ǻȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȘțȚȞȘĲȚțȒ
ĳĮȞĲĮıȓȦıȘ

ȆȡȠȕȠȜȒĲȠȣȆȩȞȠȣıĲȠȞǼȖțȑĳĮȜȠ
ǾĮȓıșȘıȘĲȘȢĮʌİȚȜȒȢ
ʌȣȡȠįȠĲİȓĲȘȞʌȡȠȕȠȜȒĲȠȣ
ʌȩȞȠȣıĲȠȞİȖțȑĳĮȜȠ
ǼȖțİĳĮȜȚțȒȆȡȠȕȠȜȒ
ȝȓĮȞȑĮįȚȐıĲĮıȘıĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǾʌȡȠȕȠȜȒĲȘȢțȐțȦıȘȢ
İȓȞĮȚ ĮȣĲȩʌȠȣĲİȜȚțȐ
țĮȜȠȪȝĮıĲİȞĮșİȡĮʌİȪıȠȣȝİ
%XWOHU 0RVHOH\([SODLQ3DLQ$GHODLGH12,3XEOLFDWLRQV

ǹĲȡȠĳȓĮıĲȠȋȡȩȞȚȠȅıĳȣȚțȩȆȩȞȠ

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȠȣİʌȘȡİȐȗȠȣȞĲȘȞ
İȝʌİȚȡȓĮĲȠȣʌȩȞȠȣ

5HJLRQDOJUD\PDWWHUGHQVLW\GHFUHDVHVLQFKURQLFORZEDFNSDLQVXEMHFWV
$SNDULDQ$96RVD<6RQW\6HWDO&KURQLFEDFNSDLQLVDVVRFLDWHGZLWKGHFUHDVHGSUHIURQWDODQG
WKDODPLFJUD\PDWWHUGHQVLW\-1HXURVFL

³ȆȩȞȠȢțĮȚǹȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ´

³ȆȩȞȠȢțĮȚǹȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ´

ȆȩĲİȠĮıșİȞȒȢșĮİȝĳĮȞȓıİȚİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠʌȠȣșĮ
ĲȠȞȠįȘȖȒıİȚıĲȘȞĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ȆȚȠıȘȝĮȞĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮ
ǻȣıʌȡȠıĮȡȝȠıĲȚțȑȢıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ
ĮȜȖİȚȞȒȢıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ȂȘȠȡȖĮȞȚțȐıȘȝİȓĮ
ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩȑȜȜİȚȝȝĮ
ȀĮĲȐıĲĮıȘȖİȞȚțȒȢȣȖİȓĮȢ
ȌȣȤȚĮĲȡȚțȑȢıȣȞȠıȘȡȩĲȘĲİȢ

ȈȣıȤȑĲȚıȘʌȩȞȠȣĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ4R/ ȖȞȦıĲȚțȠȓ±
ıȣȝʌİȡȚĳİȡȚȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ

&KRX56KHNHOOH3-$0$  

ǹȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮȖȚĮǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ȈȣıȤȑĲȚıȘʌȩȞȠȣĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ4R/ ȖȞȦıĲȚțȠȓ±
ıȣȝʌİȡȚĳİȡȚȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
ǾȣʌȠĲȡȠʌȚȐȗȠȣıĮİȝĳȐȞȚıȘ
ĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣıʌȠȞįȣȜȚțȠȪʌȩȞȠȣ
țĮȚȘıȣıȤȑĲȚıȘĲȠȣ
ȝİĲȘȞĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ȣʌȠȖȡĮȝȝȓȗȠȣȞĲȘȞĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ
ĮțȩȝȘțĮȚıĲȚȢȠȟİȓİȢțȡȓıİȚȢȖȚĮ

įȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒįȚĮȤİȓȡȚıȘ
ĲȠȣ
6FKROLVK6/HWDO'LVDELO5HKDELO  

ȊʌȠĲȡȠʌȑȢĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣ
ȋȡȩȞȠȢĮȡȤȚțȒȢİțĲȓȝȘıȘȢ
ȋȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ ȤȡȩȞȚĮȞȩıȠȢʌȠȣİʌȘȡİȐȗİȚĲȘȞ
4R/
ȅȚȥȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢĮıțȠȪȞĲȘȞȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
İʌȓįȡĮıȘıĲȘȞĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȞ4R/
6FKROLVK6/HWDO'LVDELO5HKDELO  

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢıȤİĲȚȗȩȝİȞȠȚȝİĳĲȦȤȒ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒıĲȠȞʌȩȞȠ
 ȀĮĲĮıĲȡȠĳȠʌȠȓȘıȘȑȞİțĮʌȩȞȠȣ
 ǱȖȤȠȢțĮȚĳȩȕȠȢȖȚĮĲȠȞʌȩȞȠ
 ǹȓıșȘȝĮȑȜȜİȚȥȘȢȕȠȘșİȓĮȢ

ȈȣıȤȑĲȚıȘȆȩȞȠȣȝİĲȠȞĳȩȕȠȑȞİțĮ
ʌȩȞȠȣțĮȚĲȘȞǹȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮıĲȐıİȚȢȋȡȩȞȚȠȣȆȩȞȠȣ

.HHIH)-HWDO-3DLQ

ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣ%36ȝȠȞĲȑȜȠȣ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢİȣȞȠȧțȠȓȖȚĮĲȠȞİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠ





ǹȣĲȩĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
ȈĲȡĮĲȘȖȚțȑȢįȚĮȤİȓȡȚıȘȢʌȩȞȠȣ
ǼĲȠȚȝȩĲȘĲĮȖȚĮĮȜȜĮȖȒ
ǹʌȠįȠȤȒ

 ǿįĮȞȚțȩȢȤȡȩȞȠȢȣʌȩĮȞĲȚʌĮȡȐșİıȘ
 ȆȡȫȚȝȘʌĮȡȑȝȕĮıȘțĮȜȪĲİȡȘıİ
ȝȣȠıțİȜİĲȚțȑȢțĮȚȡİȣȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢʌĮșȒıİȚȢ
 īȞȦıȚĮțȒ± ȈȣȝʌİȡȚĳİȡȚȠȜȠȖȚțȒʌĮȡȑȝȕĮıȘ
ĮȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒıİȖȣȞĮȓțİȢİțĲȩȢ
İȡȖĮıȓĮȢ  ȝȘȞȫȞıȣȖțȡȚĲȚțȐȝİİțİȓȞİȢ
ʌȠȣĮʌȑȤȠȣȞ  ȝȒȞİȢ
 ǽȘĲȒȝĮĲĮĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ

ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣ%36ȝȠȞĲȑȜȠȣ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
 ȋȡȩȞȠȢʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ
± ȉȠįȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ%36 ȝȠȞĲȑȜȠ RI303
ĮʌȠĲİȜİȓıȣȞȒșȦȢĲȠĲİȜİȣĲĮȓȠțĮĲĮĳȪȖȚȠ
± ǻȣıʌȡȠıĮȡȝȠıĲȚțȐʌȡȩĲȣʌĮȜȩȖȦʌȠȜȜȫȞ
ʌĮȜĮȚȫȞĮȞİʌȚĲȣȤȫȞșİȡĮʌİȚȫȞ

ȀȜȚȞȚțȒįȚĮįȡȠȝȒʌȩȞȠȣ
ȘȣʌȩșİıȘĲȘȢĮȣĲȩȝĮĲȘȢȪĳİıȘȢȝİĲȠȤȡȩȞȠ«
įİȞıĲȠȚȤİȚȠșİĲİȓĲĮȚ«ʌȚȠıȣıĲȘȝĮĲȚțȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ıĲȠȣȢʌȡȫĲȠȣȢȝȒȞİȢ

3DLQ0DQDJHPHQW3URJUDP*XLGHOLQHV
 «303VDSSOLHGDWDQHDUO\VWDJHWRSUHYHQW
WKHGHYHORSPHQWRI SHUVLVWHQWSDLQ SDLQ
UHODWHGGLVDELOLW\ VRPHHYLGHQFHRIHIILFDF\
3LQFXVHWDO/LQWRQ
 $VHDUO\ LGHQWLILFDWLRQRIWKRVHDWKLJKHVWULVN
IRUGHYHORSPHQWRISHUVLVWHQWSDLQLPSURYHV
WKLVLQWHUYHQWLRQLVOLNHO\WREHFRPHPRUHFRVW
HIIHFWLYH 3LQFXVHWDO

,W]&-HWDO(XU-3DLQ  

%ULWLVK3DLQ6RFLHW\

:DGGHOO¶V<HOORZ)ODJV


:DGGHOO¶V<HOORZ)ODJV

ȆȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐıȘȝİȓĮ įȣıʌȡȠıĮȡȝȠıĲȚțȒȢĮʌȐȞĲȘıȘȢ
ıĲȠȞİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠ

 ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢ
 ȈĲȐıİȚȢțĮȚʌİʌȠȚșȒıİȚȢ
± ĭĲȦȤȒʌȠȚȩĲȘĲĮ
± ȀĮĲĮıĲȡȠĳȠʌȠȓȘıȘ
ȪʌȞȠȣ
± ǵȜȠȚȠȚʌȩȞȠȚĮȣȟȐȞȠȣȞ
± ǹʌȠĳȣȖȒ
ʌȡȠİʌȚıĲȡȠĳȒȢıĲȘȞ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
İȡȖĮıȓĮ
±
ȀȐʌȞȚıȝĮ
± ȆĮșȘĲȚțȒıĲȐıȘıĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
± ȊȥȘȜȒȜȒȥȘĮȜțȠȩȜ
± ȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚĲȚȝȦȡȩȢ
± ǹțȡĮȓİȢĮȞĮĳȠȡȑȢ
ʌȩȞȠȣ
:DGGHOO*

ȆȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȐıȘȝİȓĮ įȣıʌȡȠıĮȡȝȠıĲȚțȒȢĮʌȐȞĲȘıȘȢ
ıĲȠȞİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠ
 ȈȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
± ǹȓıșȘȝĮȑȜȜİȚȥȘȢȕȠȒșİȚĮȢ
± ǹȓıșȘıȘĮȤȡȘıĲȓĮȢ
 ǱȖȤȠȢ
± ĭȩȕȠȢȖȚĮĮȪȟȘıȘʌȩȞȠȣ
 ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ
± ȊʌİȡʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐȝȑȜȘ
± ǲȜȜİȚȥȘțȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ



:DGGHOO*

ȆȦȢȟİțȚȞȐȝİ

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ
ǾȃİȣȡȠıĳȡĮȖȓįĮ ĲȠȣʌȩȞȠȣʌȡȑʌİȚȞĮĮȜȜȐȟİȚ
īȚĮȞĮįȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȝİȚįĮȞȚțȐȝȓĮĮȜȜĮȖȒ
 ©ǼȝĳȪĲİȣıȘªȠįȘȖȚȫȞıĲȠȞĮıșİȞȒȝİȝȘ
ĮʌİȚȜȘĲȚțȩĲȡȩʌȠ
 ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĮȜȖİȚȞȒȢʌİʌȠȓșȘıȘȢĮıșİȞȒ
ȝİȞȑĮ
 ǼȡȝȘȞİȓĮȕȚȠȜȠȖȓĮȢʌȩȞȠȣ
ȝİĮʌȜȐțĮĲĮȞȠȘĲȐȖİȖȠȞȩĲĮ

ǹʌȩʌȠȪȟİțȚȞȐȝİ

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ
ǾȃİȣȡȠıĳȡĮȖȓįĮ ĲȠȣʌȩȞȠȣʌȡȑʌİȚȞĮĮȜȜȐȟİȚ
īȚĮȞĮįȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȝİȚįĮȞȚțȐȝȓĮĮȜȜĮȖȒ
 ǼȞȓıȤȣıȘİȞİȡȖȠȪȡȩȜȠȣĮıșİȞȒțĮȚ
ȣʌİȣșȣȞȩĲȘĲĮȢĲȠȣ
 ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘĮȚıșȒȝĮĲȠȢĮȚıȚȠįȠȟȓĮȢ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢİʌȚĲȣȤȓĮȢĮȣĲȩİȜȑȖȤȠȣțĮȚ
ĮȣĲȩĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\/%3$PHULFDQ
&ROOHJHRI3K\FLVLDQV*XLGHOLQHV






ǼʌȚțİȞĲȡȦȝȑȞȠȚıĲȠȡȚțȩ
ȀȜȚȞȚțȒİȟȑĲĮıȘ
ȈȪȝʌȜİȖȝĮțȐțȦıȘȢ
ȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 ȈĲȩȤȠȚĮıșİȞȠȪȢ
 ȆȡȠıįȠțȓİȢĮıșİȞȠȪȢ

ǻȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒțĮȚȩȤȚ
ȆȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ

«DIRFXVHGKLVWRU\DQGSK\VLFDOH[DPLQDWLRQ WR

KHOSSODFHSDWLHQWVZLWKORZEDFNSDLQLQWRRI
EURDGFDWHJRULHVQRQVSHFLILFORZEDFNSDLQEDFN
SDLQSRWHQWLDOO\DVVRFLDWHGZLWKUDGLFXORSDWK\ RU
VSLQDOVWHQRVLVRUEDFNSDLQSRWHQWLDOO\DVVRFLDWHG
ZLWKDQRWKHUVSHFLILFVSLQDOFDXVH7KHKLVWRU\
VKRXOGLQFOXGHDVVHVVPHQWRISV\FKRVRFLDOULVN
IDFWRUVZKLFKSUHGLFWULVNIRUFKURQLFGLVDEOLQJ
EDFNSDLQ VWURQJUHFRPPHQGDWLRQPRGHUDWH
TXDOLW\HYLGHQFH 

-RKQ%RQLFD0'

%HQ&UXH0'

/RHVHU-'7XUN'&0XOWLGLVFLSOLQDU\SDLQPDQDJHPHQW,Q/RHVHU-'%XWOHU6+&KDSPDQ
&57XUN'&HGVBonica’s Management of Pain3KLODGHOSKLD3$/LSSLQFRWW:LOOLDPV 
:LONLQV

&KRX5HWDO$QQ,QWHUQ0HG  

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\/%3
*XLGHOLQHV

ǻȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȅȝȐįĮ
37
27

9RF
5HKDE
6:

3V\FK

ǹıșİȞȒȢ

5HOD[7
51

&DVH
0DQDJHU

3K\VLFLDQ

ZLWKQRQUDGLFXODU/%3GRQRWUHVSRQGWR
XVXDORUQRQLQWHUGLVFLSOLQDU\LQWHUYHQWLRQV
LQWHUGLVFLSOLQDU\ ,'5 ZLWK&%7HPSKDVLV
6WURQJUHFRPPHQGDWLRQV+LJKTXDOLW\
ZLWKQRQUDGLFXODU/%3FOLQLFLDQVVKRXOG
GLVFXVVULVNEHQHILWVRIVXUJHU\6KDUHG
GHFLVLRQPDNLQJLQFOXGHGLVFXVVLRQRI,'5DV
VLPLODUO\HIIHFWLYHIXVLRQVXUJHU\DVHIIHFWLYH
DV,'5
&KRX5HWDOSpine 

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\/%3$PHULFDQ
&ROOHJHRI3K\FLVLDQV*XLGHOLQHV

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\/%3$PHULFDQ
&ROOHJHRI3K\FLVLDQV*XLGHOLQHV

IRUDFXWH/%3 ZHHNVGXUDWLRQ WKHRQO\
WKHUDS\ZLWKJRRGHYLGHQFHRIHIILFDF\IRU
PRGHUDWHEHQHILWVLVVXSHUILFLDOKHDW
IRUFKURQLFRUVXEDFXWH/%3 !ZHHNV
GXUDWLRQ WKHUDSLHV ZLWKJRRGHYLGHQFHRI
PRGHUDWHHIILFDF\DUHLQWHUGLVFLSOLQDU\
UHKDELOLWDWLRQ ,'5 ZLWK&%7HPSKDVLV VSLQDO
PDQLSXODWLRQ H[HUFLVH

 &OLQLFLDQVVKRXOGSURYLGHSDWLHQWVZLWKHYLGHQFH
EDVHGLQIRUPDWLRQRQORZEDFNSDLQ«DGYLVH
SDWLHQWVWRUHPDLQDFWLYHDQGSURYLGHLQIRUPDWLRQ
DERXWHIIHFWLYHVHOIFDUHRSWLRQV VWURQJ
UHFRPPHQGDWLRQPRGHUDWHTXDOLW\HYLGHQFH
«XVHRIPHGLFDWLRQVZLWKSURYHQEHQHILWV LQ
FRQMXFWLRQZLWKEDFNFDUH VHOIFDUH«IRUPRVW
SDWLHQWVVW OLQHWUHDWPHQWRSWLRQVDUH
DFHWDPLQRSKHQ 16$,'V

&KRX5 +XIIPDQ/$QQ,QWHUQ0HG  

&KRX5HWDO$QQ,QWHUQ0HG  

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\/%3$PHULFDQ
&ROOHJHRI3K\FLVLDQV*XLGHOLQHV
«QRWLPSURYHZLWKVHOIFDUHRSWLRQVFOLQLFLDQV
VKRXOGFRQVLGHUWKHDGGLWLRQRIQRQSKDUPDFRORJLF
WKHUDS\ZLWKSURYHQEHQHILWVIRUDFXWHORZEDFN
SDLQVSLQDOPDQLSXODWLRQIRUFKURQLFRUVXEDFXWH
ORZEDFNSDLQLQWHQVLYHLQWHUGLVFLSOLQDU\
UHKDELOLWDWLRQH[HUFLVHWKHUDS\DFXSXQFWXUH
PDVVDJHWKHUDS\VSLQDOPDQLSXODWLRQ\RJD
FRJQLWLYHEHKDYLRUDOWKHUDS\RUSURJUHVVLYH
UHOD[DWLRQ ZHDNUHFRPPHQGDWLRQPRGHUDWHTXDOLW\
HYLGHQFH

(XURSHDQ *XLGHOLQHVIRU16 &/%3

(GXFDWLRQ
$303FRQVLVWVRIHGXFDWLRQDQGJXLGHGSUDFWLFH
(GXFDWLRQLVSURYLGHGE\DOOPHPEHUVRIWKH
PXOWLGLVFLSOLQDU\WHDPDFFRUGLQJWRWKHLUH[SHUWLVH
XVLQJDQLQWHUDFWLYHVW\OHWRHQDEOHSDWLHQWVWRUDLVH
DQGUHVROYHGLIILFXOWLHV LQXQGHUVWDQGLQJPDWHULDORU
LQDSSO\LQJLWWRWKHLUSDUWLFXODUVLWXDWLRQVRUSUREOHP

&KRX5HWDO$QQ,QWHUQ0HG  

ȈĲȩȤȠȚĲȠȣȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢȆȩȞȠȣ
 ǹʌȠįȠȤȒțĮȚȝİȓȦıȘĲȘȢȑȞĲĮıȘȢʌȩȞȠȣ
 ǹȪȟȘıȘĳȣıȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ
 ǺİȜĲȓȦıȘıȣıĲĮĲȚțȫȞĳĮʌȩȞȠȣ
 ǺİȜĲȓȦıȘȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ± ȣȖȚİȚȞȒȢȪʌȞȠȣ

ȈĲȩȤȠȚĲȠȣȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢȆȩȞȠȣ
 ǼʌȚıĲȡȠĳȒıİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢĮȞĮȥȣȤȒȢ
İȡȖĮıȓĮ
 ȂİȓȦıȘȤȡȒıȘȢȣʌȘȡİıȚȫȞȣȖİȓĮȢ
 ǺİȜĲȓȦıȘʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ 4R/

ȆȜȒȡİȢȆȡȩȖȡĮȝȝĮȆȩȞȠȣ± İȕį

ȈȣıĲĮĲȚțȐȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȆȩȞȠȣ









ĭȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ
ǼȡȖȠșİȡĮʌİȓĮ
ȌȣȤȠȜȩȖȠȢʌȩȞȠȣ &%7
ȉİȤȞȚțȑȢȤĮȜȐȡȦıȘȢ %)%
ǻȚĮĲȡȠĳȚțȒıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ǱıțȘıȘʌȞİȪȝĮĲȠȢ ıȫȝĮĲȠȢ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢȣʌȩșİıȘȢ
FDVHPDQDJHU

0RQGD\

7XHVGD\

:HGQHVGD\

7KXUVGD\

)ULGD\

D

:HHNHQG
UHYLHZ

*\P

*\P

5HOD[ *

*\P



1XUVLQJ
OHFWXUH

27
7ROHUDQFH

3V\FK

%LRIHHGEDFN

0'YLVLW



37

27
WROHUDQFH

0'YLVLW

9RF

27



0'YLVLW

9LGHR



5HOD[ *

)HOGHQNUDLV

)HOGHQNUDLV
37



27 *

37

%LRIHHGEDF
N



%LRIHHGEDFN

27

7KHUDSHXWLF
UHFUHDWLRQ



1XUVLQJ

3V\FK



3RRO

:LL*URXS

3RRO

7KHUDSHXWLF
UHFUHDWLRQ

3V\FK *

5HOD[ *

5HOD[ *

)DPLO\PHHWLQJ
*

3RRO

ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȆȡȩȖȡĮȝȝĮȆȩȞȠȣ
įȚȢİȕįȠȝȐįİȢ
7LPH

7XHVGD\



1XUVLQJ/HFWXUH
0HGLFDO9LVLW

)(/'(1.5$,6



2FFXSDWLRQDO
7KHUDS\

37



3K\VLFDO7KHUDS\

27



3DLQ3V\FKRORJ\

3DLQ3V\FKRORJ\



5HOD[DWLRQ
7UDLQLQJ

5HOD[DWLRQ
7UDLQLQJ



7HDP
&RQIHUHQFH

ȈĲȐįȚĮȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
 ǼȞȘȝİȡȦĲȚțȩ
 ǼțʌĮȓįİȣıȘİȡȖĮȜİȚȫȞʌȩȞȠȣ
 ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣȢțĮȚ
ʌȡȩȜȘȥȘȣʌȠĲȡȠʌȒȢ

7KXUVGD\

,1',9,'8$/

 ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
 ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȠįȘȖȚȫȞ
 ǼȟȚĲȒȡȚȠ)&( țȜİȓıȚȝȠ

*52836

ǿĮĲȡȚțȒǻȚĮȤİȓȡȚıȘ






ǻȚİȪșȣȞıȘĮʌȩĳȣıȓĮĲȡȠȒİȚįȚțȩȚĮĲȡȩʌȩȞȠȣ
ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘİȜȜİȚȝȝȐĲȦȞ
.ĮșȠȡȚıȝȩȢıĲȩȤȦȞșİȡĮʌİȓĮȢ
ǼțĲȓȝȘıȘ± ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘĭǹ ȠʌȚȠİȚįȫȞ

ǼȡȖȠșİȡĮʌİȓĮ







ǼʌĮȞİțʌĮȓįİȣıȘıĲȐıȘȢıȫȝĮĲȠȢ
ȉİȤȞȚțȑȢȐȡıȘȢĳȠȡĲȓȦȞ
ǼȣțĮȝȥȓĮǼȞįȣȞȐȝȦıȘ
ǹȞĲȠȤȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
ǹʌİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ
ǻȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȘțȚȞȘĲȚțȒĭĮȞĲĮıȓȦıȘ
*0,

ǼȡȖȠșİȡĮʌİȓĮ
ǻȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȘȀȚȞȘĲȚțȒĭĮȞĲĮıȓȦıȘ
*UDGHG0RWRU,PDJHU\ *0,

ĭȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ
 ȅȜȚıĲȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
 ³ǼȞİȡȖȘĲȚțȒ´YV
³ȆĮșȘĲȚțȒ´

 ǼțʌĮȓįİȣıȘİȞĲȠʌȚıȝȠȪ





/RFDOL]DWLRQWUDLQLQJ
ǲȝĳĮıȘıĲȘȞțȓȞȘıȘ
ǼȞįȣȞȐȝȦıȘ
ǹİȡȠȕȚțȒİțȖȪȝȞĮıȘ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮǹıțȒıİȦȞ
țĮĲ¶ȠȓțȠȞ

ǼȡȖȠșİȡĮʌİȓĮ
 ĬİȡĮʌİȓĮȝİȀĮșȡȑĳĲȘ
0LUURU7KHUDS\

 ȉİȤȞȚțȑȢǿİȡȐȡȤȘıȘȢ
3DFLQJ7HFKQLTXHV

ǼȡȖȠșİȡĮʌİȓĮ
ǻȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȘȀȚȞȘĲȚțȒĭĮȞĲĮıȓȦıȘ
*UDGHG0RWRU,PDJHU\ *0,

ǻȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠȢȤİȚȡȚıȝȩȢȖȠȞȚįȓȦȞ
*UDGHG*HQHPDQLSXODWLRQ
ǼȖțİĳĮȜȚțȩȢİʌĮȞĮıȤİįȚĮıȝȩȢ
%UDLQUHPDSSLQJ
ȃİȣȡȠʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ
1HXURSODVWLFLW\ 

7KH*UDGHG0RWRU,PDJHU\+DQGERRN0RVHOH\HWDO12,

ǻȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȘȑțșİıȘıĲȘĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒțȓȞȘıȘ ȩıȠĲȠ
įȣȞĮĲȩıȣȞĲȠȝȩĲİȡĮȤȦȡȓȢʌȣȡȠįȩĲȘıȘĲȘȢ
İʌĮȞĮʌȡȠȕȠȜȒȢĲȘȢȞİȣȡȠıĳȡĮȖȓįĮȢʌȩȞȠȣ

ǼȡȖȠșİȡĮʌİȓĮ
ĬİȡĮʌİȓĮȝİȀĮșȡȑĳĲȘ
0LUURU7KHUDS\

ȌȣȤȠȜȠȖȓĮȆȩȞȠȣ
©ȆȦȢİȓȞĮȚȘįȚȐșİıȘıȠȣª

³ǼȓȝĮȚțĮȜȐĮȜȜȐșĮȝʌȠȡȠȪıĮȞĮİȓȝĮȚțĮȜȪĲİȡĮ´

ȌȣȤȠȜȠȖȓĮȆȩȞȠȣ







6HOI5HJXODWRU\
$SSURDFKHV

ǻȚĮıȪȞįİıȘȆȞİȪȝĮĲȠȢ ȈȫȝĮĲȠȢ
ǼțʌĮȓįİȣıȘıĲȡĮĲȘȖȚțȫȞįȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȇȪșȝȚıȘıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȠȢ
īȞȦıȚĮțȒĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȐȖȤȠȣȢ
ǼțʌĮȓįİȣıȘȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ

%HKDYLRUDO
$SSURDFKHV

 8WLOL]HLQWHUDFWLRQ  7DUJHWSDLQ
EHKDYLRUV
EHWZHHQELRORJLFDO
DQGSV\FKRORJLFDO  ,QFOXGHRSHUDQW
IDFWRUVWRLQFUHDVH
EHKDYLRUDO
LQGLYLGXDO¶VVHQVH
WKHUDS\DQG
WUHDWPHQWRIIHDU
RIFRQWURORYHU
DYRLGDQFH
SDLQ
 ,QFOXGH
ELRIHHGEDFN
UHOD[DWLRQWUDLQLQJ
K\SQRVLVDQG
PLQGIXOQHVV

&%7

$&7

 $FFHSWDQFH DQG
 $GGUHVVHVSDLQ
PLQGIXOQHVV
PDODGDSWLYH
EDVHG
HPRWLRQVEHKDYLRUV
LQWHUYHQWLRQ
FRJQLWLRQVWKURXJKD
 (PSKDVL]HV
JRDORULHQWHG
UHFRJQLWLRQDQG
V\VWHPDWLF
DFFHSWDQFHRI
SURFHGXUH
HPRWLRQVDQG
 0DLQFRPSRQHQWV
FRJQLWLRQV
DUHXQGHUVWDQGLQJ
UDWKHUWKDQ
WKHWUHDWPHQW
UHFRJQLWLRQDQG
UDWLRQDOHOHDUQLQJ
FKDQJH LH&%7
FRSLQJVNLOOVWUDLQLQJ
DQG
DSSO\LQJPDLQWDLQLQJ
FRSLQJVNLOOV

$&7 DFFHSWDQFHDQGFRPPLWPHQWWKHUDS\&%7 FRJQLWLYHEHKDYLRUDOWKHUDS\
.HUQV5'HWDOAnnu Rev Clin PsychoO ±

ǻȚĮĲĮȡĮȤȒǶʌȞȠȣ
 ǹȝĳȓįȡȠȝȘıȤȑıȘȝİĲĮȟȪįȚĮĲĮȡĮȤȒȢȣȖȚİȚȞȒȢ
ȪʌȞȠȣțĮȚȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣ
± ȝİȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠȑȤȠȣȞįȚĮĲĮȡĮȖȝȑȞȠ
ȪʌȞȠ
 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ
± ȀĮșȣıĲİȡȘȝȑȞȘȑȞĮȡȟȘ
± ȂİȚȦȝȑȞȘıȣȞȠȜȚțȒįȚȐȡțİȚĮ
± ȂİȖĮȜȪĲİȡĮįȚĮȜȜİȓȝĮĲĮȪʌȞȠȣ

ĬİȡĮʌİȓĮȋĮȜȐȡȦıȘȢǺȚȠĮȞȐįȡĮıȘȢ
 ǻȚĮĳȡĮȖȝĮĲȚțȒ
ĮȞĮʌȞȠȒ
 ĭĮȞĲĮıȓȦıȘ
 ȃȠİȡȒȠʌĲȚțȠʌȠȓȘıȘ
 ȆȡȠȠįİȣĲȚțȒȝȣȚțȒ
ȤĮȜȐȡȦıȘ 305
 ǺȚȠĮȞȐįȡĮıȘ
 ǹȣĲȠȖİȞȒȢșİȡĮʌİȓĮ

ǾǺȚȠĮȞȐįȡĮıȘȦȢȑȞĮȢ ³ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ
țĮșȡȑĳĲȘȢ´

ǾǺȚȠĮȞȐįȡĮıȘȦȢȑȞĮȢ ³ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ
țĮșȡȑĳĲȘȢ´
^ƚƌĞƐƐůĞǀĞů

DƵƐĐůĞƚĞŶƐŝŽŶ

ǼıĲȚĮțȒțĮȚǻȚĮĳȡĮȖȝĮĲȚțȒǹȞĮʌȞȠȒ

ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ

^ŬŝŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ



ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
 ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘĮȞĮȖțȫȞ
 ǼțʌĮȓįİȣıȘ
 ǼȞıȦȝȐĲȦıȘ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ





ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
 ȆȡȫȚȝȘİȝʌȜȠțȒıĲȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮĲȠȣ
ĮıșİȞȒȫıĲİȞĮįȚĮȕİȕĮȚȦșİȓȒ
ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘĲȘȢĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢȦȢ
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȩȢıĲȩȤȠȢĲȠȣĮıșİȞȒ

ǼʌȚıĲȡȠĳȒıĲȘȞİȡȖĮıȓĮ
)&(
00,
ȀȜİȓıȚȝȠ
ĳĮțȑȜȠȣ

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓİȢ
± ǹȞȐȜȣıȘʌĮȡȠȪıĮȢȒʌĮȡİȜșȩȞĲȦȞ
İȡȖĮıȚĮțȫȞșȑıİȦȞ
± ȆĮȡȠȤȒıȣıĲȐıİȦȞȖȚĮİȡȖĮıȚĮțȑȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
± ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
țĮȚıĲȠȤİȣȝȑȞȘȢİʌĮȞİțʌĮȓįİȣıȘȢ

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓİȢ
± ȆĮȡȠȤȒǼțĲȓȝȘıȘȢȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ
)XQFWLRQDO&DSDFLW\(YDOXDWLRQ
± ĭȣıȚțȑȢǿțĮȞȩĲȘĲİȢțĮȚǼʌȚȜȠȖȒİȡȖĮıȚĮțȒȢ
șȑıȘȢ

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓİȢ
± ȆĮȡȠȤȒǼțĲȓȝȘıȘȢȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ
)&(
± ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢʌĮȡȠȤȫȞȖȚĮİʌȚıĲȡȠĳȒıĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮ
 ȈȣȜȜȠȖȒʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞĮʌȩ 3727țĮȚ
ȚĮĲȡȩȖȚĮȠįȘȖȓİȢ
 ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ʌȜȒȡȘȢ Ȓ
ȝİȡȚțȒȢ
 ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȠȓʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓȒĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
ʌȠȣİȞįİȤȩȝİȞĮĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ

ȈȣıĲĮĲȚțȐȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȆȩȞȠȣ
ȅȝĮįȚțȒĬİȡĮʌİȓĮ

303VİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚıİȠȝĮįȚțȐĲȝȒȝĮĲĮȖȚĮĲȘȞ
ȠȝĮȜȠʌȠȓȘıȘĲȘȢİȝʌİȚȡȓĮȢʌȩȞȠȣȖȚĮĲȘȞȝİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞįȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞİțȝȐșȘıȘȢĮʌȩĲĮȐȜȜĮȝȑȜȘĲȘȢ
%ULWLVK3DLQ6RFLHW\
ȠȝȐįȠȢ

ĬİȡĮʌİȣĲȚțȒȐıțȘıȘ
 ǹİȡȠȕȚțȒ
± ǹȞĮȜȖȘıȓĮȝȑıȦȣʌȠįȠȤȑȦȞ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ
± ǹʌȠĳȣȖȒĮȜȖİȚȞȫȞ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȫȞ
 ǼȣțĮȝȥȓĮȢĮıțȒıİȚȢ
± ȀȚȞȘĲȚțȒĮȜȣıȓįĮ
 ǻȚȩȡșȦıȘȈĲȐıȘȢıȫȝĮĲȠȢ
± 0SVıȣıĲĮĲȚțȐʌȩȞȠȣ
 ǼȞįȣȞȐȝȦıȘȢĮıțȒıİȚȢ
± ȀȠȡȝȩȢțĮȚȐțȡĮ
± ȀȚȞȘĲȚțȒĮȜȣıȓįĮ

ȂİȖȐȜİȢǼʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞİȢȀȚȞȒıİȚȢ
%LJ5HSHWLWLYH0RYHPHQWV
ȅȝĮįȚțȒĬİȡĮʌİȓĮ

ǹıțȒıİȚȢǼțȖȪȝȞĮıȘȢǼȖțİĳȐȜȠȣ

ĬİȡĮʌİȓĮȅȝĮįȚțȒȢȀȓȞȘıȘȢ
 ȊįȡȠșİȡĮʌİȓĮ
± %:ĮʌȠĳȩȡĲȚıȘ%:ȝİĲȠȪȥȠȢĲȠȣȞİȡȠȪ
ıĲȠıĲȒșȠȢ
± ȂİȓȦıȘțĮĲȐșȜȚȥȘȢ VWUHVV
± ǻȚĮȤİȓȡȚıȘʌȩȞȠȣțȩʌȦıȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ
± ȂȣȠȤĮȜĮȡȦĲȚțȒ
± İȣİȟȓĮıȦȝĮĲȚțȒ
± țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒȕİȜĲȓȦıȘ
± ȚıȠȡȡȠʌȓĮıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ

ǹıțȒıİȚȢǼțȖȪȝȞĮıȘȢǼȖțİĳȐȜȠȣ

ĬİȡĮʌİȓĮȅȝĮįȚțȒȢȀȓȞȘıȘȢ
 3LODWHV
± ǼȞįȣȞȐȝȦıȘțȠȡȝȠȪȚıȤȪȢıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ
ĮȞĮʌȞȠȒțȚȞĮȚıșȘıȓĮ

 )HOGHQNUDLV
± ǳʌȚĮİȣțĮȝȥȓĮ ĮȜȜĮȖȑȢșȑıİȦȞıȫȝĮĲȠȢȖȚĮ
ȕİȜĲȓȦıȘȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ țȚȞĮȚıșȘıȓĮȢ
± $'/ȠȝȠȚȐȗȠȣıİȢțȚȞȒıİȚȢ
± ǹʌȩțȐșİĮıșİȞȒıİȩʌȠȚȠİʌȓʌİįȠ
± 4R/ȕİȜĲȓȦıȘ ĮȣĲȠįȚĮȤİȓȡȚıȘʌȩȞȠȣV

ĬİȡĮʌİȓĮȅȝĮįȚțȒȢȀȓȞȘıȘȢ
ĬİȡĮʌİȓĮǼʌĮȞİțĲȓȝȘıȘȢ
 &KDLU<RJD
± ȈĲȐıȘıȫȝĮĲȠȢǼȣțĮȝȥȓĮĮȞĮʌȞȠȒ
± ǿıȠȡȡȠʌȓĮİȣȜȣȖȚıȓĮ520
țĮĲȐșȜȚȥȘįȚĮȤİȓȡȚıȘȐȖȤȠȣȢ

 7DL&KL
± ǻȚĮȤİȓȡȚıȘʌȩȞȠȣİȣȜȣȖȚıȓĮİȞįȣȞȐȝȦıȘ
țȚȞĮȚıșȘıȓĮȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȚıȠȡȡȠʌȓĮ
țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

 ȉȠĲȦȞĮıșİȞȫȞİȓȞĮȚĮıȣȞİʌİȓȢȝİĲȘȞ
șİȡĮʌİȣĲȚțȒȐıțȘıȘ
 ĬİȡĮʌİȓĮȩʌȦȢȝİțȐșİȐȜȜȘȤȡȩȞȚĮȞȩıȠ
 ǼʌĮȞİțĲȓȝȘıȘĮʌȩ
± ǿĮĲȡȩʌȩȞȠȣ
± ȥȣȤȠȜȩȖȠʌȩȞȠȣ
± ĳȣıȚțȠİȡȖȠșİȡĮʌİȣĲȒ

ȂȘȞȪȝĮĲĮȖȚĮ«ĲȠıʌȓĲȚ

12,

 ǻȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ,QWHUGLVFLSOLQDU\ ,'5 
 ȆȡȩȖȡĮȝȝĮǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȆȩȞȠȣ 3DLQ0DQDJHPHQW
3URJUDP 303 ȝİȑȝĳĮıȘıĲȘȞ
 īȞȦıĲȚțȒȈȣȝʌİȡȚĳİȡȚȠȜȠȖȚțȒ &%7 ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ

ȂȘȞȪȝĮĲĮȖȚĮĲȠıʌȓĲȚ

ǺĮșȝȚĮȓĮȑțșİıȘ ıĲȘĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒțȓȞȘıȘ
ǵıȠĲȠįȣȞĮĲȩıȣȞĲȠȝȩĲİȡĮ ȤȦȡȓȢʌȣȡȠįȩĲȘıȘĲȘȢ
İȖțİĳĮȜȚțȒȢİʌĮȞĮʌȡȠȕȠȜȒȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȂİıĲȩȤȠĲȘȞʌȡȩȜȘȥȘĲȘȢĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȢȑȞİțĮʌȩȞȠȣ

ȂȘȞȪȝĮĲĮȖȚĮ«ĲȠıʌȓĲȚ

%RZHULQJ-%XWWOHU'6)XOWRQ,HWDO,PSOLFLWPRWRULPDJHU\LQ
SHRSOHZLWKDKLVWRU\RIEDFNSDLQFXUUHQWEDFNSDLQERWKRU
QHLWKHU6XEPLWWHG

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ

ǻİȞȣʌȐȡȤİȚʌȩȞȠȢȤȦȡȓȢİȖțȑĳĮȜȠ

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ

ǼȟȘȖȫȞĲĮȢĲȠȞʌȩȞȠ

ǼʌĮȞİțʌĮȓįİȣıȘİȖțİĳȐȜȠȣ

ǼȡȖĮȜİȓĮǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢȆȩȞȠȣ
ȖȚĮ«ĲȠıʌȓĲȚ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ

ȀȓȞȘıȘ

ǼȣȤĮȡȚıĲȫ

([SODLQ3DLQ

&DURO:HOFK

ȃİȣȡȠĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘİȖțİĳȐȜȠȣ
%UDLQ1HXURPRGXODWLRQ 

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

īȠȞȚįȚĮțȩȢȤİȚȡȚıȝȩȢ
&XUU2SLQ6XSSRUW3DOOLDW&DUHYRO  SS
1HZPROHFXOHVIRUWKHWUHDWPHQWRISDLQ
+HLQ]PDQQ60F0DKRQ6%
)URPKXPDQJHQHWLFVDVPDOOQXPEHURISDWLHQWVZLWK
PXWDWLRQVLQWKHJHQHVHQFRGLQJ QHUYHJURZWKIDFWRU7UN$
VLJQDOLQJDQGLQDSDUWLFXODUVRGLXPFKDQQHOVXEXQLW 6&1D
HQFRGLQJ1DY VKRZFRQJHQLWDODQDOJHVLDZLWKOLPLWHGRWKHU
HIIHFWV
7KHUHDUHWKHUHIRUHFRQVLGHUDEOHKRSHVWKDWSKDUPDFRORJLFDO
PDQLSXODWLRQRIWKHVHV\VWHPVLQFKURQLFSDLQSDWLHQWVPLJKW
EHDQHIIHFWLYHDQDOJHVLFVWUDWHJ\

706 )LEURP\DOJLD
 7]DED]LVHWDO0ROHFXODU3DLQ
 KWWSZZZPROHFXODUSDLQFRPFRQWHQW

īȠȞȚįȚĮțȩȢȑȜİȖȤȠȢ
3DLQ0HGLFLQH1HZV$SULO
*HQHWLF7HVWLQJLQPHGLFDWLRQ RSLRLGV UHVSRQVH

1Ϭ
Ɏʐʖɿɲʏʌɿʃɼ ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ Ⱥɸʌɲʋɸʀɲ
ɇɲʃʃɳʎȴɿʉʆʑʍɻʎ-Ɏʐʖʀɲʏʌʉʎ

Ʃ ƣƯƵƫƮƧƵƺƲƫƴƩ ƵƱƶ
ƸƳƱƯƫƱƶ ƲƱƯƱƶ
Ʀǒ Ʀ. ƴǂǋǋƽǓ
ƦǊǆǖǉǖǎǕƿǓ
ƵǐǍƾǂ ƹǖǘǊǋƿǓ ƶǄǆǀǂǓ ƥƯƣ «ƥ. ƥǆǎǎǈǍǂǕƽǓ»

ƮƱƯƵƧƭƣ ƣƴƬƩƴƩƴ ƵƩƴ
ƴƶƮƤƱƶƭƧƶƵƫƬƩƴ
ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩƴ
1. ƧǔǕǀǂǔǈ ǔǕǐǎ ǂǔǉǆǎƿ
- ǅǊƽǄǎǚǔǈ
- ƲǒǐǔǚǑǊǋǝǕǈǕǂ
- ǂǎǕǀǅǒǂǔǈ ǔǕǈ ǎǝǔǐ
2. ƧǔǕǀǂǔǈ ǔǕǈǎ ǋǒǀǔǈ
- ƴǕǂ ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǂ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ ǋǂǊ ǔǕǐǎ ǕǒǝǑǐ
ǂǎǕǊǍǆǕǟǑǊǔƿǓ ǕǐǖǓ
- ƪǆǒǂǑǆǖǕǊǋƿ ǑǂǒƾǍǃǂǔǈ ǂǑǝ Ǖǐǎ ƴǞǍǃǐǖǌǐ

ƮƱƯƵƧƭƣ ƣƴƬƩƴƩƴ ƵƩƴ
ƦƫƣƴƶƯƦƧƵƫƬƩƴ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩƴ



ƮƱƯƵƧƭƣ ƣƴƬƩƴƩƴ
ƵƩƴ
ƴƶƮƤƱƶƭƧƶƵƫƬƩƴ
ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩƴ

ƮƱƯƵƧƭƣ ƣƴƬƩƴƩƴ ƵƩƴ
ƦƫƣƴƶƯƦƧƵƫƬƩƴ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩƴ
3. ƧǔǕǀǂǔǈ ǔǆ ǔǖǍǃǐǖǌǆǖǝǍǆǎǐ
- ƴǕǊǓ ǅǖǔǋǐǌǀǆǓ Ǖǐǖ Ǎǆ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ
4. ƧǔǕǀǂǔǈ ǔǕǊǓ ǔǖǎǉƿǋǆǓ
- ƴǕǈǎ ǂǌǌǈǌǆǑǀǅǒǂǔǈ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ Ǎǆ
Ǖǈǎ ǋǌǊǎǊǋƿ ǐǍƽǅǂ

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ ƪƧƳƣƲƧƫƣƴ

5. ƲǐǌǞǑǌǆǖǒǈ
Ʊ ǂǔǉǆǎƿǓ ǉǆǚǒǆǀǕǂǊ ǚǓ ǈ ǋǆǎǕǒǊǋƿ
ǗǊǄǐǞǒǂ ǔǆ ǍǊǂ ǌǆǊǕǐǖǒǄǊǋƿ ǐǍƽǅǂ Ǒǐǖ
ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ:
 Ƶǐǎ ǀǅǊǐ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ
 Ƶǐ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝ (ǊǂǕǒǊǋǝ- ǎǐǔǈǌǆǖǕǊǋǝ)
 ƵǐǖǓ ƽǌǌǐǖǓ ǂǔǉǆǎǆǀǓ
 Ƶǈǎ ǐǊǋǐǄƾǎǆǊǂ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ ƪƧƳƣƲƧƫƣƴ






ƲǐǕƾ
ǅǆǎ
ǂǑǐǋǂǌǐǞǍǆ
Ǖǐǎ
Ǒǝǎǐ
«ǙǖǘǐǌǐǄǊǋǝ»
ƲǐǕƾ ǅǆǎ ǂǍǗǊǔǃǈǕǐǞǍǆ Ǖǐ Ǒǝǔǐ ǖǑǐǗƾǒǆǊ ǐ
ǂǔǉǆǎƿǓ
ƲǂǒǝǕǊ ǙǖǘǐǌǐǄǊǋǐǀ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ
ǑǂǀǇǐǖǎ ƾǎǂ ǒǝǌǐ ƽǌǌǐǕǆ ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǐ ǋǂǊ
ƽǌǌǐǕǆ ǌǊǄǝǕǆǒǐ ǔǈǍǂǎǕǊǋǝ, ǂǖǕǝ ǅǆǎ ǍǆǊǟǎǆǊ
Ǖǈǎ ǑǐǊǝǕǈǕǂ ǋǂǊ Ǖǈǎ ƾǎǕǂǔǈ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ
(ǂǏǊǐǌǝǄǈǔǈ)

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ ƪƧƳƣƲƧƫƣƴ




ƧǋǕǝǓ ǂǑǝ ǗƽǒǍǂǋǂ, ǅǟǔǕǆ ǋǂǊ ƽǌǌǆǓ
ǐǅǈǄǀǆǓ- ǔǖǍǃǐǖǌƾǓ, ǋǂǉǟǓ ǂǖǕƾǓ
ǅǆǀǘǎǐǖǎ Ǖǐ ǆǎǆǒǄǝ ǆǎǅǊǂǗƾǒǐǎ Ǖǐǖ
ǉǆǒǂǑǆǖǕƿ
ƦǊǂǃǆǃǂǊǟǔǕǆ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ ǔǂǓ ǝǕǊ ǈ
ǉǆǒǂǑǆǀǂ ǉǂ ǔǖǎǆǘǊǔǕǆǀ ǂǋǝǍǂ ǋǊ ǂǎ ǐ
ǑǝǎǐǓ ǅǆǎ ǃǆǌǕǊǚǉǆǀ ƽǍǆǔǂ (ǗǝǃǐǓ
ǆǄǋǂǕƽǌǆǊǙǈǓ- ǑǂǒǂǑǐǍǑƿǓ)

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ
ƪƧƳƣƲƧƫƣƴ

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ ƪƧƳƣƲƧƫƣƴ
ƦǊǂǕǖǑǟǔǕǆ Ǖǈǎ ǆǌǑǀǅǂ ǔǂǓ ǝǕǊ ǉǂ
ǃǒǆǉǆǀ ǍƾǉǐǅǐǓ ǍǆǀǚǔǈǓ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ Ǖǐǖ
ǂǔǉǆǎǐǞǓ



Ʊ ǉǆǒǂǑǆǖǕƿǓ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǗǖǌƽǄǆǕǂǊ
ǂǑǝ Ǖǈǎ ǂǑǐǄǐƿǕǆǖǔƿ Ǖǐǖ:
ƶƲƱƮƱƯƩ

ƧƮƲƱƦƫƣ ƴƵƩƯ
ƣƲƱƵƧƭƧƴƮƣƵƫƬƩ
ƣƯƵƫƮƧƵƺƲƫƴƩ ƵƱƶ ƲƱƯƱƶ



ƴǖǎǆǘǀǔǕǆ ǕǊǓ
ǆǑǊǔǋƾǙǆǊǓ ǂǋǝǍǂ ǋǊ
ǝǕǂǎ ǅǆǎ ǖǑƽǒǘǆǊ
ǃǆǌǕǀǚǔǈ- ǈ ǔǘƾǔǈ
ǃǐǈǉƽ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ
ǔǂǓ

ƧƮƲƱƦƫƣ ƴƵƩƯ
ƣƲƱƵƧƭƧƴƮƣƵƫƬƩ
ƣƯƵƫƮƧƵƺƲƫƴƩ ƵƱƶ ƲƱƯƱƶ

9

9
9
9
9

ƣ. ƣǑǝ ǔǞǔǕǈǍǂ- ǉǆǒǂǑǆǖǕƿ
ƣǎǆǑǂǒǋƿǓ ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈ ǔǕǈǎ
ǂǏǊǐǌǝǄǈǔǈ- ǉǆǒǂǑǆǀǂ
ƧǒǆǖǎǈǕǊǋƿ ǑǒǐǕǆǒǂǊǝǕǈǕǂ
ƷǝǃǐǓ ǑǒǝǋǌǈǔǈǓ ǆǏƽǒǕǈǔǈǓ
ƷǝǃǐǓ – ǖǑǐǙǀǂ ǖǑǝǋǒǊǔǈǓ
ƷǝǃǐǓ ǄǊǂ ǕǊǓ ǔǖǎƾǑǆǊǆǓ Ǖǚǎ ǗǂǒǍƽǋǚǎ

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ ƹƶƸƫƣƵƳƱƴƴƶƮƤƱƶƭƱƴ

ƧƮƲƱƦƫƣ ƴƵƩƯ
ƣƲƱƵƧƭƧƴƮƣƵƫƬƩ
ƣƯƵƫƮƧƵƺƲƫƴƩ ƵƱƶ ƲƱƯƱƶ

9
9

ƣ. ƣǑǝ Ǖǈǎ Ǒǌǆǖǒƽ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ
ƷǝǃǐǓ ǆǏƽǒǕǈǔǈǓ
ƷǝǃǐǓ ǝǕǊ ǉǂ Ǖǐǎ ǉǆǚǒƿǔǐǖǎ

ǂǅǞǎǂǍǐ
ƸǂǑƽǋǊǂ
9 ǂǄǎǟǍǐǎǂ
ƚǒǎǈǔǈ Ǒǝǎǐǖ - ǎǝǔǐǖ - ǆǏƾǌǊǏǈǓ ǕǈǓ ǎǝǔǐǖ
ƶǑǐǉƾǔǆǊǓ ǝǕǊ Ǖǂ ǖǑǐǌǆǀǍǍǂǕǂ Ǒǝǎǐǖ
ǐǗǆǀǌǐǎǕǂǊ ǔǆ ǆǌǌǊǑƿ ǗǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋƿ –
ǉǆǒǂǑǆǖǕǊǋƿ ǂǎǕǊǍǆǕǟǑǊǔǈ.
ƚǒǎǈǔǈ Ǒǝǎǐǖ –ǂǒǒǟǔǕǊǂǓ ǈ ǆǏƾǌǊǏǈǓ ǕǈǓ
9

9
9

9

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ ƹƶƸƫƣƵƳƱƴƴƶƮƤƱƶƭƱƴ






Ʊ ǙǖǘǀǂǕǒǐǓ ǆǊǔƽǄǆǕǂǊ ƾǄǋǂǊǒǂ ǚǓ ǍƾǌǐǓ ǕǈǓ
ǐǍƽǅǂǓ
Ʊ ǉǆǒƽǑǚǎ ǊǂǕǒǝǓ ǃǆǃǂǊǟǎǆǕǂǊ ǝǕǊ ǐ ǂǔǉǆǎƿǓ
ǅǆǎ ǎǊǟǉǆǊ ǑǚǓ ǕǀǉǆǕǂǊ ǆǎ ǂǍǗǊǃǝǌǚ ǈ
ǂǏǊǐǑǊǔǕǀǂ Ǖǐǖ
ƧǏǈǄǆǀǕǂǊ ǔǕǐǎ ǂǔǉǆǎƿ ǝǕǊ ǐ ǙǖǘǀǂǕǒǐǓǔǞǍǃǐǖǌǐǓ ǋǂǌǆǀǕǂǊ ǔǆ ǝǌǐǖǓ ǕǐǖǓ ǂǔǉǆǎǆǀǓ
Ǎǆ ǘǒǝǎǊǐ Ǒǝǎǐ (ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂ ǒǐǖǕǀǎǂǓ)

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ ƹƶƸƫƣƵƳƱƴƴƶƮƤƱƶƭƱƴ






ƟǕǂǎ ǐ ǉǆǒǂǑǆǖǕƿǓ ǂǊǔǉƽǎǆǕǂǊ ƽǎǆǕǂ Ǎǆ Ǖǈǎ
Ǒǂǒǐǖǔǀǂ Ǖǐǖ ǙǖǘǊƽǕǒǐǖ, ǂǖǕƿ ǄǀǎǆǕǂǊ ǂǑǐǅǆǋǕƿ
ǋǂǊ ǂǑǝ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ
Ʃ ǅǖǔǋǐǌǀǂ ǑǒǐǋǞǑǕǆǊ ǝǕǂǎ ǋǂǌǆǀǕǂǊ ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ
ǍǂǕǂǊǚǕǊǋƿǓ, ǍǂǋǒǐǘǒǝǎǊǂǓ ǎǐǔǈǌǆǀǂǓ.
Ʊ ǙǖǘǀǂǕǒǐǓ ǔǞǍǃǐǖǌǐǓ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǏƾǒǆǊ Ǖǐ ǒǝǌǐ
Ǖǐǖ
Ʀǆǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ ǎǂ ǂǑǐǅǆǀǏǆǊ ǂǎ ǖǑƽǒǘǆǊ ƿ ǝǘǊ ǐǒǄǂǎǊǋǝǕǈǕǂ
Ʃ ǂǎǀǘǎǆǖǔǈ Ǖǚǎ ǙǖǘǊǂǕǒǊǋǟǎ ǅǊǂǕǂǒǂǘǟǎ Ǒǐǖ ǔǖǎƿǉǚǓ
ǔǖǎǐǅǆǞǐǖǎ Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ ǆǀǎǂǊ ǂǒǋǆǕƿ

Ʃ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ

Ʃ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ




Ʃ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ











ƲǝǕǆ ƽǒǘǊǔǆ ǐ ǑǝǎǐǓ
ƵǊ ǉǆǒǂǑǆǀǆǓ ƾǘǆǊ ǌƽǃǆǊ
ƲǚǓ ǂǏǊǐǌǐǄǆǀ ǕǊǓ ǔǘƾǔǆǊǓ Ǎǆ ǕǐǖǓ
ǑǒǐǈǄǐǞǍǆǎǐǖǓ ǉǆǒǂǑǆǖǕƾǓ Ǖǐǖ
ƣǎ ǋǂǊ ǑǝǕǆ ǋǂǕƽ Ǖǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ ǆǏƾǕǂǔǈǓ
ǑǂǒǂǕǈǒǐǞǎǕǂǊ ǅǊǂǋǖǍƽǎǔǆǊǓ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ
ƵǊ ǃǆǌǕǊǟǎǆǊ ǋǂǊ ǕǊ ǆǑǊǅǆǊǎǟǎǆǊ Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ
ƲǐǊǐ ǗƽǒǍǂǋǐ ƿ ƽǌǌǐǓ ǑǂǒƽǄǐǎǕǂǓ ǃǆǌǕǀǚǔǆ
Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ
Ʋǝǔǐ ǅǊǂǒǋǐǞǎ ǐǊ ǖǗƾǔǆǊǓ

Ʃ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ






ƨǈǕƽǍǆ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ǂǔǉǆǎǆǀǓ ǎǂ
ǋǂǕǂǄǒƽǙǐǖǎ Ǖǈǎ ƱǅǞǔǔǆǊƽ ǕǐǖǓ
ƲǌƿǒǆǓ ǊǔǕǐǒǊǋǝ ǗǂǒǍǂǋǐǌǐǄǊǋǟǎ
ǉǆǒǂǑǆǊǟǎ (ǐǗƾǌǈ, ǑǂǒǆǎƾǒǄǆǊǆǓ, ǂǀǕǊǂ
ǅǊǂǋǐǑƿǓ, ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǂǄǚǄƿǓ)
ƴǆ ǆǑǝǍǆǎǈ ǔǖǎƾǎǕǆǖǏǈ ǌǂǍǃƽǎǆǕǂǊ
ǙǖǘǊǂǕǒǊǋǝ, ǐǊǋǐǄǆǎǆǊǂǋǝ, ǑǌǈǒƾǔǕǆǒǐ
ǊǔǕǐǒǊǋǝ

Ʊ ƳƱƭƱƴ ƵƱƶ ƹƶƸƫƣƵƳƱƶ




ƪǍǆǄİǁıĲǎǌĮıǇİǌǀĲǆıǒƿıǆȺǗǌǎǑ ƾǄǒǎǑǐ
ǉĮĲƾǇǊǈǓǆǐ
ƧǌĮĳƿǏİĲĮǈıĲǈǐİȺǈįǏƾıİǈǐĲǎǑȺǗǌǎǑıĲǆ
ǅǔǀĲǎǑĮıǇİǌǎǘǐ

ƩİǌĮȺĮǈĲİǁǓǑǒǈĮĲǏǈǉƿǐįİǍǈǗĲǆĲİǐǎǘĲİǉĮǌ
ǓǑǒǁĮĲǏǎ
ƴǏǎıİǉĲǈǉǀĮǉǏǗĮıǆȺĮǏĮĲǀǏǆıǆĲǎǑ
ĲǏǗȺǎǑİȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐĲǎǑĮıǇİǌǎǘǐ

Ʃ ƹƶƸƫƣƵƳƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ


9
9
9

ƲǐǊǂ ǄǆǄǐǎǝǕǂ ǔǕǈ Ǉǚƿ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ
ǆǑǊǅǆǊǎǟǎǐǖǎ Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ
ƧǑǂǎǆǒǘǝǍǂǔǕǆ ǔǖǘǎƽ
ƦǖǎǂǕǝǕǈǕǂ ǑǒǝǃǌǆǙǈǓ
ƦǖǎǂǕǝǕǈǕǂ ǕǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈǓ ǋƽǑǐǊǂǓ
ǔǖǎƿǉǆǊǂǓ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǍǆǊǟǔǆǊ Ǖǐ
ǖǑǐǗƾǒǆǊǎ

Ʊ ƳƱƭƱƴ ƵƱƶ ƹƶƸƫƣƵƳƱƶ







ƧȺǎĳǑǄǀįǈĮǒǔǏǈıǋǎǘƶǔǋĮĲǈǉǎǘƺǑǒǈǉǎǘ
ȺǗǌǎǑ
ƩİǌĮĳǀǌİǈǑȺǗǌǎǈİǐǗĲǈǎĮıǇİǌǀǐįİǌǄǁǌİĲĮǈ
ȺǈıĲİǑĲǗǐ
ƶǑıĲǀǌİĲĮǈǔǐǋƿǊǎǐĲǆǐǎǋƾįĮǐ
ƪǍǆǄİǁȺǔǐǋİĲƿǒİǈȺƾǌĲĮıĲǆǇİǏĮȺİǁĮĲǔǌĮıǇİǌǙǌ
ǋİǒǏǗǌǈǎȺǗǌǎ

ƫǆĲǀǋĮĲĮȺǎǑȺǏƿȺİǈ
ƱĮȺǏǎıİǄǄǁıİǈǎǓǑǒǁĮĲǏǎǐ
ƴǗǌǎǐȺǎǑǃİǊĲǈǙǌİĲĮǈ
ǋİǓǑǒǗĲǏǎȺĮ
ıǑǌǌǎıǆǏǗĲǆĲĮ
ƺǑǒǎǊǎǄǈǉǎǁȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ
ȺǎǑİȺǈįİǈǌǙǌǎǑǌ
ĲǎǌȺǗǌǎ
ƪȺǈȺǊǎǉƿǐĳĮǏǋƾǉǔǌ
ȺĮǏİǌƿǏǄİǈİǐ
ĮǊǊǆǊİȺǈįǏƾıİǈǐ
ǉĮĲƾǒǏǆıǆ

ƸƳƱƯƫƱƴ ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ
ƬƣƵƣƪƭƫƹƩ

ƸƳƱƯƫƱƴ ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ
ƬƣƵƣƪƭƫƹƩ






ƸƳƱƯƫƱƴ ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ
ƬƣƵƣƪƭƫƹƩ


ƵǊ ǋƽǎǐǖǍǆ ǔǆ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ƽǒǎǈǔǈǓ
Ǖǐǖ ǔǖǎǂǊǔǉƿǍǂǕǐǓ;

1. ƧǍǍƾǎǐǖǍǆ ǂǎǂǇǈǕǟǎǕǂǓ ǎǆǖǒǐǗǖǕǊǋƽ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ

ƦǊǂǋǐǑƿ ǞǑǎǐǖ, ǑǒǟǊǍǈ ǂǗǞǑǎǊǔǈ

ƥǆǞǔǈ ǗǂǄǈǕǐǞ, ǂǑǝǌǂǖǔǈ

ƣǑǟǌǆǊǂ ǃƽǒǐǖǓ, Ǎǆǀǚǔǈ ǔǆǏǐǖǂǌǊǋƿǓ ǆǑǊǉǖǍǀǂǓ

ƲǝǕǆ ƾǎǊǚǔǆ ǋǂǌƽ ǕǆǌǆǖǕǂǀǂ Ǘǐǒƽ

ƵǊ Ǖǐǎ ǆǖǘǂǒǊǔǕǆǀ ǎǂ ǋƽǎǆǊ

ƵǊ ǋƽǎǆǊ Ǎǆ ǉǖǍǝ

ƣǎ ǐ ǑǝǎǐǓ Ǖǐǖ ǗƾǒǎǆǊ ǅƽǋǒǖǂ

ƴƺƮƣƵƱƮƱƳƷƧƴ ƦƫƣƵƣƳƣƸƧƴ




ƲǂǒƽǑǐǎǂ ǄǊǂ
Ǒǝǎǐ
ƲǂǒƽǌǐǄǐ ƽǄǘǐǓ
ǄǊǂ Ǖǈ ǔǚǍǂǕǊǋƿ
ǖǄǆǀǂ

25% Ǖǚǎ ǂǔǉǆǎǟǎ Ǎǆ ǘǒǝǎǊǐ Ǒǝǎǐ Ǒƽǔǘǐǖǎ ǂǑǝ
ǍǆǀǇǐǎǂ ǋǂǕƽǉǌǊǙǈ
60-100% Ǖǚǎ ǂǔǉǆǎǟǎ Ǎǆ ǘǒǝǎǊǐ Ǒǝǎǐ ǆǍǗǂǎǀǇǐǖǎ
ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ ǋǂǕƽǉǌǊǙǈǓ
Ƶǂ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ ǂǖǕƽ ǔǖǘǎƽ ǆǀǎǂǊ ǅǆǖǕǆǒǐǄǆǎƿ
- ƦǊǂǕǂǒǂǘƾǓ ǕǈǓ ǑǒǐǔǂǒǍǐǄƿǓ Ǎǆ ǔǖǎǂǊǔǉǈǍǂǕǊǋƽ
ǔǕǐǊǘǆǀǂ
- ƹǖǘǐǌǐǄǊǋǐǀ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ ǂǑǝǕǐǋǐǊ ǔǚǍǂǕǊǋǟǎ
ǋǂǕǂǔǕƽǔǆǚǎ
ƚǒǎǈǔǈ ǉǖǍǐǞ ǑǂǒǂǕǈǒǆǀǕǂǊ ǔǕǐ 44% Ǖǚǎ
ǂǔǉǆǎǟǎ ǂǖǕǟǎ

ƸƳƱƯƫƱƴ ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ
ƬƣƵƣƪƭƫƹƩ


ƵǊ ǋƽǎǐǖǍǆ ǔǆ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ƽǒǎǈǔǈǓ
Ǖǐǖ ǔǖǎǂǊǔǉƿǍǂǕǐǓ;

2. ƳǚǕǐǞǍǆ ǂǎ ǆǑǊǉǖǍǆǀ ǎǂ ǂǑǂǌǌǂǄǆǀ ǂǑǝ Ǖǂ ǃƽǔǂǎǂ
ǕǈǓ ǇǚƿǓ
3. ƣǑƽǎǕǈǔǈ ǔǆ ǔǖǎǂǊǔǉǈǍǂǕǊǋƽ ǆǒǆǉǀǔǍǂǕǂ
ƚǒǎǈǔǈ ǉǖǍǐǞ, ǉǌǀǙǈǓ
ƣǎ Ǆǆǌƽ ǔǆ ǂǔǕǆǀǂ
ƣǎ ǉǖǍǟǎǆǊ Ǎǆ Ǖǐǎ ǆǂǖǕǝ Ǖǐǖ ƿ ǕǐǖǓ ƽǌǌǐǖǓ

1. ƴǚǍǂǕǐǑǐǀǈǔǈ
6RPDWL]DWLRQ
'LVRUGHU

'\VPHQRUUKHD

%HVHWV

%XUQLQJJHQLWDOV

/DGLHV

/XPSLQWKHWKURDW

$QG

$PQHVLD

9H[HV

9RPLWLQJ

3K\VLFLDQV

2. ƦǊǂǕǂǒǂǘƿ ǙǖǘǐǄǆǎǐǞǓ Ǒǝǎǐǖ
ƲǝǎǐǓ




ǍǂǋǒƽǓ ǅǊƽǒǋǆǊǂǓ
ǔǐǃǂǒǝǓ
ǘǚǒǀǓ ǂǎǂǕǐǍǊǋƿ ǋǂǕǂǎǐǍƿ
ǙǖǘǐǄǆǎƿ ǂǀǕǊǂ
ǝǘǊ ƽǌǌǈ ǙǖǘǊǋƿ ǅǊǂǕǂǒǂǘƿ

ƸǒǐǎǊǋƿ
ǔǖǔǘƾǕǊǔǈ
ǑǝǎǐǖǙǖǘǊǋƿǓ
ǔǞǄǋǒǐǖǔǈǓ (ǑǆǒǊǃƽǌǌǐǎ ǆǒƾǉǊǔǍǂ)
ƮǆǀǇǐǎ ǅǆǖǕǆǒǐǄǆǎƾǓ ǝǗǆǌǐǓ

6KRUWQHVVRIEUHDWK

3DLQLQWKHH[WUHPLWLHV

3. ƶǑǐǘǐǎǅǒǀǂǔǈ




Ʈǈ ǒǆǂǌǊǔǕǊǋƿ ǑǀǔǕǈ
ǔǕǈǎ ǞǑǂǒǏǈ ǔǐǃǂǒƿǓ
ǂǒǒǟǔǕǊǂǓ Ǒǂǒƽ ǕǊǓ
ǆǑǂǒǋǆǀǓ ǂǑǐǅǆǀǏǆǊǓ
ǄǊǂ Ǖǐ ǂǎǕǀǉǆǕǐ
Ʃ ǑǀǔǕǈ ǂǖǕƿ
ǆǑǈǒǆƽǇǆǊ Ǖǈǎ ǆǒǄǂǔǀǂ
ǋǂǊ Ǖǈǎ ǋǐǊǎǚǎǊǋƿ
Ǉǚƿ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ

ƶƲƱƬƳƫƴƩ
(MALINGERING)

4. ƮǆǕǂǕǒǐǑƿ







Ʋǌǈǎ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ ǖǑƽǒǘǐǖǎ ǋǂǊ ƽǌǌǂ
ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ
Ʈǆǀǚǔǈ ƿ ǂǑǟǌǆǊǂ ǌǆǊǕǐǖǒǄǊǋǝǕǈǕǂǓ
Ǒǐǖ ǖǑǐǎǐǆǀ ǔǚǍǂǕǊǋƿ ǅǊǂǕǂǒǂǘƿ
ƣǋǐǞǔǊǂ
Ʀǆǎ ǖǑǝǋǆǊǕǂǊ ǋƽǑǐǊǐǓ
ǑǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋǝǓ ǍǈǘǂǎǊǔǍǝǓ, ǂǌǌƽ
ǙǖǘǐǌǐǄǊǋƽ ǂǀǕǊǂ

ƺƸƹƻƶƪƭƶ






MADISON- ƴƶƮƲƧƳƫƷƱƳƣ ƲƱƯƱƶ

ƱǒǄǂǎǊǋƽ ƹǖǘǐǔǞǎǅǒǐǍǂ






ƴǘǊǇǐǗǒǆǎǊǋǐǞ ǕǞǑǐǖ ǙǖǘǟǔǆǊǓ



ƣƯƯƱƫƧƴ








ƶǑǌİǈįǆĲǀȺǏǎıȺǎǁǆıǆȺǗǌǎǑǋİıĲǗǒǎ
ǒǏǀǋĮĲĮȺǏǎıǎǒǀĮȺǎĳǑǄǀǉĮǇǆǉǗǌĲǔǌ
ĮȺǎĳǑǄǀĲǈǋǔǏǁĮǐ
ƧȺǎĳǑǄǀİǍƿĲĮıǆǐ

ƲǂǒǂǌǈǒǈǕǊǋƿ ǆǑǆǏǆǒǄǂǔǀǂ ƿ ƚǒǎǈǔǈ



ưPXOWLSOLFLW\
ƮƾǇİıĲǎǈǒİǁǎǃĮǇǋǎǊǎǄİǁĲĮǈ
ĮȺǗ
$DXWKHQWLFLW\
ƨĮǇǋǎǊǎǄǁĮ!ǒǏǀǅİǈ
ȺĮǏĮȺǎǋȺǀǐıİǓǑǒǁĮĲǏǎ
'GHQLDO
,LQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSV
6VLQJXODULW\
2RQO\\RX
1QRWKLQJKHOSV QRFKDQJH

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ PLACEBO

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ PLACEBO




ǗıǔǌȺǎǌǎǘǌǇĮĮǌĮǉǎǑĳǈıĲǎǘǌ
ǋİSODFHER
ĲǔǌĮıǇİǌǙǌǋİıĲǆǇƾǄǒǆ
ĮǌĮǉǎǑĳǁǅǎǌĲĮǈǋİĳǑıǈǎǊǎǄǈǉǗǎǏǏǗ

Ʃ ǆǑǊǕǖǘǀǂ Ǖǐǖ placebo ǔǖǎǅƾǆǕǂǊ
ǋǖǒǀǚǓ Ǎǆ Ǖǈǎ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝǕǈǕǂ Ǖǐǖ
ǂǔǉǆǎǐǞǓ ǋǂǊ ǝǘǊ Ǎǆ ǙǖǘǐǑǂǉǐǌǐǄǀǂ

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ PLACEBO






ƴǈǇĮǌǗĲĮĲĮİǌƿǒİĲĮǈǎǋǆǒĮǌǈıǋǗǐĲǔǌ
İǌįǎǏĳǈǌǙǌ
ƷǎSODFHERİǁǌĮǈİȺǈĲǑǒƿǐȺƿǏĮǌĲǎǑ
ȺǗǌǎǑǉĮǈıĲǆǌĮǑĲǁĮĲǆǌǉǎǘǏĮıǆĲǎ
ƾǄǒǎǐǉƾ
ƳǈĮıǇİǌİǁǐǋİǉĮĲƾǇǊǈǓǆǉĮǈ
ıǔǋĮĲǗǋǎǏĳİǐįǈĮĲĮǏĮǒƿǐĮȺĮǌĲǎǘǌıĲǎ
SODFHER ıǑǒǌǗĲİǏĮĮȺ¶ǗĲǈǎǋƿıǎǐǗǏǎǐ

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ PLACEBO


ƳǓǑǒǎǄİǌǀǐȺǗǌǎǐĮǌĲĮȺǎǉǏǁǌİĲĮǈıĲǎ
SODFHER İǍǁıǎǑǋİĲǎǌȺǗǌǎȺǎǑ
ǎĳİǁǊİĲĮǈıİǉĮǏǉǈǌǈǉƿǐǋİĲĮıĲƾıİǈǐ

Ƶǐ Ǎǝǎǐ Ǒǐǖ ǂǑǐǅǆǊǋǎǞǆǊ Ǖǐ
placebo ǆǀǎǂǊ ǝǕǊ ǋƽǑǐǊǐǓ ƾǘǆǊ Ǖǈǎ
Ǖƽǔǈ ǎǂ ǂǎǕǂǑǐǋǒǀǎǆǕǂǊ ǔǆ ǂǖǕǝ

ƲƱƯƱƴ Ƭƣƫ PLACEBO






Ʃ ǂǑƽǎǕǈǔǈ ǔǕǐ placebo ǆǌƾǄǘǆǕǂǊ
ǆǎǕǝǓ ǑƾǎǕǆ (5) ǈǍǆǒǟǎ- ǅǆǎ ƾǘǆǊ ǎǝǈǍǂ
ǈ ǑǆǒǂǊǕƾǒǚ ǑǂǒƽǕǂǔǈ ǕǈǓ ǅǐǋǊǍƿǓ.
ƟǕǂǎ ǂǎǂǋǐǊǎǚǉǆǀ ǔǕǐǎ ǂǔǉǆǎƿ ǈ
ǆǊǋǐǎǊǋƿ ǗǞǔǈ ǕǈǓ ǂǄǚǄƿǓ Ǖǐǖ, ǂǖǕƿ
ǘƽǎǆǊ Ǖǈǎ ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǝǕǈǕƽ ǕǈǓ.
ƴǕǈǎ ǋǌǊǎǊǋƿ ǑǒƽǏǈ ǅǆǎ ǖǑƽǒǘǆǊ
ǅǝǋǊǍǐǓ ǌǝǄǐǓ ǄǊǂ ǅǐǋǊǍƿ placebo.

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ
ƧǌĲǈǉĮĲĮǇǊǈȺĲǈǉƾ


ƪǉǊİǉĲǈǉǎǁĮǌĮıĲǎǊİǁǐİȺĮǌĮȺǏǗıǊǆǓǆǐ
ıİǏǎĲǎǌǁǌǆǐ665,V

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ
ƧǌĲǈǉĮĲĮǇǊǈȺĲǈǉƾ
ƷǏǈǉǑǉǊǈǉƾ ĮǋǈĲǏǈȺĲǑǊǁǌǆ ǒǊǔǏǈǋǈȺǏĮǋǁǌǆ
ǄǈĮ
ǒǏǗǌǈǎȺǗǌǎǒǔǏǁǐ
ǉĮĲƾǇǊǈǓǆ
;ĮǋǆǊǗĲİǏİǐįǗıİǈǐĮȺǗǗĲǈǋİǉĮĲƾǇǊǈǓǆ
ǋİǁǅǎǌĮ


$ǌĮǊǄǆĲǈǉǀįǏƾıǆĲĮǒǘĲİǏĮ İǃįǎǋƾįİǐ
ƩǎıǎǊǎǄǁĮıİǌƿǎǑǐPJPJ
ıİǋİǄĮǊǘĲİǏǎǑǐƾǌǔĲǔǌ
ƿǌĮǏǍǆǋİPJȺǏǎıǎǒǀıĲǈǐȺĮǏİǌƿǏǄİǈİǐ

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ
ƧǌĲǈǉĮĲĮǇǊǈȺĲǈǉƾ


ƧǌĮıĲǎǊİǁǐİȺĮǌĮȺǏǗıǊǆǓǆǐ
ıİǏǎĲǎǌǁǌǆǐ ǌǎǏĮįǏİǌĮǊǁǌǆǐ615,V

ĭǊǎǑǎǍİĲǁǌǆǉĮĲƾǇǊǈǓǆǋİǉİĳĮǊĮǊǄǁĮ
ƴĮǏǎǍİĲǁǌǆįǈĮǃǆĲǈǉǀǌİǑǏǎȺƾǇİǈĮ
ƶǈĲĮǊǎȺǏƾǋǆ
ƶİǏĲǏĮǊǁǌǆ
ĭǊǎǑǃǎǍĮǋǁǌǆǉİĳĮǊĮǊǄǁĮǈįǈǎȺĮǇǀǐȺǗǌǎǐ
ĲǔǌǄİǌǌǆĲǈǉǙǌǎǏǄƾǌǔǌ

ƨİǌǊĮĳĮǍǁǌǆǋǈǏĲĮǅĮȺǁǌǆ

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ
ƟǊǊĮĳƾǏǋĮǉĮ

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ
ƧǌĲǈıȺĮıǋǔįǈǉƾĭƾǏǋĮǉĮ

ƨİǌǅǎįǈĮǅİȺǁǌİǐ
ƧǌĲǈıĲĮǋǈǌǈǉƾ
ƮǊǎǌĮǅİȺƾǋǆ
ƧǌĲǈǓǑǒǔĲǈǉƾ
ưǑǎǒĮǊĮǏǔĲǈǉƾįĮǌįǏǎǊƿǌǆǋȺĮǉǊǎĳƿǌǆ
ƮǎǏĲǈǉǎıĲİǏǎİǈįǀ

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ

ĭƾǏǋĮǉĮǄǈĮǒǏǗǌǈİǐįǈĮĲĮǏĮǒƿǐ
ǘȺǌǎǑıİǒǏǗǌǈǎȺǗǌǎ


ƮĮĲĮıĲĮǊĲǈǉƾĮǌĲǈǉĮĲĮǇǊǈȺĲǈǉƾ!
ǃİǌǅǎįǈĮǅİȺǁǌİǐ






ƧǋǈĲǏǑȺĲǈǊǁǌǆ
ƷǏĮǅǎįǗǌǆ
ưǈǏĲĮǅĮȺǁǌǆ
ƱİĳĮǅǎįǗǌǆ



ƧǌĮıĲǎǊİǁǐİȺĮǌĮȺǏǗıǊǆǓǆǐ
ǌǎǏĮįǏİǌĮǊǁǌǆǐ ǌĲǎȺĮǋǁǌǆǐ

ƨǎǑȺǏǎȺǈǗǌǆ
ƱĲǎǑǊǎǍİĲǁǌǆıİİȺǙįǑǌǆįǈĮǃǆĲǈǉǀ
ǌİǑǏǎȺƾǇİǈĮ ƿǄǉǏǈıǆĮȺǗ)'$







ƮĮǏǃĮǋĮǅİȺǁǌǆǌİǑǏĮǊǄǁĮĲǏǈįǘǋǎǑ
ƴǏİǄǉĮǋȺĮǊǁǌǆǋǎǌĮįǈǉǗǋİİȺǁıǆǋǆƿǄǉǏǈıǆ
ĮȺǗƧǋİǏǈǉĮǌǈǉǗǉĮǈ ƪǑǏǔȺĮǕǉǗƳǏǄĮǌǈıǋǗ
ĭĮǏǋƾǉǔǌ
īǉĮǋȺĮȺİǌĲǁǌǆǌİǑǏǎȺĮǇǆĲǈǉǗǐȺǗǌǎǐ

ƺƸƹƳĬƪƵƧƴƪƭƧ






ƸȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉǀ
ƶǑǋȺİǏǈĳǎǏǈǉǀ± īǌǔıǈĮǉǀ
ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀ ƶǑǅǑǄǈǉǀ
ƪǏǋǆǌİǑĲǈǉǀ
ƳǋĮįǈǉǀ

ƺƸƹƳĬƪƵƧƴƪƭƧ


ưƿǇǎįǎǈƶǑȺİǏǈĳǎǏǈǉǀǐĬİǏĮȺİǁĮǐ
ƱİǑǏǎȺĮǇǆĲǈǉǎǘƴǗǌǎǑ

ƨǈǎĮǌƾįǏĮıǆ
ƧǑĲǎǄİǌǀǐƪǉȺĮǁįİǑıǆ
ƴǏǎǎįİǑĲǈǉǀưǑǈǉǀƹĮǊƾǏǔıǆ
ƤȺǌǔıǆ
īǌǔıǈĮǉǀƶǑǋȺİǏǈĳǎǏǈǉǀĬİǏĮȺİǁĮ

1ϭ
ɇʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲʎ Ɍɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲɿ ʅɻ Ɍɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎ Ⱥɸʌɲʋɸʀɸʎ
;Ɏʐʖʉʄʉɶɿʃɹʎ Ⱥɸʌɲʋɸʀɸʎ -ȳʆʘʍɿɲʃɹʎ - ɇʐʅʋɸʌɿʔʉʌɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ɅɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎͿ
ȵʐʏʐʖʀɷʉʐȵʄɹʆɻ-Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ
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Ψυχολογικές θεραπείες
(Γνωσιακές - Συμπεριφεριoλογικές και Συμπεριφεριολογικές Παρεμβάσεις)
Ευτυχίδου Ελένη, Αναισθησιολόγος
Οι Γνωσιακές-Συμπεριφεριολογικές (Γ-Σ) θεραπείες είναι αποτελεσματικές στη μείωση του
συγκινησιακού stress, της αναπηρίας και του πόνου σε άτομα με επώδυνα προβλήματα.(Compas
et al.1998). Οι (Γ-Σ) εφαρμόζονται σε ασθενείς με οσφυαλγία (Linton 1989,Turner και Jensen 1993)
κεφαλαλγία (Blanchard 1992) ινομυαλγία (Nielson et al 1992,Kaplan et al.1993) οστεοαρθρίτιδα
(Keefe et al.1990 a,b) ρευματοειδή αρθρίτιδα (Bradley et al. 1987,Radojevic 1992) αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα (Basler and Rehfish 1991) πόνο κροταφογναθικής διαταραχής (Rudy and Turk 1995)
και σε ογκολογικούς ασθενείς (Patt
1993). Οι περισσότερες διεπιστημονικές μονάδες
αντιμετώπισης πόνου περιλαμβάνουν (Γ-Σ θ) σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία καθώς και με
άλλες συμπληρωματικές μεθόδους στα πλαίσια ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος.
Οι Wall και Melzack (1965) δημιουργοί της θεωρίας της πύλης, δίνουν έμφαση στη διττή
υπόσταση του πόνου, ως συγκινησιακό και αισθητηριακό φαινόμενο. Αν και πόνος συχνά έχει μια
σαφή αλγαισθητική βάση, δεν παύει να αποτελεί μια πολύπλευρο και πολυεπίπεδο πρόβλημα
που συνοδεύεται από αλλαγές στη διάθεση. Ο Ανθρώπινος πόνος απαρτίζεται από βιολογικές,
συγκινησιακές, κοινωνικές, πνευματικές και οικονομικές διεργασίες σε αλληλεπίδραση μεταξύ
τους και αυτό που βιώνει ο ασθενής είναι ο ολικός πόνος.( Saunders c 1990).H βελτίωση μίας έχει
επίδραση και στις άλλες
Οι (Γ-Σ) μέθοδοι δεν υποκαθιστούν αλλά συμπληρώνουν την ήδη χορηγούμενη αναλγητική
αγωγή, εστιάζουν στην ποιότητα ζωής, συμβάλλουν σημαντικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
του πόνου και μπορούν να ενσωματώνονται σε όλες τις φάσεις της πόνου από την πρόληψη μέχρι
την αποκατάσταση.
Η έρευνα έχει δείξει ότι τα χρόνια νοσήματα και ειδικά ο πόνος ,αντιμετωπίζονται καλύτερα με
την συνεργασία του επαγγελματία υγείας και του ασθενή. Η παροχή πληροφοριών για το χρόνιο
πόνο ,τεχνικές αντιμετώπισης του stress, και η κοινωνική δικτύωση και υποστήριξη συνδέονται με
βελτίωση της ευεξίας, μείωση συμπτωμάτων και αύξηση λειτουργικότητας. Αυτές οι αλλαγές
μεταφράζονται και σε λιγότερες επισκέψεις στο γιατρό, σε μείωση της υπερβολικής χρήσης
υπηρεσιών υγείας (Caudill 1998). Ενσωματώνοντας στη θεραπεία με την ενεργό συμμετοχή των
ενδιαφερομένων (Γ-Σ) μεθόδους, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν έγκαιρα και να τροποποιούν τις
συνήθεις αντιδράσεις τους στο stress, (όπως αύξηση μυϊκής έντασης) καθώς και σκέψεις και
συγκινήσεις που ενισχύουν δυσλειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης του πόνου.(όπως φόβος ότι
η κίνηση βλάπτει, κάπνισμα κα) Παρά το γεγονός ότι οι μη φαρμακολογικές θεραπείες διαφέρουν
στους στόχους και τις τεχνικές, μοιράζονται κάποιες κοινές αρχές, μεταξύ τους ότι τα
συναισθήματα οι σκέψεις οι συμπεριφορές και οι λειτουργίες του σώματος βρίσκονται σε
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και με το περιβάλλον.
Η χαλάρωση, η νοητική απεικόνιση, η απόσπαση προσοχής η υποστηρικτική θεραπεία στο
πλαίσιο της ομάδας η συμβουλευτική και η διαιτητική αγωγή θεωρούνται αποδεκτές θεραπείες
και έχουν ευρεία εφαρμογή σήμερα σε ανατολή και δύση.
Κατ αρχήν πρέπει να διαχωριστούν οι (Γ-Σθ) από τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές
μέθοδοι θεραπείας.Οι (Γ-Σ) είναι αποδεκτές ως τμήμα της κλασσικής ιατρικής.
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Οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα παράλληλα και ταυτόχρονα
στην θεραπευτική αγωγή ενώ οι εναλλακτικές χρησιμοποιούνται αντί της κανονικής θεραπείας. Οι
Συμπληρωματικές και οι Εναλλακτικές θεραπείες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων και
διαφέρουν κατά μέθοδο, ηλικία και φιλοσοφία. Κάποιες από αυτές δεν είναι αποδεκτές ως τμήμα
της κλασσικής ιατρικής.
Οι εναλλακτικές χρησιμοποιούνται αντί για τις αποδεδειγμένες επίσημες φαρμακευτικές η
άλλες θεραπείες στερούνται τεκμηρίωσης και κάποιες μπορεί να είναι επιβλαβείς (Cassileth BR
1999).
Στρατηγικές Χαλάρωσης
Περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές με στόχο την νοητική και σωματική χαλάρωση. Η μυϊκή
ένταση, η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, και οι σκέψεις που προκαλούν stress
επιδεινώνουν τον πόνο. Υπάρχει ποικιλία τεχνικών ,χωρίς να έχει αποδειχθεί η υπεροχή μιας εξ
αυτών στη μείωση του stress και κατά συνέπεια του πόνου. Είναι χρήσιμο οι ασθενείς να
εκπαιδεύονται σε διάφορες τεχνικές ώστε να επιλέγουν εκείνη που τους ταιριάζει περισσότερο,
και να έχουν τη δυνατότητα εναλλαγών. Για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας η WHO σε
έκδοση με θέμα –Self-Management of recurrent Headache-περιγράφει και προτείνει την
προοδευτική μυϊκή χαλάρωση ως ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική στο πλαίσιο των
ψυχολογικών παρεμβάσεων.
Οι τεχνικές χαλάρωσης που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι:
1. Απλές ασκήσεις που εστιάζουν στην λειτουργία της αναπνοής,
2. Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση όπου ο ασθενής συσπά και χαλαρώνει διαδοχικά τους
μυς του. Οι περισσότεροι άνθρωποι με πόνο δεν είναι ενήμεροι όταν βρίσκονται σε
μυϊκή σύσπαση παρά μόνο όταν αισθανθούν μυϊκό πόνο, αλλά και τότε δεν συνδέουν
τον πόνο με το Stress. Η τεχνική αυτή χαλάρωσης αφορά τους μυς. Με τη δημιουργία
και απελευθέρωση σύσπασης μέσω της άσκησης, το άτομο μαθαίνει να διακρίνει τα
διάφορα επίπεδα έντασης στους μυς και να απελευθερώνει αυτή την ένταση. Το
σημαντικό είναι ότι μαθαίνει να αναγνωρίζει έγκαιρα την ένταση που βιώνει καθώς και
τρόπους μείωσης της . Η μυϊκή ένταση έχει στενή συνάφεια με την πνευματική
κατάσταση και η μείωση της μυϊκής έντασης συνοδεύεται με πνευματική χαλάρωση.
Όταν το άτομο νοιώθει χαλαρό έχει την αίσθηση ότι ελέγχει αυτά που του συμβαίνουν
και δεν αφήνεται να καταληφθεί από υπερβολικό stress. Η μέθοδος δεν είναι δυνατό να
διδαχθεί σε μια συνεδρία και στηρίζεται στην εξάσκηση του κάθε εκπαιδευόμενου.
Βλ.παράρτημα
Δεν είναι τυχαίο που ερευνητές αυτών των μεθόδων μέσα στην επιστημονική κοινότητα είναι
νευροεπιστήμονες. Πρόσφατες πειραματικές μελέτες δείχνουν οτι η κυρίαρχη νοητική στάση του
ατόμου επηρεάζει την αιματική ροή σε περιοχές του φλοιού και συγκεκριμένα στην έλικα του
προσαγωγίου καθώς και το πόσο δυσάρεστα βιώνεται ένα επώδυνο ερέθισμα σταθερής
έντασης.(Rainville et al.1997) Στην κλινική πράξη οι τεχνικές χαλάρωσης για την αντιμετώπιση του
πόνου είναι πιο βοηθητικές όταν συνδυάζονται με απόσπαση προσοχής η ευχάριστη νοητική
απεικόνιση. Είναι γνωστή η μελέτη που έδειξε ότι ασθενείς σε μονόκλινα δωμάτια χρειάστηκαν
περισσότερη αναλγησία σε σχέση με τους νοσηλευόμενους σε θαλάμους με περισσότερα
κρεβάτια γιατί οι ευκαιρίες απόσπασης της προσοχής στους πρώτους ήταν λιγότερες.
Νοητική απεικόνιση
O εγκέφαλος λειτουργεί ως σύστημα εικονικής πραγματικότητας που μπορεί να επηρεασθεί
από εξωτερικές αλλά και ενδογενείς επιδράσεις. Φανταστικές εικόνες δυσάρεστες η ευχάριστες
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εικόνες με τις οποίες τον τροφοδοτούμε εκλαμβάνονται ως πραγματικές. Ευχάριστες νοητικές
εικόνες που επιλέγονται και προτιμώνται από τον ασθενή όπως π.χ. εικόνες από τη φύση μπορούν
να μειώσουν την ένταση του πόνου και του stress. (McCaffery,M.and Beebe(1989)Πλεονεκτήματα
των μεθόδων είναι η ευκολία εκμάθησης και ότι δεν χρειάζονται ειδικό τεχνικό εξοπλισμό. Δεν
απαιτούν μακρόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού και εφ όσον ο ειδικός που παραπέμπει έχει
θετική προσέγγιση συνήθως γίνονται άμεσα αποδεκτές από τους ασθενείς.(Syriala KL) O κάθε
ασθενής χρειάζεται και εδώ να δοκιμάσει και να επιλέξει ώστε να βρει τι του ταιριάζει
περισσότερο.
Γνωσιακή αναπλαισίωση
Ο ασθενής διδάσκεται να εντοπίζει και στη συνέχεια να τροποποιεί δυσλειτουργικές, αρνητικές
σκέψεις (όπως να μη μεγιστοποιεί τη σημαντικότητα μιας έξαρσης πόνου ) που τον οδηγούν σε
συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους, φόβου και θυμού. Με τη βοήθεια του ειδικού μαθαίνει να
αναγνωρίζει αν οι σκέψεις είναι ρεαλιστικές και να βλέπει αυτό που του συμβαίνει με ευρύτερη
οπτική έτσι ώστε να είναι διαχειρισιμο.(να το εκλάβει ως κρίση την οποία μπορεί να διαχειριστεί
αντί καταστροφής).
Εκπαίδευση του ασθενή μέσα στην ομάδα
Στο πλαίσιο της ομάδας οι ασθενείς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τους μαζί με άλλους με ανάλογα
προβλήματα. Το άτομο έχει ένα χώρο που μπορεί να επεξεργάζεται αυτά που τον απασχολούν και
να βάζει στόχους . Διδάσκεται Γ-Σ τεχνικές, και μαθαίνει να αλλάζει συμπεριφορές με αποτέλεσμα
βελτίωση της λειτουργικότητας του. Θέματα που απασχολούν την ομάδα περιλαμβάνουν την
καλύτερη κατανόηση της φύσης του πόνου και τους τρόπους αντιμετώπισης του όπως, αύξηση της
φυσικής δραστηριότητας, εκπαίδευση στη διαχείριση του stress, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυση
προβλημάτων, πρόληψη υποτροπών, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση θυμού, και διατήρηση
κεκτημένων.
ΟΙ σύζυγοι και τα άλλα μέλη της οικογένειας έχουν σημαντικό ρόλο στο πως ο ασθενής
διαχειρίζεται τον πόνο. Χρειάζεται να κατανοήσουν και να διευκολύνουν τις Γ-Σ παρεμβάσεις για
την αντιμετώπιση του πόνου οι σύζυγοι των ασθενών, και τα άλλα κοντινά πρόσωπα στην
οικογένεια.
Γνωσιακές - Συμπεριφορικές και συμπληρωματικές μέθοδοι στην ογκολογία
Το 1999 ιδρύθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο Memorial Sloan -Kettering τμήμα Ολιστικής
συμπληρωματικής Ιατρικής υπηρεσίας με στόχο να συμπληρώσει την ιατρική φροντίδα και να
καλύψει συγκινησιακές κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και των
συγγενών τους, να μειώσει το stress τον πόνο και το άγχος και να βοηθήσει στον έλεγχο
συμπτωμάτων, την αίσθηση ευεξίας, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής(Cassileth BR 2000)
Μελέτες στις ΗΠΑ το 1997 δείχνουν ότι το 42% του γενικού πληθυσμού χρησιμοποιεί κάποια μη
φαρμακολογική θεραπεία. Σε γυναίκες με καρκίνο μαστού . το ποσοστό κυμαίνεται από 63% έως
83%.
Ως κίνητρα και προσδοκίες για την χρήση μη φαρμακολογικών μεθόδων σε γυναίκες με καρκίνο
μαστού που ξεπέρασαν την πενταετή επιβίωση αναφέρονται, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού
(63%),η βελτίωση της ποιότητας ζωής (53%) η πρόληψη υποτροπής (42%),η απόκτηση αίσθησης
ελέγχου στη ζωή τους (38%) και η ενίσχυση της κλασικής ιατρικής θεραπείας (38%) .
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Σε έρευνα των Van de Creek και συν το 1999 που περιέλαβε 112 γυναίκες με καρκίνο μαστού
όλες εξωτερικοί ασθενείς, προσφιλείς ήσαν οι ακόλουθες μέθοδοι58 :
x Προσευχή 76%,
x Άσκηση 38%
x Τεχνικές χαλάρωσης 21%
x Ομάδες αυτοβοήθειας 21%
x Νοητική απεικόνιση 19%
x Ιατρικά βότανα14%,
x Massage 10%.
Ενώ είναι εξαιρετικά μεγάλο το ποσοστό των ασθενών που χρησιμοποιεί συμπληρωματικέςυποστηρικτικές μεθόδους, ωστόσο αυτό δεν είναι συνήθως σε γνώση του θεράποντα γιατί δεν το
ρωτά, και από την πλευρά του ασθενή γιατί δεν το αναφέρει από φόβο μιας αρνητικής
αντίδρασης του γιατρού. Η επικοινωνία ασθενή γιατρού είναι αναγκαία για την ασφαλή και
αποτελεσματική χρήση τους με τη θεραπεία που ήδη ο ασθενής λαμβάνει. Το 2003 εμφανίζονται
τα πρώτα βιβλία από ακαδημαϊκούς με στόχο την παροχή πληροφοριών και την καλύτερη
κατανόηση του θέματος προς στους θεράποντες
Για τις μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούν οι ασθενείς στην χώρα μας προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τον πόνο, δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία.
Με τη ολοένα αυξανόμενη χρήση (Γ-Σ), συμπληρωματικών και εναλλακτικών μεθόδων
χρειάζεται ο κλινικός γιατρός να γνωρίζει τα οφέλη, τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις τους
με τη θεραπεία που ήδη ο ασθενής λαμβάνει.
Άσκηση στην προοδευτική μυϊκή χαλάρωση (πηγή WHO στο έντυπο "Self-management of
recurrent headache". ΜΝΗ/PSF/93.2F 1993
Δεξί πόδι
Εισπνέοντας σφίξτε το δεξί σας πόδι .Πατώντας μόνο τη φτέρνα ανασηκώστε τον άκρο πόδα
από το έδαφος και επικεντρωθείτε στην αίσθηση της έντασης. (5-6 sec)
Εκπνέοντας ελευθερώστε το πόδι σας από την ένταση, επαναφέρατε το σε θέση ξεκούρασης
και χαλαρώστε τελείως από κάθε υπόλοιπο έντασης. Επικεντρωθείτε στη διαδικασία
απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο χρόνο (15 sec)
Aριστερό πόδι
Επαναλάβετε την ιδια διαδικασία για το αριστερό πόδι
Λεκάνη,Γλουτοί
Εισπνέοντας σφίξτε την περιοχή της λεκάνης και των γλουτών. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 5-6
και επικεντρωθείτε στην αίσθηση της έντασης.
Εκπνέοντας ελευθερώστε την ένταση επαναφέροντας τους μυς σε θέση χαλάρωσης.
Επικεντρωθείτε στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο χρόνο (15 sec).
Κοιλιά
Εισπνέοντας σφίξτε τους μύς την περιοχή της κοιλιάς. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 5-6
επικεντρωθείτε στην αίσθηση της έντασης.

και
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Εκπνέοντας ελευθερώστε την ένταση επαναφέροντας τους μυς σε θέση χαλάρωσης.
Επικεντρωθείτε στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο χρόνο (15 sec)
Αναπνοή
Αναπνεύστε στο θώρακα, κρατήστε την αναπνοή για μερικά δευτερόλεπτα, εκπνεύστε και
χαλαρώστε.
Δεξι χέρι
Εισπνέοντας σφίξτε το δεξί σας χέρι σε γροθιά.
Μείνετε σε αυτή τη θέση για 5-6 και επικεντρωθείτε στην αίσθηση της έντασης.
Εκπνέοντας ελευθερώστε την ένταση και χαλαρώστε τελείως το χέρι.
Επικεντρωθείτε στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο χρόνο (15 sec).
Aριστερό χέρι
Επαναλάβετε την ιδια διαδικασία για το αριστερό χέρι.
Στήθος,ωμοι
Εισπνέοντας πλησιάστε τις ωμοπλάτες ασκώντας πίεση.
Μείνετε σε αυτή τη θέση για 5-6 και επικεντρωθείτε στην αίσθηση της έντασης.
Εκπνέοντας ελευθερώστε την ένταση και χαλαρώστε για 30 sec.
Γνάθος
Σφίξτε τα δόντια για μερικά sec και μετά χαλαρώστε.
Πρόσωπο
Σφίξτε τους μυς στην περιοχή των ματιών του μετώπου και του στόματος για μερικά sec και μετά
χαλαρώστε.
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ıǈǐķǅĴǆƽǌ – ƵǍĂĶǋǅĹǊǋǅǆƽǌ
ƯƽǄǊĵǊǅ

ƩǈĶǋǁǊǌ ķǍĂĂĶĸǊǎǃ ĸǊǍ
ĴǈǄǋǐǊǍ ķĸǃǈ ǍǁĶǅĴ ĸǊǍ

ƧǉǅǊǊǅǊǔǈ ǈǊǃĸǅǆƽǌ ǆĴǅ ķǍǁǆǅǈǃķǅĴǆƽǌ
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ĶǃǋĶƼķǊǍǈ ĸǃǈ ĶǕĵǍǈǃ ĶĂĶǅǋȽĴ

1990 - 2000
• ƫ ĵĶǆĴĶĸȽĴ ĸǊǍ ĶǁǆĶĹƼǇǊǍ
• Ʋǅ ĴĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƽǌ ĂƽǄǊĵǊǅ ĂĴǌ
ǋǊķĹƽǋǊǍǈ ǆĴǅǈǊǔǋǁǅĶǌ ĂĶǄǓĵǊǍǌ
ǈĴ ǆĴĸĴǈǊƾķǊǔĂĶ ĸǊǈ ĶǁǆƽĹĴǇǊ ķĶ
ǁǈǐķǅĴǆǓ ǆĴǅ ķǍǁǆǅǈǃķǅĴǆǓ ĶȽĶĵǊ.
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ƳĶǋǅĶǎǓĂĶǈĴ :“Core Curriculum
for Professional Education in
Pain”
Subject

1989

2005

Placebo and Pain

0 ķĶǇȽĵĶǌ

1 ķĶǇȽĵĴ

Complementary
Therapies

0 ķĶǇȽĵĶǌ

3 ķĶǇȽĵĶǌ

Physical Medicine
and Rehabilitation

1 ķĶǇȽĵĴ

4 ķĶǇȽĵĶǌ

Psychological
Treatments and
Psychiatric
Treatment

1 ķĶǇȽĵĴ
(ǆĴǅ ĸĴ ĵǔǊ ĂĴǂȽ)

7 ķĶǇȽĵĶǌ
(ĵǔǊ ǎǐǋǅķĸƼ
ǆĶĹƼǇĴǅĴ)

•

ƫ ǎǋƾķǃ ǍǃǋĶķǅǕǈ ķǍĂǇǃǋǐĂĴĸǅǆƾǌ
ǅĴĸǋǅǆƾǌ ĸǊ 2001 ĴǍǉƾǄǃǆĶ ĴǓ 34%
ķĶ 42%,ǆĴǅ ĶǈĸƼķĶĸĴǅ ķĸǅǌ
ǍƼǋǎǊǍķĶǌ ĵǊĂƽǌ ǍǁĶȽĴǌ.
Jama 280: 1569 -1575



Pain Affect Encoded in Human Anterior
Cingulate But Not Somatosensory
Cortex
Pierre Rainville et al Science.Vol.277.
15 Aug 1997

ȆȩȞȠȢțĮȚ 3ODFHER
Placebo and Opioid
Analgesia –Imaging a shared
Neuronal Network
P. Petrovic, E. Kalso, K. Magnus
Peterson, M. Ingvar
Sience vol 295 1 March 2002
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ĂĶ ĸǃ ǎǊǋƾǁǃķǃ placebo

ƩǈȽķǎǍķǃ ĶǈĵǊǁĶǈǕǈ
ĴǈĴǇǁǃĸǅǆǕǈ ĂǃǎĴǈǅķĂǕǈ
ǻȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȓȘıȘıĲȚȢĮȚıșȘĲȚțȑȢʌİȡȚȠȤȑȢĲȠȣİȖțİĳȐȜȠȣțĮĲȐĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮʌȩȞȠȣ± ȥȣȤȡȒȢʌȓİıȘȢ ǹ ǹȣĲȒȘįȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȓȘıȘįİȞ
İȞĲȠʌȓıșȘțİıİıȣȞșȒțİȢʌȠȣİȝʌİȡȚİȓȤĮȞʌĮȡȐȜȜȘȜĮʌȩȞȠțĮȚ
ȖȞȦıȚĮțȑȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ǻ

• Mindfulness meditation for the treatmentof chronic low
back pain in older adults:
A randomised controlled pilot study
N.Morone,et al. Pain 2008;134:310-319
• Advances in understanding the mechanisms and management
of persistent pain in older adults.
B.J.A 2008 101(1)C 111-120

• Although the mechanism of mindfulness meditation has not
been fully elucidated, there are several neuroimaging studies
that offer clues. Of particular note is the finding of
increased cortical thickness in the prefrontal cortex and
right anterior insula among long-time meditators compared
with controls. Although the prefrontal cortex and
occipitotemporal region showed a typical decline with age in
non-meditators, meditators aged 40–50 maintained their
cortical thickness.63 This is an exciting finding in light of
the generalized neuronal loss and cortical thinning that
occurs with ageing, and the potential that meditation may
offer to slow the process.

ƯǍǊķǆĶǇĶĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
• Managing pain before it manages you
Margaret A Caudill 2008
The Guilford Press

• ƶǊ ķǍǈǊǇǅǆǓ ǆǓķĸǊǌ ĶȽǈĴǅ ĴǈǍǊǇǓǁǅķĸǊ ǁǅĴ
ĸǊǈ ƼķǎǊǈĸĴ ĸǃǈ ǊǅǆǊǁƽǈĶǅĴ ǆĴǅ ĸǊ
ĶǋǅǀƼǇǇǊǈ.
• ƵĸǊ 85% ĸǐǈ ĴķǄĶǈǕǈ Ǌ ǓǈǊǌ ǍǊǎǐǋĶȽ
ĂƽķĴ ķĶ 6 ĶǀĵǊĂƼĵĶǌ,
2-10% ǁȽǈĶĸĴǅ ǎǋǓǈǅǊǌ ǆĴǅ ĴǊǋǋǊĹƼ ĸǊ 85%
ĸǐǈ ĴǊǄĶĂƼĸǐǈ ǁǅĴ ĸǃǈ ǍǁĶȽĴ.
ƷƼǋǎĶǅ ǊǍķǅĴķĸǅǆƾ ĴǈƼǁǆǃ ǁǅĴ ǋǓǇǃǏǃ
ƳǊǅǊǅ ĶȽǈĴǅ ǍǏǃǇǊǔ ǆǅǈĵǔǈǊǍ ǁǅĴ ǎǋǊǈǅǓĸǃĸĴ?
S.Linton,The challenge of preventing chronic musculoskeletal pain 1994

Psychosocial factors
predictive of occupational
low back disability:Towards
development of a return to
work model.
I.Schultz et al
Pain 107 (2004) 77-85

ĶǆĴǅĵĶǍķǃ
• ƭĴĸĴǈǓǃķǃ ĂǃǎĴǈǅķĂǕǈ ǓǈǊǍ
• Ʋ ǓǈǊǌ ĵĶǈ ĶȽǈĴǅ ĸĴǍĸǓķǃĂǊǌ ĂĶ ĸǊ
ǍǊĹƽǋĶǅǈ
• ƶĶǎǈǅǆƽǌ ĂĶȽǐķǃǌ ĸǊǍ stress
• ¨ǅĴǎĶȽǋǅķǃ ĸǊǍ ǎǋǓǈǊǍ,ĶĴǋǆƾǌ ǔǈǊǌ,
ƬķǊǋǋǊȽĴ ĂĶĸĴǉǔ ĶǋǁĴķȽĴǌ ǆĴǅ ǉĶǆǊǔǋĴķǃǌ
• ¨ĶǉǅǓĸǃĸĶǌ ǁǅĴ ǋǕĸĶǌ ǀǊƾǄĶǅĶǌ
• ıǋĴĸƽǌ ǊĵǃǁȽĶǌ

¨ǅĴĸƼķĶǅǌ
ưĴ ǅķĸĶǔĶǅ
• Ǔĸǅ ǃ Ƽķǆǃķǃ ĸǊǈ/ĸǃǈ ǀǊǃǄƼĶǅ
• ƣĸǅ ĂǊǋĶȽ ǈĴ ǆƼǈĶǅ ĸǃǈ Ƽķǆǃķǃ
• ưĴ ǉĶǆǅǈƾķĶǅ ǈĴ ĴķǆĶȽĸĴǅ
• ưĴ ķǍķǎĶĸȽǂĶǅ ĸǃǈ ĴǈĴǆǊǔĹǅķǃ ĸǊǍ
ǓǈǊǍ ĂĶ ĸǃǈ Ƽķǆǃķǃ

Stress response
ıȽǈĶĸĴǅ ĴǍĸǓĂĴĸĴ
Relaxation response
ƸǋĶǅƼǂĶĸĴǅ ĶǉƼķǆǃķǃ .
ƩȽǈĴǅ ĵǅĴĹǊǋĶĸǅǆƾ ĴǈĸȽĵǋĴķǃ ĴǓ ĴǄǃĸǅǆǊǔǌ
ĸǋǓǊǍǌ ǎĴǇƼǋǐķǃǌ Ǔǐǌ
ĵǅƼǀĴķĂĴ, ĂǊǍķǅǆƾ, ǔǈǊǌ.

Slow rhythmic breathing
for relaxation

)URP0F&DIIHU\0DQG$%HHEH 

ƳǋǊǒǊǄƽķĶǅǌ
• ƵǍǈĶĵǋȽĴ ǎǐǋȽǌ ĵǅĴǆǊƽǌ
• ıǅĴĸǋǓǌ ǆĴǅ ĴķǄĶǈƾǌ ǈĴ ǅķĸĶǔǊǍǈ Ǔĸǅ ĶȽǈĴǅ
ĴǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆƼ
• Ʋ ĴķǄĶǈƾǌ ǈĴ ĂǊǋĶȽ ǆĴǅ ǈĴ ǄƽǇĶǅ ǈĴ ķǍĂĂĶĸƽǎĶǅ

ƯĶȽǐķǃ ĸǃǌ ƽǈĸĴķǃǌ ǆĴǅ ĸǊǍ stress
ǊǍ
ǎĶǅǋǊĸĶǋĶǔǊǍǈ ĸǊǈ ǓǈǊ
ƶĶǎǈǅǆƽǌ ǎĴǇƼǋǐķǃǌ
ƨĴǄǅƼ ĴǈĴǈǊƾ
ƧǓķĴķǃ ǋǊķǊǎƾǌ
ưǊǃĸǅǆƾ ĶǅǆǊǈǊǇĴķȽĴ
ƳǋǊǊĵĶǍĸǅǆƾ ĂǍǑǆƾ ǎĴǇƼǋǐķǃ
¨ǅĴǇǊǁǅķĂǓǌ ǆĴǅ ǋǊķĶǍǎƾ
ıǅǓǁǆĴ, Tai Chi, Qi Gong


ƲĹƽǇǃ ĸǐǈ Ăǃ ĹĴǋĂĴǆǊǇǊǁǅǆǕǈ
ĂĶǄǓĵǐǈ

ǀǊǃǄǊǍǈ ķĸǊǈ ĶǇĶǁǎǊ ķǍĂĸǐĂƼĸǐǈ
ǈĴǍĸǅĴ

• ƧǍǉƼǈǊǍǈ ĸǃǈ ĴȽķǄǃķǃ ĶǇƽǁǎǊǍ
• ƯĶǅǕǈǊǍǈ ĸǃǈ ĂǍǑǆƾ ƽǈĸĴķǃ
• ƯĶǅǕǈǊǍǈ ĸǊ ƼǁǎǊǌ ǊǍ ķǍǈǊĵĶǔĶǅ ĸǊǈ ǓǈǊ
• ƯĶǅǕǈǊǍǈ ĸǊ ǆǓķĸǊǌ ǍǃǋĶķǅǕǈ ǍǁĶȽĴǌ

ƭȽǈǃĸǋĴ ǆĴǅ ǋǊķĵǊǆȽĶǌ ǁǅĴ ĸǃ ǎǋƾķǃ
ķǍĂǇǃǋǐĂĴĸǅǆǕǈ ĂĶǄǓĵǐǈ ķĶ ǁǍǈĴȽǆĶǌ ĂĶ ǆĴǋǆȽǈǊ
ĂĴķĸǊǔ ǊǍ ǉĶƽǋĴķĴǈ ĸǃǈ 5Ķĸƾ ĶǅǀȽǐķǃ
ƩǈȽķǎǍķǃ ĸǊǍ ĴǈǊķǊǊǅǃĸǅǆǊǔ 63%
ƨĶǇĸȽǐķǃ ǊǅǓĸǃĸĴǌ ǂǐƾǌ 53%
ƳǋǓǇǃǏǃ ǍǊĸǋǊƾǌ 42%
ƧǓǆĸǃķǃ ĴȽķǄǃķǃǌ ĶǇƽǁǎǊǍ 38%
ƩǈȽķǎǍķǃ ǆǇĴķķǅǆƾǌ ǅĴĸǋǅǆƾǌ ǄĶǋĴĶȽĴǌ 38%
Richardson, Journal of clin oncol 18: 2505 – 2514, 2000

ǆǊǍǋĴķǃ
ǆĶĹĴǇĴǇǁǅĴ
ĴǍǈǅĴ
ǆĴǅ ķĸǃǈ ƧȽķǄǃķǃ ĶǍĶǉȽĴǌ

īȣȞĮȓțİȢȝİțĮȡțȓȞȠȝĮıĲȠȪİȟȦĲİȡȚțȠȓ
ĮıșİȞİȓȢĮȞĮĳİȡȠȣȞȠĲȚİʌȚȜİȖȠȣȞ
ƳǋǊķĶǍǎƾ 76%
Ɵķǆǃķǃ 38%
ƨǅĸĴĂȽǈĶǌ 25%
ƶĶǎǈǅǆƽǌ ǎĴǇƼǋǐķǃǌ 21%
ƲĂƼĵĶǌ ĴǍĸǊǀǊƾǄĶǅĴǌ 21%
ưǊǃĸǅǆƾ ĶǅǆǊǈǊǇĴķȽĴ 19%
ƬĴĸǋǅǆƼ ǀǓĸĴǈĴ 14%
Massage 10%
VandeCreek L, Rogers E,Lester J. Altern Ther
Health Med 5:71-76,1999

Food and Pain
Food and Pain
Pain 129, Issue 1-2, pages 5-7,
May2007
Food ,Pain and Drugs
Pain 153 Issue 10, p.1993-1996,
October 2012

ƶĴ ĶǈĵǊǁĶǈǃ ĴǈĴǇǁǃĸǅǆĴ
ķǍķĸǃĂĴĸĴ ķĸǊ ưƵ ǎǋĶǅĴǂǊǈĸĴǅ
ǄǋĶĸǅǆĶǌ ǊǍķǅĶǌ

-3 ǇǅĴǋĴ ǍĴǋǎĶǅ ķĸĴ ǇǅĴǋĴ ǏĴǋǅĴ,
ǆĴǋǍĵǅĴ, ķĴǈĴǆǅ,
ƶǋǍĸǊĹĴǈǃ ǍĴǋǎĶǅ ķĸǃ ǁĴǇǊǊǍǇĴ,
ǆǊĸǊǊǍǇǊ, ĴǀǊǆĴǈĸǊǌ ĂĴǈĴǈĶǌ

ȃİȣȡİȓȜȘȝĮ
ǲȤİȚȝİȖȐȜȘțȜȚȞȚțȒıȘȝĮıȓĮ
ȆĮȓȗİȚıʌȠȣįĮȓȠȡȩȜȠıĲȘȞĮȞĮȖȑȞȞȘıȘ
țȠȝȝȑȞȦȞ Ȓ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ

ƩǇĴǅǊǇĴĵǊ ĴǈĴķĸĶǇǇĶǅ ĸǊǍǌ cox1 ǆĴǅ
cox 2 (Beauchamp et al., 2005)
ƭĶǋĴķǅĴ ǅķǎǍǋĴ ĴǈĸǅĹǇĶǁĂǊǈǐĵǃ
ƵĸĴĹǍǇǅĴ, ǀĴĸǊĂǊǍǋĴ, ĴǋĴǅǆĴ ĹǍķĸǅǆǅĴ
ĴǈĸǅĹǇĶǁĂǊǈǐĵǃ ǆĴǅ ĴǈĸǅǊǉĶǅĵǐĸǅǆĴ

Ƴǋǅǈ ĸǃǈ ĶĹĴǋĂǊǁƾ ĸǐǈ ǁǈǐķǅĴǆǕǈ

ƫ ƬǊǆǋĴĸǅǆƾ ǅĴĸǋǅǆƾ ĴǋƽǎĶǅ Ǔǎǅ ĂǓǈǊ
ǅĴĸǋǅǆƾ ĶǋȽǄĴǇǏǃ ĴǇǇƼ ǆĴǅ ĴǈƼĴǍķǃ ǆĴǅ
ĵǅĴķǆƽĵĴķǃ Ǌǅ ǊǊȽĶǌ ĴǈĴǁǈǐǋȽǂǊǈĸĴǅ ǐǌ
ǊǍķǅǕĵĶǌ ĂƽǋǊǌ ĸǃǌ ǄĶǋĴĶȽĴǌ

ķǍĂĶǋǅĹǊǋǅǆǕǈ ĂĶǄǓĵǐǈ, ǎǋĶǅƼǂĶĸĴǅ

ƩȽǈĴǅ ķǃĂĴǈĸǅǆǓ Ǌ ĴķǄĶǈƾǌ, ǃ ǊǅǆǊǁƽǈĶǅĴ
ǆĴǅ ĸǊ ǋǊķǐǅǆǓ ǈĴ ǁǈǐǋȽǂǊǍǈ Ǔĸǅ ĸĴ
ĶǅĸǍǎƾ ĴǊĸĶǇƽķĂĴĸĴ ĸǐǈ Ăǃ
ĹĴǋĂĴǆǊǇǊǁǅǆǕǈ ĂĶǄǓĵǐǈ ĵĶǈ ķǃĂĴȽǈǊǍǈ
Ǔĸǅ Ǌ ǓǈǊǌ ĶȽǈĴǅ ĹĴǈĸĴķĸǅǆǓǌ

ƯǊǋǊǔǈ ĸĴǍĸǓǎǋǊǈĴ ǈĴ ǎǋǃķǅĂǊǊǅǃǄǊǔǈ

ķǍǈǊǇǅǆƾ ĴǉǅǊǇǓǁǃķǃ ĸǊǍ ĴķǄĶǈƾ

ĶǋǅķķǓĸĶǋĶǌ
ĴǓ ĂȽĴ ĂƽǄǊĵǊǅ

Ʋǅ Ăǃ ĹĴǋĂĴǆǊǇǊǁǅǆƽǌ ĂƽǄǊĵǊǅ
• ¨ǅĵƼķǆǊǈĸĴǅ
• ƨĴķȽǂǊǈĸĴǅ ķĸǃ ĂƼǄǃķǃ ǈƽǐǈ ĵĶǉǅǊĸƾĸǐǈ
• ƸǋĶǅƼǂǊǈĸĴǅ ĶǉƼķǆǃķǃ

ƫ ĶǅĸǍǎȽĴ ĸǐǈ Ăǃ ĹĴǋĂĴǆǊǇǊǁǅǆǕǈ
ĂĶǄǓĵǐǈ ǀĴķȽǂĶĸĴǅ
• Ƶĸǃ ǄĶǋĴĶǍĸǅǆƾ ķǎƽķǃ ǄĶǋĴĶǍĸƾ – ĴķǄĶǈƾ
• Ƶĸǃǈ ǆĴĸĴǈǓǃķǃ ĂǃǎĴǈǅķĂǕǈ ĵǋƼķǃǌ ĸǐǈ ĂĶǄǓĵǐǈ
• Ƶĸǃ ǆĴĸĴǈǓǃķǃ ĸǃǌ ķǎƽķǃǌ ǈǊǍǌ - ķǕĂĴ

ƸǋǃķǅĂǊǊǅǊǔǈĸĴǅ
ķǍĂǇǃǋǐĂĴĸǅǆƼ ǆĴǅ
ĵĶǈ ĴǈĸǅǆĴǄǅķĸǊǔǈ
ĸĴ ĶǈĵĶǅǆǈǍǓĂĶǈĴ ĹƼǋĂĴǆĴ

Blaise Pascal
 
0DWKHPDWLFLDQ
7KHRORJLDQ
3K\VLVW
3KLORVRSKHU

ƩǅǆǊǅǈǐǈȽĴ
• ƶǅ ĶǋǅĂƽǈĶǅ Ǌ ĴķǄĶǈƾǌ ĴǓ ĸǊǈ ǄĶǋƼǊǈĸĴ?
•
•
•
•
•
•

( R.Melzack et al 1987 )

ƳǇǃǋǊĹǓǋǃķǃ?
ƩǉǃǁƾķĶǅǌ?
ƵǍĂǀǊǍǇƽǌ?
ƭĴĸĴǈǓǃķǃ?
ƩǈǄƼǋǋǍǈķǃ?
ƫ ķǍǈĵǍĴķĂǓ?

2000 - ķƾĂĶǋĴ
•
•
•
•

Talking to your doctor about
Acute Pain

ƲǇǅķĸǅǆƾ ĴǈĸȽǇǃǏǃ
ƩǆĴȽĵĶǍķǃ ĴķǄĶǈƾ
ƳǋǓǇǃǏǃ ǓǈǊǍ
ƩǉƽǇǅǉǃ ĸĶǎǈǊǇǊǁȽĴǌ

ưĴ ĶǈǄĴǋǋǔǈǊǈĸĴǅ Ǌǅ ǋĶĴǇǅķĸǅǆƽǌ
ǋǊķĵǊǆȽĶǌ(.ǎ.ǈĴ Ăǃ ĴǈĴĂĶǈĶǅ ǁǋǃǁǊǋĶǌ
ĴǇǇĴǁƽǌ)
ǕķĸĶ ǈĴ Ăǃ ǉĶĶǋǈƼĂĶ ǃǄǅǆƼ ǆĴǅ
ĵĶǊǈĸǊǇǊǁǅǆƼ ǓǋǅĴ
ƳĶǋĴǅĸƽǋǐ ƽǋĶǍǈĴ ǁǅĴ ĸǊǍǌ Ăǃ ĶǅĵǅǆǊǔǌ
ĴǋƼǁǊǈĸĶǌ ǄĴ ǀǊǃǄƾķĶǅ ǈĴ ĴǍǉƾķǊǍĂĶ ĸǃǈ
ĴǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆǓĸǃĸĴ ǆĴǅ ǈĴ ĶǉĶǋĶǍǈƾķǊǍĂĶ ĸǃ
ķǍĂǇǊǆƾ ķǎƽķǃ
ǈǊǍ -ķǕĂĴĸǊǌ

Acute low back screening
Questionaire
Linton Oct 2004

• ƳĶǋǅķķǓĸĶǋĴ ĴǓ 2000 ƼǋǄǋĴ ǋǊķƼǄǃķĴǈ
ǈĴ ǆƼǈǊǍǈ ǋǓǀǇĶǏǃ ĸǃǌ ĴǈĴǃǋȽĴǌ ĴǓ
ǊķĹǍĴǇǁȽĴ.Ʋǅ ǀǅǊǅĴĸǋǅǆƽǌ ǋǊǀǇƽǏĶǅǌ
ĴƽĸǍǎĴǈ.ƧǍĸǓ ǊĵƾǁǃķĶ ķĸǃǈ ĴǈƼĸǍǉǃ ĸǊǍ
ǀǅǊǏǍǎǊǆǊǅǈǐǈǅǆǊǔ ĂǊǈĸƽǇǊǍ
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