






 

7 

  

 

 



 





 

 

 

 

- -  
- 

 

 

 

 

 

 





 

1)     
-

2)  -   
-

Placebo-Nocebo   
-

4)      
–

5) A      

6)  - - -   
-

7)

8) -     
-

-

1 )    
-

1 )        
 -  -  )

-





1 
 -    

-

















Dr.  
 

 
&  
 “  ”

    

“      
       
 ,    

    ”   
IASP 1979

     
    

 

     
 

IASP 1994

      
  

The Kyoto protocol of IASP 
Basic Pain Terminology, 2008

 

      
      

    
      

 

.        
    

 
The Kyoto protocol of IASP 
Basic Pain Terminology, 2008

.      
    
 

 

      
  

The Kyoto protocol of IASP 
Basic Pain Terminology, 2008

 

      
    

 : 
 :  

  



 

40-50m/sec

12-30m/sec
“HTMs”

 “ ” 

C 0,6-2m/sec  “ ” 

 

• , , 
•   
•      

  (  
 )

 

•      
•    
•   :

   
   

•     

 

 

• : , , , ,
, ,  , 

•         
  

•  :
:   

  r  (  NGF)
:    (P2X3)

C

 

•  C 
•   

   

“ ”

 
•  :

-  : 
-  :    . .

•     –   
-  :  
-  :    

   . . .
•  –    

       
(  ) 

   .    .
  :  :  & C  & .    

: : . : + C 
. : C   TrKA- .

 & V:  : 
V :    (WDRN)  & 
V :       
VII, VIII & IX

•  
•    
• GABA  
•  



   (WDRN)

•    
   &  

•    
•   
•  
•   

  

        
      

   : 
    

 (DNIC)

  

   wind-up: 
    

     
      
 

   

•    
•   
•

    

•  
-   
-   

•  
•  
•  
•  

  
 

:  
 –

 

:   
: ,     

  (  & ) 

  
   

:   

: /  
  

(     )



  
   

:      
 

:   /  
  

  
 

:   

:  
 , 

,  
 . . .

  
 

:  

:   

  
 

:  

:  
( , ,  ,

   stress)

  
 

   (  ) 
&   (  )

 

•     ( ) 
   (  )

•
•

 

: 
  

   “ ”

: 
  

 

     
   

   

 

 

•  
•  
•    
•  
•

     
   

• , ,  
•     ( ,  – )

   . :



 

•
•
•  (   )

- PAG
- RN
- PGI
- LC/SC
- RVM

•    
•   

 

ACC

RVM

PAG

Dorsal Horn

DLPT

AMYG

   
 

    
 

 

GABA
NE
5-HT

   

   
  

5-HT3

 
 

  

    
.      

      

   
    

 

 

4 
•
•
•
•



      
    

    

   
• :  TRP: VR1, VRL-1
• : -   Na+ ENaC

-  + TRAAK
• : P2X3 (  ATP) & 5HT3 (  )

    
  Na+, Ca++   

      
 (spike initiation) 
 

  Ca++   
 Ca++  
      

 
  

  

 

•   (  ):    
( , , )

•  (C ):   
    

 

+, +

NGF

 

 
 CGRP

 “ ”

 

 

•     
•   
•   (  , CGRP)

- , 
-  . .
-    “  ”
-  (triple response of Lewis)

 –

NGF TrkA

2

5-HT3

P P2X3

H+ ASIC3 / VR1
PGE2 / CB1 / VR1

 NK1



     
      

      
      
 

•
•

 

    
    

     (
  )

 

    
    

     (
  )

 

TrkA
B1/2 EP

   
 

PKA
PKC

PGE2

BK
IL-1
IL-6 NGF

 

Erk1/2

COX-2

IL-1

Ca2+

TRPV1

 
AA

TNF

Na+

MOR

     
  

(IASP 1994)

   
(IASP 2008)

:   
:     

      
 

(IASP 1994)

      

(IASP 2008)

 

     
  

      
     

 :  
 : 



 ’ 

GABA  

 
 

  

C-

A /A

 

•  
, , ( , TNF)

, , . H+, K+

•
,   NAAG

, 
 , CGRP, VIP, , ,

,  

  [WIND UP]

 C 

 
 NMDA 

  Ca++

  
   PKC

 
 c-fos, c-jun

  [WIND UP]

 : 1  

  
5 3

 ( ) Wind-up

C 
  . .

 “WIND UP” (“ ”)

•     N.M
•      .
•    
•        

 

 

   
      

     
 (  wind-up)

 

 
 

  

 

• 5-  ( )
•
•  

( , )
• ACH
• GABA



     
    

 
+

+ -
-

RVM
5-HT

PAG

DLPT
NE

       
 (   )

       
  

     
    

     
 ( )   
    
      . . 

 

“ ”   
(GATE THEORY)

   
    
   

  

 

“ ” –

    
  

 

       
     

“ ”
“    

”

 

      , 
      

  
IASP 1994

        
      

The Kyoto Protocol of IASP
Basic Pain Terminology 2008



  

-  
-   

  

 (   ) 
  Schwann 

       
   
   
-   
-  

 

  NGF    
   

  &   
  P & CGRP  

 
  P  A    

  
 

   (  NGF 
. )
   NGF 

 BDNF 
 &  

  
 

  
     
    

 ( , ) 
  
    
 

  

  
 

   /   
    

   
     

  (ephases)
-  C 
-  NMDA  wind-up
-   –  

  

  
 

  
    

     a+
-  C  (Nav 1.8 & Nav 1.9)
-    (Nav 1.3)

 Nav 1.8 & Nav 1.9   
  

 &     
Na+     &  

     
 Na+ & HCN   + C 

 
  

    

     Ca+

&   (Cav 2.2 & a2 )
      

 Ca++ (NMDA & P2X3 ) 
  

     
 +   & C 

     
 Cl- (GA AA )

 



  

     
-    
-   
-  

  

 

   
 

  NMDA 
  NMDA

  Ca++

  PKC   
 
 

 -
C-fos C-junRAJ 1994

stimulus perception

receptor
sensitization

nerve
pathophysiology

PNS CNS

injury triggered
“central sensitization”

sympathetic outflow

  
   

   
(Central Sensitization)

  

    
    

 
1.       IV “ ”

(I & II)
2.        

  (  “ ”)
3.       (  

 )
4.   WIND UP
5.   (GABA/ ) 
6.   WDRN  ,  

      
    

7.   

 

NMDA 

    
-      
-    C 
- :  &  
-    

 Mg++
-   C   

  Mg++  

 
“WIND UP” (“ ”)

->      . .
->    
->         

  ( )



  (  )

  ( ,  
) 

-      
      

-    

    

 
   

 (DEAFFERENTATION)

•
 

•  
  

  

   NMDA 
   “ ”

   
      

 

-   
-     :

    

  
       

 : 
-    
-    

     
 

   &  

   
 

 
    : 

   

 

     
   

   & ,   
    

 

        
       

     
,       

 Na+    
 

Dickenson, 2008

  

      
  .    

    







2 

 -    

-





1 

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. 

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.
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.
Εργαστηριακές εξετάσεις. Απαραίτητες είναι αυτές που απαιτούνται για την συνέχιση ή
τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής.
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. 

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 :  
 η κλίμακα Εκτίμησης Πόνου σε προχωρημένη άνοια (Pain Assessment in Advanced Dementia 

Scale PAINAD) 
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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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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 
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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. 

 

Πηγή: Goffaux και συν., 2010 (τροποποιημένο) 

ΕΠΑΓΩΓΗ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Εισαγωγή ή έναρξη 

Θεραπευτικό μήνυμα

Μέθοδος χορήγησης

Παρακολούθηση

Ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες 

Πεποιθήσεις και αξίες

Ατομικό αναμνηστικό

Εγγενής προδιάθεση

Θεραπευτικό πλαίσιο 

Θεραπευτικοί στόχοι

Θεραπευτικός δεσμός

Κοινωνικοπολιτισμικοί

παράγοντες

Εξαρτημένη μάθηση 

Προσδοκίες 

Κίνητρα 

Συναισθήματα 

Νευροφυσιολογικοί 

μεσολαβητές 

Παραγωγή ενδορφινών,

ντοπαμίνης και άλλων

μεσολαβητών

Ενεργοποίηση κεντρικών

τροποποιητικών μηχανισμών

Υποκειμενική εμπειρία 

Πόνος

Συναισθήματα

Ποιότητα ζωής

Ικανοποίηση

Ανακούφιση

Δείκτες συμπεριφοράς 

Κατανάλωση αναλγητικών

Συμπεριφορά πόνου

Φυσιολογικοί δείκτες 

Φυσιολογικοί

αλγαισθητικοί δείκτες

Αντικειμενικοί κλινικοί



PPlacebo Domino in regione vivorum

“an epithet given to any medicine 
adapted more to please than to benefit 
the patient”

placebo

placebo effect

placebo response

nocebo effect

nocebo response
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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: 

 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: 

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): 

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:



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: 

 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: 

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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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. 
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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 ΜΣΑΦ20,21 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 
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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 αποτελεσματικότητα27. 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. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Charlton E.J. Αντιπυρετικά Αναλγητικά: Μη Στεροειδή, Ακεταμινοφαίνη και Παράγωγα Φεναζόνης.

Γνωστικό και Εκπαιδευτικό Αντικείμενο Αλγολογίας, Εκδ. Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας 2007 

(μετάφραση του εκδοθέντος από την IASP), σελ. 73-76. 

2. Hawkey C.J. COX-2 inhibitors. Lancet 1999, 353:307-14.

3. Τρικούπη Α., Βασιλάκος Δ., Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και κοξίμπες: Κλινική

χρήση. Ο πόνος και η αντιμετώπισή του (Δ. Βασιλάκος). Εκδόσεις ΕΦΥΡΑ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008, σελ. 125 -

144. 

4. Thomas J., Von Gunten Ch. Pharmacologic Therapies For Pain: Current Diagnosis and Treatment of Pain

(Von Roenn J.H., Paice J.A., Preodor M.E.), Lange Medical Books/McGraw – Hill 2006, σελ. 21 -37. 

5. Barden J., Edwards J.E., McQuay H.J. et al. Pain and analgesic response after third molar extraction and

other postsurgical pain. Pain 2004, 107: 86-90. 

6. Bandolier 2002. Coxibs in arthritis: update July 2002. Online Available

http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/Arthritis/coxib  702, html 4 Aug 2004. 

7. Tramer MR, Williams J.E., Caroll D. et al. Comparing analgesic efficacy of non-steroidal anti-

inflammatory drugs given by different routes in acute and chronic pain: a qualitative systematic

review. Acta Anaesth. Scand. 1998, 42:71-9.



9 

8. Edwards J.E., McQuay H.J., Moore R.A. et al. Reporting of adverse effects in clinical trials should be

improved. Lessons from postoperative pain. Journal of Pain and Symptom Management 1999, 81:427-

37. 

9. Edwards J.E., Oldman A., Smith L. et al. Single dose oral aspirin for acute pain. Cochrane Database of

Systematic Reviews 2000, 2:CD0002067. 

10. Griffin M.R., Yared A., Ray W.A. et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and acute renal failure in

elderly persons. American Journal of Epidemiology 2000, 151:488-96.

11. Henry D., Page J., Whyte I. et al. Consumption of non-steroidal anti-inflammatory drugs and the

development of functional renal impairment in elderly subjects. Results of a case-control study. British

Journal of Clinical Pharmacology 1997, 44:85-90.

12. Marret E., Flahault A., Samana C.M. et al. Effect of postoperative nonsteroidal anti-inflammatory drugs

on bleeding risk after tonsillectomy: meta-analysis of randomized controlled trials. Anesthesiology

2003, 98:1497-502.

13. Moiniche S., Ramsing J., Dahl J.B. et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the risk of operative

site bleeding after tonsillectomy: a quantitative systematic review. Anesth. Analg. 2003, 96:68-77.

14. Ferraris V.A., Ferraris S.P., Joseph O. et al. Aspirin and postoperative bleeding after coronary artery

bypass grafting. Annals of Surgery 2002, 235:820-7.

15. Hernandez-Diaz S., Rodriguez L.A. Association between nonsteroidal anti-inflammatory drugs and

upper gastrointestinal tract bleeding/perforation. Arch. Int. Med. 2000, 160:2093-9.

16. Goldstein J.L., Silverstein F.E., Agrawal N.M. et al. Reduced risk of upper gastrointestinal ulcer

complications with celecoxib, a novel COX-2 inhibitor. American Journal of Gastroenterology 2000,

95:1681-90.

17. Bombardier C., Laine L., Reicin A., et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and

naproxen in patients with rheumatoid arthritis. New England Journal of Medicine 2000, 343:1520-8.

18. Langman M.J., Jensen D.M., Watson D.J. et al. Adverse upper gastrointestinal effects of rofecoxid

compared with NSAIDS. Journal of the American Medical Association 1999, 282:1929-33.

19. Tramer M.R., Moore R.A., Reynolds D.J., et al. Quantitative estimation of rare adverse effects which

follow a biological progression: a new model applied to chronic NSAID use. Pain 2000, 85:169-82.



10 

20. Page J., Henry D., Consumption of NSAIDS and the development of congestive heart failure in elderly

patients. Archives of Internal Medicine 2000, 160:777-84.

21. Merlo J., Broms K., Landblad U. et al. Association of outpatient utilization of non-steroidal anti-

inflammatory drugs and hospitalized heart failure in the entire Swedish population. European Journal

of Clinical Pharmacology 2001, 57:71-5.

22. Garcia – Rodriguez L.A., Hernandez – Diaz S. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs as a trigger of

clinical heart failure. Epidemiology 2003, 14:240-6.

23. Hillis W.S. Areas of emerging interest in analgesia: cardiovascular complications. American Journal of

Therapeutics 2002, 9:259-69.

24. Johnson A.G., Nugyen T.V., Day R.O. et al. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood

pressure? Annals of Internal Medicine 1994, 21:289-300.

25. Neugebauer V., Schaible H.G., He X., et al. Electrophysiological evidence for a spinal antinociceptive

action of dipyrone. Agents Actions 1999, 41:62-70.

26. Levy M., Zylber – Katz E., Rosenkranz B., Clinical pharmacokinetics of dipyrone and its metabolites. Clin.

Pharmacokinet 1995, 28:216-34. 

27. Edwards J.E., McQuay H.J., Moore R.A., Combination analgesic efficacy: individual patient adapt. meta-

analysis of single-dose oral tramadol plus acetaminophen in acute postoperative pain. Journal of Pain

and Syptom Management 2002, 23:121-30.

28. Hyleck E.M., Heiman H., Skates J.M. et al. Acetaminophen and other risk factors for excessive warfarin

anticoagulation. Journal of American Medical Association 1998, 279:657-62.



- -

 ( )



 1

 2-3

Barden J et al, 2004

Barden J et al, 2004

1 

Barden J et al, 2004
Bandolier, 2002



 30min  
  per os  

  : 1-3
   (per os)



Edwards JE et al, 1999

Edwards JE et al, 2000

Tramer MR et al, 1998

Tramer MR et al, 1998



30%)

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

Ferraris VA et al, 2002

Hernandez- Diaz S et al, 2000 Kangman MJ et al, 1999
Goldstein JL et al, 2000
Bombardier C et al, 2000



Henry D et al, 1997

Griffin MR et al, 2000

Page J et al, 2000
Merlo J et al, 2001
Garcia- Rodriguez LA et al, 2003

Johnson AG et al, 1994
Hillis WS, 2002



- -

-

Edwards JE et al, 2002

-

- -



-

Hyleck EM et al, 1998

-







7 
   

-





1 

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 ζ-
υποδοχέας, 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 δραστηριότητα13,14. 
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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Υποδοχέας Εντόπιση Δράση 

 (δ) δ1, δ2 
Εγκέφαλος

o πυρήνας της 
γέφυρας

o αμυγδαλοειδής
πυρήνας

o οσφρητικός
βολβός

o εν τω βάθει φλοιός

αναλγησία
αντικαταθλιπτικ
ή δράση
φυσική
εξάρτηση

 (κ) κ1, κ2, 
κ3 

Εγκέφαλος
o υποθάλαμος
o περί τον υδραγωγό

του Sylvious  φαιά
ουσία

o Ταινιοειδής
πυρήνας

Νωτιαίος Μυελός
o ζελετινώδη ουσία

νωτιαία
αναλγησία
καταστολή
μύση
αναστολή της
απελευθέρωση
ς ADH
ευφορία
δυσφορία
αναπνευστική
καταστολή

 (μ) μ1, μ2, 
μ3 

Εγκέφαλος
o Φλοιός (laminae III

and IV)
o θάλαμος
o περι τον υδραγωγό

του Sylvious φαιά
ουσία

νωτιαίος μυελός
o ζελατινώδης ουσία

γαστρεντερικό σωλήνα

μ1: 

υπερνωτιαία
αναλγησία
φυσική
εξάρτηση

μ2: 

αναπνευστική
καταστολή
μύση
ευφορία
μείωση της 
κινητικότητας
του ΓΕΣ
φυσική
εξάρτηση

μ3: 

;
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(Υποδοχέας 
της   
Νοσισεπτίνη
ς) 

Εγκέφαλος
o φλοιός
o αμυγδαλοειδής

πυρήνας
o ιππόκαμπος
o διαφραγματικός

πυρήνας
o ηνία του 

εγκεφάλου
o υποθάλαμος

Νωτιαίος Μυελός

ανησυχία
κατάθλιψη
αύξηση της 
όρεξης
ανάπτυξη
αντοχής στους
μ-υποδοχείς

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Υποδοχείς των οπιοειδών 

μ δ κ 

Ενδογενή Οπιοειδή 
Ενκεφαλίνες Αγωνιστής Αγωνιστής 
Β-ενδορφίνη  Αγωνιστής Αγωνιστής 
Δυνορφίνη Ασθενής Αγωνιστής Αγωνιστής 
Αγωνιστές 
Κωδεϊνη Ασθενής Αγωνιστής Ασθενής Αγωνιστής 
Ετορφίνη Αγωνιστής Αγωνιστής Αγωνιστής 
Φεντανύλη Αγωνιστής 
Μεπεριδίνη Αγωνιστής 
Μεθαδόνη Αγωνιστής 
Μορφίνη Αγωνιστής Ασθενής Αγωνιστής 
Αγωνιστές- 
Ανταγωνιστές 
Βουπρενορφίνη Μερικός Αγωνιστής Ανταγωνιστής 
Ντεζοσίνη Μερικός Αγωνιστής Αγωνιστής 
Ναλμπουφίνη Ανταγωνιστής Αγωνιστής 
Πενταζοκίνη Ανταγωνιστής ή 

Μερικός Αγωνιστής 
Αγωνιστής 

Ανταγωνιστές 

 Ναλοξόνη Ανταγωνιστής Ασθενής Ανταγωνιστής Ανταγωνιστής 
Ναλτρεξόνη Ανταγωνιστής Ασθενής Ανταγωνιστής Ανταγωνιστής 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΣΘΕΝΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ 
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 νορ-
επινεφρίνης 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 μ-
υποδοχείς.    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 μ-
υποδοχέων21. 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 μ-
υποδοχείς 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-D-
aspartate). 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 μ-
υποδοχέων 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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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 100 300 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 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις ινομυαλγίας69, διαβητικής 
νευροπάθειας49 και μεθερπητικής νευραλγίας50. 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, ολανζαπίνη-
Zyprexa). 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 0,1 0,15mg/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 d ισομερές 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 1 5 mg/kg σε βραδεία έγχυση εντός  20 30 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 100-
200I.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 2 3 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).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συνήθη μη-καρκινικά σύνδρομα χρόνιου πόνου (Common Non-Cancer Pain Syndromes)

*Elements of neurοpathic pain may be superimposed on the underlying disorder

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ισχύς ενδείξεων (Strength of Recommendations)

Key clinical recommendation Label References

Tricyclic antidepressants may be used for treatment of chronic 
neuropathic and non-neuropathic pain syndromes

A 8, 13, 29,31

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 27, 30

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

B 28, 29, 32-35

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 Non-neuropathic pain

Drug Trigeminal
neuralgia

Diabetic neuropathy or
Postherpetic neuralgia

Fibromyalgia Low back or
other pain

Antidepressants
Amitriptyline (Saroten)8, 27-29

Fluoxetine (Ladose)51

Bupropion25

Venlafaxine (Effexor)13

Duloxetine (Cymbalta)19, 20

1

2
2
1

1
3

1

2

Antiepileptics
First generation

Carbamazepine (Tegretol)30

Phenytoin (Epanutin)30

Second generation

Gabapentin (Neurontin)43, 44

Lamotrigine (Lamictal)41*

Pregabalin (Lyrica)49, 50

1
3

3

3

1

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. 

Peripheral  neuropathic pain Central neuropathic pain Non-neuropathic pain*

Complex regional pain syndrome Multiple sclerosis Arthritis
Inflammatory arthritis
Osteoarthritis

Human immunodeficiency virus 
sensory neuropathy

Myelopathies Chronic low back pain

Idiopathic peripheral neuropathy Parkinson’s disease Chronic neck pain

Infection Poststroke pain Fibromyalgia
Metabolic disorders

Alcohol and other toxins
Diabetic neuropathy
Nutritional deficiencies

Post-traumatic pain

Nerve compression or entrapment
Phantom limb pain
Postherpetic neuralgia
Trigeminal neuralgia
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αντικαταθλιπτικά και Αντιεπιληπτικά φάρμακα σε σύνδρομα χρόνιου πόνου
(Antidepressants and Antiepileptic Drugs Used in Chronic Pain Syndromes)

Drug Dosage Side effects, contraindications, 
and comments

Antidepressants
Tricyclic antidepressants

Amitriptyline (Saroten),*
Imipramine*

Desipramine *
Nortriptyline (Nortrilan)*

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

Novel antidepressants
Bupropion *

Venlafaxine (Effexor)* 

Duloxetine (Cymbalta)

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.

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.

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

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

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

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

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

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

Secondary amines have fewer 
anticholinergicside effects.

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

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

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

Antiepileptic drugs
First-generation agents
Carbamazepine (Tegretol) 

Phenytoin (Epanutin)*

Second-generation agents
Gabapentin (Neurontin) 

Pregabalin (Lyrica) 

Lamotrigine (Lamictal)*

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

*—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.

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

neuropathies. bAmitriptyline, clomipramine (diabetic neuropathy), nortriptyline, desipramine, imipramine. 
cTramadol may be considered first line in patients with acute exacerbations of pain especially for the 

tramadol/acetaminophen combination. dLidocaine is recommended in elderly patients (see section 2). 
eCannabinoids (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. 

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
Gabapentin-
morphine
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 Baclofen*
Lamotrigine*
Pimozide*
Tizanidine*

Carbamazepine
Oxcarbazepine

Surgery

Central 
paine

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

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

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

Gabapentin
Pregabalin
TCA

Cannabinoids 
(MS)
Lamotrigine
Opioids
Tramadol 
(SCI)
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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

Post-traumatic
or post-surgical NP

Amitriptyline*
Botulinum toxin-A*

Cannabinoids
Capsaicin
Gabapentin
Levetiracetam
Propranolol
Venlafaxine ER

Chronic radiculo-
pathy

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

Cancer NP Gabapentin Amitriptyline*
Tramadol*

Valproate

Phantom pain Morphine
Tramadol

Amitriptyline
Gabapentin
Memantine
Mexiletine

Multi-aetiology NP Bupropion
Cannabinoids
(oromucosal,
synthetic analogue)
Levorphanol

Methadone
TCA (nortriptyline,
clomipramine)

Amitriptyline/ketamine
topical
CCK2 antagonists
Dextromethorphan
Dihydrocodeine
Gabapentina

Venlafaxine ERa

Lidocaine plasters
Lamotrigine
Lidocaine plasters
Mexiletinea

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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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 :  

 Προσευχή 76%,  
 Άσκηση 38%  
 Τεχνικές χαλάρωσης 21%  
 Ομάδες αυτοβοήθειας 21% 
 Νοητική απεικόνιση 19% 
 Ιατρικά βότανα14%,  
 Massage 10%. 

Ενώ είναι εξαιρετικά μεγάλο το ποσοστό των ασθενών που χρησιμοποιεί συμπληρωματικές-
υποστηρικτικές 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   και 
επικεντρωθείτε στην αίσθηση  της έντασης. 
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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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• 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.  

• Managing pain before it manages you
Margaret A Caudill 2008
The Guilford Press 
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Talking to your doctor about 
Acute Pain

( R.Melzack et al 1987 )
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