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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει για
τέταρτη φορά την έκδοση των "Θεμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία"
παρουσιάζοντας σε έντυπη μορφή τις παρουσιάσεις και τις εισηγήσεις του 2ου Κύκλου
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία.
Από το 2010 που πρωτοξεκίνησε η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αλγολογία και μέχρι
σήμερα που σε λίγες μέρες διεξάγεται ο 2ος Κύκλος του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(το 7ο στη σειρά) έχουν διεξαχθεί 24 Κύκλοι (4 κάθε έτος) με μεγάλη επιτυχία. Η καταξίωση αυτου
του προγράμματος στη συνείδηση των μελών της Εταιρείας μας αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια
με τη μεγάλη ζήτηση που είχε και έχει από τα μέλη της Εταιρείας μας. Ξεκινήσαμε με 35
εκπαιδευόμενους το 2010 για να καταλήξουμε στους 72 το 2015, 62 το 2016 και 55 το2017.
Το ετήσιο Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία περιλαμβάνει 4
εκπαιδευτικούς κύκλους με 50 ώρες συνολικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και 20
παρουσίες σε επιλεγμένα Κέντρα ή Ιατρεία Πόνου. Το Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
στην Αλγολογία είναι υπό την έγκριση της EFIC (European Federation of IASP Chapters) και έχει
μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS με
38 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) για τη ΣΕΑ 2018.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να απευθύνω στους περίπου 40 εκπαιδευτές - εισηγητές
που διαθέτουν κόπο και χρόνο για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αυτό και να προσφέρουν
αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους.
Επίσης ένα θερμό ευχαριστώ στα νέα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας που από την
πρώτη στιγμή αγκάλιασαν ζεστά τη ΣΕΑ και με την ενεργή συμμετοχή τους την ανέδειξαν σαν το
κυριότερο και πιο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια όλοι μαζί εμπλουτίζοντας
και αναβαθμιζοντας την ΣΕΑ για το καλό των συνανθρώπων μας που υποφέρουν από Χρόνιο Πόνο
και έχουν ανάγκη από τη βοήθεια μας.
Για το Δ.Σ. της ΕΕΑ
Μανώλης Αναστασίου
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Οξύς Πόνος
Κούκη Πηνελόπη - Αναισθησιολόγος

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

παρεμβατικών τεχνικών), για την αντιμετώπιση του οξέος
νευροπαθητικού πόνου, ή και ως μέσο παρηγορητικής
φροντίδας[NHMRC, (Hawryluck 2002)].
Το κύριο μέσο αντιμετώπισης αποτελούν τα παρεντερικά οπιοειδή
(αλφεντανύλη, ρεμιφεντανύλη, μορφίνη). Επίσης η χρήση της
δεξμετομιδίνης (εκλεκτικός α-2 αγωνιστής), με αναλγητικές και
αγχολυτικές ιδιότητες έχει εφαρμοστεί [NHMRC, (Martin et al 2003)].
Μη φαρμακολογικά μέτρα όπως η φυσιοθεραπεία, η προσεκτική
τοποθέτηση για αποφυγή παρατεταμένης πίεσης, η αποφυγή μη
απαραίτητων θορύβων από μηχανήματα κ.α. μπορεί να δράσουν
επικουρικά. Είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι πρέπει να
χορηγείται επαρκής καταστολή και αναλγησία κατά την πραγματοποίηση
επώδυνων παρεμβάσεων, που μπορεί να είναι και αρκετά συχνές.
Παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής διαχείρισης του οξέος πόνου
Η ασφαλής και αποτελεσματική αντιμετώπιση του οξέος πόνου απαιτεί
την κατάλληλη εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων (ιατρικό,
νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς) και προσοχή στα οργανωτικά
δεδομένα που αφορούν την παροχή αναλγητικών υπηρεσιών. Η
στελέχωση ομάδων οξέος πόνου (acute pain services) και η καθιέρωση
πρωτοκόλλων διαχείρισης ανά αιτία συμβάλει σημαντικά στην
ανακούφιση των πασχόντων. Ο πόνος είναι η πιο συχνή αιτία
προσέλευσης ασθενών στις αίθουσες των επειγόντων περιστατικών των
νοσοκομείων και η οργανωμένη αντιμετώπισή του αποτελεί δικαίωμα για
τους ασθενείς και πρωταρχικό στόχο για τους φορείς υγείας (F. Brennan
et al, 2007).
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Μετεγτειρητικός πόνος
Μαρία Παπαστάμοσ
Αναισθησιολόγος
Σχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Εηαηξία Αλαηζζεζηνινγίαο (American Society of Anesthesiologists ) νμχο
πεξηεγρεηξεηηθφο πφλνο είλαη «ν πφλνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε ρεηξνπξγηθφ αζζελή εμαηηίαο πξνππάξρνπζαο
λφζνπ, ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ξηλνγαζηξηθνχο ζσιήλεο ή επηπινθέο) ή έλαο
1,2
ζπλδπαζκφο απφ αίηηα ζρεηηθά κε ηε λφζν ή ηελ επέκβαζε ».
Ο νμχο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο είλαη ν πφλνο πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα ρεηξνπξγηθφ ηξαπκαηηζκφ .
Ο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ : άκεζε έλαξμε, κηθξή δηάξθεηα (εκέξεο ή ιίγεο εβδνκάδεο) θαη
έληαζε πνπ πνηθίιεη . Η έληαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηε ζέζε ηνπ ηζηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ. Καηά
ηηο πξψηεο 24-72 ψξεο ε έληαζε ηνπ πφλνπ είλαη κεγαιχηεξε . Μεηψλεηαη κε ηελ πξφνδν επνχισζεο ηνπ
3
ηξαχκαηνο .
Επιπηώζειρ ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Η κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδνο ζπλνδεχεηαη απφ πνηθίιεο παζνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο νη νπνίεο κπνξεί λα
νθείινληαη ή λα ζπληεξνχληαη απφ ηνλ κε ειεγρφκελν κεηεγρεηξεηηθφ πφλν . Απμάλεηαη έηζη ε λνζεξφηεηα θαη
3
ε ζλεηφηεηα ησλ αζζελψλ .
Οη δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα είλαη νμείεο θαη ρξφληεο
Η παξνπζία ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ επηδεηλψλεη θαη παξαηείλεη ηελ απάληεζε ζην ρεηξνπξγηθφ stress,
ζπκβάιιεη ζηελ επηβάξπλζε ησλ θπζηνινγηθψλ εθεδξεηψλ, ζηελ εκθάληζε επηπινθψλ , ζηελ επηβξάδπλζε
ηεο ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο , δηαηαξάζζεη ηελ ςπρνινγία ησλ αζζελψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
3,4,
αλάπηπμε ρξφληνπ πφλνπ .
Οξείερ επιδπάζειρ ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Η απάληεζε ζην stress απνηειείηαη απφ : ηε λεπξνελδνθξηληθή απάληεζε θαη ηελ απάληεζε ησλ
θπηνθηλψλ .
Η λεπξνελδνθξηληθή απάληεζε ελεξγνπνηείηαη απφ ηα επψδπλα λεπξηθά εξεζίζκαηα πνπ θηάλνπλ ζην ΚΝΣ
. Η απάληεζε απηή κπνξεί λα ακβιπλζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε λεπξηθφ απνθιεηζκφ (πεξηνρηθή αλαηζζεζίααλαιγεζία). Σπλνδεχεηαη απφ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζε ζπζηήκαηα θιεηδηά φπσο ην λεπξνελδνθξηληθφ ,
θαξδηαγγεηαθφ , αλαπλεπζηηθφ , γαζηξεληεξηθφ, αλνζνπνηεηηθφ .
Επιδπάζειρ ηηρ απάνηηζηρ ζηο stress ζηο νεςποενδοκπινικό ζύζηημα
Καηαβνιηζκφο πξσηετλψλ : ην ρεηξνπξγηθφ stress κεηψλεη ηε ζχλζεζε ησλ νιηθψλ πξσηετλψλ . Πξψηα
επεξεάδνληαη νη ζθειεηηθνί κχεο θαη ζηε ζπλέρεηα επέξρεηαη ν θαηαβνιηζκφο ησλ πξσηετλψλ ησλ ζπιάρλσλ .
Ο θαηαβνιηζκφο ησλ πξσηετλψλ επηβξαδχλεη ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο .
Μεηαβνιηζκφο πδξνγνλαλζξάθσλ : ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απάληεζεο ζην stress είλαη ε ππεξγιπθαηκία θαη ε
δπζαλεμία ζηελ ηλζνπιίλε . Η δηαηαξαρή απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο
θαηερνιακηλψλ , θνξηηδφιεο θαη γιπθαγφλνπ ζην αίκα θαζψο θαη ηεο δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο . Μπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε . Η απμεκέλε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο
νδεγεί ζε γιπθνδνπξία θαη σζκσηηθή δηνχξεζε .
Μεηαβνιηζκφο ησλ ιηπηδίσλ : Η νξκνληθή επίδξαζε ζηα ιηπίδηα είλαη ε ιηπφιπζε .
Καξδηαγγεηαθέο επηδξάζεηο : Η απάληεζε ζην stress θαη ν κε ειεγρφκελνο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο
ελεξγνπνηνχλ ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα , απμάλεηαη ε αξηεξηαθή πίεζε , απμάλεηαη ε θαξδηαθή
ζπρλφηεηα , κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ κπνθαξδίνπ ζε
νμπγφλν . Η δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο επζχλεηαη γηα ηελ αγγεηνζχζπαζε ησλ
ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ , κεηψλεηαη ε παξνρή νμπγφλνπ ζην κπνθάξδην θαη πξνθαιείηαη ηζραηκία θαη έκθξαγκα
. Η θαηάζηαζε απηή επηδεηλψλεηαη απφ ηελ ππεξπεθηηθφηεηα πνπ πξνθαιείηαη . Η απάληεζε ζην stress είλαη
έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφθιεζεο ππεξπεθηηθφηεηαο . Επηπιένλ θαηά ηελ απάληεζε ζην stress
απμάλεηαη ε έθθξηζε ηεο αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο (ADH) ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
ζπγθνιιεηηθφηεηαο ησλ αηκνπεηαιίσλ .
Ο παξαηεηακέλνο πφλνο πεξηνξίδεη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θιεβηθή ζηάζε κε
απμεκέλν ηνλ θίλδπλν ηεο ελ ησ βάζεη ζξφκβσζεο θαη ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο .
Επηδξάζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ : Ο πφλνο θαη ε απάληεζε ζην stress πξνθαινχλ ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο
ησλ πλεπκφλσλ θπξίσο κεηά απφ επεκβάζεηο ζην ζψξαθα θαη ηελ άλσ θνηιία . H κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο
ηνπ ζψξαθα θαη ε αχμεζε ηνπ ηφλνπ ησλ θνηιηαθψλ κπψλ νδεγεί ζε επηπφιαηε αλαπλνή (ειάηησζε VT , FRC ,
VC , FEV1 , shunt ), αλεπαξθή βήρα . Τν απνηέιεζκα είλαη ε θαηαθξάηεζε εθθξίζεσλ , δεκηνπξγία
αηειεθηαζηψλ , δηαηαξαρέο αεξίσλ αίκαηνο (ππνμαηκία) , αλαπλεπζηηθή ινίκσμε , αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα.
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Επηδξάζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ : Τα αιγαηζζεηηθά εξεζίζκαηα απφ ηα ζπιάρλα θαη ην κπζθειεηηθφ κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πεπηηθνχ θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα
ηνλ κεηεγρεηξεηηθφ εηιεφ , λαπηία , έκεην , ππνθηλεζία ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο (δπζρέξεηα νχξεζεο , επίζρεζε
).
Επηδξάζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ : Απφ ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα παξαηεξείηαη ιεπθνθπηηάξσζε κε
ιεκθνπελία , θαηαζηνιή ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο , πξνδηάζεζε γηα ινηκψμεηο .
Τνπηθνί παξάγνληεο θαη ε απάληεζε ησλ θπηνθηλψλ
Καηά ηελ απάληεζε ζην stress απφ ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ηζηνχο απειεπζεξψλνληαη θπηνθίλεο ,
θιεγκνλψδεηο κεζνιαβεηέο πνπ απμάλνπλ ηελ πεξηθεξηθή αιγαηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα . Τν κέγεζνο ηεο
5,6
απάληεζεο απηήο απμάλεηαη αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ησλ ηζηψλ .
Χπόνιερ επιδπάζειρ ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Μεγάινο αξηζκφο κειεηψλ δείρλεη φηη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ θπκαίλεηαη
επξέσο (10-65% ) θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο .
Είλαη ζρεηηθά ζπρλφο κεηά απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο φπσο αθξσηεξηαζκφο κέινπο (30-83%) ,
ζσξαθνηνκή (22- 67%) , ζηεξλνηνκή (27%) , καζηεθηνκή (11-57%) ρνινθπζηεθηνκή πεξηζζφηεξν απφ 56%
7
, απνθαηάζηαζε θήιεο 0-37%.
Ωο ρξφληνο κεηεγρεηξεηηθφο ραξαθηεξίδεηαη ν πφλνο :
πνπ εκθαλίδεηαη κεηά απφ κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
πνπ έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ
έρνπλ απνθιεηζζεί άιια αίηηα πφλνπ (πρ θαθνήζεηα)
9
έρεη δηεξεπλεζεί θαη απνθιεηζζεί λα είλαη ζπλέρεηα πξνεγρεηξεηηθνχ πφλνπ
Οη κεραληζκνί αλάπηπμεο ηνπ ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ είλαη πνιχπινθνη θαη φρη απφιπηα γλσζηνί
ζην ζχλνιφ ηνπο . Δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνη γηα δηαθνξεηηθά ζχλδξνκα κεηά ηελ ίδηα
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπσο πρ πφλνο κέινπο θάληαζκα , πφλνο θνινβψκαηνο θαη νζθπαιγία κπνξεί λα
10
πξνθχςνπλ κεηά απφ αθξσηεξηαζκφ θάησ άθξνπ .
Η κεηάπησζε ηνπ νμένο πφλνπ ζε ρξφλην είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί . Πεηξακαηηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο
11
δείρλνπλ φηη απηή ε κεηάπησζε απφ ηνλ νμχ ζην ρξφλην κεηεγρεηξεηηθφ πφλν γίλεηαη ηαρέσο .
Σεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη εμήο παξάγνληεο θηλδχλνπ :
Δημογπαθικοί παπάγονηερ : θαίλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηφζν κεηψλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο
ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ . Ο Smith θαη ζπλεξγάηεο έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ
πφλνπ κεηά απφ καζηεθηνκή ήηαλ 26% γηα αζζελείο κεγαιχηεξνπο ησλ 70 εηψλ , 40% γηα ειηθίεο κεηαμχ 5012
69 εηψλ θαη 65% γηα ειηθίεο 30-49 εηψλ .
Γενεηικοί παπάγονηερ: Φαίλεηαη φηη πξνυπάξρνπζεο θαηαζηάζεηο φπσο ε ηλνκπαιγία , νη εκηθξαλίεο , ην
ζχλδξνκν Raynaud , ην ζχλδξνκν επεξέζηζηεο θχζηεο απνηεινχλ παξάγνληα θηλδχλνπ αλάπηπμεο ρξφληνπ
13
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ .
Πποεγσειπηηικόρ πόνορ: Μεγάινο αξηζκφο κειεηψλ αλαθέξεη ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ πφλν σο παξάγνληα
10
θηλδχλνπ θπξίσο ζε επεκβάζεηο φπσο ε απνθαηάζηαζε θήιεο , καζηεθηνκή , αθξσηεξηαζκφο κέινπο .
Οξύρ μεηεγσειπηηικόρ πόνορ : Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έληαζεο ηνπ νμένο θαη ηεο
14,15
αλάπηπμεο ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ .
Χειποςπγικοί παπάγονηερ: Απφ ηνπο ρεηξνπξγηθνχο παξάγνληεο ελνρνπνηνχληαη ν ηχπνο ηεο ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο . Η ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηνπ ρξφληνπ
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ . Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 3 σξψλ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζήο
16,17
ηνπ . Τν κέγεζνο ηεο ηνκήο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη .
Εκηίμηζη ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Η εθηίκεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν έκκεζα βαζηδφκελε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
αζζελνχο . Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο εθηίκεζεο ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ (ιεθηηθή, αξηζκεηηθή, νπηηθή
θιπ) είλαη απιέο, θαηαλνεηέο θαη θαηά θαλφλα απνηειεζκαηηθέο . Εθηηκάηαη ε εληφπηζε , ε αληαλάθιαζε, ε
πνηφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηνπ πφλνπ θαζψο επίζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ επηδεηλψλνπλ ή ηνλ ακβιχλνπλ.
18
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηνπ πφλνπ.
Σχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Εηαηξίαο Πφλνπ (American Pain Society) ην 2006 , θαηά ηελ
εθηίκεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο :
- ε εθηίκεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ αζζελνχο . Όπνπ ν αζζελήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη εθηίκεζεο ζπκπεξηθνξάο ή θπζηνινγηθέο παξάκεηξνη
- ν πφλνο πξέπεη λα εθηηκάηαη ζηελ εξεκία θαη ζηελ θίλεζε
- ε εθηίκεζε ηνπ πφλνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ
θαη ηε βαξχηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
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- επαλεθηίκεζε ηνπ πφλνπ γίλεηαη ζε θάζε λέα αλαθνξά θαη κεηά απφ θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αθνχ
παξέιζεη έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (πρ 30 min κεηά απφ παξεληεξηθή ρνξήγεζε αλαιγεηηθνχ, 1 ψξα κεηά
ηε ρνξήγεζε αλαιγεηηθνχ απφ ην ζηφκα).
- θάζε θνξά ε εθηίκεζε αλαγξάθεηαη ζην εηδηθφ δηάγξακκα ηνπ αζζελνχο
- απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθηίκεζε ηνπ πφλνπ ζηηο ηδηαίηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ (πρ άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, παηδηά , ειηθησκέλνη θιπ).
Ανηιμεηώπιζη ηος οξέορ μεηεγσειπηηικού πόνος
Η πνιπδηάζηαηε , εμαηνκηθεπκέλε θαη θαηάιιειε αλαηζζεηηθή – αλαιγεηηθή αγσγή απνηειεί ηε βάζε ηεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ . Η πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ηφζν ζην ζπλδπαζκφ αλαιγεηηθψλ
ηερληθψλ θαη θπξίσο ζην ζπλδπαζκφ αλαιγεηηθψλ παξαγφλησλ . Τα θχξηα επίπεδα παξέκβαζεο ηεο
θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο γηα επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία είλαη ηξία :
πεξηθεξηθφ , λσηηαίν , ππεξλσηηαίν . Τα ρνξεγνχκελα θάξκαθα ζα πξέπεη :
- λα δξνχλ ζηε ζέζε ηεο βιάβεο θαη λα κεηψλνπλ ηνλ πφλν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε θιεγκνλψδε
αληίδξαζε π.ρ κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε (ΜΣΑΦ) ,
- λα κεηαβάιινπλ ηε λεπξηθή αγσγηκφηεηα π.ρ ηνπηθά αλαηζζεηηθά ,
- λα ηξνπνπνηνχλ ηε κεηαβίβαζε ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ π.ρ νπηνεηδή ,
- λα παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ
19,20,21,22
πφλνπ πρ νπηνεηδή , αληαγσληζηέο NMDA ππνδνρέσλ , αγσληζηέο α2 ππνδνρέσλ .
Απφ ηηο ηερληθέο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί , νη επηθξαηέζηεξεο είλαη :
ε ελδνκπτθή ρνξήγεζε αλαιγεζίαο
ε ζπλερήο ελδνθιέβηα αλαιγεζία
ε ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζία (PCA – Patient Control Analgesia)
νη πεξηθεξηθνί απνθιεηζκνί λεχξσλ
επηζθιεξίδηνο αλαιγεζία θαη ε PCEA (Patient Control Epidural Analgesia)
Υπηπεζία Ανηιμεηώπιζηρ Οξέορ Πόνος
Παξά ηε γλψζε ηεο παζνθπζηνινγίαο ηνπ πφλνπ , ηεο θαξκαθνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ αλαιγεζίαο
ν κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο εμαθνινπζεί λα είλαη έλα κεγάιν πξφβιεκα . Σεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ
δείρλεη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ ππνθέξεη απφ ήπην έσο ζνβαξφ
23
κεηεγρεηξεηηθφ πφλν .
Ο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη επαξθψο φρη κφλν γηαηί κεηψλεηαη ε
λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα αιιά θαη γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο . Η αλάγθε γηα θαιχηεξα
νξγαλσκέλε αληηκεηψπηζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ .
Σηφρνο ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ είλαη λα πξνάγεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
25
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ εθαξκφδνληαο απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο αλαιγεζίαο .
Tηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαθνηλψζεθαλ θαη αλαζεσξήζεθαλ θαηεπ-ζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ , κε ηειεπηαίεο απηέο ηεο
26
American Society of Anesthesiologists ην 2004 .
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο έρνπλ πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα , παξέρνπλ γεληθέο
ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε κειέηε πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο , ζε γλψκεο εηδηθψλ , ζε
ζπκπεξάζκαηα αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ θαη ζε δεδνκέλα απφ θιηληθέο κειέηεο . Οη θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ παληνχ θαη απφ φινπο . Κάζε ρψξα , θάζε ζχζηεκα πγείαο ,
θάζε λνζνθνκείν κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαη λα ηηο εθαξκφζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ .
Σηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη :
- ε δηαζεζηκφηεηα ζε 24σξε βάζε
- ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ πφλνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 24σξν κε ζθνπφ ηελ
παξέκβαζε , ηε δηφξζσζε ηπρφλ ππεξβνιηθήο ή αλεπαξθνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ
- ε ηήξεζε πξσηνθφιισλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ θαη ε ηήξεζε δηαγξακκάησλ αλαιγεζίαο .
- ε ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλν , έκπεηξν θαη ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ
Μία ηέηνηα Υπεξεζία γηα λα είλαη αζθαιήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
- ηεο εθπαίδεπζεο
(πξνζσπηθνχ θαη αζζελψλ)
- ηεο νξγάλσζεο
- ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
Με ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρηθψλ ηερληθψλ ηφζν γηα ηελ αλαηζζεζία φζν θαη γηα ηελ αλαιγεζία
θαζψο θαη ε γλψζε ηεο λεπξνβηνινγίαο ηνπ πφλνπ , ηεο θαξκαθνινγίαο ησλ αλαιγεηηθψλ θαη ησλ
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ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ , νη αλαηζζεζηνιφγνη είλαη απηνί πνπ εγνχληαη ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο
Ομένο Πφλνπ .
Με ηελ θαηάιιειε ζπζηεκαηνπνίεζε , ηελ πξνζαξκνγή ζηηο δπλαηφηεηεο ε Υπεξεζία
Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζην κηθξφηεξν λνζειεπηηθφ θέληξν ηεο
ρψξαο φπνπ ππάξρεη έλαο αλαηζζεζηνιφγνο θαη έζησ κία λνζειεχηξηα .
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο Υπεξεζίαο ζα πξέπεη λα ζθεθηεί θαλείο θαη λα
απνθαζίζεη πφζν πξαγκαηηθά ζέιεη λα ηελ ππνζηεξίμεη.
Σην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αζελψλ ιεηηνπξγεί Υπεξεζία Ομένο Μεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ πέξαλ
ηεο 20εηίαο . Η Υπεξεζία απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο , ιεηηνπξγεί ζε 24σξε
βάζε , ηεξνχληαη πξσηφθνιια θαη εηδηθά δηαγξάκκαηα κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο (επηζθιεξίδηνο
αλαιγεζία , PCEA , iv PCA ) . Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνηειεί ην
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ .
Η ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ είλαη κία δηαδηθαζία ζπλερήο , πξέπεη λα
ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν θαξκάθσλ
φζν θαη ζε επίπεδν ηερληθψλ αλαιγεζίαο , ζπλερήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε .
Σε κειέηε ησλ Werner et al πνπ πεξηειάκβαλε 84.097 κεηεγρεηξεηηθνχο αζζελείο αμηνινγήζεθαλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ . Σηε κειέηε απηή θαίλεηαη φηη ε παξνρή
ππεξεζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεκαληηθή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ , ιηγφηεξεο αλεπηζχκεηεο
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ελέξγεηεο κεηεγρεηξεηηθά φπσο λαπηία , έκεηνο , θαηαθξάηεζε νχξσλ .
Παξά ην «θφζηνο» πνπ ζπλνδεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ
αλακθίβνια ε πξνζθνξά ηεο είλαη πνιχηηκε ζε αηνκηθφ , λνζνθνκεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν .
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Καρκινικός Πόνος Ι
Αμανίτη Αικατερίνη - Αναισθησιολόγος

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







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

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





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

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

κε
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παζνθπζηνινγία

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

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

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

Πίλαθαο 1. Η αναλγηηική κλίμακα ηριών βαθμίδων.
Βαζκίδα

Πόλνο

Καηεγνξίεο

Φάξκαθα
Παξαθεηακφιε

Με-νπηνεηδή
Ι

Ήπηνο

Αζπηξίλε
Δπηθνπξηθά
ΜΣΑΦ
Με-νπηνεηδή
Κσδεΐλε

ΙΙ

Ήπηνο σο κέηξηνο

Oπηνεηδή γηα ήπην σο
κέηξην πφλν (Αζζελή
νπηνεηδή)

Υδξνθσδφλε
Ομπθσδφλε

Δπηθνπξηθά
Με-νπηνεηδή
Μνξθίλε
ΙΙΙ

Μέηξηνο σο ηζρπξφο

Oπηνεηδή γηα κέηξην σο
ηζρπξφ πφλν (Ιζρπξά
νπηνεηδή)

Υδξνκνξθφλε
Φεληαλχιε

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

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

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

Γόζε (mg)

Γηθινθελάθε
Ιλδνκεζαθίλε
Ιβνππξνθαίλε
Κεηνπξνθέλε
Ketorolac
Ναπξνμέλε
Πηξνμηθάκε

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

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

200
2400
300
60
1375
40

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

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

Κσδεΐλε
Υδξνκνξθφλε
Λεβνξθαλφιε
Μεζαδφλε
Φεληαλχιε

130
1,5
2
10
0,1

200
7,5
4
20
-

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

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

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

ΓΟΗ (mg/24ωξν) P.O.

ΔΝΓΔΙΞΔΙ

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

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο

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

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο

10-30
4-8

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο

Καηάζιηςε
Γηαηαξαρέο χπλνπ

Σπκπίεζε / δηήζεζε λεχξσλ

Σπκπίεζε λεχξσλ / νίδεκα
Δλδνθξάληα ππέξηαζε
Σπκπίεζε λσηηαίνπ κπεινχ

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

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

Άγρνο

300-900
600-1200

Νεπξνπαζεηηθφο
αλζεθηηθφο

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

Οζηηθέο κεηαζηάζεηο

Γηαηαξαρέο χπλνπ

Υπεξαζβεζηηαηκία

πφλνο

Βαθινθέλε

20-120

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο
Αληαλαθιαζηηθή
ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία
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ΚΑΡΚΗΝΗΚΟ ΠΟΝΟ. ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΟΤ ΠΟΤ
Άννα Εαραλίδοσ
Αλαηζζεζηνιφγνο, Γηεπζχληξηα ΔΤ, ΠαλΓΝΘ ΑΥΔΠΑ

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


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


Ο νζηηθφο πφλνο ιφγσ κεηαζηάζεσλ απφ πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνπ πλεχκνλνο ή απφ
πνιιαπιφ κπέισκα.
 Ζ θεθαιαιγία ιφγσ κεηαζηάζεσλ ζηνλ εγθέθαιν, θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ πλεχκνλνο,
ιεκθσκάησλ θαη ιεπραηκηψλ.
 Ο πφλνο ζην ππνγάζηξην ιφγσ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ εληέξνπ.
 Ο πφλνο ζηελ πχειν ιφγσ δηήζεζεο απφ θαξθίλν ηνπ εληέξνπ, ησλ σνζεθψλ θαη ηνπ ηξάρεινπ ηεο
κήηξαο.
 Ο πφλνο ζην ζψξαθα ιφγσ δηήζεζεο απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλνο ή ηνπ καζηνχ.
Οη πεξηνξηζκνί ηεο εθαξκνγήο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζπλδένληαη κε ηε κηθξή επαηζζεζία νξηζκέλσλ
κνξθψλ θαξθίλνπ αιιά θαη κε ηε κεγάιε ηνμηθφηεηα πνπ απηή πξνθαιεί ζε δσηηθά φξγαλα θαη έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.
Ζ ορμονοθεραπεία
Οξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ, φπσο ηνπ καζηνχ, ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ ελδνκεηξίνπ είλαη
νξκνλνεπαίζζεηεο. Ζ αληηαλδξνγνληθή ζεξαπεία ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη νζηηθέο
κεηαζηάζεηο ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν. Γπζηπρψο φκσο, ε δηάξθεηα απηήο ηεο
αλαθνχθηζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, κεηαμχ 18-24 κελψλ. Μεηά ην δηάζηεκα απηφ, ε ρνξήγεζε νξκνλψλ βνεζάεη
ειάρηζηα έσο θαζφινπ. Ζ αληηνηζηξνγνληθή ζεξαπεία βνεζά ζε αζζελείο κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο απφ θαξθίλν
ηνπ καζηνχ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε θαξθίλν ηνπ ελδνκεηξίνπ ρνξεγείηαη πξνγεζηεξφλε κε θαιά
απνηειέζκαηα ζην 30-40% ησλ αζζελψλ.
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ
Πνιινί αζζελείο ζε πξψηκα ή πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη κε κέηξην ή ζνβαξφ πφλν,
επηηπγράλνπλ ζεκαληηθή αλαθνχθηζε κε ην ζπλδπαζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο κε άιιεο
ζπκπιεξσκαηηθέο, ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο. Ζ εθαξκνγή πνιιψλ απφ απηέο ηηο κεζφδνπο ζηεξίδνληαη ζηηο
πεπνηζήζεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν ησλ αζζελψλ , ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο
θαη ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ηνπο. Γηα κεξηθέο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο δελ ππάξρεη
επαξθήο βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Ωζηφζν, έρνπλ ελδείμεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο έρνπλ απνδεηρζεί ηθαλνπνηεηηθά. ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο: νη θπζηθέο θαη νη ςπρνινγηθέο.
Οι θσζικές προζεγγίζεις
Οη παιαηφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο θπζηθνζεξαπεπηηθέο αλαιγεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ε κάιαμε, ε
πίεζε θαη ε θίλεζε. Οη ίδηνη νη αζζελείο πνιιέο θνξέο δεηνχλ απφ ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο λα
εθαξκφζνπλ απηέο ηηο απιέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο, εληνπηζκέλνπο,
ζπλήζσο κπτθνχο πφλνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθνί θπζηθνζεξαπεπηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηαηξηθέο νκάδεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ησλ θαξθηλνπαζψλ αζζελψλ εθαξκφδνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηερληθή ηνπο
αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο. Οη θπζηθνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ ηνλ
αζζελή άκεζα θαη έκκεζα. Οη καιάμεηο, ε εθαξκνγή ζεξκφηεηαο, ε θξπνζεξαπεία, ε πίεζε θαη ε ζεξαπεπηηθή
άζθεζε ελδπλακψλνπλ ηνπο κχεο, ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηηο αξζξψζεηο, βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο
θαη κεηψλνπλ ηνλ πφλν. πγρξφλσο φκσο, βνεζνχλ θαη έκκεζα γηαηί απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αζζελψλ
απφ ην πξφβιεκα ηνπ πφλνπ, ηνπο βειηηψλνπλ ςπρνινγηθά θαη ηνπο ραιαξψλνπλ. Οη θπζηθνζεξαπεπηηθέο
παξεκβάζεηο έρνπλ ελδείμεηο ζηνπο θαξθηλνπαζείο αζζελείο φπσο θαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ρξφλην πφλν.
Τπάξρνπλ φκσο πνιχ πεξηζζφηεξεο αληελδείμεηο θαη πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
φηαλ ζπλππάξρνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο, γηα ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο θαηάγκαηνο. Αθφκε, δελ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζε θιεγκαίλνληεο, ηζραηκηθνχο θαη δηεζεκέλνπο απφ ηνλ φγθν ηζηνχο.
Ζ ζέζε ηνπ βεινληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ δελ έρεη δηεπθξηληζζεί, ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ζήκεξα. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα εάλ εθαξκνζζεί
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παξάιιεια κε ηηο παξαδνζηαθέο αλαιγεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηαδεξκηθή ειεθηξηθή
λεπξηθή δηέγεξζε (TENS).
Οι υστολογικές προζεγγίζεις
Ζ θαηαλφεζε φηη ν πφλνο, αθφκε θαη ν θαξθηληθφο, δελ είλαη κφλν ζσκαηηθή αιιά θαη πνιχπινθε
ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, νδήγεζε ζηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ ςπρνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ
πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πφλνπ. Ζ ζπκπεξηθνξηθή, ε απηνγλσζηαθή ζεξαπεία θαη
ε ςπρνζεξαπεία, εάλ εθαξκνζζνχλ εγθαίξσο απφ θαηάιιεινπο ςπρηάηξνπο, βνεζνχλ ηνπο αζζελείο λα
εθπαηδεπηνχλ γηα λα κεηαβάινπλ ηηο απφςεηο, ηε δηάζεζε, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έηζη ψζηε
λα κπνξνχλ λα ραιαξψλνπλ, λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ ην πξφβιεκα ηνπ πφλνπ θαη λα αλαδεηνχλ
δηεμφδνπο ζε άιια ελδηαθέξνληα, κε ηειηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ. Πξφζθαηα, ζηηο
ζεξαπείεο ραιάξσζεο εληάρζεθαλ ε αξσκαηνζεξαπεία θαη ε κνπζηθνζεξαπεία. Σεθκεξησκέλεο ελδείμεηο γηα
ηε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην πξφβιεκα ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ απηέο νη κέζνδνη, δελ
ππάξρνπλ. Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο πεξηγξάθεθαλ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κε
θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη έληνλν πφλν.
Οη ζεξαπείεο ραιάξσζεο δελ είλαη παλάθεηα. Μπνξνχλ φκσο, εθαξκνδφκελεο παξάιιεια κε ηελ
θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε, λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αζζελνχο απφ ηε ζσκαηηθή
δνθηκαζία ηνπ πφλνπ θαη λα ηνλ κεηψζνπλ.
ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ
Οη επεκβαηηθέο ηερληθέο κφλεο ηνπο, ζπάληα απνηεινχλ παλάθεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ζχκπινθνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Αληίζεηα, πξέπεη λα ζεσξνχληαη έλα κφλν κέξνο κηαο
νινθιεξσκέλεο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεδηάδεηαη γηα θάζε αζζελή μερσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη φια
ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, φπσο ηνπο θαξκαθεπηηθνχο ζπλδπαζκνχο, ηελ ςπρηαηξηθή
πξνζέγγηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ. Σα άηνκα κε θαξθηληθφ πφλν ζηα νπνία ε
εθαξκνγή θάπνηαο επεκβαηηθήο ηερληθήο έρεη έλδεημε, είλαη ζπλήζσο θαηαπνλεκέλα ζσκαηηθά, ςπρηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά. Οη εθεδξείεο ηνπο είλαη ειάρηζηεο, νη πξνζδνθίεο ηνπο κεγάιεο θαη ε πξφθιεζε θάπνηνπ
επηπξφζζεηνπ πξνβιήκαηνο ιφγσ επηπινθψλ απφ ηελ ηερληθή, κπνξεί λα έρεη γη’ απηνχο θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο. Δπνκέλσο, ζε θάζε επεκβαηηθή πξάμε, φζν κηθξή θη’ αλ θαίλεηαη, πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη ηα νθέιε
κε ηνπο θηλδχλνπο δειαδή νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο κε ηηο πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο ζνβαξψλ επηπινθψλ.
Έηζη, πξηλ επηιέμνπκε θάπνηα επεκβαηηθή κέζνδν ζα πξέπεη:
1. Να έρνπλ δνθηκαζηεί θαη απνηχρεη νη άιιεο γλσζηέο θαξκαθεπηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο κέζνδνη
ζεξαπείαο.
2. Να έρεη δηεπθξηληζηεί ε αηηία ηνπ πφλνπ, έηζη ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ηερληθή.
3. Να έρεη ζπλππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα επηπινθψλ ή απνηπρίαο.
4. Να έρεη ελεκεξσζεί ν αζζελήο γηα ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη επηπινθψλ θαη λα έρεη εμαζθαιηζηεί
ε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
5. Να πξνεγεζνχλ θαηάιιεινη δηαγλσζηηθνί θαη πξνγλσζηηθνί απνθιεηζκνί θαζψο θαη κέζνδνη
ηηηινπνίεζεο ησλ θαξκάθσλ, πξηλ ηηο κφληκεο επεκβαηηθέο πξάμεηο.
6. Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκθπηεχζηκα ζπζηήκαηα, πξέπεη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ
αζζελψλ λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ.
7. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επεκβαηηθή πξάμε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ θαιά εθπαηδεπκέλν ζηελ
ηερληθή γηαηξφ θαη ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν.
8. Να ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία,
πξνζαξκνζκέλεο ζην είδνο θαη ζηε βαξχηεηα ηεο ηερληθήο πνπ ζα εθαξκνζηεί.
9. Να ζεσξείηαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο.
Οη θπξηφηεξεο επεκβαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ ρσξίδνληαη ζε δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηνπο νεσρικούς αποκλειζμούς, δειαδή ηηο ηερληθέο απνθιεηζκνχ ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ
επψδπλνπ εξεζίζκαηνο κε εγρχζεηο λεπξνιπηηθψλ δηαιπκάησλ, ζεξκνπεμία, θξπνπεμία ή ρεηξνπξγηθέο
παξεκβάζεηο θαη ζηηο ηετνικές ηης νεσροηροποποίηζης, ζηηο νπνίεο κεηψλεηαη ε αληίιεςε ησλ βιαπηηθψλ
εξεζηζκάησλ, ρσξίο λα ζίγεηαη ε αλαηνκηθή νδφο πνπ άγεη ηα επψδπλα εξεζίζκαηα. ηελ θαηεγνξία ηεο
λεπξνηξνπνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε θαξκαθεπηηθή λεπξνηξνπνπνίεζε δειαδή ε ρνξήγεζε
νπηνεηδψλ ή άιισλ νπζηψλ ελδνλσηηαία θαη πνιχ ιηγφηεξν ε λεπξνδηέγεξζε ε νπνία έρεη θχξηα έλδεημε ζηηο
πεξηπηψζεηο ακηγνχο λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.
Νεσρικοί αποκλειζμοί
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Οη λεπξηθνί απνθιεηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ, κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε πεξηθεξηθνχο θαη ζε θεληξηθνχο. Αθφκε, δηαθξίλνληαη ζε απνθιεηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζσκαηηθά
λεχξα θαη λεπξηθά πιέγκαηα ηνπ απηνλφκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη νεσρολσηικοί αποκλειζμοί ηων περιθερικών νεύρων είλαη νη απινχζηεξεο επεκβαηηθέο ηερληθέο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Οη απνθιεηζκνί απηνί έρνπλ θχξηα έλδεημε ην ζνβαξφ, επίκνλν θαη
θαιά εληνπηζκέλν ζσκαηηθφ πφλν. Πξηλ ηελ απφθαζε γηα πεξηθεξηθή λεπξφιπζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
πξνεγεζεί δηαγλσζηηθφο απνθιεηζκφο κε ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ. Δάλ ν απνθιεηζκφο απηφο απνδψζεη θαη ν
αζζελήο έρεη ζεκαληηθή αλαθνχθηζε, έζησ θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε κφλν έρεη έλδεημε ε
εθαξκνγή κφληκνπ λεπξνιπηηθνχ απνθιεηζκνχ. Με ην δηαγλσζηηθφ απνθιεηζκφ επηβεβαηψλεηαη φηη απνθιείεηαη
ην θαηάιιειν λεχξν, φηη ν αζζελήο αλαθνπθίδεηαη θαη φηη νη αλεπηζχκεηεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ απφ ηνλ απνθιεηζκφ, είλαη απνδεθηέο απφ απηφλ. Ωζηφζν, πνηέ δελ είλαη απφιπηα βέβαην φηη ην
απνηέιεζκα ηεο λεπξφιπζεο ζα είλαη ην ίδην κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγλσζηηθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ λεπξφιπζε
ζηα πεξηθεξηθά λεχξα πξέπεη λα κε ζπλνδεχεηαη απφ απνθιεηζκφ θηλεηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη γηα απηφ ην
ιφγν δελ ελδείθλπηαη ζε λεχξα ή πιέγκαηα, ε βιάβε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη κφληκα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο. Σα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα λεπξνιπηηθά δηαιχκαηα είλαη ε αιθνφιε ζε
δηάιπκα 50-95% θαη ε θαηλφιε ζε πδαηηθφ δηάιπκα 6-15%. Άιιεο κέζνδνη λεπξφιπζεο, δεκνθηιείο ζην
παξειζφλ, είλαη ε θξπνπεμία θαη ε ρνξήγεζε ππέξηνλσλ δηαιπκάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ρξεζηκνπνηείηαη
ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ε ζεξκνπεμία κε ηε ρνξήγεζε ξεπκάησλ πςειήο ζπρλφηεηαο κέζσ εηδηθψλ
ζπζθεπψλ. ε φιεο ηηο ηερληθέο ε εκπεηξία ηνπ εηδηθνχ πνπ ζα ηελ εθαξκφζεη, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ θαη ζηαζεξνχ απνηειέζκαηνο ρσξίο επηπινθέο.
Ζ νωηιαία νεσρόλσζη είλαη κηα κέζνδνο θεληξηθνχ λεπξνιπηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
ζπαληφηεξα ζήκεξα, ζε πεξηπηψζεηο αθφξεηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Ζ λεπξφιπζε ησλ λσηηαίσλ λεπξηθψλ
ξηδψλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζηνλ ππαξαρλνεηδή (ξαρηαία ή ππαξαρλνεηδήο λσηηαία λεπξφιπζε) είηε ζηνλ
επηζθιεξίδην ρψξν. Ζ κέζνδνο ζήκεξα έρεη ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί ιφγσ ησλ ζνβαξψλ επηπινθψλ ηεο.
Ωζηφζν, εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλνπο ειηθησκέλνπο θαη ζε αζζελείο κε θαθή γεληθή θαηάζηαζε,
γηαηί είλαη κέζνδνο απιή, απνηειεζκαηηθή θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηερληθήο είλαη λα εγρπζεί ε λεπξνιπηηθή νπζία (ππέξβαξν δηάιπκα θαηλφιεο 6% ζε γιπθεξίλε) κε φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο λεπξηθέο ξίδεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ επψδπλσλ
εξεζηζκάησλ.
Ζ θχξηα έλδεημε ηεο λσηηαίαο λεπξφιπζεο είλαη ν ζνβαξφο, ζηαζεξφο, ακηγήο ζσκαηηθφο πφλνο πνπ
εληνπίδεηαη ζαθψο ζε 2 ή 3 δεξκνηφκηα θαη δελ εκπιέθεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ζπιαρληθνχ, λεπξνπαζεηηθνχ,
δηάρπηνπ θαη παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Οη θχξηεο επηπινθέο ηεο ηερληθήο είλαη νη βιάβεο ησλ θηλεηηθψλ λεπξηθψλ
ηλψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη ηνπ εληέξνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο
ησλ Η2 θαη Η3 λσηηαίσλ ξηδψλ. Ζ ζσζηή πξαθηηθή είλαη λα ελεκεξψλεηαη ν αζζελήο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ γηα
ηελ πηζαλφηεηα ησλ επηπινθψλ θαη ε απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ηερληθήο λα ιακβάλεηαη ζπιινγηθά θαη λα
ζηαζκίδνληαη νη θίλδπλνη κε ηα πηζαλά νθέιε. πγρξφλσο, είλαη πξνηηκφηεξν ε κέζνδνο λα εθαξκφδεηαη αξρηθά
κφλν εηεξφπιεπξα, αξρίδνληαο απφ ηελ πιεπξά κε ην κεγαιχηεξν πφλν θαη εάλ δελ ππάξμνπλ επηπινθέο λα
αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ άιιε πιεπξά, κεηά απφ 2-3 εκέξεο.
Ζ διήθηζη ηοσ κοιλιακού πλέγμαηος έρεη θχξηα έλδεημε ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζπιαρληθνχ πφλνπ πνπ
εληνπίδεηαη ζην επηγάζηξην κε αληαλάθιαζε ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ηεο ξάρεο θαη νθείιεηαη ζε λενπιάζκαηα
ηνπ παγθξέαηνο. Σν θνηιηαθφ πιέγκα απνηειείηαη απφ έλα ππθλφ δηάρπην δίθηπν δηαπιεθνκέλσλ λεπξηθψλ
ηλψλ νη νπνίεο δηαπεξλνχλ θαη ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξνζπνλδπιηθά γάγγιηα ηνπ πιέγκαηνο. Οη λεπξηθέο
ίλεο είλαη πξνγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο απφ ηα ζσξαθηθά γάγγιηα Θ 5 – Θ12, ζπκπαζεηηθέο κεηαγαγγιηαθέο
ίλεο απφ ηα γάγγιηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο απφ ηα δχν πλεπκνλνγαζηξηθά λεχξα. Ζ
ζέζε ηνπ θνηιηαθνχ πιέγκαηνο είλαη ζπλήζσο ζην επίπεδν ηνπ ζψκαηνο ηνπ πξψηνπ νζθπτθνχ ζπνλδχινπ,
νπηζζνπεξηηνλατθά θαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη είλαη πεξίπνπ 3Υ4 εθ. ε εμεηδηθεπκέλα θέληξα αλαθέξεηαη
ζεκαληηθή αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ ζε πνζνζηφ 70-90% ησλ αζζελψλ, κε πνζνζηφ επηπινθψλ πεξίπνπ ζην
10%. Ζ δηάξθεηα ηεο αλαιγεζίαο πνηθίιεη απφ κεξηθέο εκέξεο κέρξη έλα ρξφλν. Ωζηφζν, πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ε δηήζεζε ηνπ θνηιηαθνχ πιέγκαηνο ζα έρεη απνηέιεζκα κφλν ζην ζπιαρληθφ θαη φρη ζην
λεπξνπαζεηηθφ ή ζσκαηηθφ πφλν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο
ζηξαηεγηθέο.
Δνδονφηιαία έγτσζη οπιοειδών
Ζ ελδνλσηηαία ρνξήγεζε νπηνεηδψλ είλαη αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο
κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Ζ πξψηε ρνξήγεζε κνξθίλεο ζηνλ ππαξαρλνεηδή θαη ζηνλ
επηζθιεξίδην ρψξν έγηλε ην 1979, κεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδψλ ζηελ πεθησκαηψδε
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νπζία ησλ νπηζζίσλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απφ ηφηε ε ελδνλσηηαία έγρπζε νπηνεηδψλ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαιγεζία ζε κεγάιν αξηζκφ θαξθηλνπαζψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ επξεία απνδνρή ηεο
κεζφδνπ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνζπέιαζε ηνπ ππαξαρλνεηδνχο θαη ηνπ επηζθιεξηδίνπ ρψξνπ είλαη
εχθνιε γηα ηνλ έκπεηξν αλαηζζεζηνιφγν ν νπνίνο εθαξκφδνληαο ηηο αλαηζζεζηνινγηθέο ηερληθέο πνπ γλσξίδεη
πνιχ θαιά, θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη αλαιγεζία κε ειάρηζηεο παξελέξγεηεο. Οη δφζεηο ησλ νπηνεηδψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελδνλσηηαία νδφ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ ελδνκπτθή, ηελ ελδνθιέβηα ή
ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζή ηνπο.
Καηά θαηξνχο έρνπλ δνθηκαζηεί δηάθνξα νπηνεηδή ελδνλσηηαία γηα λα δηαπηζησζεί πην απφ απηά
ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπηνεηδνχο ζηνλ
ππαξαρλνεηδή θαη ζηνλ επηζθιεξίδην ρψξν εμαξηάηαη απφ ηηο θπζηθνρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, δειαδή ηε
ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνπο ππνδνρείο, ηε κνξηαθή δνκή ηνπ, ην κνξηαθφ ηνπ βάξνο, ηελ πδαηνδηαιπηφηεηα θαη ηε
ιηπνδηαιπηφηεηά ηνπ. Σα πδαηνδηαιπηά νπηνεηδή φπσο ε κνξθίλε, έρνπλ βξαδχηεξε έλαξμε αιιά κεγαιχηεξε
δηάξθεηα δξάζεο ζε ζρέζε κε ηα ιηπνδηαιπηά, φπσο ε θεληαλχιε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κνξθίλε είλαη ην
νπηνεηδέο πξψηεο επηινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ κε ελδνλσηηαία έγρπζε.
Οη Waldman θαη Coombs θαηέηαμαλ ηα ζπζηήκαηα ελδνλσηηαίαο ρνξήγεζεο νπηνεηδψλ ζε έμη βαζηθέο
θαηεγνξίεο:
1. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο πνπ εμέξρεηαη ζην δέξκα απφ ηε ζέζε εηζφδνπ ηεο
βειφλεο θαη ζηεξεψλεηαη εμσηεξηθά.
2. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο κε έλα ηκήκα ηνπ εκθπηεπκέλν ππνδφξηα.
3. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
ππνδφξηα εκθπηεπκέλε ζπζθεπή ζηελ νπνία ελίνληαη ηα θάξκαθα.
4. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
ππνδφξηα εκθπηεπκέλε ζπζθεπή, ελεξγνπνηεκέλε κεραληθά θαη’ επίθιεζε απφ ηνλ αζζελή γηα ηε
ρνξήγεζε θαξκάθσλ (PCA).
5. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
εκθπηεπκέλε ππνδφξηα αληιία έγρπζεο ζηαζεξήο ξνήο.
6. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
εκθπηεπκέλε ππνδφξηα αληιία έγρπζεο πξνγξακκαηηδφκελε ειεθηξνληθά.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καθξνρξφληαο ζπλερνχο ελδνλσηηαίαο έγρπζεο νπηνεηδψλ κε ηε βνήζεηα ησλ
εκθπηεπκέλσλ ζπζηεκάησλ, έρεη εμεηαζζεί ζε κεγάιεο νκάδεο αζζελψλ πνπ ζπκπιήξσλαλ ηα απαξαίηεηα
θξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ θαη έπαζραλ είηε απφ ρξφλην κε θαξθηληθφ είηε απφ θαξθηληθφ πφλν. ε κηα
αλαδξνκηθή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ αθνξνχζε 429 αζζελείο κε θαξθηληθφ (69%) θαη κε θαξθηληθφ πφλν
(31%), δηαπηζηψζεθε φηη ην θάξκαθν επηινγήο ήηαλ ε κνξθίλε θαη ν θαξκαθεπηηθφο ζπλδπαζκφο επηινγήο
ήηαλ ε κνξθίλε θαη ε βνππηβαθαΐλε. Ζ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ήηαλ εμαηξεηηθή ζην 52,4% ησλ αζζελψλ,
θαιή ζην 42,9% θαη πησρή ζην 4,9%. Δπηπινθέο παξαηεξήζεθαλ ζην 21,6% ησλ αζζελψλ θαη αθνξνχζαλ
θπξίσο πξνβιήκαηα απφ ηηο αληιίεο θαη ηνλ θαζεηήξα, φπσο κεηαθίλεζε θαη θφςηκν ηνπ θαζεηήξα αιιά θαη
επηπινθέο απφ ηε ρξήζε ησλ νπηνεηδψλ, φπσο λαπηία, έκεην θαη θλεζκφ. ε άιιεο κεγάιεο κειέηεο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα πνζνζηά επηπινθψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ, ήηαλ παξφκνηα.
Οη επηπινθέο πνπ παξαηεξνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ εκθπηεπκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο. Σηο θαξκαθνινγηθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη θπξίσο ηεο
κνξθίλεο, ηηο ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή εκθχηεπζεο ηνπ θαζεηήξα θαη ηεο αληιίαο
θαη ηηο ηερληθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο αληιίαο θαη ηνπ θαζεηήξα.
πκπεξαζκαηηθά, ε πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιπζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ θαη
ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο, ηελ πξφιεςε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ, εγγπάηαη ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ θαξθηλνπαζψλ αζζελψλ.
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İțĳȡȐȗİĲĮȚȝİȩȡȠȣȢʌȠȣȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞĲȠȞ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮțĮȚĲȘȞȑțĲĮıȘĲȘȢȕȜȐȕȘȢ
ǻȚİșȞȒȢǲȞȦıȘȖȚĮĲȘȞȂİȜȑĲȘĲȠȣȆȩȞȠȣ ,$63

īǿǹȉǿȂǿȁǹȂǼīǿǹȀǹȇȀǿȃǿȀȅȆȅȃȅ

9  ĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞȣʌȠĳȑȡİȚĮʌȩʌȩȞȠ
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢıĲĮįȓȠȣȞȩıȠȣ
9 ĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣ
İȝĳĮȞȓȗİȚıȘȝĮȞĲȚțȩʌȩȞȠ
9 ȞȑĮʌİȡȚıĲĮĲȚțȐȞİȠʌȜĮıȓĮȢıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮİĲȘıȓȦȢ

ȉȠȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚșĮʌİșĮȓȞȠȣȞİț

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



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

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

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

9

ǹȞİʌĮȡțȒȢİțĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣĮʌȩĲȠȚĮĲȡȚțȩʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȣʌȠĲȓȝȘıȘĲȘȢıȘȝĮıȓĮȢĲȠȣ

9

ǾȣʌȠĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢĮʌȩĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢțĮȚĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȣȢ

9

ǲȜȜİȚȥȘİȞȘȝȑȡȦıȘȢʌȐȞȦıĲȚȢĲİȤȞȚțȑȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ

9

ǹʌȠȣıȓĮİșȞȚțȒȢʌȠȜȚĲȚțȒȢȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
İȜȜȚʌȒȢȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ

9

ȃȠȝȚțȠȓʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓȖȚĮĲȘʌȡȠȝȒșİȚĮțĮȚĲȘȤȡȒıȘ
ȞĮȡțȦĲȚțȫȞ

9

ĭȩȕȠȢȖȚĮĲȚȢıȣȞȑʌİȚİȢĲȚȢșİȡĮʌİȓĮȢ

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

 ǺȐıİȚĲȘȢȤȡȠȞȚȩĲȘĲĮȢȠȟȪȢ
ȤȡȩȞȚȠȢ įȚȐȡțİȚĮ!ȝȘȞȫȞ 
ȤȡȩȞȚȠȢȝİʌĮȡȠȟȪȞıİȚȢ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹȉȅȊȀǹȇȀǿȃǿȀȅȊȆȅȃȅȊ
9ȈȪȞįȡȠȝĮʌȩȞȠȣʌȠȣȠĳİȓȜȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȠȣıȓĮ
ĲȠȣțĮȡțȓȞȠȣ    

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

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

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

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

ʿ˺˫ˤ˰ˤˢ˪ˡˬ˧ˮ˙˪˦˞˯ ˭˜ˢ˰ˤ˯

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

 ȈȪȞįȡȠȝĮʌȩȞȠȣʌȠȣȠĳİȓȜȠȞĲĮȚıĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȘȢ
ȞȩıȠȣ 
ȈȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐĮʌȩȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒİʌȑȝȕĮıȘ
ȈȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐȝĮıĲİțĲȠȝȒ± șȦȡĮțȠĲȠȝȒ
ȈȪȞįȡȠȝȠȝȑȜȠȣȢĳȐȞĲĮıȝĮ

ȈȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ȆİȡȚĳİȡȚțȒȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ
ǱıȘʌĲȘȞȑțȡȦıȘĮȡșȡȫıİȦȞ
ǺȜİȞȞȠȖȠȞȓĲȚįĮ ıĲȩȝĮĲȠȢ
ȂİșİȡʌȘĲȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ

ȈȪȞįȡȠȝȠȝİĲȐĮțĲȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ

ǹțĲȚȞȚțȒȞİȣȡȓĲȚįĮ
ǺȜȐȕİȢıİȞİȣȡȚțȐʌȜȑȖȝĮĲĮ
ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȃȑțȡȦıȘȠıĲȫȞ

 ȈȪȞįȡȠȝĮʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȠȞ
țĮȡțȓȞȠ !
ȂȣȧțȠȓıʌĮıȝȠȓ
ǲȜțȘțĮĲĮțȜȓıİȦȞ

 ȈȪȞįȡȠȝĮʌȠȣıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞȝİĲȠȞ
țĮȡțȓȞȠ !
ȅıĲİȠĮȡșȡȓĲȚįĮ
ȈʌȠȞįȣȜȓĲȚįĮ
ǻȚĮȕȘĲȚțȒȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ

ȁİȝĳȠȓįȘȝĮ

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

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

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

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

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

ȋȡȩȞȚĮİʌȫįȣȞȘįȚĮĲĮȡĮȤȒıȤİĲȚȗȩȝİȞȘȝİ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȠȪȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ǹȝĳȚıȕȘĲȠȪȝİȞȘĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒĮȚĲȓĮʌȩȞȠȣ
ǹȁǾĬǿȃǹȈȊȂȆȉȍȂǹȉǹ

ǼȓȞĮȚıȪȞșİĲȠȢ
ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȩȢ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
ȥȣȤȠȖİȞȒȢ

ˀ˙˰ˢ˦˱ˤ˯˴ˮˬ˪˦˹˱ˤ˱˞˯

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

ȂȩȞȠȑȞĮİȝĳĮȞȓȗİȚȑȞĮİȓįȠȢʌȩȞȠȣ
ȈȣȞȒșȦȢȒʌİȡȚııȩĲİȡĮİȓįȘĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ

ȆĮȡȠįȚțȒȑȟĮȡıȘʌȩȞȠȣıİȑįĮĳȠȢ
ıĲĮșİȡȠȪİʌȓȝȠȞȠȣʌȩȞȠȣİȜİȖȤȩȝİȞȠȣ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐȝİıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȜȒȥȘ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǲȞĮȡȟȘĲĮȤİȓĮ PLQ
ǻȚȐȡțİȚĮaPLQ 02
ǲȞĲĮıȘıȠȕĮȡȩȢȑȦȢĮȞȣʌȩĳȠȡȠȢ
ȈȣȤȞȩĲȘĲĮĳȠȡȑȢȘȝȑȡĮ

ƲƣƳƱưƶƴƮƫƬƱƴ ƲƱƯƱƴ
ȆİȡȚıĲĮıȚĮțȩȢʌȩȞȠȢ LQFLGHQWSDLQ
ǹȣĲȩȝĮĲȠȢʌȩȞȠȢ VSRQWDQHRXVSDLQ
ȆȩȞȠȢțĮĲȐĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢįȩıȘȢ HQG GRVHIDLOXUH

ǼȝĳĮȞȓȗİĲĮȚıĲȠĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞ
9
9
9
9
9
9

ǹȡȞȘĲȚțȩʌȡȠȖȞȦıĲȚțȩıȘȝİȓȠ
ȂİȚȦȝȑȞȘĳȣıȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȊȥȘȜȩĲİȡĮİʌȓʌİįĮȐȖȤȠȣȢțĮĲȐșȜȚȥȘȢ
ȂȚțȡȩĲİȡȠȕĮșȝȩȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢĮȡȡȫıĲȦȞ
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢİʌȚıțȑȥİȚȢıĲĮȉǼȆ
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȚıĲİȢ
İʌȚıțȑȥİȚȢıĲĮȚĮĲȡİȓĮ

ǼȝĳȐȞȚıȘțȐĲȦĮʌȩʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ȀȓȞȘıȘ
ǺȒȤĮȢ
ȂȐıȘıȘ
ȀĮĲȐʌȠıȘ
ǹĳȩįİȣıȘ

9

ǼȝĳȐȞȚıȘĮȚĳȞȓįȚĮ
ȐıȤİĲȘȝİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ǹȞİʌĮȡțȒȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȒįȠıȠȜȠȖȓĮ

9

ȆȚșĮȞȐĮȓĲȚĮıʌĮıȝȩȢ
įȚȐĲĮıȘțȠȓȜȦȞȠȡȖȐȞȦȞ

ȂİȖȐȜĮȝİıȠįȚĮıĲȒȝĮĲĮȝİĲĮȟȪįȩıİȦȞ
ǻȚȐȖȞȦıȘİȪțȠȜȘ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘİȪțȠȜȘ

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

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

ǹȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢĲȦȞ
įȚĮĳȩȡȦȞĮȚĲȓȦȞıĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ
ǼȓȞĮȚĮȣĲȩʌȠȣʌİȡȚȖȡȐĳİȚȠȐȡȡȦıĲȠȢ
ǼȓȞĮȚĮȣĲȩʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮșİȡĮʌİȣĲİȓ

ǼțĲȓȝȘıȘĲȠȣĮıșİȞȒ
ĮȆȩȞȠȢ
ȕȀĮȡțȓȞȠȢ

ƬǋǆĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǀĲǎǑ
ĮȺǎĲİǊİǁ
İǄǉǊǆǋĮĲǈǉǀĮǋƿǊİǈĮ

ȖȈȣȞȠįȐ ȚĮĲȡȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ
įȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘ
IASP

ȅȡȖȐȞȦıȘİȞȩȢıȤİįȓȠȣșİȡĮʌİȓĮȢ
ĮǻȚĮĳȠȡȚțȒįȚȐȖȞȦıȘ
ȕĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȖȦȖȒ
ȖǹȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒĮȖȦȖȒ
įȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
İǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢ
ıĲǻȣȞĮĲȑȢʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ

ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣıȤİįȓȠȣșİȡĮʌİȓĮȢ
ĮǹȡȤȚțȒșİȡĮʌİȓĮ
ȕǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢ
ȖǼțʌĮȓįİȣıȘĮıșİȞȠȪȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ

4. ƧǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎƿ

9ǿıĲȠȡȚțȩ

5. ƵǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈ Ǖǐǖ ǔǘǆǅǀǐǖ

9ĭȣıȚțȒİȟȑĲĮıȘ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣʌȩȞȠȣȩıȠȞĮĳȠȡȐ

ĮĬİȡĮʌİȓĮʌȩȞȠȣ

9 ĲȘȞȑȞĲĮıȘ

ȕǹȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒșİȡĮʌİȓĮ
ȖȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
įǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢ
6. ƧǑǂǎƽǌǈǙǈ ǆǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈǓ ǋǂǊ ǕǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈǓ

ƱǑǕǊǋƿ ƣǎǂǌǐǄǊǋƿ ƬǌǀǍǂǋǂ (VAS)
Ƭǂǉǝǌǐǖ
ƲǝǎǐǓ

ƣǃƽǔǕǂǋǕǐǓ
ƲǝǎǐǓ





ƲǌƿǒǈǓ
ǂǎǂǋǐǞǗǊǔǈ ǂǑȩ
Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ

ƬǂǍȚȐ
ǂǎǂǋǐǞǗǊǔǈ ǂǑȩ
Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ
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țȜȓȝĮțİȢʌȩȞȠȣİȡȖĮȜİȓĮ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢʌȩȞȠȣ

9

ĲȠȞİȞĲȠʌȚıȝȩ

9

ĲȘȞʌȠȚȩĲȘĲĮ

9

ĲȠȣȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȠȣĲȠȞİʌȘȡİȐȗȠȣȞ

9

ĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘıİʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘșİȡĮʌİȓĮ

9

ĲȘȞİʌȓįȡĮıȘıĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ǹȡȚșȝȘĲȚțȒƣǎǂǌǐǄǊǋƿ ƬǌǀǍǂǋǂ (NRS)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ȁİțĲȚțȒȆİȡȚȖȡĮĳȚțȒ ƬǌǀǍǂǋǂ (VDS)
ȀĮșȩȜȠȣʌȩȞȠȢ

ǳʌȚȠȢʌȩȞȠȢ

ȂȑĲȡȚȠȢʌȩȞȠȢ

ȆȠȜȪȚıȤȣȡȩȢ
ʌȩȞȠȢ

ƱǊ ǄǒǂǍǍƾǓ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ƾǘǐǖǎ ǍƿǋǐǓ ǂǋǒǊǃǟǓ 100mm

ǼȇȍȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅȆȅȃȅȊ0&*,//
ĮıșİȞȠȪȢ
ǿıĲȠȡȚțȩ

ǵȞȠȝĮ

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

9ȈȣȞȠįȑȢ ʌĮșȒıİȚȢȝʌȠȡİȓȞĮİʌȚʌȜȑȟȠȣȞ ȒȞĮ
ʌİȡȚȠȡȓıȠȣȞĲȘȞĮȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒșİȡĮʌİȓĮ

9ĬİȡĮʌİȓĮȖȚĮȐȜȜİȢʌĮșȒıİȚȢȝʌȠȡİȓȞĮ
ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐȝİĲȘșİȡĮʌİȓĮʌȩȞȠȣ

9ȋȡȩȞȚİȢȝȠȜȪȞıİȚȢ± įȚĮĲĮȡĮȤȑȢʌȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
İȝʌȠįȓȗȠȣȞĲȘȤȡȒıȘİʌİȝȕĮĲȚțȫȞĲİȤȞȚțȫȞ

9 ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȥȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȓĮ

9

ǹʌȜȒĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ

9 ȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮʌȠȣĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞȝİĲȠȞ

9

ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐĳȘȝĮȠıĲȫȞ

țĮȡțȓȞȠțĮȚĲȠȞʌȩȞȠ

9

ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ &7

9 ǿıĲȠȡȚțȩȤȡȒıȘȢȠȣıȚȫȞ

9

ȂĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ 05,

9

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

9 ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓıĲȠıȪıĲȘȝĮțȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ

ǾșİȡĮʌİȓĮĲȠȣțĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣșĮʌȡȑʌİȚ
9ȃĮĮʌȠĲİȜİȓĲȝȒȝĮİȞȩȢʌȠȜȣįȪȞĮȝȠȣıȤİįȓȠȣȠȜȚıĲȚțȒȢ

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

ĳȡȠȞĲȓįĮȢ

9ȃĮİȓȞĮȚĮȞȐȜȠȖȘĲȠȣıĲĮįȓȠȣĲȘȢȞȩıȠȣ
9ȃĮİĳĮȡȝȩȗİĲĮȚĲȠțĮĲȐȜȜȘȜȠșİȡĮʌİȣĲȚțȩıȤȒȝĮ
9ȃĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚıȣȞįȣĮıȝȩȢșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞȝİșȩįȦȞ
9ȃĮİȓȞĮȚıȣȞİȤȒȢțĮȚȩȤȚĮʌȠıʌĮıȝĮĲȚțȒ
9ȃĮİʌĮȞİțĲȚȝȐĲĮȚȘĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮțĮȚȘĮıĳȐȜİȚĮ
ĲȦȞșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞıȤȘȝȐĲȦȞ

ȀǹȇȀǿȃǿȀȅȈȆȅȃȅȈ
ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀǼȈǻȊȃǹȉȅȉǾȉǼȈ
9 ĬİȡĮʌİȓĮȣʌȠțİȓȝİȞȘȢȞȩıȠȣ
9 ĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
9 ǼʌİȝȕĮĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘĮȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȚțȒ
ȞİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
9 ȂȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȂȘİʌİȝȕĮĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
ȕİȜȠȞȚıȝȩȢ7(16ĳȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ȥȣȤȠșİȡĮʌİȓĮțȜʌ
9 ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒ İȖȤİȚȡȒıİȚȢȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ĮțĲȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ

ǹʌȠĲİȜİȓĲȠȞĮțȡȠȖȦȞȚĮȓȠȜȓșȠĲȘȢ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣțĮȡțȓȞȠȣȜȩȖȦ

9ĲȘȢĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢĲȘȢ
9ȉȠȣıȤİĲȚțȐȤĮȝȘȜȠȪțȚȞįȪȞȠȣ
9ĲȘȢĲĮȤİȓĮȢȑȞĮȡȟȘȢįȡȐıȘȢ
ĲȠȣıȤİĲȚțȐȤĮȝȘȜȠȪțȩıĲȠȣȢ
ȆȅȊǼʌİȝȕĮĲȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚıĲȠ
ĲȦȞĮȡȡȫıĲȦȞʌȠȣįİȞĮȞĮțȠȣĳȓȗȠȞĲĮȚįȚĮĳȠȡİĲȚțȐ

9ǼʌȚȜȑȟĲİĲȠțĮĲȐȜȜȘȜȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȩĳȐȡȝĮțȠ

9ȉȚĲȜȠʌȠȚİȓıĲİ ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȒıĲİ ĲȘȞțĮĲȐȜȜȘȜȘįȩıȘ
9ȋȠȡȘȖİȓıĲİĲȠĳȐȡȝĮțȠĮʌȩĲȘȞțĮĲȐȜȜȘȜȘȠįȩ
9ȈȤİįȚȐıĲİĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮȝİıȠįȚĮıĲȒȝĮĲĮĲȦȞįȩıİȦȞ
9ȆȡȠȜȐȕİĲİĲȠȞİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠțĮȚĮȞĮțȠȣĳȓıĲİĲȠȞ
ʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩ

9ȆȡȠȜȐȕİĲİ± ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıĲİĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ
ĲȦȞĳĮȡȝȐțȦȞ

9ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓıĲİĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮıȣȞȠįȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ

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

9

ȤȡȩȞȚĮțȜȚȞȚțȒİȝʌİȚȡȓĮ

9

ǿțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢĲȠȣȝȑĲȡȚȠȣțĮȚıȠȕĮȡȠȪ
ʌȩȞȠȣțĮȡțȚȞȠʌĮșȠȪȢ   WHO ’12, EAPC ’12)

9

ǼʌȑțĲĮıȒĲȘȢıĲȠȞȤȡȩȞȚȠȝȘțĮȡțȚȞȚțȩʌȩȞȠ
WHO ’10)

9

ǼʌȑțĲĮıȒĲȘȢıĲȠȞȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩʌȩȞȠ
(LVHQEHUJHWDOO¶

9

ǺĮıȓȗİĲĮȚȝȩȞȠıĲȘȞȑȞĲĮıȘĲȠȣʌȩȞȠȣțĮȚȩȤȚıĲȠȞ
ȣʌȠțİȓȝİȞȠȝȘȤĮȞȚıȝȩ

9

ȉĮıȣȞȠįȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐțĮȚȠȚĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚıİȩȜİȢĲȚȢȕĮșȝȓįİȢ

9

ȆȡȠıșȒțȘȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ ȆĮȡİȝȕĮĲȚțȑȢȉİȤȞȚțȑȢ

9

ȋȡȩȞȠȢȚțĮȞȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ 
ȘȝȑȡİȢ

9

ǹȞĮșİȫȡȘıȘĲȘȢȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ țȜȚȞȚțȒİțĲȓȝȘıȘ

9

ǼȚıĮȖȦȖȒȅʌȚȠİȚįȫȞ ĲȘȢȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢıĲȘȞȘ
ȅȟȣțȠįȩȞȘ PJȘȝȂPJȘȝĳĮȚȞĲĮȞȪȜȘ
776ȖK

ȃȑȠȢĮȜȖȩȡȚșȝȠȢĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢțȜȓȝĮțĮȢ
ƮǔįİǕǌǆ  ȺĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ 
ƷǏĮǋĮįǗǊǆ  ȺĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ

t PJ  ǆǋ
  PJ ǆǋ

ƳǍǑǉǔįǗǌǆ  ȺĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ

d PJ ǆǋ

ưǎǏĳǁǌǆ

d PJ ǆǋ

ƸįǏǎǋǎǏĳǗǌǆ

ǿıȤȣȡȩȢ
ʌȩȞȠȢ

d PJ ǆǋ

ȂȑĲȡȚȠȢ
ʌȩȞȠȢ
ǳʌȚȠȢ
ʌȩȞȠȢ

ǱȝİıȘȤȡȒıȘ
ǿıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ

 ȝȘȠʌȚȠİȚįȒ
ǲȞĮȡȟȘțĮȚĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ ȝİȝȚțȡȑȢįȩıİȚȢ
ǿıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
 ȝȘȠʌȚȠİȚįȒ

ȂȘȠʌȚȠİȚįȒ o ĮȞįİȞİȜİȖȤșİȓo ȝȚțȡȑȢįȩıİȚȢȚıȤȣȡȫȞ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ ĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ

ȅʌȚȠİȚįȒ

ǹȖȦȞȚıĲȑȢĲȦȞȝțįȣʌȠįȠȤȑȦȞıĲȠȞȦĲȚĮȓȠȝȣİȜȩ
țĮȚʌȡȠȝȒțȘ

ĳȐȡȝĮțĮʌȡȫĲȘȢȖȡĮȝȝȒȢ
ȈȣȞȠįȐ ĳȐȡȝĮțĮ
ȖȚĮĲȘȞʌȡȩȜȘȥȘțĮȚĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȦȞ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞįȡȐıİȦȞ
ȈȣȞȠįȐ ǹȞĮȜȖȘĲȚțȐ
İȞȚıȤȪȠȣȞțĮȚıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȣȞĲȘȞįȡȐıȘĲȦȞ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ

9ǳʌȚȠȚĮȖȦȞȚıĲȑȢțȦįİȧȞȘĲȡĮȝĮįȩȜȘȣįȡȠțȠįȫȞȘ

9ǿıȤȣȡȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢȂȠȡĳȓȞȘ ȣįȡȠȝȠȡĳȩȞȘȝİșĮįȩȞȘ
ĳİȞĲĮȞȪȜȘ

ĮʌȠĳȣȖȒȣʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ
įȡȐıİȦȞ

ǹīȍȃǿȈȉǼȈ ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǼȈ
ǹȖȦȞȚıĲȑȢıȣȞȐĳİȚĮİȞįȠȖİȞȒȢįȡȐıȘ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢıȣȞȐĳİȚĮȤȦȡȓȢİȞįȠȖİȞȒįȡȐıȘ

ƮƧƷƧƷƧƲƬƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
9 ƷĮİǍǔǄİǌǙǐǒǎǏǆǄǎǘǋİǌĮƳȺǈǎİǈįǀ İǁǌĮǈǉǑǏǁǔǐǋ±
ĮǄǔǌǈıĲƿǐ
9 ƱİǗĲİǏĮĳƾǏǋĮǉĮıĲǎǒİǘǎǑǌıĲǎǑǐǋǉĮǈǉ± ǑȺǎį

ȂİȡȚțȠȓǹȖȦȞȚıĲȑȢȝİȚȦȝȑȞȘıȣȞȐĳİȚĮțĮȚİȞįȠȖİȞȒ
įȡȐıȘ

9 ƳǈǋǈǉĲǎǁĮǄǔǌǈıĲƿǐ± ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲƿǐȺĮǏǎǑıǈƾǅǎǑǌ
ĳĮǈǌǗǋİǌǎǎǏǎĳǀǐǉĮǈįİǌıǑıĲǀǌǎǌĲĮǈ

ǹȖȦȞȚıĲȑȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢįȡȐıȘĮȞȐȜȠȖȘȝİĲȘșȑıȘ
ĲȠȣȣʌȠįȠȤȑĮ

9 ƱİǗĲİǏĮĳƾǏǋĮǉĮıĲǎǒİǘǎǑǌıĲǎǑǐǑȺǎįƳȺǈǎİǈįǙǌ
ǉĮǈıĲǆıǘǄǒǏǎǌǆİǌǁıǒǑıǆĲǆǐƮĮĲǈǎǘıĮǐƧǌĮıĲǎǊǀǐ

ƮƧƷƧƷƧƲƬƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
ǺȗȧȟțĲĳȒȣ
ǹıșİȞȒ
2ȘȢ

ȕĮșȝȓįĮȢ

ǿıȤȣȡȐ
3ȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ

ǺȗȧȟțĲĳȒȣ/ǺȟĳįȗȧȟțĲĳȒȣ

ȉȡĮȝĮįȩȜȘ
ǻİȟĲȠʌȡȠʌȠȟȚĳĮȓȞȘ
ǻȚȣįȡȠțȦįİȧȞȘ
ȂȠȡĳȓȞȘ
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ
ȊįȡȠȝȠȡĳȩȞȘ
ȅȟȣțȦįȩȞȘ
ȂİșĮįȩȞȘ

ȆİȞĲĮȗȠțȓȞȘ
ȃĮȜȝʌȠȣȡĳȓȞȘ

9

ȂİȖȐȜİȢįȚĮĳȠȡȑȢȝİĲĮȟȪĲȦȞĮĲȩȝȦȞıĲȘȞ
ĮʌȐȞĲȘıȘıĲĮȠʌȚȠİȚįȒ

ȃıȢțȜȪȣ ǺȗȧȟțĲĳȓȣ
ǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ

9

ǻİȞİȝĳĮȞȓȗȠȣȞĳĮȚȞȩȝİȞĮȠȡȠĳȒȢȦȢʌȡȠȢĲȘȞ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĲȠȣȢįȡȐıȘ

9

ǾĮȪȟȘıȘĲȦȞįȩıİȦȞıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲȘȞ
İȝĳȐȞȚıȘıȠȕĮȡȫȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

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

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

9 ǾıȤȑıȘȣʌȠįȠȤȑĮȢĮȖȦȞȚıĲȒȢțĮșȠȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȞ
ȕĮșȝȩțĮȚĲȘȞȑȞĲĮıȘıȪȞįİıȘȢĲȘȞȕȚȠįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮțĮȚ
ĲȠȞȤȡȩȞȠȘȝȓıİȚĮȢȗȦȒȢĲȠȣȅʌȚȠİȚįȠȪȢ

ƮƯƭƱƭƮƪƶƩƵƧƶƪƭƶƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
ƧƱƪƴƭĬƸưƬƷƪƶƩƵƧƶƪƭƶ

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

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

ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ

ǺȡĮȤİȓĮȤȠȡȒȖȘıȘȂĮțȡȐȤȠȡȒȖȘıȘ
ǻȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮ  

ȟɇȽɒȽɏȽɖɚɑɈɇɋɄɒɇɈɟɒɄɒȽɑȞȠȭ
ȜɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɛɈȽɒȽɐɒɍɉɛ

ȊʌȠȖȠȞĮįȚıȝȩȢ

ȃĮȣĲȓĮ±ǲȝİĲȠȢ  ǹȞȠıȠțĮĲĮıĲȠȜȒ

ȥȽɒȽɐɒɍɉɛǦȟɇȽɒȽɏȽɖɛɀɋɘɐɒɇɈɣɋɉɂɇɒɍɓɏɀɇɣɋ
ȨȽɓɒɜȽǦɚɊɂɒɍɑ
ȥɋɄɐɊɟɑ
ȪɏɊɍɋɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɐɍɉɍɀɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɖɛǦɓɎɂɏȽɉɀɄɐɜȽ
ȠɌəɏɒɄɐɄ

ǹȞĮʌȞțȒ țĮĲȜȒ
ȀİȞĲȡȚțȒțĮĲȜȒ

ǹȞȠȤȒȊʌİȡĮȜȖȓĮ
ǼȟȐȡĲȘıȘ ĭȣıȚțȒțĮȚȌȣȤțȒ

ȀȞȘıȝȩȢǹȪȟȘıȘĲȠȣȩȖțȠȣ± ȅıĲȂİĲ±
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮĮȖȖİȚȠȖȑȞİıȘ ȣʌȩȑȡİȣȞĮ
ȃİȣȡȠĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ
Bortsov ’12

ȅǻȅȈȋȅȇǾīǾȈǾȈ



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

Farooqui ’07Gupta ;02

9ȆȡȠĲȚȝȐĲĮȚȘȤȠȡȒȖȘıȘĮʌȩĲȠıĲȩȝĮ
9ǻȩıȘįȚȐıȦıȘȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȘ
9ǾȠȜȚțȒȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮțĮșȠȡȓȗİĲĮȚıİȘȝİȡȒıȚĮ
ȕȐıȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞĮȡȚșȝȩĲȦȞįȩıİȦȞįȚȐıȦıȘȢ

9ǵĲĮȞİʌȚĲİȣȤșİȓȑȜİȖȤȠȢĲȠȣʌȩȞȠȣȝʌȠȡȠȪȞȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞıțİȣȐıȝĮĲĮȕȡĮįİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȝȚĮȒįȣȠ
ĳȠȡȑȢĲȘȞȘȝȑȡĮ

9ǾįȩıȘįȚȐıȦıȘȢıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ
9ǼȐȞĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚįȣȠȒʌİȡȚııȩĲİȡİȢįȩıİȚȢįȚȐıȦıȘȢĲȘȞ
ȘȝȑȡĮĮȣȟȐȞİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮȘįȩıȘĲȦȞıțİȣĮıȝȐĲȦȞ

9ǹȞĲȚİȝİĲȚțȐ± ȣʌĮțĲȚțȐșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮ
9ȉĮĳȐȡȝĮțĮșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓȞȠȞĲĮȚ©ȝİĲȠȡȠȜȩȚª
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢıĲȘȞĮȡȤȒȑȞĮıțİȪĮıȝĮȐȝİıȘȢ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ ȝȠȡĳȓȞȘțȐșİK 

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

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

EAPC rec ‘12

ȀȊȇǿȅȉǼȇǹȅȆǿȅǼǿǻǾ

©ȐȡȚıĲȠȠʌȚȠİȚįȑȢª

ȃİȣȡȠȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ
īİȞİĲȚțȠȓ
ǿĮĲȡȚțȠȓ
ǻȘȝȠȖȡĮĳȚțȠȓ

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ

APS ‘08
Slatkin ‘09

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

ǳʌȚȠ± ȝȑĲȡȚȠʌȩȞȠ

ȅʌȚȠİȚįȒȖȚĮ

ǿıȤȣȡȩʌȩȞȠ

9

ĭȐȡȝĮțȠĮȞĮĳȠȡȐȢ

&RGHLQH
ȉUDPDGRO

0RUSKLQH
0HWKDGRQH

9

ȂİȖȐȜȘ İȟȠȚțİȓȦıȘ İȚįȚțȫȞ ± ĮıșİȞȫȞ

+\GURFRGRQH
2[\FRGRQH
7DSHQWDGRO

+\GURPRUSKRQH
)HQWDQ\O

9

ȆĮȖțȩıȝȚĮ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ

9

ȋĮȝȘȜȩ țȩıĲȠȢ

ȉĮȒʌȚĮȠʌȚȠİȚįȒȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıȣȞȒșȦȢıİ
ıȣȞįȣĮıȝȩȝİʌĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘ± ĮıʌȚȡȓȞȘ

ƯƳīƳƭƴƳƸƳƩƬīƳƸƱƶƪ
ƧƸƲƬưƪƱƪƶƧƴƧƭƷƬƶƪƭƶƶƪ
ƳƴƭƳƪƭƩƬ
9ǼȟȑȜȚȟȘȞȩıȠȣ

ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ĳȜİȖȝȠȞȒ, ĮȪȟȘıȘ
ȩȖțȠȣ – İʌȑțĲĮıȘ ț.Ȑ

9ȁȚȖȩĲİȡȠİȣĮȓıșȘĲȠȢʌȩȞȠȢȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
9ȌȣȤȠȜȠȖȚțȐĮȓĲȚĮȐȖȤȠȢĳȩȕȠȢțĮĲȐșȜȚȥȘ
9ĭĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒİȜĮĲĲȦȝȑȞȘĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ
ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢĭ
9ǹȃȅȋǾ

ƴƪƵƭƳƵƭƶưƳƭ ƴƵƳƨƯƬưƧƷƧƶƷƬ
ĬƪƵƧƴƪƭƧưƪƳƴƭƳƪƭƩƬ

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

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

ƧƱƳƹƬ
9 ǹʌİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȒĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞȝİĲȐĮʌȩʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȑțșİıȒ
ĲȠȣȢıĲȠȞĮȖȦȞȚıĲȒ
9 ǹȞȐʌĲȣȟȘĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȫȞȝȘȤĮȞȚıȝȫȞʌȠȣ
ȝİȚȫȞȠȣȞĲȘȞİȣĮȚıșȘıȓĮĲȠȣȣʌȠįȠȤȑĮıĲȠȞ
ĮȖȦȞȚıĲȒʌȡȠıĮȡȝȠȖȒĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢıĲȘȤȡȩȞȚĮȑțșİıȘ

ȈʌȐȞȚĮ ĮıșİȞİȓȢ ȝİ țĮȡțȓȞȠ ʌȠȣ ʌȠȞȠȪȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
İșȚıȝȩ țĮȚ ȥȣȤȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ

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

ƧƷƪƯƬƶƩƭƧƶƷƧƸƵƳƸưƪƱƬ
ƧƱƳƹƬưƪƷƧƲƸƷƻƱ
ƳƴƭƳƪƭƩƻƱ

9ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȒįȡȐıȘİʌȓĲȠȣȣʌȠįȠȤȑĮ
9ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȩȢȕĮșȝȩȢİȞįȠțȪĲĲȦıȘȢ ĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
9ȅȜȚȖȠȝİȡȚıȝȩȢ ĲȦȞȣʌȠįȠȤȑȦȞ
9ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ

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

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

ǻǻ İȟȑȜȚȟȘȞȩıȠȣ
ĮȞȠȤȒ

9 ƴĮǏİǋǃĮĲǈǉƿǐƷİǒǌǈǉƿǐ
9 ƪǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐǇİǏĮȺİǁİǐ

ıȣȞȠıȘȡȩĲȘĲİȢ

9 ƺǑǒǎǊǎǄǈǉǀǑȺǎıĲǀǏǈǍǆ
9 ƪƱƧƯƯƧīƬƳƴƭƳƪƭƩƻƱ

ȈȉȅȋȅȈ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
9 ȋȡȒıȚȝȠȢșİȡĮʌİȣĲȚțȩȢȤİȚȡȚıȝȩȢ
ȩĲĮȞȑȤȠȣȝİ
9
9
9
9

ǼțįȒȜȦıȘʌĮȡİȞİȡȖİȚȫȞ
ǹȞİʌĮȡțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮʌĮȡȐĲȘȞĮȪȟȘıȘ
įȩıİȦȞ
ǹȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮĮȜȜĮȖȒȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȠȓȜȩȖȠȚ

©ǼȟĮıĳȐȜȚıȘȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ȝİĲȚȢȜȚȖȩĲİȡİȢįȣȞĮĲȑȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ țĮȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢª

EAPC Recommendations ‘01

ǼȃǹȁȁǹīǾ URWDWLRQ ȒȂǼȉǹȉȇȅȆǾ
VZLWFK ȅȆǿȅǼǿǻȅȊȈ
ǼȓȞĮȚ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ȚıȤȣȡȠȪ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩȝĮ
ʌȤ ȂȠȡĳȓȞȘ  ȝİ ȑȞĮ ȐȜȜȠ ȠʌȚȠİȚįȑȢ ĲȘȢ
ĮȣĲȒȢ
ȕĮșȝȓįĮȢ
ĲȘȡȠȪȝİȞȘȢ
ĲȘȢ
ǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹȈ ȕȐıİȚ ʌȚȞȐțȦȞ WUXH
VZLWFK

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȉǿȀǾǻȅȈǾ
('HTXDQDOJHVLF GRVH)
Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ įȩıİȦȞ įȪȠ ȠʌȚȠİȚįȫȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮȑȤȠȣȝİĲȠĮȣĲȩ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȩĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ǿȈȅǹȃǹȁīǾȉǿȀȅȈȁȅīȅȈ

(EDR: ratio)

ǹȁȁǹīǾȅǻȅȊȋȅȇǾīǾȈǾȈșİȦȡİȓĲĮȚ
İȞĮȜȜĮȖȒțĮĲ¶İʌȑțĲĮıȘ


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

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
9ǻİȞȣʌȐȡȤİȚȠįȘȖȓĮȖȚĮĲȘȞİʌȚȜȠȖȒțȐʌȠȚȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ
9ǾİʌȚĲȣȤȓĮȕĮıȓȗİĲĮȚıĲȘȞǹȉǼȁǾ
įȚĮıĲĮȣȡȠȪȝİȞȘĮȞȠȤȒȝİĲĮȟȪĲȦȞ
ĮȖȦȞȚıĲȫȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒĮʌȐȞĲȘıȘĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞįȡȐıȘıİȣʌȠĲȪʌȠȣȢ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞțȐ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
ȆȓȞĮțİȢ
ȚıȠĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

ƧǌƾǊǎǄĮǋİĲǆǌ
įǈĮǇİıǈǋǗĲǆĲĮ
ƳȺǈǎİǈįǙǌǉƾǇİȤȫȡĮȢ

9 ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢȣȥȘȜȩĲİȡİȢȚıȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȑȢ įȩıİȚȢ
9 ǻİȞȣʌȐȡȤİȚİʌĮȡțȒȢİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒĮʌȩįİȚȟȘ
9 ǼțĲȓȝȘıȘ± İʌĮȞİțĲȓȝȘıȘĮıșİȞȠȪȢ
9 ȈȣȞİțĲȓȝȘıȘȘʌĮĲȚțȒȢțĮȚȞİĳȡȚțȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ

ǾǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹǼȆǾȇǼǹǽǼȉǹǿǹȆȅ

9ǼȟȦȖİȞİȓȢȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȑȞĲĮıȘʌȩȞȠȣĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢĭȞİĳȡȚțȒ
ȘʌĮĲȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮʌȡȠȘȖȘșİȓıĮȑțșİıȘıĲĮ
ȅʌȚȠİȚįȒʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘİȝʌİȚȡȓĮʌȩȞȠȣȠįȩȢ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢ
9 ǼȞįȠȖİȞİȓȢȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒ țĮȚĳĮȡȝĮțȠįȣȞĮȝȚțȒĲȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ

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

ȆȇȅȈȅȋǾ

ȆȇȅȉǹȈǾ

ǹȞİʌĮȡțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȝİȓȦıȘțĮĲȐ
ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢȝİȓȦıȘțĮĲȐ

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

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹȂȅȇĭǿȃǾȈȍȈȆȇȅȈ
ȉǿȈȅǻȅȊȈȋȅȇǾīǾȈǾȈ

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹǻǿǹǻǼȇȂǿȀǾȈ
ĭǹǿȃȉǹȃȊȁǾȈȍȈȆȇȅȈȉǾȂȅȇĭǿȃǾ 
ȀȍǻǼȎȃǾ
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ ,9  ȂȠȡĳȓȞȘ 32

ȀȦįİȧȞȘ 32

32

35

6&

,9

('

,7

ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ













ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ

ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ

ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ

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

ǿȈȅǻȊȃǹȂǿǹȂȂǼĭǹǿȃȉǹȃȊȁǾ

ȂȠȡĳȓȞȘ PJK ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ 776PJK 
ȂȠȡĳȓȞȘ PJK  ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ 776 ȖK

ȂǼȉǹȉȇȅȆǾ,9 ĭǹǿȃȉǹȃȊȁǾȈȈǼ776

ƯǗǄǎǐ

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

| Ǆ Ƴ7)&

9 ȂİȓȦıȘ țĮĲȐ  İʌȓ  ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ 776
9 ǻȚĮțȠʌȒ ,9 ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȝİĲȐ Įʌȩ  K

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

Morphine
Fentanyl TDS*
Hydromorphone*

6&

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

($3&UHF µ

Tramadol

ĭȐȡȝĮțĮ

ȆĮȡİȞĲİȡȚțȐ
ȊǻǼĭ ıİPJ

32V

7òK

ǻȚȐȡțİȚĮ
įȡȐıȘȢ K

ȂȠȡĳȓȞȘ





± 

± 

ȀȦįİȧȞȘ





± 

± 

ȂİșĮįȩȞȘ





± 

± 



± 

± 

)HQWDQ\O


 ȝJKa PJK
İĳȝȠȡĳȓȞȘȢ 

S.C.

I.V.

15 mg

10 mg

12,5 Ǎg/h

4-10 Ǎg/h

4-10 Ǎg/h

6-8 mg

1.5 mg

1.5-2.5 mg

15-30 mg

Codeine

Oxymorphone *

9
9

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

15 mg

1,5 mg

ƤǒǂǘǆǀǂǓ ǅǒƽǔǈǓ
(Short acting)

ƵǂǘǆǀǂǓ ƜǎǂǒǏǈǓ
(rapid onset)

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

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

9

-

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

)HQWDQ\O

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

100mg

200 mg

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

ȆȅǿǹȅȆǿȅǼǿǻǾȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿȅȊȂǼȈȉǾȃ
Ǽȁȁǹǻǹ

P.O.
30 mg

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

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

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

ƴĮǏƾǄǎǌĲĮǐ

ƬǋİǏǀıǈĮ
įǗıǆ

ƮǁǌįǑǌǎǈ

ƺǑǊǊǈǎ

JU

ƧǌƾǄǉǆǄǈĮǋİǄƾǊǆǊǀǓǆǑǄǏǙǌ
ǉǁǌįǑǌǎǐİǌĲİǏǈǉǀǐĮȺǗĳǏĮǍǆǐ

%LVDFRG\O

PJG

ƮǎǈǊǈĮǉƾƾǊǄǆ

6HQQD

ƮǎǈǊǈĮǉƾƾǊǄǆįǈĮĲĮǏĮǒƿǐ
ǆǊİǉĲǏǎǊǑĲǙǌ

/DFWXORVH

JJG

0DJQHVLXPK\GUR[LGH

PO

ƮǎǈǊǈĮǉƾƾǊǄǆǌĮǑĲǁĮƿǋİĲǎȺǏǎıǎǒǀ
ıĲǎǑǐįǈĮǃǆĲǈǉǎǘǐ

ƸȺǗǇİĲĮǄǊǑǉİǏǁǌǆǐ
Ramsinetal.,PainPhys 2008;11:S105ǦS120

ȈȊȃȅǻȅǾǺȅǾĬǾȉǿȀȅ
ǹȃǹȁīǾȉǿȀȅ

ȃǹȊȉǿǹȀǹǿǼȂǼȉȅȈ
ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀǎǑıǁĮ

ƬǋİǏǀıǈĮįǗıǆ

ƧǌİȺǈǇǘǋǆĲİǐİǌƿǏǄİǈİǐ

ƩǈǋİǌǑįǏǈǌƾĲǆ

PJǆǋİǏǆıǁǔǐ

ƩǎǋȺİǏǈįǗǌǆ

PJ ĳǎǏƿǐ
ǆǋİǏǆıǁǔǐ

ƪǍǔȺǑǏĮǋǈįǈǉƿǐĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ

ƧǊǎȺİǏǈįǗǊǆ

PJ [

ƪǍǔȺǑǏĮǋǈįǈǉƿǐĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ

ưİĲǎǉǊǎȺǏĮǋǁįǆ

PJ[

ƪǍǔȺǑǏĮǋǈįǈǉƿǐĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ

țȐșİĳȐȡȝĮțȠȝİʌȡȦĲĮȡȤȚțȒȑȞįİȚȟȘ
ȐȜȜȘĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠĮȜȜȐʌȠȣįȡĮıĮȞ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȩıİțȐʌȠȚĮİȓįȘʌȩȞȠȣ
ǺȠȘșȐĲĮțȪȡȚĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȐȠʌȚȠİȚįȒ
9
9

ƳǌįĮıİĲǏǗǌǆ

PJ[

ƹǊǔǏǎȺǏǎǋĮǅǁǌǆ

PJǆǋİǏǆıǁǔǐ
ChuLF,ClinJPain2008;24:479–496

ưİǇǑǊȺǏİįǌǈǅǎǊǗǌǆ

9
9
9

9

9

PJ

ǹȞĮıĲȠȜȒĲȘȢ&2;&2;
ǹȞĮıĲȠȜȒĲȘȢıȣȞșİĲȐıȘȢ ĲȠȣȃȅ
ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐıĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȠȣıȦȝĮĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ ʌȤȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ǼȝĳĮȞȓȗȠȣȞĳĮȚȞȩȝİȞȠȠȡȠĳȒȢıĲȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȩ
ĲȠȣȢĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ȆȡȠțĮȜȠȪȞıȠȕĮȡȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ

ĭƾǏǋĮǉǎ

9

ȖȚĮȞĮĮȣȟȘșİȓȘĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȞĮĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıĲİȓʌȩȞȠȢĮĲȓșĮıȠȢıĲĮ
țȪȡȚĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ȒțĮȚȞĮȝİȚȫıİȚĲȘȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĲȠȣȢįȩıȘ
ȖȚĮȞĮʌȡȠȜȘĳșȠȪȞʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ

9

ǹıĳĮȜȑıĲİȡĮĳȐȡȝĮțĮȦȢʌȡȠȢĲȘȞ
ĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȒįȚȐșİıȘțĮȚĲȘȞİĳȡȠĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ

9

ȈȣȞįȑȠȞĲĮȚȝİĮȣȟȘȝȑȞȠțĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȩ
țȓȞįȣȞȠȚįȓȦȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȖȞȦıĲȒ
ıĲİĳĮȞȚĮȓĮȞȩıȠ

9

ȊʌȐȡȤȠȣȞİȞįİȓȟİȚȢʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪĲȠȣȩȖțȠȣ
ĮʌȩĲȠȣȢ&2;ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ

9

ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȪʌȞȠȣțĮĲȐșȜȚȥȘ

9

ǹȞĲȚıʌĮıȝȦįȚțȐ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
ıȣȝʌȓİıȘįȚȒșȘıȘȞİȪȡȦȞʌȜİȖȝȐĲȦȞ
ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
İȞįȠțȡȐȞȚĮ ȣʌȑȡĲĮıȘıȣȝʌȓİıȘȃȂ

ƩǗıǆ PJ

ƩǈƾǏǉİǈĮ ǙǏİǐ

ưƿǄǈıĲǆįǗıǆ

ƴĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ







ƧıȺǈǏǁǌǆ







9



9

ǺİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞİȢ ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢȪʌȞȠȣȐȖȤȠȢ

9

ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ ĮȞșİțĲȚțȩȢȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
ʌȩȞȠȢ

9

ǻȚĳȦıĳȠȞȚțȐ ȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ȣʌİȡĮıȕİıĲȚĮȚȝȓĮ

ƩǈǉǊǎĳİǌƾǉǆ





ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ





ƱĮȺǏǎǍƿǌǆ
ƶİǊİǉǎǍǁǋȺǆ







ƴǈǏǎǍǈǉƾǋǆ







ȈȪȞįȡȠȝĮțĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣ
ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ

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

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

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

ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ
ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ

ƩǗıǆ

ǹȝȚĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ



ǿȝȚʌȡĮȝȓȞȘ



ǻİıȚʌȡĮȝȓȞȘ



ȃȠȡĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ



ȆĮȡȠȟİĲȓȞȘ



ĭȜȠȣȠȟİĲȓȞȘ



ǹȞĲȚıʌĮıȝȦįȚțȐ
ȀĮȡȕĮȝĮȗİʌȓȞȘ



ĭİȞȣĲȠȓȞȘ



īțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ



ȆȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ



ȀȜȠȞĮȗİʌȐȝȘ

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

ȅțȡİȠĲȓįȘ



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

ȅıĲİȠȞȑțȡȦıȘ ȖȞȐșȠȣ

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

ƩǗıǆ

ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ
ȂİșȣȜʌȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ
ǻİȟĮȝİșĮȗȩȞȘ




ǺİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞİȢ
ǻȚĮȗİʌȐȝȘ




ȅȟĮȗİʌȐȝȘ



ǹȜʌȡĮȗȠȜȐȝȘ
ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ
ȂİȟȚȜİĲȓȞȘ
ǻȚĳȦıĳȠȞȚțȐ
ǼĲȚįȡȠȞȐĲȘ


PJNJ
PJNJ

ȆĮȝȚįȡȠȞȐĲȘ

ȂǾĭǹȇȂǹȀǼȊȉǿȀǼȈȉǼȋȃǿȀǼȈ

9
9
9

ǹȞĲȚĮȞįȡȠȖȠȞȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮȡțȓȞȠȢʌȡȠıĲȐĲȘ
ǹȞĲȚȠȚıĲȡȠȖȠȞȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮȡțȓȞȠȢȝĮıĲȠȪ
ȆȡȠȖİıĲİȡȩȞȘ țĮȡțȓȞȠȢİȞįȠȝȘĲȡȓȠȣ

ȂǾȆǹȇǼȂǺǹȉǿȀǼȈ

9
9

ȆȠȜȜĮʌȜȑȢȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ȆȠȜȜĮʌȜȑȢįȚȘșȒıİȚȢ

ǹȀȉǿȃȆǼǿǹ

ȂȚțȡȒİȣĮȚıșȘıȓĮ
ȂİȖȐȜȘĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ

ȋǼǿȇȀǾ

9

ǹʌȠĲȣȤȓĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮȢʌȩȞȠȣ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȠȓʌȡȠȖȞȦıĲȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ
ǼȝʌİȚȡȓĮĲȒȡȘıȘțĮȞȩȞȦȞĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȈĲȐșȝȚıȘțȚȞįȪȞȦȞȦĳİȜİȚȫȞ

9

ȈȉȅȋȅȈǺİȜĲȓȦıȘʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ

9
9
9
9
9

ƹƷƸƲƮƲıƬƭƩƵ

ĭȊȈǿȀǼȈ

ȆǹȇǼȂǺǹȉǿȀǼȈ

ǼȃǹȁȁȀǼȈ

ȃǼȊȇȀǾ
ȅȇĬȀǾ

ǼȄǼȁǿīȂǼȃǼȈ
ǼȆǼȂǺǹȉǿȀǼȈ

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

ǼȄǼȁǿīȂǼȃǼȈ
ȃǼȊȇȅȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǼȈȉǼȋȃǿȀǼȈ
ȃȂ.
ǾȜİțĲȡȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ ȃȂ

ʌİȡȚĳİȡȚțȫȞ ȞİȪȡȦȞ
9

țȚȞȘĲȚțȠȪ ĳȜȠȚȠȪ

9

ǻȚȑȖİȡıȘ İȞ ĲȦ ȕȐșİȚ İȖțİĳȐȜȠȣ

9
9

ǼȞįȠțȠȚȜȚĮțȒ ȑȖȤȣıȘ ȠʌȚȠİȚįȫȞ ȝȑșȠįȠȢ 2PPD\D

9
9

ǼȞįȠȞȦĲȚĮȓĮ

ȑȖȤȣıȘ

ȠʌȚȠİȚįȫȞ

İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ

ȣʌĮȡȤȞȠİȚįȘȢ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȝȑıȦ ĮȞĲȜȚȫȞ
North 1993; Gybels 1993

Ȓ

ǹʌȠĲȣȤȓĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȫȞȝİșȩįȦȞ
ȆȡȠıįȩțȚȝȠİʌȚȕȓȦıȘȢ!ȝȒȞİȢ
ǼȟĮıĳȐȜȚıȘıȣȞĮȓȞİıȘȢ
ǹʌȠȣıȓĮĮȞĲİȞįİȓȟİȦȞ
ȈĲȐșȝȚıȘțȚȞįȪȞȦȞ± ȦĳİȜİȚȫȞ
ĬİĲȚțȒįȠțȚȝĮıȓĮĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ

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

9

9
9
9

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȉǿȀǼȈǻȅȈǼǿȈȂȅȇĭǿȃǾȈ
2UDO 3DUHQWHUDO (SLGXUDO
6XEDUDFKQRLG
PJ
PJ
PJ
PJ
0(,21(.7+0$7$
z ǼʌİȝȕĮĲȚțȒĲİȤȞȚțȒ± İʌȚʌȜȠțȑȢ
z ȀȩıĲȠȢ

9

9
9

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

ǻȡĮİʌȚțȠȣȡȚțȐıĲȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ

ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ

9 ȆȡȩȜȘȥȘ±

9 ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ

ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ

ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞțĮĲĮȖȝȐĲȦȞ

ıĲȚȢȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ

9 ǹʌȠıȣȝʌȓİıȘ

ıĲȚȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢıĲȠȣȢȝĮȜĮțȠȪȢȚıĲȠȪȢ

ȃȂ

ıĲȘıȣȝʌȓİıȘȞİȪȡȦȞ

ǹʌİȣșİȓĮȢįȡȐıȘıĲĮțĮȡțȚȞȚțȐțȪĲĲĮȡĮ
ĮȜȜȐțĮȚİʌȓįȡĮıȘıĲȘȞıȤȑıȘ
ȠıĲİȠțȜĮıĲȫȞȠıĲİȠȕȜĮıĲȫȞțĮȚȝİȓȦıȘ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢĮȜȖȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ

9ȋȅȇǻȅȉȅȂǾ
ȀĮĲĮıĲȡȠĳȒĲȠȣʌȡȠıșȚȠʌȜȐȖȚȠȣ ĲİĲĮȡĲȘȝȠȡȓȠȣĲȠȣȃȂ
ĮʌȠțȜİȓİȚĲȘȞȦĲȚĮȚȦșĮȜĮȝȚțȒ ȠįȩʌȠȣȝİĲĮĳȑȡİȚĲĮ
ȝȘȞȪȝĮĲĮĲȠȣʌȩȞȠȣĮʌȩĲȘȞʌİȡȚĳȑȡİȚĮıĲȠșȐȜĮȝȠ

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

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

9˒ˎˍ˓˒ː˃ˈˑˍˊ˅
9ˊ˒˃ˉˍˑˍˊ˅

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǼȈ
9

ǱȖȖȚȖȝĮ

9

ȅʌĲȚțȠʌȠȓȘıȘ

9

ȂĮıȐȗ

9

ǻȚĮȜȠȖȚıȝȩȢ

9

ȇİĳȜİȟȠȜȠȖȓĮ

9

ǺȚȠĮȞȐįȡĮıȘ

9

ȂȠȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ

9

ȅȝȠȚȠʌĮșȘĲȚțȒ

9

7DL&KL

9

ȆȡȠıİȣȤȒ ± ȆȞİȣȝĮĲȚıȝȩȢ

9

<RJD

9

ȊʌȞȠșİȡĮʌİȓĮ

9

ȋĮȜȐȡȦıȘ

9

ȋİȚȡȠʌȡĮțĲȚțȒ

9

ȃȠȘĲȚțȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ

9

ĭȣĲȠșİȡĮʌİȓĮ

9

ĭȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ
ȂĮȜȐȟİȚȢĮıțȒıİȚȢįȚĮșİȡȝȓİȢ
ȆȡȠıȠȤȒıİįȚȘșȘȝȑȞȠȣȢȚıĲȠȪȢ

9

ǺİȜȠȞȚıȝȩȢ7(16
ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞİȢİȞįİȓȟİȚȢ

9

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢ
ȌȣȤȠșİȡĮʌİȓĮĮȡȦȝĮĲȠșİȡĮʌİȓĮ
ȝȠȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ

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

ȃĮİțĲȚȝȠȪȝİțĮȚȞĮİʌĮȞİțĲȚȝȠȪȝİĲȘȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐȝĮȢȞĮİȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİțĮȚȞĮ
İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȝİȝİĲȠȞĮıșİȞȒțĮȚĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȣ
ȃĮĮĳȚİȡȫȞȠȣȝİĮȡțİĲȩȤȡȩȞȠȝİĲȠȞ
ĮıșİȞȒțĮȚĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȣȦıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞȠȒıȠȣȝİĲȚȢĮȞȐȖțİȢĲȠȣȢ

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

ȈĲȩȤȠȚ

ǹȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȐȜȜȦȞıȦȝĮĲȚțȫȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ
ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒȘșȚțȒțȠȚȞȦȞȚțȒıĲȒȡȚȟȘ
ǺİȜĲȓȦıȘĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ
ȈĲȠĲİȜȚțȩıĲȐįȚȠįİȞİʌȚĲĮȤȪȞİĲĮȚȠșȐȞĮĲȠȢ
ȠȪĲİȩȝȦȢʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚȘȗȦȒ

ǹȞȐʌĲȣȟȘįȚțĲȪȠȣʌĮȡȠȤȒȢĳȡȠȞĲȓįĮȢ
ǲȡİȣȞĮ± ǼțʌĮȓįİȣıȘ
ȀĮĲ¶ȠȓțȠȞȞȠıȘȜİȓĮ
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮȟİȞȫȞȦȞ

ȈȣȞȠȜȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢțĮȚĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȦȞ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
īȞȦȡȚȝȓĮȝİĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚĮ
ȋȐȡĮȟȘʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒȢıĲȡĮĲȘȖȚțȒȢ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ± ıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ȉĮțĲȚțȒİțĲȓȝȘıȘĲȘȢțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ

ȀǹȇȀǿȃǿȀȅȈȆȅȃȅȈ
ȈĲȠȞȤİȚȡȚıȝȩĲȠȣʌȩȞȠȣĲȠȣțĮȡțȚȞȠʌĮșȠȪȢ
ȝʌȠȡȠȪȞțĮȚʌȡȑʌİȚȞĮȕȠȘșȒıȠȣȞ
țĮȚȐȜȜİȢİȚįȚțȩĲȘĲİȢʌȐȞĲĮıİıȣȞİȡȖĮıȓĮțĮȚ
ȝİĲȘıȦıĲȒțĮșȠįȒȖȘıȘ
ĲȦȞǿĮĲȡİȓȦȞȒȀȜȚȞȚțȫȞȆȩȞȠȣ

ːˑˍ˔ˍː

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

ǾȕİȜĲȓȦıȘĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢǽȦȒȢ± ȊȖİȓĮȢ
ĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ

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

ȅȆǿȅĭȅǺǿǹ

©ȅȚĮĲȡȩȢȠĳİȓȜİȚȞĮĳȡȠȞĲȓȗİȚȖȚĮĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȦȞıȦȝĮĲȚțȫȞ ȥȣȤȚțȫȞ
ʌȩȞȦȞĲȠȣĮıșİȞȒȉȠȣʌȡȠıĳȑȡİȚ
ʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒĮȖȦȖȒțĮȚıȣȝʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ
ȝȑȤȡȚĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢȗȦȒȢĲȠȣĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢȞĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲȘȞĮȟȚȠʌȡȑʌİȚȐĲȠȣ«ª

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

ƧǖǘǂǒǊǔǕǟ

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

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

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

ȉȡȩʌȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ
¾

©ȝİĲȠȡȠȜȩȚª

ȆȡȠıșȒțȘİȞȩȢĮıșİȞȠȪȢ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢıĲĮȝȘȠʌȚȠİȚįȒ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐțĮȚĲĮıȣȞȠįȐ
ĳȐȡȝĮțĮ

ǼțįȒȜȦıȘıȠȕĮȡȫȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ĬİȡĮʌİȣĲȚțȩȢįȚȐįȡȠȝȠȢ ȀȜȓȝĮțĮʌȩȞȠȣ9$6 ȝİĮʌȠįİțĲȩȕĮșȝȩ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ȋȠȡȒȖȘıȘįȩıİȦȞPJ
țȦįİȧȞȘȢțĮĲ¶İʌȓțȜȘıȘȑȦȢ
PJGȖȚĮĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȤȦȡȓȢĲȘȞİȝĳȐȞȚıȘ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ǼĳȩıȠȞȠʌȩȞȠȢįİȞİȜȑȖȤİĲĮȚʌĮȡȐ
ĲȘȞĮȪȟȘıȘĲȦȞįȩıİȦȞıĲĮPJG
ʌİȡȞȐȝİıĲȠĲȡȓĲȠıțĮȜȠʌȐĲȚĲȘȢ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢțȜȓȝĮțĮȢ

ǹȞİʌĮȡțȒȢȑȜİȖȤȠȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢ
įȩıȘȢȩʌȠȣȠʌȩȞȠȢİȜȑȖȤİĲĮȚ

ǻȚĮȓȡİıȘıİ
įȩıİȚȢȘȝİȡȘıȓȦȢ

ǲȞĮȡȟȘȚıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
ǹȡȤȚțȒİʌȚȜȠȖȒȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ȈȣȞȣʌȐȡȤȠȣıĮʌĮșȠȜȠȖȓĮįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘİʌȚșȣȝȓĮĮıșİȞȠȪȢ

ȋȡȒıȘȝȠȡĳȓȞȘȢĲĮȤİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢıİįȩıİȚȢPJKʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓȝİĲȐĲȘȞʌȐȡȠįȠKȘıȣȞȠȜȚțȒĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘįȩıȘİȜȑȖȤȠȣĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ


0RUSKLQHSR

ȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢĮʌȩĲȠʌİʌĲȚțȩ"
ȆĮȡȠȣıȓĮȘʌĮĲȚțȒȢȒȞİĳȡȚțȒȢȞȩıȠȣ"

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĮȞĮȖțȫȞȦȡȠȖȚĮĲȘȞİʌȓĲİȣȟȘ9$6 ȝİĮʌȠįİțĲȩ
ʌȠıȠıĲȩĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ĲȘȢ
ȦȡȘȢįȩıȘȢ
įȚĮșȑıȚȝȠĮȞȐ
K

ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢʌȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȒıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
įȩıȘȢ

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

ȋȡȒıȘȝȠȡĳȓȞȘȢȕȡĮįİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢıİįȩıİȚȢPJȘʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮȣʌȠȜȠȖȚıșİȓȘıȣȞȠȜȚțȒĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘįȩıȘİȜȑȖȤȠȣĲȠȣʌȩȞȠȣ

ȋȡȒıȘįȚĮįİȡȝȚțȒȢĳİȞĲĮȞȪȜȘȢȝJK


ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢʌȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȒıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
įȩıȘȢ


ȈțİȪĮıȝĮȖȚĮ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ

ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢʌȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȒıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
įȩıȘȢ

ǻȩıİȚȢ
įȚȐıȦıȘȢ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢȝİĲȐĮʌȩȫȡİȢțĮȚȝİĲĮĲȡȠʌȒĲȘȢıİȕȡĮįİȓĮȢ
ĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȝȠȡĳȓȞȘȘ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȠȣĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢȝİĲȐĮʌȩK

ǹȞįİȞİȜİȖȤșİȓȠʌȩȞȠȢĲȠʌȡȫĲȠȦȡȠĮȣȟȐȞȠȣȝİĲȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘțĮĲȐ

ǹȞįİȞİȜİȖȤșİȓȠʌȩȞȠȢĲȠʌȡȫĲȠȦȡȠĮȣȟȐȞȠȣȝİĲȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘțĮĲȐ

ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
ǼʌİȚıȩįȚĮʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪʌȩȞȠȣʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȘįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȒ
İʌİȚıȩįȚĮĮȣĲȩȝĮĲȠȣʌȩȞȠȣK
ĮʌĮȚĲȠȪȞıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ
ȤȠȡȒȖȘıȘȠʌȚȠİȚįȠȪȢʌȠȣįİȞ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚıĲȘıȣȞȠȜȚțȒȦȡȘ
įȩıȘ

ȟɇȽɒȽɏȽɖɚɑɈɇɋɄɒɇɈɟɒɄɒȽɑȞȠȭ
ȜɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɛɈȽɒȽɐɒɍɉɛ

ȅʌȚȠİȚįȑȢĲĮȤİȓĮȢ
ȑȞĮȡȟȘȢįȡȐıȘȢ

ȥȽɒȽɐɒɍɉɛǦȟɇȽɒȽɏȽɖɛɀɋɘɐɒɇɈɣɋɉɂɇɒɍɓɏɀɇɣɋ
ȨȽɓɒɜȽǦɚɊɂɒɍɑ
ȥɋɄɐɊɟɑ
ȪɏɊɍɋɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɐɍɉɍɀɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɖɛǦɓɎɂɏȽɉɀɄɐɜȽ

ǻȚıțȓĮȣʌȠȖȜȫııȚĮȢ
ĳİȞĲĮȞȪȜȘȢ

ȠɌəɏɒɄɐɄ

ǺȒȝĮ

ȆȡȩȠįȠȢĲȘȢȞȩıȠȣ
ǹȜȜĮȖȒĲȦȞȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ

ǼțĲȓȝȘıȘʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣȚıĲȠȡȚțȠȪȜȒȥȘȢ
ĲȠȣȞȑȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢıȣȞȠįȫȞȚĮĲȡȚțȫȞ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞȘȜȚțȓĮȢțȩıĲȠȣȢ
ʌȡȠĲȓȝȘıȘȢʌȚșĮȞȫȞĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞ
İȝʌİȚȡȓĮȢĲȠȣȖȚĮĲȡȠȪ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ǼȝĳȐȞȚıȘĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞĮȞȠȤȒȢ
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6&

,9

PJ

PJ

PJ

ǋJK

ǋJK

ǋJK

PJ

PJ

PJ

ǺȒȝĮ
0RUSKLQH
)HQWDQ\O7'6

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢ
įȩıȘȢĲȠȣȣʌȩĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȠʌȚȠİȚįȠȪȢ
țĮȚȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢȚıȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢ
įȩıȘȢȖȚĮĲȠȞȑȠȠʌȚȠİȚįȑȢ

+\GURPRUSKRQH
7UDPDGRO

PJ

&RGHLQH

PJ

0HWKDGRQH
PJK
PJK
!PJK

2[\PRUSKRQH

PJ




PJ 
PJ 
PJ 

PJ
PJ
PJ

PJ

PJ

ȀǹȉǼȊĬȊȃȉǾȇǿǼȈȅǻǾīǿǼȈȈȋǼȉǿȀǼȈȂǼȉǾȃ
ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
8SWR'DWH

ǺȒȝĮ

ǲȞĮȡȟȘĲȠȣȞȑȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢıĲȠ
ĲȘȢĮȡȤȚțȐȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢįȩıȘȢ

ȀǹȉǼȊĬȊȃȉǾȇǿǼȈȅǻǾīǿǼȈȈȋǼȉǿȀǼȈȂǼ
ȉǾȃǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
8SWR'DWH
-3DLQ6\PSW0DQDJ  

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

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

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

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

ƶǑǌƾĳİǈĮ DIILQLW\ 
ǆĲƾıǆıǘǌįİıǆǐǋİĲǎǌǑȺǎįǎǒƿĮ
ƪǌįǎǄİǌǀįǏƾıǆ LQWULQVLFDFWLYLW\ 
ĲǏǎȺǎȺǎǁǆıǆİǌİǏǄǎȺǎǁǆıǆĲǎǑǑȺǎįǎǒƿĮ

șȑıİȚȢĳȜİȖȝȠȞȒȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȓȗȠȞĲĮȚĲȘȞįȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȜȖĮȚıșȘıȓĮȢ

ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈȉȍȃ
ȅȆǿȅǼǿǻȍȃ ȃȂ± ȀǼȃȉȇȅ

șǼȈǾ ȉȍȃȊȆȅǻȅȋǼȍȃ
ĭǊǎǈǗǐ
ƯǈǋȺǈǉǗ ı

ǉ!į!ǋ
ǋ!į!ǉ

ĬƾǊĮǋǎǐ
ƸȺǎǇƾǊĮǋǎǐ
ƶĲƿǊİǒǎǐ
ƩǈǉĲǑǔĲǗǐ
Ʊư
&Ƨį ǌƢǌİǐ
ƠǌĲİǏǎ

9ǹȞĮıĲȠȜȒįȚĮțȓȞȘıȘȢȚȩȞĲȦȞ&DĮȞĮıĲȠȜȒ
İțʌȩȜȦıȘȢ
9

ǋ!į!ǉ

ǋ!ǉ!į

ǉ!ǋ!į

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

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

&$03

9ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘįȚĮțȓȞȘıȘȢȚȩȞĲȦȞȀȣʌİȡʌȩȜȦıȘ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
9ǻȣıĮȞĮıĲȠȜȒ ĮȞĮıĲĮȜĲȚțȫȞİȞįȠȞİȣȡȫȞȦȞ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȒĲȠȣȢ
9ǹȞĮıĲȠȜȒĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢȠȣıȓĮȢȇ
ǺȡĮįȣțȚȞȓȞȘȢǿȞĲİȡȜİȣțȓȞȘȢ țĮĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘȢ
įȡȐıȘ

ƬƧƴƧƱƷƬƶƬƶƷƧƳƴƭƳƪƭƩƬ
ƴƳƭƮƭƯƯƪƭ
9 ȅȕĮșȝȩȢȘʌȠȚȩĲȘĲĮțĮȚȘįȚȐȡțİȚĮįȡȐıȘȢĲȠȣȝ
ĮȖȦȞȚıĲȒİȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩĲȠȞȜȩȖȠİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ȣʌȠįȠȤȑĮİȞįȠțȪĲĲȦıȘ 5$9(
9 ȀȐșİȅʌȚȠİȚįȑȢ ȑȤİȚĲȠįȚțȩĲȠȣ5$9(
5HFHSWRUDFWLYLW\9HUVXV(QGRF\WRVLV
9 ȅȜȩȖȠȢĮȣĲȩȢȚıȤȪİȚȖȚĮȣʌȠįȠȤİȓȢʌȠȣİȞįȠțȣĲĲȫȞȠȞĲĮȚ
țĮȚİʌĮȞİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚįİȞȚıȤȪİȚȖȚĮȣʌȠįȠȤİȓȢʌȠȣ
İȞįȠțȣĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
/0DUWLQLHWDO
&XUU 2S1HXU¶

L. Nielsen et al Pain Practice, July 2015

ƧƱƳƹƬǋǆǒĮǌǈıǋǎǁ

E. Calso, Canser Pain,
IASP Press, 2012

ǹ ĭǹȇȂǹȀȅǻȊȃǹȂǿȀǾ ǹȃȅȋǾ

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

ƧƱƳƹƬưƬƹƧƱƭƶưƳƭ
Ǻ ĭǹȇȂǹȀȅȀǿȃǾȉǿȀǾ ǹȃȅȋǾ

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

ȆȓȞĮțĮȢ 

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

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

10
20
40
60
80
120
120

15
30
60
90
120
180
240

15
30
60
90
120
180
240

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

ȂǼĬȅǻȅǿǹȊȄǾȈǾȈȉǾȈǻȅȈǾȈȉȅȊ
ȅȆǿȅǼǿǻȅȊȈ

ȆȓȞĮțĮȢ

ȂȠȡĳȓȞȘ (mg)
ǻȚȐȡțİȚĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

IV,SC

ED

ǿȉ

10

2

0,05-0,1

4-6 ȫȡİȢ

8-12 ȫȡİȢ

12-24 ȫȡİȢ

0,05-0,1

0,01-0,025

2-3 ȫȡİȢ

2-4 ȫȡİȢ

Į ĮȪȟȘıȘțĮĲȐĲȘȢįȩıȘȢȫȡȠȣ
ȕ ĮȪȟȘıȘȚıȠįȪȞĮȝȘȝİĲȘȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘ
įȚȐıȦıȘȢ 5' ȫȡȠȣ
Ȗ !PJȂȠȡĳȓȞȘȦȡȠ ǼȆǹȃǼȀȉǿȂǾȈǾ
ƴǏǎıǎǒǀ

0.1
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ (Ȗ)
ǻȚȐȡțİȚĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ 1-2 ȫȡİȢ

Fernante et al

ȆȓȞĮțĮȢ

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

ȆȓȞĮțĮȢ

)HQWDQ\O 776

0RUSKLQH32





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

ȆȓȞĮțĮȢ

0RUSKLQH32
PJȘȝ


7DSHQWDGRO 35
PJȘȝ


2[\FRGRQH
PJ[Șȝ


7DSHQWDGRO 35
PJ[Șȝ


ȆȓȞĮțĮȢ
ȀȦįİȧȞȘ

ȋĮȝȘȜȒįȩıȘ

ȊȥȘȜȒįȩıȘ

Fentanyl TTS

Fentanyl TTS

p
Tapentadol 50mg x2/Șȝ

p
Tapentadol 200mg x2/Șȝ

ǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ ȉȉ6

4/1

ȅȟȣțȠįȩȞȘ

1/10

ȂȠȡĳȓȞȘǼ'

1/5

100/1
1/2

100/1

ȂȅȇĭǿȃǾ
ȇȅ
1/100
ȂȠȡĳȓȞȘǿȉ

ȉȡĮȝĮįȩȜȘ

3/1
ȂȠȡĳȓȞȘ,96&

ȉȉ6ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ

2.5
ȉĮʌİȞĲĮįȩȜȘ

6
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Πόνου Καρκινοπαθούς Ασθενή
Επιστημονική Ομάδα Εργασίας Επώδυνων Συνδρόμων

ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭ







ȞȠȨȤȥȢȞȬȜȧȧȜȮȠȤȜȯȫȪȯȬȞȠȤȪȯȯȞȠȤȜȭ



ȠȫȤȮȬȪȫȢȞȤȜȮȢȨȫȜȬȜȥȪȦȪȯȣȢȭȢȮȢȭ
ȰȜȬȧȜȥȠȯȮȤȥȢȭȟȜȫȜȨȢȭǡȮȢȨȪȦȪȥȦȢȬȳȭȢȮȳȨ
ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȳȨȀȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȳȨȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨȥȜȤ
ȮȢȟȢȧȤȪȯȬȞȤȜȧȢȮȬȳȳȨȜȭȣȠȨȳȨ
ȋȰȠȥͷͲͷȀȯȪȟȟȀͳ͵ǤͳͲǤʹͲͳȌ



ȠȫȤȭȮȢȧȪȨȤȥȢȪȧȜȟȜȠȬȞȜȭȤȜȭȞȤȜȮȢȨ
ȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȠȫȳȟȯȨȳȨȭȯȨȟȬȪȧȳȨ


ȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȜȭȣȠȨȪȯȭ
ȥȜȬȥȤȨ ȫȪȨȪ




ȜȫȬȤȦȤȪȭʹͲͳͺ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

Ϯ



ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜ
ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ
ȫȬȪȦȪȞȪȭȞȠȨȤȥȪȯȞȬȜȧȧȜȮȠȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ
ȠȤȭȜȞȳȞȢȭȯȨȮȪȨȤȭȮȢȪǤȠǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ
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ȥɍɓɏɍɠɈɉɄ ȠɇɏɛɋɄǤ  ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȞǤȨǤȜǤ
ǼȤȫȫȪȥȬȜȮȠȤȪǽǡ ȫɏɟɂɁɏɍɑ ȧɂɐɍɀɂɇȽɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȫȽɀɈɟɐɊɇɍɓ Ȥɋɐɒɇɒɍɠɒɍɓ ȫɟɋɍɓ
ȋǤ ǤǤȌ
ȧɎȽɒɇɐɒəɈɄ ȱɏɓɐəɋɅɄǤ  ȠɎɜɈɍɓɏɄ ȥȽɅɄɀɛɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑ ȤȽɒɏɇɈɛɑ ȭɖɍɉɛɑ
ȠȥȫȜǡȝʅȫȽɋǤȥɉɇɋɇɈɛȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑȫǤȞǤȨǤǼȜȮȮȤȥȪȨǽǡȧɚɉɍɑȟǤȭǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
Ȩɒəɋɍɓ ȰɘɒɂɇɋɛǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑ ǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ
ȨɍɐɍɈɍɊɂɜɍǼȠȬȬȤȥȪȭȨȮȯȨȜȨǽǡȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȭɇȽɔəɈȽ ȤɘəɋɋȽǤ  ȥȽɅǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑǦȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ Ƭ ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑ Ȝɀɘɀɛɑ
ȠȥȫȜǡȟȀɋɒɏɇȽȜǯȜɋȽɇɐɅȀɈɛɑȥɉɇɋɇɈɛɑǦȥɚɋɒɏɍɓȣɂɏȽɎɂɜȽɑȫɟɋɍɓȫȽɋȀɈɍɠȨɍɐǤȜɅɄɋɣɋ
ǼȜȬȠȮȜȤȠȤȪǽǡ ȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ ɈȽɇ ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑ
ȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜǤȌ
ȭɒȽɓɏɍɎɍɠɉɍɓ ȠɓɊɍɏɔɜȽǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ Ƞȭȯ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ
ȤȽɒɏɂɜɍɓ ȫɟɋɍɓ ȞǤȨǤȜǤ ǼȥȜȮǽǡ   ȧɚɉɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ ɈȽɇ
ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜǤȌ
ȱɏɍɋəȠɉɚɋɄǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȠɎɇɊɂɉɛɒɏɇȽȜʅȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠȮɊɛɊȽɒɍɑƬȤȽɒɏɂɜɍɓȫɟɋɍɓ
ȞǤȨǤ ȨɜɈȽɇȽɑǦ ȫɂɇɏȽɇə ǼȜȞȤȪȭ ȫȜȨȮȠȦȠȢȧȳȨǽǡ ȧɚɉɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ

ȭȯȨȮȪȨȤȭȧȪȭȪȧȜȟȳȨȠȬȞȜȭȤȜȭȂȠȫȤȧȠȦȠȤȜȥȠȤȧȠȨȳȨ
ȣɄɏȽɜɍɑ ȠɉɂɓɅɚɏɇɍɑǤ ȞɂɋɇɈɟɑ ȤȽɒɏɟɑǡ ȟȀɋɒɛɑ ȠǤȭǤȯǤǡ ȞɂɋɇɈɟɑ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑ ɒɄɑ ȤȽɒɏɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɅɄɋɣɋ
ȧɛɒɏɍɓ ȫȽɋȽɀɇɣɒȽǡ ǡǤ ȫȽɅɍɉɟɀɍɑǤ ȭɓɋɂɏɀəɒɄɑ ȞɂɋɇɈɍɠ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽ ȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑ
ȫɍɁɄɊȽɒəɑȤɘəɋɋɄɑǤȰȽɏɊȽɈɍɎɍɇɟɑǤȠɇɁɇɈɟɑȭɠɊȾɍɓɉɍɑȞɂɋɇɈɍɠȞɏȽɊɊȽɒɚȽȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑ

ȞȬȜȧȧȜȮȠȤȜȥȢȯȫȪȭȮȢȬȤȩȢ
ȥȽɈɍɠɒɄȰɘɒɂɇɋɛ
ȦɂɀəɋɒɄȧȽɏɜȽ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϯ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϰ



ȫȬȪȦȪȞȪȭȞȠȨȤȥȪȯȞȬȜȧȧȜȮȠȜ



ȮɍȯɎɍɓɏɀɂɜɍȯɀɂɜȽɑȾɏɜɐɈɂɒȽɇɐɂɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɓɉɍɎɍɜɄɐɄɑɊɇȽɑɊɂɀəɉɄɑɊɂɒȽɏɏɓɅɊɇɐɒɇɈɛɑ
ɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɑɎɏɍɑɟɔɂɉɍɑɒɍɓȫɍɉɜɒɄǤȭɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋȽǡɐɂɊɜȽɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɁɇȽɐɔəɉɇɐɄɑɒɄɑ
ɒȽɖɠɒɂɏɄɑ ɁɇəɀɋɘɐɄɑǡ ɒɄɑ ȾɚɉɒɇɐɒɄɑ ɅɂɏȽɎɂɜȽɑǡ ɒɄɑ ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɂɏɄɑ
ɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɑɒɘɋȽɐɅɂɋɣɋȽɉɉəɈȽɇɒɄɑɎɉɚɍɋȽɎɍɁɍɒɇɈɛɑɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɑɒɘɋɎɟɏɘɋɀɇȽ
ɒɄɋɓɀɂɜȽǡɚɖɂɇɎɏɍɖɘɏɛɐɂɇȽɎɟɒɍɋȧəɇɍɒɍɓʹͲͳɐɂȽɋȽɐɠɐɒȽɐɄɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑɀɇȽɒɄɋ
ɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄ ɒɄɑ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑ ɁȽɎəɋɄɑǡ ɒɄɋ ɈȽɒəɏɒɇɐɄ ɈȽɇ ɂɎɂɌɂɏɀȽɐɜȽ ɒɘɋ
ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋȀɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋɈȽɇɒɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽɊɄɒɏɣɘɋȽɐɅɂɋɣɋǤ

Ȣ ȠɎɇɒɏɍɎɛ Ƚɓɒɛ ɂɜɋȽɇ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɀɈɏɇɐɄ ɈȽɇ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋ ɈȽɇ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋ ɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄɑ ɐɒɄɋ ɈɉɇɋɇɈɛ ɎɏəɌɄǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ
ɂɋɐɘɊəɒɘɐɛɑ ɒɍɓɑ ɐɒɇɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɚɑ ɂɔȽɏɊɍɀɚɑ ɓɀɂɜȽɑǤ ȫȽɏəɉɉɄɉȽ ɎɏɍɘɅɂɜɒȽɇ Ʉ
ȽɋəɎɒɓɌɄ ɈɉɇɋɇɈɣɋ ɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɂɋɐɘɊȽɒɘɅɍɠɋ ɐɒȽ ɎɉɄɏɍɔɍɏɇȽɈə
ɐɓɐɒɛɊȽɒȽ ɒɘɋ ɋɍɐɍɈɍɊɂɜɘɋ ɈȽɇ ɅȽ ɁɇȽɐɓɋɁɂɅɍɠɋ Ɋɂ ɒɍ ɐɠɐɒɄɊȽ ɒɘɋ ȥɉɂɇɐɒɣɋ
ȠɋɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋ ȨɍɐɄɉɜɘɋǡ Ʉ ȽɋəɎɒɓɌɄ ɈȽɇ  ɂɋɐɘɊəɒɘɐɄ ɐɒɄ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄ ɂɋɟɑ
ɐɓɋɍɎɒɇɈɍɠɇȽɒɏɇɈɍɠɇɐɒɍɏɇɈɍɠǡɄȽɋəɎɒɓɌɄɒɍɓȜɒɍɊɇɈɍɠȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠȰȽɈɚɉɍɓȜɐɅɂɋɛ
ɈȽɇɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽȧɄɒɏɣɘɋȱɏɍɋɜɘɋȫȽɅɛɐɂɘɋǤ

ȢɐɠɋɒȽɌɄɒɘɋɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋɈȽɇɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋȾȽɐɜɐɒɄɈɂɐɒɇɑɂɇɐɄɀɛɐɂɇɑ
ɒɘɋ Ƚɋɒɜɐɒɍɇɖɘɋ ȠɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɣɋ ȪɊəɁɘɋ ȠɏɀȽɐɜȽɑ ȽɎɍɒɂɉɍɠɊɂɋɘɋ ȽɎɟ ɇȽɒɏɍɠɑ Ɋɂ
ȽɎɍɁɂɁɂɇɀɊɚɋɄɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄǡɂɌɂɇɁɜɈɂɓɐɄɈȽɇɂɊɎɂɇɏɜȽɐɒɍɂɈəɐɒɍɒɂɀɋɘɐɒɇɈɟȽɋɒɇɈɂɜɊɂɋɍǤ

ȜɎɣɒɂɏɍɑ ɐɒɟɖɍɑ ɂɜɋȽɇ ɋȽ ȽɎɍɒɂɉɚɐɍɓɋ ɒȽ  ɂɏɀȽɉɂɜȽ Ƚɓɒə ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɓɀɂɜȽɑ ɚɋȽ
ɖɏɛɐɇɊɍ ȾɍɛɅɄɊȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɈȽɋɟɋɘɋ ɍɏɅɛɑ ɈɉɇɋɇɈɛɑ ɎɏȽɈɒɇɈɛ Ɋɂ ɐɒɟɖɍ ɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛ ɎȽɏɍɖɛ ɔɏɍɋɒɜɁȽɑ ɓɀɂɜȽɑǡ Ƚɉɉə ɈȽɇ ɚɋȽ ɂɏɀȽɉɂɜɍ ɐɓɉɉɍɀɛɑ Ɋɂɀəɉɘɋ
ɁɂɁɍɊɚɋɘɋȋȌɀɇȽɒɄɉɛɗɄȽɎɍɔəɐɂɘɋɐɖɂɒɇɈɣɋɊɂɎɍɉɇɒɇɈɚɑɓɀɂɜȽɑǤ

ȠɓɖȽɏɇɐɒɍɠɊɂ ɅɂɏɊə ɟɐɍɓɑ ɂɏɀəɐɒɄɈȽɋ Ɋɂ ɐɓɋɚɎɂɇȽǡ ɓɎɂɓɅɓɋɟɒɄɒȽ ɈȽɇ ɅɓɐɜȽ ɒɍɓ
ɎɏɍɐɘɎɇɈɍɠɒɍɓɑɖɏɟɋɍɓɀɇȽɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɍɓɚɏɀɍɓǤ



ȞɇɣɏɀɍɑȞɇȽɋɋɟɎɍɓɉɍɑ
ȞɂɋɇɈɟɑȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓȯɀɂɜȽɑ
ȫɏɟɂɁɏɍɑɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑɀɇȽɒɄɋɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɒɄɑɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑɁȽɎəɋɄɑǡ
ɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɘɋɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋȀɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋɈȽɇ
ɒɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽɊɄɒɏɣɘɋȽɐɅɂɋɣɋ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϰ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϱ



ȠȤȭȜȞȳȞȢȭȯȨȮȪȨȤȭȮȢȪǤȠ


ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϱ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϲ



ȧȠȣȪȟȪȦȪȞȤȜȜȨȜȫȮȯȩȢȭȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨ





ɅɆɃɈɉɅɃȰȿȳɃɆȻȺɀɃɉȴȻȰȳɁɏɇȸɇ

ϭ
Ȱʌʖɿʃɼȵʋʀʍʃɸʗɻ
Ͳȴɿɳɶʆʘʍɻ
ȴɿɳɶʆʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ȰͿȾʄɿʆɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ
ȲͿɅɲʌɲʃʄɿʆɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ȳͿȵʌɶɲʄɸʀɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎ

Ϯ
ȵʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻ
Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿɹʃɴɲʍɻʎɶɿɲʏɻʆɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉɸʌɶɲʄɸʀʉɶɿɲʏɻʆ
Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻʏɻʎɹʃɴɲʍɻʎ
Ȱʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʍʏɻɲɶʘɶɼ

ɇʏɳɷɿʉɁʊʍʉʐ
ȵʆɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆɻɌɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ
Ȱɶʘɶɼ;dϰɼdϱͿ

ɍʌʉʆɿʃʊȴɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿ
ʆɲʅɸʍʉʄɲɴɸʀɶɿɲʏɻʆ
ɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻͬ
ɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ



Ʌʉɿɲʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;ɷɸʀʃʏɸʎͿ
Ʌʉɿɲʋɲʌɲʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;ɷɸʀʃʏɸʎͿ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎɸʃɷʉʖɹʎɶɿɲʏɻʆʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʅɸɴɳʍɻʏɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲɹʃɴɲʍɻʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎ














ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϲ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϳ



ȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȪȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȭ
ȜȭȣȠȨȪȯȭȥȜȬȥȤȨ ȫȪȨȪ


ȜǤȠɇɐȽɀɘɀɛ


ȹɉɍɇ ɍɇ ɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɂɇʆɑ ȽɐɅɂɋɂɇʆɑ Ⱦɇɘʆɋɍɓɋ Ɏɍʆ ɋɍ ɐɂ ɈȽʆ Ʌɂ ɐɒȽʆ Ɂɇɍ ɒɄɑ ɋɍʆ ɐɍɓ ȋʹͷΨ
ȽɐɅɂɋɘʆɋ ɈȽɒȽʆ  ɒɄ ɁɇȽʆ ɀɋɘɐɄǡ ͵͵Ψ ɈȽɒȽʆ  ɒɄ ɁɇȽʆ ɏɈɂɇȽ ɒɄɑ ɅɂɏȽɎɂɇʆȽɑǡ ͷΨ Ɋɂ
ɎɏɍɖɘɏɄɊɂʆ ɋɄɋɍʆ ɐɍȌǤ



ȥɓʆ ɏɇɂɑȽɇɒɇʆɂɑɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓɒɍɓɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɍɓʆ ɑɂɇʆɋȽɇɄɋɍʆ ɐɍɑǡɄɂɎɂʆ ɈɒȽɐɄʆ ɒɄɑǡɄɅɂɏȽɎɂɇʆȽ
ȋȜɈɒɇɋɍɅɂɏȽɎɂɜȽ Ǧ ȱɄɊɂɇɍɅɂɏȽɎɂɜȽǦȂ ɋɍɐɍɅɂɏȽɎɂɇʆȽ Ȃ ɂɇɏɍɓɏɀɇɈɄʆ Ȍǡ ɍɇ ɍɐɒɇɈɂʆ ɑ
ɊɂɒȽɐɒȽʆ ɐɂɇɑɈȽɇɍɇɐɓɋɍɐɄɏɍʆ ɒɄɒɂɑǤ



ȪɇɓɎɍɈɂɇʆɊɂɋɍɇɎȽɅɍɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɍɇʆɊɄɖȽɋɇɐɊɍɇʆɂɇʆɋȽɇɎɍɉɉɍɇʆǤȭɂɊɂɀȽʆ ɉɍɎɍɐɍɐɒɍʆ ɍɎɍʆ ɋɍɑ
ȋͶͶΨȌ ɒɍɓ ɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɍɓʆ ɑ ɂɇʆɋȽɇ ɊɇɈɒɄʆ ɑ ȽɇɒɇɍɉɍɀɇʆȽɑ ȋȽɉɀȽɇɐɅɄɒɇɈɍʆ ɑ ɈȽɇ
ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍʆ ɑȌǤ Ȫ Ɏɍʆ ɋɍɑ ɒɘɋ ɍɐɒɇɈɘʆɋ ɊɂɒȽɐɒȽʆ ɐɂɘɋ ɈȽɇ Ʉ ɓɎɂɏȽɉɀɄɐɇʆȽ ɒɘɋ
ɍɎɇɍɂɇɁɘʆɋ ɂʆ ɖɍɓɋ ɇɁɇȽɇʆɒɂɏɄ ɎȽɅɍɔɓɐɇɍɉɍɀɇʆȽ ɂɋɣ ȽɈɟɊɄ ɈȽɇ Ʉ ɖɄɊɂɇɍɅɂɏȽɎɂɜȽ ɈȽɇ Ʉ
ȽɈɒɇɋɍȾɍɉɜȽɊɎɍɏɂɜɋȽȽɎɍɒɂɉɚɐɍɓɋȽɇɒɜɂɑɎɟɋɍɓǤ



Ȫɇ ɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɂɇʆɑ ȽɐɅɂɋɂɇʆɑ ɎȽɏɍɓɐɇȽʆ Ƀɍɓɋ ɎȽɏȽʆ ɉɉɄɉȽ Ɋɂ ɒɍɋ ɐɘɊȽɒɇɈɍʆ  Ɏɍʆ ɋɍǡ Ƚʆ ɀɖɍɑǡ
ɈȽɒȽʆ ɅɉɇɗɄǡɁɇȽɒȽɏȽɖɂʆ ɑɓʆ ɎɋɍɓɈȽɇȽɇʆɐɅɄɊȽɈɍɇɋɘɋɇɈɄʆ ɑȽɎɍɊɍʆ ɋɘɐɄɑǤ



ȭɒɍʆ ɖɍɑ ɒɄɑ ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɄʆ ɑ ȽɋɒɇɊɂɒɘʆɎɇɐɄɑ ɒɍɓ Ɏɍʆ ɋɍɓ ɂɇʆɋȽɇ Ʉ ɈȽɉɓʆ ɒɂɏɄ ɁɓɋȽɒɄʆ 
ȽɋȽɉɀɄɐɇʆȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɉɇɀɍʆ ɒɂɏɂɑ ɁɓɋȽɒɂʆ ɑ ɎȽɏɂɋɂʆ ɏɀɂɇɂɑ ɐɂ ɐɓɋɁɓȽɐɊɍʆ  Ɋɂ ɒɄɋ ɂɎȽɏɈɄʆ 
ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɍʆ ɒɄɒȽɈȽɇɇɈȽɋɍɎɍɇʆɄɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɓʆ ɑǤ



ȢɂɌȽɒɍɊɇɈɂɓɊɂʆ ɋɄɂɈɒɇʆɊɄɐɄɈȽɇȽɋɒɇɊɂɒɘʆɎɇɐɄȽɎɍɒɂɉɍɓʆ ɋɈɓʆ ɏɇɍɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɍʆ ɍɁɄɀɍʆ Ǥ



 ȽɋȽɉɀɄɒɇɈɛ ɈɉɜɊȽɈȽ ɒɍɓ ȫȽɀɈɟɐɊɇɍɓ ȪɏɀȽɋɇɐɊɍɠ ȯɀɂɜȽɑ ȋ Ȍ ɂɜɋȽɇ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛɐɒɍɋɚɉɂɀɖɍɒɍɓɎɟɋɍɀɇȽͺͲǦͻͲΨɒɘɋȽɐɅɂɋɣɋɊɂɈȽɏɈɇɋɇɈɟɎɟɋɍǤ



Ȫɇ ɍɀɈɍɉɍɀɇɈɚɑǡ ɖɂɇɏɍɓɏɀɇɈɚɑ ɈȽɇ ɂɎɂȾȽɒɇɈɚɑ ɒɂɖɋɇɈɚɑ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɚɑ
ɂɎɇɉɍɀɚɑȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɇɑȽɋəɀɈɂɑɈȽɇɒɇɑɁɓɋȽɒɟɒɄɒɂɑɒɍɓɈəɅɂȽɐɅɂɋɍɠɑǤ



ȪɇȽɐɅɂɋɂɜɑɍɔɂɜɉɍɓɋɋȽɂɋɄɊɂɏɣɋɍɋɒȽɇɐɖɂɒɇɈəɊɂɒɍɎɉəɋɍȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɑɒɍɓɎɟɋɍɓ
ɒɍɓɑɈȽɇɋȽɂɋɅȽɏɏɠɋɍɋɒȽɇɀɇȽɒɄɋɂɋɂɏɀɄɒɇɈɛɐɓɊɊɂɒɍɖɛɒɍɓɑǤ



ȫɏɍɓǅ Ɏɍʆ ɅɂɐɄ ɀɇȽ ɒɄɋ ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɄʆ  Ɏɏɍɐɂʆ ɀɀɇɐɄ ȽɎɍɒɂɉɂɇʆ Ʉ ɍɏɀȽʆ ɋɘɐɄ ɓɎɄɏɂɐɇɘʆɋ
ɔɏɍɋɒɇʆɁȽɑ ɓɀɂɇʆȽɑǤ ȜɎȽɏȽɇʆɒɄɒɂɑ ɂɇʆɋȽɇ ɍɇ ɂɌɂɇɁɇɈɂɓɊɂʆ ɋɂɑ ɍɊȽʆ Ɂɂɑ ȽɋɒɇɊɂɒɘʆɎɇɐɄɑ ɒɍɓ
Ɏɍʆ ɋɍɓɈȽɇɒɘɋɉɍɇɎɘʆɋɐɓɊɎɒɘɊȽʆ ɒɘɋɒɍɓɈȽɏɈɇʆɋɍɓǤȪɇɁɍɊɂʆ ɑȽɓɒɂʆ ɑɂɇʆɋȽɇ ȽɒɏɂɇʆȽȫɍʆ ɋɍɓ
ƬȫȽɏɄɀɍɏɇɈɄʆ ɑ ȰɏɍɋɒɇʆɁȽɑ ɐɂ ɍʆ ɉȽ ɒȽ ɋɍɐɍɈɍɊɂɇʆȽǡ Ɋɂ ɂʆ ɊɔȽɐɄ ɒȽ ɍɀɈɍɉɍɀɇɈȽʆ Ǥ Ȣ
ɁɇɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɄʆ  ɐɓɋɂɏɀȽɐɇʆȽ ɅɂɘɏɂɇʆɒȽɇ ȽɎȽɏȽɇʆɒɄɒɄǡ Ʉ Ɂɂ ɁɇɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɄʆ  ɍɊȽʆ ɁȽ Ɏɍʆ ɋɍɓ
ɈȽɇ ɎȽɏɄɀɍɏɇɈɄʆ ɑ ɔɏɍɋɒɇʆɁȽɑ ɅȽ Ɏɏɂʆ Ɏɂɇ ɋȽ ɐɓɊɊɂɒɂʆ ɖɂɇ ɐɒɇɑ ɐɓɋɂɁɏɇȽʆ ɐɂɇɑ ɒɘɋ
ɍɀɈɍɉɍɀɇɈɘʆɋɐɓɊȾɍɓɉɇʆɘɋǤ



ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϳ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϴ



ȝǤȟɇȽɖɂɜɏɇɐɄɎɟɋɍɓɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɣɋ
ȭɓɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇɂɅɋɂɜɑ ɈȽɒɂɓɅɓɋɒɛɏɇɂɑ ɍɁɄɀɜɂɑ ɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓ ɋȽ ȽɎɍɔȽɐɇɐɒɂɜ ɈȽɇ ɋȽ
ɂɔȽɏɊɍɐɒɂɜ Ʉ ɈȽɒəɉɉɄɉɄ Ƚɀɘɀɛ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ɐɒȽɁɇɍɎɍɇɄɅɂɜ Ʉ ɚɋɒȽɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɈȽɇ Ʉ
ɂɎɜɎɒɘɐɄɐɒɄɋɐɓɋɍɉɇɈɛɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑǤ
ͳǤ ȞɇȽɒɄɋȠɈɒɇᖹɊɄɐɄɒɍɓɎɍᖹɋɍɓȽɎɍᖹɒɍɋȽɉɀɍɉɍᖹɀɍɅɂɘɏɍɠɋɒȽɇȽɎȽɏȽɜɒɄɒȽǣ
ͳȽǤȤɐɒɍɏɇɈɍᖹɎɟɋɍɓǣ


Ȣ ɚɋɒȽɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɟɎɘɑ ȽɋȽɔɚɏɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɜɁɇɍ ɒɍɋ ȽɐɅɂɋɛ ɈȽɇ ɈȽɅɍɏɇɃɟɊɂɋɄ
ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɇɑ ɁɇɂɅɋɂɜɑ ɈɉɜɊȽɈɂɑ Ɏɟɋɍɓ ȏȽɏɇɅɊɄɒɇɈɛ ɈɉɜɊȽɈȽ ͲǦͳͲ ȋǦ
  ȌǡɍɎɒɇɈɛ ȽɋȽɉɍɀɇɈɛ ɈɉɜɊȽɈȽ ȋǦ Ȍǡ ɉɂɈɒɇɈɛ
ȽɋȽɉɍɀɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽȋǦ ȌȐͳ



ȢɂɋɒɟɎɇɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓȋɁɇəɀɏȽɊɊȽɐɣɊȽɒɍɑȌ



Ȫɇ ɖȽɏȽɈɒɛɏɂɑ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɂɇɁɇɈə ɟɒȽɋ ɐɓɋɓɎəɏɖɂɇ ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟɑ Ɏɟɋɍɑǡ Ɏɍɓ
ɈȽɅɍɏɜɃɍɋɒȽɇ Ⱦəɐɂɇ ɂɏɘɒɄɊȽɒɍɉɍɀɜɘɋ ȋ ǡ Ͷǡ ȾɉǤ ɎɏɘɒɟɈɍɉɉɍ
ȨɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠɎɟɋɍɓȌ



ȪɇɐɓɋɅɛɈɂɑɎɍɓɂɈɉɠɍɓɋɛȽɋȽɈɍɓɔɜɃɍɓɋɒɍɋɎɟɋɍɈȽɇɒɓɖɟɋɎɏɍɄɀɍɠɊɂɋɄȽɀɘɀɛɀɇȽ
ɒɍɋɎɟɋɍ



ȢɂɎɜɁɏȽɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓɐɒɄɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɈȽɇɔɓɐɇɈɛɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽɒɍɓȽɒɟɊɍɓ



Ȣ ɂɎȽɏɈɄʆ ɑ ɉɄʆ ɗɄ ɒɍɓ ɇɐɒɍɏɇɈɍɓʆ  ɒɍɓ Ɏɍʆ ɋɍɓ ɐɓɊɎɉɄɏɘʆɋɂɒȽɇ Ɋɂ ȾȽɐɇɈɂʆ ɑ ɂɏɀȽɐɒɄɏɇȽɈɂʆ ɑ
ɂɌɂɒȽʆ ɐɂɇɑǣ
ȞɂɋɇɈɄʆ 
ȽɇʆɊȽɒɍɑǡ
ȝɇɍɖɄɊɇɈɍɇʆ
ɁɂɇʆɈɒɂɑ
ȜɈɒɇɋɍɀɏȽɔɜȽǡ ȯɎɂɏɄɖɍɀɏəɔɄɊȽǡ  ȜɌɍɋɇɈɛ ȮɍɊɍɀɏȽɔɜȽ ȋȌǡ ȧȽɀɋɄɒɇɈɛ ȮɍɊɍɀɏȽɔɜȽ
ȋ Ȍǡ ǡȭɎɇɋɅɄɏɍɀɏəɔɄɊȽȋ ȌɍɐɒɣɋǤ

ͳȾǤȫȬȪȭȪȱȢǨǨǨȜɋȽɀɋɣɏɇɐɄɈȽɇȽɋɒɇɊɂɒɘᖹɎɇɐɄɍɀɈɍɉɍɀɇɈɍɓᖹɂɎɂɇᖹɀɍɋɒɍɑǣ


ȜɎȽɏȽɜɒɄɒɄɅɂɘɏɂɜɒȽɇɄȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɈȽɇȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɓɖɟɋɍɀɈɍɉɍɀɇɈɍɠɂɎɂɜɀɍɋɒɍɑ
Ɏɍɓ ɎɏɍɈȽɉɂɜ ɐɍȾȽɏɛ ɁɇȽɈɓʆ ɊȽɋɐɄ ɐɒɄɋ ɂʆ ɋɒȽɐɄ ɒɍɓ Ɏɍʆ ɋɍɓ ɈȽɇ Ƚɓʆ ɌɄɐɄ ɒɄɑ
ɐɓɋɍɐɄɏɍʆ ɒɄɒȽɑǤ ȭɓɋɄʆ ɅɄ ɍɀɈɍɉɍɀɇɈȽʆ  ɂɎɂɇʆɀɍɋɒȽ ȽɎɍɒɂɉɍɓʆ ɋǣ ɂɀɈɂɔȽɉɇɈɂʆ ɑ ɊɂɒȽɐɒȽʆ ɐɂɇɑǡ
ɈȽʆ ɒȽɀɊȽ ɍɐɒɍɓʆ ǡ ɉɂɎɒɍɊɄɋɇɀɀɇɈɄʆ  ɊɂɒȽʆ ɐɒȽɐɄǡ ɂɎɇɐɈɉɄɏɇʆɁɇȽ ɊɂɒȽʆ ɐɒȽɐɄǡ ɔɉɂɀɊɍɋɄʆ ǡ
ȽɎɍʆ ɔɏȽɌɄɂɋɒɂʆ ɏɍɓǡȽɇɊɍɏɏȽɀɇʆȽǡɓɎɂɏȽɐȾɂɐɒɇȽɇɊɇʆȽǡɐǤȽʆ ɋɘɈɍɇʆɉɄɑɔɉɂʆ ȾȽɑǤ

ǤȠɋɄɊɂᖹɏɘɐɄȽɐɅɂɋɍɓᖹɑȂɈȽɅɍɏɇɐɊɍᖹɑɐɒɍᖹɖɘɋȂɂɈɎȽɇᖹɁɂɓɐɄȽɐɅɂɋɍɠɑǡɔɏɍɋɒɇɐɒɣɋ
Ǥ  ȥɍɇɋɘɋɇɈɄᖹ ɓɎɍɐɒɄᖹɏɇɌɄǡ ȲɓɖɍɉɍɀɇɈɄᖹ ɓɎɍɐɒɄᖹɏɇɌɄǡ ȟɏȽɐɒɄɏɇɍᖹɒɄɒɂɑǡ ȝɂɉɒɇᖹɘɐɄ
ɓᖹɎɋɍɓ 
ͻǤ ȮɏɍɎɍɎɍɇᖹɄɐɄ ɎȽɅɍɉɍɀɇɈɄᖹɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɇᖹȽɑ ȋȜɈɒɇɋɍɅɂɏȽɎɂɜȽ Ȃ ȱɄɊɂɇɍɅɂɏȽɎɂɜȽ Ǧ
ȪɏɊɍɋɍɅɂɏȽɎɂɇᖹȽȂȱɂɇɏɍɓɏɀɇɈɄᖹȌ
ͼǤ ȮɏɍɎɍɎɍɇᖹɄɐɄ ȽɋɒɇᖹɉɄɗɄɑ ɒɍɓ Ɏɍᖹɋɍɓ  ȋȮȠȨǡ ȾɂɉɍɋɇɐɊɟɑǡ ɂɋȽɉɉȽɈɒɇɈɄᖹ Ȃ
ɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɄᖹɅɂɏȽɎɂɇᖹȽȌ


ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϴ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϵ



ͽǤ ȟɇȽɈɍɎɄᖹ ɎȽɅɍɉɍɀɇɈɄᖹɑ ȽɉɀȽɇɐɅɄɒɇɈɄᖹɑ ɁɇȽɁɇɈȽɐɇᖹȽɑ Ɋɂǣ  ȰȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɄᖹ ȽɀɘɀɄᖹǡ
ȨɂɓɏɇɈɍɠɑ
ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠɑ
ȋɎɂɏɇɔɂɏɇɈɍɇᖹȀɈɂɋɒɏɇɈɍɇᖹȌǡ
ȨɂɓɏɍɒɏɍɎɍɎɍɇᖹɄɐɄǡ
ȨɂɓɏɍɈȽɒȽɐɒɏɍɔɄᖹ

ȞǤɏɖɚɑɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɑɎɟɋɍɓɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɍɠɑ


ȢɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɄʆ ȽɀɘɀɄʆ ɂɇʆɋȽɇɄɎɏɘʆɒɄɑɀɏȽɊɊɄʆ ɑɅɂɏȽɎɂɇʆȽɑɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɍɓʆ ɑ
ȋͺͷΨǦͻͲΨɒɘɋȽɐɅɂɋɘʆɋȌǤ



ȭɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋȽɋȽɉɀɄɒɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽɎɍɓɈȽɅɇɚɏɘɐɂɍȫȽɀɈɟɐɊɇɍɑȪɏɀȽɋɇɐɊɟɑȯɀɂɜȽɑ
ȋȫȪȯǡ ȌʹȽɎɟɒɍͳͻͺɒȽɍɎɇɍɂɇɁɄᖹ ɂɇᖹɋȽɇɒȽɔȽᖹɏɊȽɈȽɎɏɘᖹɒɄɑɀɏȽɊɊɄᖹɑɀɇȽɒɍɋ
ɂʆ ɉɂɀɖɍɒɍɓɊɂʆ ɒɏɇɍɓɈȽɇɒɍɓɇɐɖɓɏɍɓʆ Ɏɍʆ ɋɍɓȋɎɜɋȽɈȽɑͳȌǤ



ȮȽɍɎɇɍɂɇɁɄʆ Ɏɏɂʆ ɎɂɇɋȽɖɍɏɄɀɍɓʆ ɋɒȽɇǣ
-

ɊɂɒɍɏɍɉɍᖹɇȋȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɍɋɖɏɍʆ ɋɍɄɊɇʆɐɂɇȽɑɃɘɄʆ ɑǡɒɄȾɇɍɁɇȽɅɂɐɇɊɍʆ ɒɄɒȽǡɒɄɁɇȽʆ ɏɈɂɇȽ
ɁɏȽʆ ɐɄɑȌ

-

ȽɎɍᖹɒɍɐɒɍᖹɊȽȋɎɏɍɒɇɊɄɒɂʆ ȽɍɁɍʆ ɑȌ

-

ɋȽɂɎɇɉɂʆ ɀɍɋɒȽɇȾȽᖹɐɂɇɒɄɑɂᖹɋɒȽɐɄɑɒɍɓɎɍᖹɋɍɓɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽ
ȋȽɐɅɂɋɛɑδ͵ǡɊɚɒɏɇɍɑͶǦǡɇɐɖɓɏɍʆ ɑεȌ

-

Ɂɂɋ ɓɎȽᖹɏɖɂɇ ɎɂɏɇɍɏɇɐɊɍᖹɑ ɐɒɄɋ ȽɋɘᖹɒɂɏɄ ɁɍᖹɐɄ ɒɘɋ ɇɐɖɓɏɘʆɋ ɍɎɇɍɂɇɁɘʆɋ ɘɑ Ɏɏɍɑ
ɒɍɋɂʆ ɉɂɀɖɍɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓ
ȜɎȽɏȽɇᖹɒɄɒɄ ɂɇᖹɋȽɇ Ʉ ɒɇɒɉɍɎɍɇᖹɄɐɄ ɒɄɑ ɁɍᖹɐɄɑ ɒɍɓ ɍɎɇɍɂɇɁɍɓʆ ɑ ɂɎɇɉɍɀɄʆ ɑ  ȽɋȽʆ ɉɍɀȽ Ɋɂ
ɒɄɋɈȽɒȽʆ ɐɒȽɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɓʆ ɑȋȾɉɚɎɂɍɁɄɀɜȽȭȮʅȌǣ



- ɂɉɂɓʆ ɅɂɏɍɑɍɎɇɍɂɇɁɘʆɋȋÃȌǡ
- ȽɐɅɂɋɄʆ ɑ Ɏɍɓ ɉȽɊȾȽʆ ɋɂɇ Ʉʆ ɁɄ ɍɎɇɍɂɇɁɄʆ  Ɂɂɓʆ ɒɂɏɄɑ ɈȽɇ ɒɏɇʆɒɄɑ ȾȽɅɊɇʆɁȽɑ εʹ ɂȾɁɍɊəɁɂɑ
ȋȌǡ
ȽɐɅɂɋɄʆ ɑɎɍɓɉȽɊȾȽʆ ɋɂɇɍɎɇɍɂɇɁɄʆ ɈȽɇɍɎɍʆ ɋɍɑɁɂɋɂɉɂʆ ɀɖɂɒȽɇǤ



ȪɐɓɋɁɓȽɐɊɟɑɒɘɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋɊɂəɉɉȽɔəɏɊȽɈȽɈɏɜɋɂɒȽɇȽɋȽɀɈȽɜɍɑȋɎɜɋȽɈȽɑʹȌ



ȮȽɐɓɋɍɁȽʆ ȽɋȽɉɀɄɒɇɈȽʆ ɈȽɇɒȽɐɓɋɍɁȽʆ ɔȽʆ ɏɊȽɈȽɖɍɏɄɀɍɓʆ ɋɒȽɇɐɂɍᖹɉɂɑɒɇɑȾȽɅɊɇᖹɁɂɑɒɄɑ
ɈɉɇʆɊȽɈȽɑȫȪȯ

-

ȜɎȽɏȽɇʆɒɄɒɄɂɇʆɋȽɇɄɖɍɏɄᖹɀɄɐɄɁɍᖹɐɄɑɁɇȽᖹɐɘɐɄɑɍɎɇɍɂɇɁɍɓᖹɑɀɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɘʆɎɇɐɄɒɍɓ
ɂɎɇɎɉɂʆ ɍɋɎɍʆ ɋɍɓǡɇɁɇʆɘɑɈȽɒȽʆ ɒɄɋɎɂɏɇʆɍɁɍɒɇɒɉɍɎɍɇʆɄɐɄɑȋȾɉǤɍɁɄɀɜȽȭȮǯȌ

-

ȜɎȽɏȽɇʆɒɄɒɄ ɂɇʆɋȽɇ Ʉ ɖɍɏɄᖹɀɄɐɄ ɍɎɇɍɂɇɁɍɓᖹɑ ɈȽɒȽᖹɉɉɄɉɍɓ ɀɇȽ ɒɄɋ ȽɋɒɇɊɂɒɘᖹɎɇɐɄ ɒɍɓ
ɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɍɓᖹ Ɏɍᖹɋɍɓ ɂɔɍʆ ɐɍɋ Ƚɓɒɍʆ ɑ ɓɎȽʆ ɏɖɂɇ ɎȽɏȽʆ  ɒɍɋ ɂʆ ɉɂɀɖɍ ɒɍɓ ȾȽɐɇɈɍɓʆ  Ɏɍʆ ɋɍɓ
ȋɎɜɋȽɈȽɑͶȌ

-

ȨɂɓɏɇɈɍɇʆ ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɇʆǡ ɋɂɓɏɍɈȽɒȽɐɒɏɍɔɄʆ  ɈȽɇ ɋɂɓɏɍɒɏɍɎɍɇʆɄɐɄ ɂɇʆɋȽɇ ɁɓɋȽɒɍʆ ɋ ɋȽ
ɂɔȽɏɊɍʆ ɃɍɋɒȽɇ ɐɂ ɍᖹɉɂɑ ɒɇɑ ȾȽɅɊɇʆɁɂɑ ɒɄɑ ɈɉɇʆɊȽɈȽɑ ȫȪȯ ɂɎɇʆ ɂɋɁɂɇʆɌɂɘɋǤ ȰȽʆ ɏɊȽɈȽ
Ɏɏɍɒɂɇɋɍʆ ɊɂɋȽ ɀɇȽ ɒɍɓɑ ɋɂɓɏɇɈɍɓʆ ɑ ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɓʆ ɑ ɂɇʆɋȽɇǣ ɒɍɎɇɈȽʆ  ȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈȽʆ ǡ ɍɎɇɍɂɇɁɄʆ ǡ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϵ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ


ϭϬ

ȽʹȂȽɀɘɋɇɐɒɂʆ ɑǡ ɈɂɒȽɊɇʆɋɄǡ ɈɍɏɒɇɈɍɐɒɂɏɍɂɇɁɄʆ ǡ ɊɎȽɈɉɍɔȽɇʆɋɄǡ ɋɂɍɐɒɇɀɊɇʆɋɄǤ ȞɇȽ ɒɄɋ
ɋɂɓɏɍɈȽɒȽɐɒɏɍɔɄʆ ǣ ȽɉɈɍɍʆ ɉɄǡ ɔȽɇɋɍʆ ɉɄǡ ȾɍɓɒɓɉɇɋɇɈɄʆ  ɒɍɌɇʆɋɄǤ ȯɉɇɈȽʆ  ȾɇɍɇǅȽɒɏɇɈɄʆ ɑ
ɒɂɖɋɍɉɍɀɇʆȽɑǣȽɋɒɉɇʆɂɑǡɈȽɅɂɒɄʆ ɏɂɑǡȾɂɉɍʆ ɋɂɑ
Ȫɇ ɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɂʆ ɑ Ȃ ɂɋȽɉɉȽɈɒɇɈɂʆ ɑ ɅɂɏȽɎɂɇʆɂɑ ɈȽɇ Ʉ ɗɓɖɍɈɍɇɋɘɋɇɈɄʆ  ɓɎɍɐɒɄʆ ɏɇɌɄ
ɁɓɋȽɒɍʆ ɋɋȽɂɔȽɏɊɍʆ ɃɍɋɒȽɇɈȽɅǯɍʆ ɉɄɒɄɁɇȽʆ ɏɈɂɇȽɒɄɑɋɍʆ ɐɍɓ

-


ȜȫȜȬȜȤȮȢȮȢȢȠȫȜȨȠȥȮȤȧȢȭȢȮȪȯȜȭȣȠȨȪȯȭȭȠȪȦȜȮȜȭȮȜȟȤȜȮȢȭȨȪȭȪȯ
ȥȜȤȧȠȮȜȜȫȹȥȜȣȠȜȦȦȜȞȢȢȢȫȬȪȭȣȢȥȢȰȜȬȧȜȥȠȯȮȤȥȪȯȫȜȬȜȞȪȨȮȜǤ





ȞɇȽɟɉȽɒȽɂɎɜɎɂɁȽɎɟɋɍɓǣ


-


  



 

  

ȉȽɋɒɇɊɂɒɘʆɎɇɐɂɍʆ ɉɂɑɒɇɑȽɋɂɎɇɅɓʆ ɊɄɒɂɑɁɏȽʆ ɐɂɇɑȋɐɓɋɍɁȽʆ ɔȽʆ ɏɊȽɈȽȌ

ȉɖɍɏɄʆ ɀɄɐɂɐɓɋɍɁȽʆ ȽɋȽɉɀɄɒɇɈȽʆ 




ȉɓɎɍɐɒɄʆ ɏɇɌɂɗɓɖɍɈɍɇɋɘɋɇɈȽʆ ɒɍɋȽɐɅɂɋɄʆ 


  

ȉɂɈɎȽɇʆɁɂɓɐɂȽɐɅɂɋɄʆ ɈȽɇɔɏɍɋɒɇɐɒɂʆ ɑ











ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϬ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϭ



ȟǤȜɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɎɟɋɍɓɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɣɋȾəɐɂɇɒɄɑɚɋɒȽɐɄɑɒɍɓɎɟɋɍɓ
ɈȽɇɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɈɉɜɊȽɈȽ͵ȾȽɅɊɜɁɘɋɒɍɓȫȪȯ
ȜɋȽɉɀɄɒɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽȫȪȯ


ȵɋɒȽɐɄ
Ɏɟɋɍɓ





ȰəɏɊȽɈȽ

ȜǯȾȽɅɊɜɁȽ ȶɎɇɍɑɎɟɋɍɑ ͳǦ͵



ȫȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȶȀɈȽɇȧȭȜȰȀʹȽɋȽɐɒɍɉɂɜɑ

ȝǯȾȽɅɊɜɁȽ ȧɚɒɏɇɍɑ
Ɏɟɋɍɑ

ͶǦ

ȜɐɅɂɋɛ
ɍɎɇɍɂɇɁɛ



Ȥɐɖɓɏə
ɍɎɇɍɂɇɁɛɐɂ
ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɂɑ
Ɂɟɐɂɇɑ

ȥɘɁɂɞɋɄȗ
ȥɘɁɂɞɋɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄΪɈȽɔɂɝɋɄ
ȥɘɁɂɞɋɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȥɘɁɂɞɝɋɄΪɇȾɍɓɎɏɍɔȽɜɋɄ
ȮɏȽɊȽɁɟɉɄ
ȮɏȽɊȽɁɟɉɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȪɌɓɈɘɈɟɋɄδʹͲȗ
ȪɌɓɈɘɁɟɋɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȰȽɇɋɒȽɋɠɉɄͳʹ ȀȀʹ
ɏɔɜɋɄͳͲǦͳͷȀ
ȧɍɏɔɜɋɄͳǦͷ ɛȀʹͶ

ȞǯȾȽɅɊɜɁȽ Ȥɐɖɓɏɟɑ
Ɏɟɋɍɑ

ǦͳͲ

Ȥɐɖɓɏə
ɍɎɇɍɂɇɁɛ

ȧɍɏɔɜɋɄȗ
ȰȽɇɋɒȽɋɠɉɄ
ȯɁɏɍɊɍɏɔɟɋɄȗ
ȝɍɓɎɏɂɋɍɏɔɜɋɄ
ȪɌɓɈɘɁɟɋɄȗ
ȮȽɎɂɋɒȽɁɟɉɄȗ
ȧɂɅȽɁɟɋɄȗ

ȗɁɂɋɈɓɈɉɍɔɍɏɂɇʆɐɒɄɋȠɉɉəɁȽ
ȭȢȧǣȢɍɌɓɈɘɁɟɋɄǡɔȽɇɋɒȽɋɠɉɄɈȽɇɊɍɏɔɜɋɄȽɋɛɈɍɓɋɐɒȽɇɐɖɓɏəɍɎɇɍɂɇɁɛǤȪɇɊɇɈɏɚɑɁɟɐɂɇɑ
ɎɍɓɎɏɍɒɂɜɋɍɋɒȽɇȽɔɍɏɍɠɋɐɒɍɓɑȽɐɅɂɋɂɜɑɂɉɂɠɅɂɏɍɓɑɍɎɇɍɂɇɁɣɋȋÃǡ ȌǤ
ȫɏɍɐɍɖɄʆ ɐɒɄɋȽɋɘʆɒɂɏɄɁɍʆ ɐɄɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄɑȋʹȀʹͶȌɂɔǯɍʆ ɐɍɋɖɍɏɄɀɍɓʆ ɋɒȽɇɔȽʆ ɏɊȽɈȽ
ɐɒȽɅɂɏɍɓʆ ɐɓɋɁɓȽɐɊɍɓʆ 
ȟɂɋɓɎȽʆ ɏɖɂɇɎɂɏɇɍɏɇɐɊɍʆ ɑɐɒɄɋȽɋɘʆɒɂɏɄɁɍʆ ɐɄɒɘɋɇɐɖɓɏɘʆɋɍɎɇɍɂɇɁɘʆɋɘɑɎɏɍɑɒɍɋɂʆ ɉɂɀɖɍ
ɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓ



ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϭ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϮ



ȠǤȰəɏɊȽɈȽǣɍɎɇɍɂɇɁɛ
ȧɍɏɔɇᖹɋɄǣ ɊǦ ɈȽɇ ɈǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ȧɂɒȽȾɍɉɇʆɃɂɒȽɇ ɐɒɍ Ʉʆ ɎȽɏ  ɐɂ ɂɋɂɏɀɍɠɑ ɊɂɒȽȾɍɉɜɒɂɑ Ǥ
ȜɎɍȾȽʆ ɉɉɂɒȽɇ ȽɎɍʆ  ɒɍɓɑ ɋɂɔɏɍɓʆ ɑ ȋͳͲΨ ȽɋȽɉɉɍɇʆɘɒɄȌǤ ȫɏɍɐɍɖɄʆ  ɐɂ ɐɍȾȽɏɄʆ  ɋɂɔɏɇɈɄʆ  ɈȽɇ
ɄɎȽɒɇɈɄʆ  ȽɋɂɎȽʆ ɏɈɂɇȽǨǨ ȭɂ ɋɂɔɏɇɈɛ ȽɋɂɎəɏɈɂɇȽ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɂɎȽɋȽɎɏɍɐȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ Ɂɟɐɂɘɋ
ȋɊɇɈɏɟɒɂɏɂɑ ɁɟɐɂɇɑǦ ɊɂɀȽɉɠɒɂɏȽ ɁɇȽɐɒɛɊȽɒȽȌǤ ȭɂ ɐɍȾȽɏɛ ɄɎȽɒɇɈɛ ɔəɏɊȽɈȽ ȟȠȨ
ɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇǤ ȭɒɄɋ ȠɉɉəɁȽ ɓɎəɏɖɂɇ ɐɂ Ɋɍɏɔɛ ɁɇȽɉɠɊȽɒɍɑ ɀɇȽ ɂɋɁɍɔɉɚȾɇȽǡ ɓɎɍɁɟɏɇȽ ɈȽɇ
ɋɘɒɇȽɜȽɖɍɏɛɀɄɐɄǤ
ȰȽɇɋɒȽɋɓᖹɉɄǣ ɊǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ȧɂɒȽȾɍɉɇʆɃɂɒȽɇ ɐɒɍ Ʉʆ ɎȽɏ ɐɂ Ƚɋɂɋɂɏɀɍɓʆ ɑ ɊɂɒȽȾɍɉɇʆɒɂɑǤ ͳͲͲ
ɔɍɏɂʆ ɑɇɐɖɓɏɍʆ ɒɂɏɄȽɎɍʆ ɒɄɊɍɏɔɇʆɋɄǤȫɏɍɐɍɖɄʆ ɐɂɐɍȾȽɏɄᖹɋɂɔɏɇɈɄʆ ɈȽɇɄɎȽɒɇɈɄʆ ȽɋɂɎȽʆ ɏɈɂɇȽ
ȋȟȠȨ ɂɋɁɂɇʆɈɋɓɒȽɇ ɐɒɄ Ɂɂɓʆ ɒɂɏɄȌǤ ȭɂ ɁɇəɉɓɊȽ ɀɇȽ ɂɋɁɍɔɉɚȾɇȽ ɛ ɋɘɒɇȽɜȽ ɖɍɏɛɀɄɐɄǡ ɐɂ
ɂɎɇɅɚɊȽɒȽ ɁɇȽɔɟɏɘɋ ɐɓɀɈɂɋɒɏɣɐɂɘɋ ȽɎɟ ͳʹ Ȁ ɚɘɑ ͳͲͲ Ȁǡ ɐɂ Ɋɍɏɔɚɑ ɀɇȽ
ɂɋɁɍɏɏɇɋɇɈɛǡɓɎɍɀɉɣɐɐɇȽǡɁɇȽɎȽɏɂɇȽɈɛɖɍɏɛɀɄɐɄǤ
ȝɍɓɎɏɂɋɍɏɔɇᖹɋɄǣ ɊɂɏɇɈɍʆ ɑ ɊǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǡ ɈǦȽɋɒȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ͷ ɔɍɏɂʆ ɑ ɇɐɖɓɏɍʆ ɒɂɏɄ ȽɎɍʆ  ɒɄ
ɊɍɏɔɇʆɋɄǤȧɂɒȽȾɍɉɇʆɃɂɒȽɇɐɂɋɍɏǦȾɍɓɎɏɂɋɍɏɔɇʆɋɄɈȽɇ͵ǦɀɉɓɈɍɓɏɍɋɇʆɁɇɍɒɄɑȾɍɓɎɏɂɋɍɏɔɇʆɋɄɑǤ
ȟɂɋ ȽɎȽɇɒɂɇʆɒȽɇ ɎɏɍɐȽɏɊɍɀɄʆ  Ɂɍʆ ɐɄɑ ɐɂ ɋɂɔɏɇɈɄʆ  ɈȽɇ ɄɎȽɒɇɈɄʆ  ȽɋɂɎȽʆ ɏɈɂɇȽǤ ȭɂ Ɋɍɏɔɂʆ ɑ ɀɇȽ
ɁɇȽɁɂɏɊɇɈɄʆ ǡɓɎɍɀɉɘʆɐɐɇȽǡɂɋɁɍɔɉɂʆ ȾɇȽɖɍɏɄʆ ɀɄɐɄǤ

ȯɁɏɍɊɍɏɔɍᖹɋɄǣ ɊǦ ɈȽɇ ɈǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ȧɂɒȽȾɍɉɇʆɃɂɒȽɇ ɐɒɍ Ʉʆ ɎȽɏ ɐɂ ǦǦ ɈȽɇ
ǦǦ ɎɍɓɂɇʆɋȽɇɋɂɓɏɍɒɍɌɇɈɍɇʆǤȫɏɍɐɍɖɄʆ ɐɂɋɂɔɏɇɈɄʆ ȽɋɂɎȽʆ ɏɈɂɇȽǤ

ȧɂɅȽɁɍᖹɋɄǣ ɊǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǡ  ȽɋɒȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ȧɂɒȽȾɍɉɇʆɃɂɒȽɇ ɐɂ ɎɓɏɍɉɇɁɍʆ ɋɄǡ ͷͲΨ
ȽɎɍȾȽʆ ɉɉɂɒȽɇ ɐɒȽ ɍɓʆ ɏȽǤ ȟɂɋ ȽɎȽɇɒɂɇʆɒȽɇ ɎɏɍɐȽɏɊɍɀɄʆ  ɒɄɑ Ɂɍʆ ɐɄɑ ɐɂ ɋɂɔɏɇɈɄʆ  ȽɋɂɎȽʆ ɏɈɂɇȽǤ
ȫȽɏȽɒɂɒȽɊɂʆ ɋɍɑ ɖɏɍʆ ɋɍɑ ɄɊɇʆɐɂɇȽɑ ɃɘɄʆ ɑ ɐɂ ɖɍɏɄʆ ɀɄɐɄ ȽɎɍʆ  ɒɍ ɐɒɍʆ ɊȽǤ
ȜɋȽɉɍɀɜȽǤɊɍɏɔɇʆɋɄȀǤɍɊɂɅȽɁɍʆ ɋɄǣ͵Ȁͳɂʆ ɘɑʹͲȀͳ

ȪɌɓɈɘɁɍᖹɋɄǣ ɊǦ ɈȽɇ ɈǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ȟɇɐɈɇʆȽ ɐɒȽɅɂɏɍɓʆ  ɐɓɋɁɓȽɐɊɍɓʆ  Ɋɂ ɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄ ȋͷ
ɍɌɓɈɘɁɍʆ ɋɄɊɂ͵ʹͷɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄȌǤ

ȥɘɁɂɝᖹɋɄǣȽɐɅɂɋɂʆ ɑɍɎɇɍɂɇɁɂʆ ɑɊɂɔȽɇɋɍʆ ɊɂɋɍɍɏɍɔɄʆ ɑɐɒɄɋȽɋȽɉɀɄɒɇɈɄʆ ɁɏȽʆ ɐɄǤȧɂɒȽȾɍɉɇʆɃɂɒȽɇ
ɐɂ ɊɍɏɔɜɋɄ ɈȽɇ ɋɍɏǦɊɍɏɔɜɋɄ ɀɇȽ ɋȽ ȽɐɈɄʆ ɐɂɇ ɒɄɋ ɁɏȽʆ ɐɄ ɒɄɑ ɈȽɇ ɉɍʆ ɀɘ ɀɂɋɂɒɇɈɍɓʆ 
ɎɍɉɓɊɍɏɔɇɐɊɍɓʆ  ɒɘɋ ɂɋɃɓʆ Ɋɘɋ Ɏɍɓ ɂɋɂʆ ɖɍɋɒȽɇ ɐɒɍɋ ɊɂɒȽȾɍɉɇɐɊɍʆ  ɒɄɑ ɓɎȽʆ ɏɖɂɇ ɐɄɊȽɋɒɇɈɍʆ 
Ɏɍɐɍɐɒɍʆ  ɎɉɄɅɓɐɊɍɓʆ  ȋǦͳͲΨȌ ɒɄɑ ɉɂɓɈɄʆ ɑ ɔɓɉɄʆ ɑ ɐɒɍ ɍɎɍɇʆɍ ɒɍ ɔȽʆ ɏɊȽɈɍ Ɂɂɋ ɂɇʆɋȽɇ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɍʆ Ǥ ȭɂ ɁɇɐɈɇʆȽ ɐɒȽɅɂɏɍɓʆ  ɐɓɋɁɓȽɐɊɍɓʆ  Ɋɂ ɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄ Ȃ ɎɏɍɐɍɖɄʆ  ɐɒɄ
Ɋɂʆ ɀɇɐɒɄɄɊɂɏɄʆ ɐɇȽɁɍʆ ɐɄɒɄɑɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄɑǤ

ȮɏȽɊȽɁɍᖹɉɄǣ ȽɐɅɂɋɄʆ ɑ ɊǦ ȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑǤ ȜɋȽɐɒɍɉɂʆ Ƚɑ ɂɎȽɋȽɎɏɍʆ ɐɉɄɗɄɑ ɐɂɏɍɒɍɋɇʆɋɄɑ ɈȽɇ
ɋɍɏɂɎɇɋɂɔɏɇʆɋɄɑǤȟɇɐɈɇʆȽ ͷͲǡ ͳͲͲ ɈȽɇ ͳͷͲ  ɒȽɖɂɇʆȽɑ ɈȽɇ ȾɏȽɁɂɇʆȽɑȽɎɂɉɂɓɅɂʆ ɏɘɐɄɑǤȟɇɐɈɇʆȽ
ɐɒȽɅɂɏɍɓʆ  ɐɓɋɁɓȽɐɊɍɓʆ  Ɋɂ ɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄ ȋ͵ǡͷ Ϊ ͵ʹͷȌǤ ȧɂʆ ɀɇɐɒɄ ɄɊɂɏɄʆ ɐɇȽ Ɂɍʆ ɐɄ
ͶͲͲȋεͷɂɒɘʆɋ͵ͲͲȌǤ

ȮȽɎɂɋɒȽɁɍᖹɉɄǣ Ɋɍʆ ɏɇɍ ɁɇɎɉɄʆ ɑ ɁɏȽʆ ɐɄɑǣ ɂʆ ɉɂɀɖɍɑ ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɓʆ  ɈȽɇ ɔɉɂɀɊɍɋɘʆɁɍɓɑ Ɏɍʆ ɋɍɓ
ɊǦȽɀɘɋɇɐɒɄʆ ɑ ɈȽɇ ȽɋȽɐɒɍɉɂʆ Ƚɑ ɂɎȽɋȽɎɏɍʆ ɐɉɄɗɄɑ ɋɍɏɂɎɇɋɂɔɏɇʆɋɄɑǤ  ȟɇɐɈɇʆȽ ͷͲ ɈȽɇ ͷ ɀɇȽ
Ƚʆ ɊɂɐɄȽɎɍɁɂʆ ɐɊɂɓɐɄǡͷͲǡͳͲͲǡͳͷͲɈȽɇʹͲͲȾɏȽɁɂɇʆȽɑȽɎɍɁɂʆ ɐɊɂɓɐɄɑǤ

ȮȽ ɍɎɇɍɂɇɁɄʆ  ɖɍɏɄɀɍɓʆ ɋɒȽɇ Ɋɂʆ ɐɘ ɍʆ ɉɘɋ ɒɘɋ ɍɁɘʆɋ ȽɋȽʆ ɉɍɀȽ Ɋɂ ɒɍ ɐɈɂɓʆ ȽɐɊȽ ɈȽɇ ɒɄɋ ɊɍɏɔɄʆ 
ɒɍɓɑ ȋɍɏɅɍʆ ǡ ɐɒɍʆ ɊȽǡ ɓɎɍɁɍʆ ɏɇȽǡ ɂɋɁɍɔɉɂʆ ȾɇȽǡ ɁɇȽɁɂɏɊɇɈȽʆ ǡ ɁɇȽȾɉɂɋɋɍɀɍʆ ɋɇȽǡ ɋɘɒɇȽɇʆȽȌǤ Ȣ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϮ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϯ



ɓɎɍɁɍʆ ɏɇȽ ɈȽɇ Ʉ ɂɋɁɍɔɉɂʆ ȾɇȽ ɖɍɏɄʆ ɀɄɐɄ ɎɏɍɒɇɊɘʆɋɒȽɇ ɀɇȽ ɒɇɒɉɍɎɍɇʆɄɐɄ ɒɄɑ Ɂɍʆ ɐɄɑ ȋɊɍɏɔɇʆɋɄǡ
ɓɁɏɍɊɍɏɔɍʆ ɋɄǡɁɇȽɊɍɏɔɇʆɋɄȌǤȢȽɋȽɉɍɀɇʆȽɂɇʆɋȽɇǤȀǡ ǣ͵ǦʹȀͳ
ȞɇȽȽɋȽɉɀɄɐɜȽɂɉɂɀɖɟɊɂɋɄȽɎɟɒɍɋȽɐɅɂɋɛȋȌȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɄ
ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽɐɓɋɂɏɀȽɐɇʆȽɑȽɎɍʆ ɒɍɋȽɐɅɂɋɄʆ Ǥ


ȫȜȬȠȨȠȬȞȠȤȠȭȪȫȤȪȠȤȟȳȨȂȭȮȬȜȮȢȞȤȥȢȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȭ

ȪɇɎȽɏɂɋɚɏɀɂɇɑɒɘɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋɂɊɔȽɋɜɃɍɋɒȽɇɎɍɉɠɐɓɖɋəɈȽɒəɒɄɋɅɂɏȽɎɂɜȽɊɂɒȽɍɎɇɍɂɇɁɛ
ɈȽɇ ɂɜɋȽɇ ɚɋȽɑ ȽɎɟ ɒɍɓɑ ɉɟɀɍɓɑ Ɏɍɓ ɍɇ ȽɐɅɂɋɂɜɑ ɂɎɇɅɓɊɍɠɋ ɁɇȽɈɍɎɛ ɛ ȽɉɉȽɀɛ ɒɄɑ
ɅɂɏȽɎɂɜȽɑǤ ȟɓɐɈɍɇɉɇɟɒɄɒȽǡ ɋȽɓɒɜȽ ɈȽɇ ɚɊɂɒɍɑǡ ɈɋɄɐɊɟɑǡ ɈȽɒȽɈɏəɒɄɐɄ ɍɠɏɘɋ ɂɜɋȽɇ ɍɇ
ɐɓɖɋɟɒɂɏɂɑ ɎȽɏɂɋɚɏɀɂɇɑ ɂɋɣ Ʉ ȽɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɛ ɈȽɇ ɈɂɋɒɏɇɈɛ ɈȽɒȽɐɒɍɉɛ ɂɜɋȽɇ ɐɎȽɋɇɟɒɂɏɂɑ
ȽɉɉəɍɇɐɍȾȽɏɟɒɂɏɂɑǤȞɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɛɒɍɓɑȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇǣ
 Ȉ

ȭɘɐɒɄʆ ɒɇɒɉɍɎɍɇʆɄɐɄɁɍʆ ɐɄɑ

 Ȉ

ȫɏɍɔɓʆ ɉȽɌɄȋɓɎȽɈɒɇɈȽʆ ǡȽɋɒɇɂɊɂɒɇɈȽʆ Ȍ

 Ȉ

ȭɓɊɎɒɘɊȽɒɇɈɄʆ ȽɋɒɇɊɂɒɘʆɎɇɐɄ

 Ȉ

ȠɉȽʆ ɒɒɘɐɄɁɍʆ ɐɄɑɍɎɇɍɂɇɁɘʆɋ
ȜɉɉȽɀɄʆ ɍɎɇɍɂɇɁɍɓʆ ɑɈȽɇȀɄʆ ɍɁɍɓʆ ɖɍɏɄʆ ɀɄɐɄɑ



ȭȮǤȪɁɄɀɜɂɑ
ͳǤ Ȣ ɊɂɒȽʆ ȾȽɐɄ ȽɎɍʆ  ɒɄɋ Ƚǯ ɐɒɄ Ⱦǯ ɈȽɇ ɀǯ ȾȽɅɊɇʆɁȽ ɒɄɑ ȥɉɇʆɊȽɈȽɑ ȫȪȯ ɂɌȽɏɒȽʆ ɒȽɇ ȽɎɍʆ  ɒɄɋ
ɈɉɇɋɇɈɄʆ ɂɈɒɇʆɊɄɐɄɒɄɑɂʆ ɋɒȽɐɄɑɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓɈȽɇɒɄɀɂɋɇɈɄʆ ɈȽɒȽʆ ɐɒȽɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɓʆ ɑǤ
ʹǤ ȞɇȽȽɐɅɂɋɂɇᖹɑɂɉɂɓᖹɅɂɏɍɓɑɍɎɇɍɂɇɁɘᖹɋ ȋÃȌ ȽɈɍɉɍɓɅɂɇʆɒȽɇ ɒɓɎɇɈȽʆ  ɄȥɉɇᖹɊȽɈȽȫȪȯǤȢ
ɒɇɒɉɍɎɍɜɄɐɄ ɒɘɋ ɍɎɇɍɂɇɁɣɋ ɂɜɋȽɇ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɄ ɀɇȽ ɒɍɋ ɈȽɅɍɏɇɐɊɟ ɒɄɑ ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛɑ
ɁɍɐɍɉɍɀɜȽɑɎɍɓɅȽȽɋȽɈɍɓɔɜɐɂɇɒɍɋȽɐɅɂɋɛȋɎɜɋȽɈȽɑ͵ȌǤ
͵ǤȞɇȽȽɐɅɂɋɂɇʆɑɎɍɓɉȽɊȾȽʆ ɋɍɓɋɄᖹɁɄɍɎɇɍɂɇɁɄᖹǡȽɐɅɂɋɄᖹɄᖹɇɐɖɓɏȽᖹǡɂɎȽɋȽɎɏɍɐɁɇɍɏɇᖹɃɂɒȽɇɄ
Ɂɍʆ ɐɄɒɍɓɑǡɄɊɂɒȽʆ ȾȽɐɄɐɒɄɋɂɎɍʆ ɊɂɋɄȾȽɅɊɇʆɁȽɄʆ ɄȽɉɉȽɀɄʆ ɍɎɇɍɂɇɁɍɓʆ ɑǣ

͵ȽǤ ȜɓɌȽʆ ɋɍɓɊɂ ɈȽɒȽʆ ͵ͲǦͷͲΨ ȋɄʆ  ͳͲͲΨ ɐɂ ɂɇɁɇɈɂʆ ɑ ɎɂɏɇɎɒɘʆɐɂɇɑȌ ɒɄ Ɂɍʆ ɐɄ ɒɍɓ
ɍɎɇɍɂɇɁɍɓʆ ɑǡȽɔɍɓʆ ɂʆ ɖɍɓɊɂɓɎɍɉɍɀɇʆɐɂɇɒɄɐɓɋɍɉɇɈɄʆ ɄɊɂɏɄʆ ɐɇȽɁɍʆ ɐɄɀɇȽɒɍɐɒȽɅɂɏɍʆ Ɏɍʆ ɋɍǡɊȽɃɇʆ
ɈȽɇɒɄɐɓɋɍɉɇɈɄʆ ɄɊɂɏɄʆ ɐɇȽɁɍʆ ɐɄɁɇȽʆ ɐɘɐɄɑǤ
ͶǤȢɁɍᖹɐɄɁɇȽᖹɐɘɐɄɑȋ ȌɂɎȽɋȽɎɏɍɐɁɇɍɏɇʆɃɂɒȽɇǤ

ͶȽǤ  ȭɓɐɒɄʆ ɋɂɒȽɇ ɘɑ Ɂɍʆ ɐɄ ɁɇȽʆ ɐɘɐɄɑ ɒɍ ͳͷΨ ɒɄɑ ɐɓɋɍɉɇɈɄʆ ɑ ɄɊɂɏɄʆ ɐɇȽɑ Ɂɍʆ ɐɄɑ Ɋɂ
ɊɂɐɍɁɇȽʆ ɐɒɄɊȽɖɍɏɄʆ ɀɄɐɄɑɒɇɑͶɘʆɏɂɑǤ
ͷǤȢɊɂɇʆɘɐɄɒɄɑɁɍʆ ɐɄɑɀɇʆɋɂɒȽɇɈȽɒȽʆ ʹͷǦ͵ͲΨ
Ǥ Ȫ ɖɏɍʆ ɋɍɑ ȽɋȽɊɍɋɄʆ ɑ ɀɇȽ ɂɎȽɋȽɎɏɍɐɁɇɍɏɇɐɊɍʆ  Ɂɍʆ ɐɄɑ ɂɇʆɋȽɇ ͵ǦͶ ɔɍɏɂʆ ɑ ɍ ɖɏɍʆ ɋɍɑ ɄɊɇʆɐɂɇȽɑ
ɃɘɄʆ ɑɒɍɓɔȽɏɊȽʆ ɈɍɓǤ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϯ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϰ



Ǥ Ȫ ȽɐɅɂɋɄʆ ɑ ɎȽɏȽɈɍɉɍɓɅɂɇʆɒȽɇ ɀɇȽ ʹͶ ɘʆɏɂɑ ɊɂɒȽʆ  ɒɍɋ ɈȽɅɍɏɇɐɊɍʆ  ɒɄɑ ɋɂʆ Ƚɑ Ɂɍʆ ɐɄɑ Ɋɂʆ ɐɘ
ɂɋɁɍɔɉɂʆ ȾɇȽɑǡɓɎɍɁɍʆ ɏɇȽɑɄʆ ɋɘɒɇȽɇʆȽɑɖɍɏɄʆ ɀɄɐɄɑǤ
ͺǤȱɍɏɄɀɍɓʆ ɋɒȽɇɎɏɍɉɄɎɒɇɈȽᖹȽɋɒɇɂɊɂɒɇɈȽᖹɈȽɇɓɎȽɈɒɇɈȽᖹǤ
ͿǤ ȠɇʆɋȽɇ ȽɎȽɏȽɇʆɒɄɒɄ Ʉ ɀɋɘʆɐɄ ɒɘɋ ȽɋɂɎɇɅɓʆ ɊɄɒɘɋ ɁɏȽʆ ɐɂɘɋ ȋȽɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɄʆ  ɈȽɒȽɐɒɍɉɄʆ ǡ
ɈɂɋɒɏɇɈɄʆ ɈȽɒȽɐɒɍɉɄʆ ǡɈɋɄɐɊɍʆ ɑǡɎȽɏȽɉɄʆ ɏɄɊȽǡɊɓɍɈɉɍɋɇʆɂɑȌǤ
ͳͲǤ ȠɎɇʆ ȽɋȽᖹɎɒɓɌɄɑ ȽɋɍɖɄᖹɑ Ʉᖹ ȽɋɂɎɇɅɓᖹɊɄɒɘɋ ɁɏȽᖹɐɂɘɋ ɐɒɍ ɍɎɇɍɂɇɁɂʆ ɑ Ɏɍɓ ɖɍɏɄɀɂɇʆɒȽɇǡ
ɀɇʆɋɂɒȽɇȽɉɉȽɀɄᖹɍɎɇɍɂɇɁɍɓᖹɑɄᖹɍɁɍɓᖹɖɍɏɄᖹɀɄɐɄɑȾȽᖹɐɂɇɇɐɍɁɓɋȽɊɇɘᖹɋȋɎɜɋȽɈȽɑͶȌ


ͳͲȽǤȢɁɍʆ ɐɄɒɍɓɋɂʆ ɍɓɍɎɇɍɂɇɁɍɓʆ ɑɐɂɎɂɏɇʆɎɒɘɐɄȽɉɉȽɀɄʆ ɑǡɂɇʆɋȽɇɈȽɒȽʆ ͵ͲΨɊɇɈɏɍʆ ɒɂɏɄ
ɉɍʆ ɀɘɒɄɑȽɒɂɉɘʆɑɁɇȽɐɒȽɓɏɍɓʆ ɊɂɋɄɑȽɋɍɖɄʆ ɑǤ
ͳͳǤȠȽʆ ɋɍȽɐɅɂɋɄʆ ɑɉȽʆ ȾɂɇɁɇȽɁɂɏɊɇɈɍʆ ɂɎɇʆɅɂɊȽɔȽɇɋɒȽɋɓʆ ɉɄɑǡɅȽɎɏɂʆ ɎɂɇɋȽɈȽɉɓɔɅɂɇʆ ɊɂȽʆ ɉɉɍ
ɍɎɇɍɂɇɁɂʆ ɑɀɇȽͺǦͳʹɘʆɏɂɑǤ
ͳʹǤ ȜɎȽɏȽɇʆɒɄɒɄ ɂɇʆɋȽɇ Ʉ ɁɇȽɅɂɐɇɊɍʆ ɒɄɒȽ ɍʆ ɉɘɋ ɒɘɋ Ɋɍɏɔɘʆɋ ȋɒȽɊɎɉɂʆ ɒɂɑǡ ɓɁȽɒɇɈɍʆ  ɁɇȽʆ ɉɓɊȽǡ
ɔɓʆ ɐɇɀɀɂɑǡɁɇȽɁɂɏɊɇɈȽʆ ɂɎɇɅɂʆ ɊȽɒȽȌɀɇȽɒɄɋɈȽɉɓʆ ɒɂɏɄɒɇɒɉɍɎɍɇʆɄɐɄɒɄɑɁɍʆ ɐɄɑǤ
ͳ͵Ǥ Ȣ ɎɏɍɎɍɌɓɔȽɇʆɋɄǡ ɊɂɎɂɏɇɁɇʆɋɄ ȋɎɂɅɇɁɇʆɋɄȌ ɈȽɇ ɍɇ ɊɇɈɒɍɇʆ Ƚɀɘɋɇɐɒɂʆ ɑ Ȁ ȽɋɒȽɀɘɋɇɐɒɂʆ ɑ Ɂɂɋ
ɂɋɁɂɇʆɈɋɓɒȽɇɀɇȽɒɍɋɖɏɟɋɇɍɈȽɏɈɇɋɇɈɟɎɟɋɍǤ
ͳͶǤȥȽɋɋȽȾɇɋɍɂɇɁɄʆ ɁɓɋȽɒɍʆ ɋɋȽɖɍɏɄɀɄɅɍɓʆ ɋɂɎɇʆɂɋɁɂɇʆɌɂɘɋǤ

ȡǤȫȽɏɍɌɓɐɊɇɈɟɑɎɟɋɍɑɈȽɇɍɎɇɍɂɇɁɛȋɈɉɇɋɇɈɛɍɁɄɀɜȽȌ
ȫȽɏə ɒɄ ɏɠɅɊɇɐɄ ɒɍɓ ȾȽɐɇɈɍɠ Ɏɟɋɍɓǡ ɍɇ ȽɐɅɂɋɂɜɑ ȽɋȽɔɚɏɍɓɋ ɂɊɔəɋɇɐɄ ɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɍɠ
ɎɟɋɍɓɍɍɎɍɜɍɑɂɜɋȽɇɇɁɇȽɜɒɂɏȽɚɋɒɍɋɍɑɈȽɇȾȽɐȽɋɇɐɒɇɈɟɑǤ
Ȫɇ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɍɜ ɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ ɂɎɇɉɍɀɛɑ ɀɇȽ ɒɍɋ ɚɉɂɀɖɍ ɒɍɓ ɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɍɠ Ɏɟɋɍɓ ɂɜɋȽɇ  Ʉ
ɈɇɒɏɇɈɛɔȽɇɋɒȽɋɠɉɄɈȽɇɄɊɍɏɔɜɋɄȋɎɜɋȽɈȽɑͷȌ
ȢɒɇɒɉɍɎɍɜɄɐɄɀɇȽɒɄɋɁɟɐɄɒɄɋȽɋȽɀɈȽɜȽɀɇȽɒɄɋȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄɒɍɓȾȽɐɇɈɍɠɎɟɋɍɓɀɜɋɂɒȽɇ
ȧȪȨȪɊɂɂɋɁɍɔɉɚȾɇȽɊɍɏɔɜɋɄɈȽɇȪȱȤɊɂɐɈɂɓəɐɊȽɒȽɈɇɒɏɇɈɛɑɔɂɋɒȽɋɠɉɄɑȋɎɜɋȽɈȽɑͷȌ
ȢɒɇɒɉɍɎɍɇʆɄɐɄɈȽʆ ɅɂɐɈɂɓȽʆ ɐɊȽɒɍɑɈɇɒɏɇɈɄʆ ɑɔȽɇɋɒȽɋɓʆ ɉɄɑɀɇʆɋɂɒȽɇɖɘɏɇɐɒȽʆ ɀɇȽɈȽʆ Ʌɂɂʆ ɋȽȽɎɍʆ 
ȽɓɒȽʆ ǤȮɍɓʆ ɒɍɇɐɖɓʆ ɂɇɈȽɇɐɂɎɂɏɇʆɎɒɘɐɄȽɉɉȽɀɄʆ ɑɐɈɂɓȽʆ ɐɊȽɒɍɑɍɎɍʆ ɒɂɂɎȽɋȽɎɏɍɐɁɇɍɏɇʆɃɂɒȽɇɄ
Ɂɍʆ ɐɄɒɍɓɋɂʆ ɍɓɔȽɏɊȽʆ ɈɍɓɂɌǯȽɏɖɄʆ ɑǡȽɏɖɇʆɃɍɋɒȽɑɎȽʆ ɋɒȽȽɎɍʆ ɒɄɖȽɊɄɉɍʆ ɒɂɏɄɁɍʆ ɐɄǤ
ȠȽʆ ɋ ȽɎȽɇɒɍɓʆ ɋɒȽɇ Ɏɂɏɇɐɐɍʆ ɒɂɏɂɑ ȽɎɍʆ  Ͷ Ɂɍʆ ɐɂɇɑ ɔȽɏɊȽʆ Ɉɍɓ ɒɍ ʹͶɘɏɍ ɀɇȽ ɒɍɋ ɂʆ ɉɂɀɖɍ ɒɍɓ
ɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɍɓʆ Ɏɍʆ ɋɍɓɂɎȽɋɂɈɒɇɊȽʆ ɒȽɇɄɈȽɒȽʆ ɐɒȽɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɓʆ ɑɈȽɇɍɎɍʆ ɋɍɑɒɍɓǤ
ȫȬȪȭȪȱȢǨǨǨ
ȠȽɋɍȽɐɅɂɋɛɑȟȠȨɉȽɊȾəɋɂɇɍɎɇɍɂɇɁɛɀɇȽɒɍɋɚɉɂɀɖɍɒɍɓȾȽɐɇɈɍɠɎɟɋɍɓ
ȟȠȨɖɍɏɄɀɍɠɋɒȽɇɐɈɂɓəɐɊȽɒȽɈɇɒɏɇɈɛɑɔȽɇɋɒȽɋɠɉɄɑɀɇȽɒɍɋɚɉɂɀɖɍɒɍɓ
ɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɍɠɎɟɋɍɓ

ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϰ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϱ



ȢǤȫȽɏəɏɒɄɊȽ


ȜɉɀɟɏɇɅɊɍɑȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɑɈȽɏɈɇɋɇɈɍɠɎɟɋɍɓ




ͳɄȠɈɒɜɊɄɐɄ

ȆȇȅȈȅȋǾRED FLAGS !!!


ǼȖțİĳĮȜȚțȒȜİʌĲȠȝȘȞȚȖȖȠțȠțțȚțȒİʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ

ȝİĲȐıĲĮıȘĳȜİȖȝȠȞȒĮʌȩĳȡĮȟȘİȞĲȑȡȠȣĮȚȝȠȡȡĮȖȓĮ
ȜɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄȾəɐɂɇɒɄɑ

ȣʌİȡĮıȕİıĲȚĮȚȝȓĮıȐȞȦțȠȓȜȘȢĳȜȑȕĮȢ
 ɈɉɜɊȽɈȽɑȫȪȯ
ȋɎɜɋȽɈȽɑͳɈȽɇʹȌ




ȧɄɍɎɇɍɂɇɁɛȽɋȽɉɀɄɒɇɈəɛȀɈȽɇȧȭȜȰ
 ȫɂɏɜɎɒɘɐɄͳ
άɐɓɋɍɁəȽɋȽɉɀɄɒɇɈə
ȜɐɅɂɋɛɑɊɂɈȽɏɈɜɋɍ

άɐɓɋɍɁəɔəɏɊȽɈȽ
 ȫɟɋɍɑͳǦ͵




ȧɄɍɎɇɍɂɇɁɛȽɋȽɉɀɄɒɇɈəɛȀɈȽɇȧȭȜȰ

ȫɂɏɜɎɒɘɐɄʹǤ
ΪȽɐɅɂɋɛɍɎɇɍɂɇɁɛȽɋȽɉɀɄɒɇɈə

ȜɐɅɂɋɛɑɊɂɈȽɏɈɜɋɍ
άɐɓɋɍɁəȽɋȽɉɀɄɒɇɈə
 ȫɟɋɍɑͶǦ
άɐɓɋɍɁəɔəɏɊȽɈȽ

ΪɁɟɐɄɁɇəɐɘɐɄɑ




ȞɏɛɀɍɏɄɒɇɒɉɍɎɍɜɄɐɄɊɂɊɍɏɔɜɋɄ
ȋȾɉǤɎɇɋǤ͵ǣɐɂɋəɏɇɍͶȜǡͶȝȌ
ȫɂɏɜɎɒɘɐɄ͵Ǥ
ΪɇɐɖɓɏəɍɎɇɍɂɇɁɛ

ȜɐɅɂɋɛɑɊɂɈȽɏɈɜɋɍ
άɐɓɋɍɁəȽɋȽɉɀɄɒɇɈə

ȫɟɋɍɑǦͳͲ
άɐɓɋɍɁəɔəɏɊȽɈȽ

ΪɁɟɐɄɁɇəɐɘɐɄɑ

ΪȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɍɠɎɟɋɍɓ





ȠɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄɐɂ

ǦͳͷɄɊɚɏɂɑ



ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϱ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ


























ϭϲ

ȠɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄɐɂ
ǦͳͷɄɊɚɏɂɑ

ȫȬȪȭȪȱȢǨɐɍȾȽɏɚɑɎȽɏɂɋɚɏɀɂɇɑǡȽɋɍɖɛ

ȤɈȽɋɍɎɍɇɄɒɇɈɛ
ȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ

ȧɄɇɈȽɋɍɎɍɇɄɒɇɈɛ
ȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ




Ȝɀɘɀɛɘɑɚɖɂɇ

ȭɒɍɂɎɟɊɂɋɍȾɛɊȽ
ɒɄɑɈɉɜɊȽɈȽɑȫȪȯ










ȠɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄɐɂ
ǦͳͷɄɊɚɏɂɑ





ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϲ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϳ



ȫɜɋȽɈȽɑͳǤ
ȫɜɋȽɈȽɑͳǣȜɋȽɉɀɄɒɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽȫȪȯ


ȵɋɒȽɐɄ
Ɏɟɋɍɓ





ȰəɏɊȽɈȽ

ȜǯȾȽɅɊɜɁȽ ȶɎɇɍɑɎɟɋɍɑ ͳǦ͵



ȫȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȶȀɈȽɇȧȭȜȰȀʹȽɋȽɐɒɍɉɂɜɑ

ȝǯȾȽɅɊɜɁȽ ȧɚɒɏɇɍɑ
Ɏɟɋɍɑ

ͶǦ

ȜɐɅɂɋɛ
ɍɎɇɍɂɇɁɛ



Ȥɐɖɓɏə
ɍɎɇɍɂɇɁɛɐɂ
ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɂɑ
Ɂɟɐɂɇɑ

ȥɘɁɂɞɋɄȗ
ȥɘɁɂɞɋɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄΪɈȽɔɂɝɋɄ
ȥɘɁɂɞɋɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȥɘɁɂɞɝɋɄΪɇȾɍɓɎɏɍɔȽɜɋɄ
ȮɏȽɊȽɁɟɉɄ
ȮɏȽɊȽɁɟɉɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȪɌɓɈɘɈɟɋɄδʹͲȗ
ȪɌɓɈɘɁɟɋɄΪɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȰȽɇɋɒȽɋɠɉɄͳʹ ȀȀʹ
ɏɔɜɋɄͳͲǦͳͷȀ
ȧɍɏɔɜɋɄͳǦͷ ɛȀʹͶ

ȞǯȾȽɅɊɜɁȽ Ȥɐɖɓɏɟɑ
Ɏɟɋɍɑ

ǦͳͲ

Ȥɐɖɓɏə
ɍɎɇɍɂɇɁɛ

ȧɍɏɔɜɋɄȗ
ȰȽɇɋɒȽɋɠɉɄ
ȯɁɏɍɊɍɏɔɟɋɄȗ
ȝɍɓɎɏɂɋɍɏɔɜɋɄ
ȪɌɓɈɘɁɟɋɄȗ
ȮȽɎɂɋɒȽɁɟɉɄȗ
ȧɂɅȽɁɟɋɄȗ

ȗɁɂɋɈɓɈɉɍɔɍɏɂɇʆɐɒɄɋȠɉɉəɁȽ
ȭȢȧǣȢɍɌɓɈɘɁɟɋɄǡɔȽɇɋɒȽɋɠɉɄɈȽɇɊɍɏɔɜɋɄȽɋɛɈɍɓɋɐɒȽɇɐɖɓɏəɍɎɇɍɂɇɁɛǤȪɇɊɇɈɏɚɑɁɟɐɂɇɑɎɍɓ
ɎɏɍɒɂɜɋɍɋɒȽɇȽɔɍɏɍɠɋɐɒɍɓɑȽɐɅɂɋɂɜɑɂɉɂɠɅɂɏɍɓɑɍɎɇɍɂɇɁɣɋȋÃǡ ȌǤ
ȫɏɍɐɍɖɄʆ ɐɒɄɋȽɋɘʆɒɂɏɄɁɍʆ ɐɄɎȽɏȽɈɂɒȽɊɍʆ ɉɄɑȋʹȀʹͶȌɂɔǯɍʆ ɐɍɋɖɍɏɄɀɍɓʆ ɋɒȽɇɔȽʆ ɏɊȽɈȽɐɒȽɅɂɏɍɓʆ 
ɐɓɋɁɓȽɐɊɍɓʆ 
ȟɂɋɓɎȽʆ ɏɖɂɇɎɂɏɇɍɏɇɐɊɍʆ ɑɐɒɄɋȽɋɘʆɒɂɏɄɁɍʆ ɐɄɒɘɋɇɐɖɓɏɘʆɋɍɎɇɍɂɇɁɘʆɋɘɑɎɏɍɑɒɍɋɂʆ ɉɂɀɖɍɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓ




ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϳ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϴ



ȫɜɋȽɈȽɑʹ


ȫɜɋȽɈȽɑʹǣȭɓɀɖɍɏɛɀɄɐɄɍɎɇɍɂɇɁɣɋɊɂəɉɉȽɔəɏɊȽɈȽ
ȭɓɋɍɁə
ȽɋȽɉɀɄɒɇɈə

ȭɓɋɍɁə
ɔəɏɊȽɈȽ

ɀɇȽɂɋɜɐɖɓɐɄɒɄɑɁɏəɐɄɑǡȽɎɍɔɓɀɛ
ɓɎɂɏɁɍɐɍɉɍɀɜȽɑ

ɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȧȭȜȰȀȪȱʹȽɋȽɐɒɍɉɂɜɑ
ɈɍɏɒɇɈɍɐɒɂɏɍɂɇɁɛ

ɀɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɍɓ
ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠɎɟɋɍɓȋɐɠɊɔɘɋȽɊɂ
ɒɍɎɏɘɒɟɈɍɉɍɒɍɓɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠ
ɎɟɋɍɓȌ

ȽɋɒɇɂɎɇɉɄɎɒɇɈə
ȽɋɒɇɈȽɒȽɅɉɇɎɒɇɈə
ɒɍɎɇɈɟɂɎɜɅɂɊȽɈȽɗȽɝɈɜɋɄɑ
ɒɍɎɇɈɟɂɎɜɅɂɊȽɉɇɁɍɈȽɝɋɄɑ
ȨȧȽɋɒȽɀɘɋɇɐɒɚɑ
ɈȽɋɋȽȾɇɋɍɂɇɁɛ
ȽǦȽɀɘɋɇɐɒɚɑ

ɀɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓɒɘɋ
ɍɐɒɇɈɣɋɊɂɒȽɐɒəɐɂɘɋ

ɁɇɔɘɐɔɘɋɇɈə
ɈɍɏɒɇɈɍɐɒɂɏɍɂɇɁɛ

ɀɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɘɋ
ɎȽɏɂɋɂɏɀɂɇɣɋɒɘɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋ

ȽɋɒɇɂɊɂɒɇɈə
ɓɎȽɈɒɇɈə
ɋȽɉɍɌɂɀɈɟɉɄ
ɋȽɉɍɌɟɋɄ
ɊɂɅɇɉɔɂɋɇɁəɒɄ
ɈȽɋɋȽȾɇɋɍɂɇɁɛ

ɀɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɉɍɇɎɣɋ
ɐɓɊɎɒɘɊəɒɘɋɒɄɑɋɟɐɍɓ

ȽɉɍɎɂɏɇɁɟɉɄ
ɏɇɐɎɂɏɁɟɋɄ
ɁɇɔȽɇɋɓɉɁɏȽɊɜɋɄ
ɈȽɔɂɞɋɄ







ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϴ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϵ



ȫɜɋȽɈȽɑ͵Ǥ

ȫȤȨȜȥȜȭ͵ǤȭɂɋəɏɇȽȮɇɒɉɍɎɍɜɄɐɄɑȪɎɇɍɂɇɁɣɋ




ȝɛɊȽȜ

ȝɛɊȽȝ

ȝɛɊȽȞ

ȭɖɟɉɇȽ

ͳ

ȜɐɅɂɋɂɜɑ
ɂɉɂɠɅɂɏɍɇ
ɍɎɇɍɂɇɁɣɋ

ȥɘɁɂɝɋɄ
ɛȀɈȽɇ
ȮɏȽɊȽɁɟɉɄ

ȱȽɊɄɉɛɁɟɐɄ
ɊɍɏɔɜɋɄɑͳͷǦ
ʹͲȀǤ



 
ȪȱȤȧȪȬȰȤȢ
ɐɂɁɟɐɄͲ
Ǥ

ʹ

ȜɐɅɂɋɂɜɑɎɍɓɛɁɄ
ɉȽɊȾəɋɍɓɋ
ɍɎɇɍɂɇɁɛ
ȾʅȾȽɅɊɜɁȽɑ

ȧɍɏɔɜɋɄ
ͲȀǤ

ɛ

ȰɂɋɒȽɋɠɉɄ
ͳʹǦʹͷ ȀȀʹ

ȟɟɐɄ

ɁɇəɐɘɐɄɑ
ȋȌǣ
ͷǦͳͷΨɒɄɑ
ɄɊɂɏɛɐɇȽɑ
ɁɟɐɄɑ 
ɊɍɏɔɜɋɄɑ
ɈəɅɂ
ͳͷ
ɛ
ʹͷǦͷͲΨɒɄɑ
ɄɊɂɏɛɐɇȽɑ
ɁɟɐɄɑɒɄɑ
ȽɎɟɒɍɓ
ɐɒɟɊȽɒɍɑ
ɊɍɏɔɜɋɄɑ
ɈəɅɂʹɣɏɂɑ

ȠɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ
ɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ

͵

ȜɐɅɂɋɂɜɑɎɍɓɛɁɄ ȜɠɌɄɐɄɒɄɑɁɟɐɄɑ
ɉȽɊȾəɋɍɓɋ
ɈȽɒə͵ͲǦͷͲΨɛ
ɍɎɇɍɂɇɁɛ
ȽɠɌɄɐɄɒɄɑ
ɀʅȾȽɅɊɜɁȽɑ
ɐɓɖɋɟɒɄɒȽɑ
ɖɍɏɛɀɄɐɄɑ

Ͷ

ȜɐɅɂɋɂɜɑɊɂ
ȽɋɓɎɟɔɍɏɍɊɄ
ɂɉɂɀɖɟɊɂɋɍɎɟɋɍ

ȜɉɉȽɀɛ
ɍɎɇɍɂɇɁɍɠɑɛ
ȽɉɉȽɀɛɍɁɍɠ
ɖɏɛɐɄɑ

ȮɇɒɉɍɎɍɜɄɐɄɊɂȤ
ȧɂɒȽɒɏɍɎɛ
ɊɍɏɔɜɋɄ
ɒɄɑɐɓɋɍɉɇɈɛɑ
ɄɊɂɏɛɐɇȽɑ 
ɁɟɐɄɑɐɂ
ɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɄ
ȽɎɟɒɍɐɒɟɊȽ
ȀǤ
αͳȀʹǡʹǦ͵



ȠɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄ
ɒɍɓɎɟɋɍɓ
ɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ

ȠɎɜ
ȠɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄ
ȽɎɍɒɓɖɜȽɑ ɒɍɓɎɟɋɍɓ
ɂɎȽɋəɉɄɗ ɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ
Ʉɒɍɓ͵Ȝ
ɈȽɇ͵ȝ




ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϭϵ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϮϬ



ȫɜɋȽɈȽɑͶǤ

ȧɍɏɔɜɋɄ
ȰȽɇɋɒȽɋɠɉɄ
ȪɌɓɈɘɁɟɋɄ
ȥɘɁɂɝɋɄ
ȮɏȽɊȽɁɟɉɄ
ȝɍɓɎɏɂɋɍɏɔɜɋɄ
ȮȽɎɂɋɒȽɁɟɉɄ

ȫɜɋȽɈȽɑͶǤȤɐɍȽɋȽɉɀɄɒɇɈɚɑɁɟɐɂɇɑɍɎɇɍɂɇɁɣɋ
ʹͲȀǡͲȀǤ
ȮȮʹͷ ȀȀʹ
͵ͲȀǤ
ʹͲͲȀ
ʹͲͲǦͶͲͲǤ
͵ͷ ȀȀʹ
ͳͲͲȀǤ


ȫɜɋȽɈȽɑͷǤ

ȫɜɋȽɈȽɑͷǤȪɎɇɍɂɇɁɛɀɇȽɒɍɋɎȽɏɍɌɓɐɊɇɈɟɎɟɋɍ
ȾɏȽɖɂɜȽɑɁɏəɐɄɑȋȌȗȗ
ȧɍɏɔɜɋɄ
ɓɁȽɒɇɈɟɁɇəɉɓɊȽͳΨǡʹΨǡ͵Ψ
ȯɁɏɍɊɍɏɔɟɋɄ

ȪɌɓɈɘɁɟɋɄȗ

ȧɂɅȽɁɟɋɄ
ɓɎɍɀɉɣɐɐɇȽ
ɒȽɖɂɜȽɑɚɋȽɏɌɄɑ
ȋȌȗȗȗ

ȧɍɏɔɜɋɄ
ȥɇɒɏɇɈɛɔȽɇɋɒȽɋɠɉɄ

ɂɋɁɍɔɉɚȾɇȽǡɓɎɍɁɟɏɇȽ
ɁɇȽɎȽɏɂɇȽɈɛǡɓɎɍɀɉɣɐɐɇȽǡ
ɁɇȽɏɏɇɋɇɈəǡ

ȗɁɂɋɈɓɈɉɍɔɍɏɍɓʆ ɋǡ
ȗȗǣ ǡȗȗȗǣ












ȾȰɆȾȻɁȻȾɃɇɅɃɁɃɇ ϮϬ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

Ϯϭ




ȥɉɜɊȽɈɂɑȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑɎɟɋɍɓ


ȗȥȦȤȧȜȥȠȭȜȩȤȪȦȪȞȢȭȢȭȫȪȨȪȯ




țĮșȩȜȠȣȒʌȚȠȢ
ȀĮșȩȜȠȣ
ʌȩȞȠȢ 

ȝȑĲȡȚȠȢ

ȑȞĲȠȞȠȢ



ȅȤİȚȡȩĲİȡȠȢʌȩȞȠȢʌȠȣ
ȑȤİȚȕȚȫıİȚ 




ȜɏɇɅɊɄɒɇɈɄƴȥɉɇƴɊȽɈȽȋȨ  Ȍ
ȪɇȽɐɅɂɋɂɇʆɑɓɎɍɁɂɇɈɋɓʆ ɍɓɋɎɍʆ ɐɍɂʆ ɋɒɍɋɍɑɂɇʆɋȽɇɍɎɍʆ ɋɍɑɐɂɊɇȽɈɉɇʆɊȽɈȽȽɎɍʆ Ͳɂʆ ɘɑͳͲǡɍʆ ɎɍɓͲ
ɒɓɎɇɈȽʆ ȽɋɒɇɎɏɍɐɘɎɂɓʆ ɂɇǼɈȽɅɍʆ ɉɍɓɎɍʆ ɋɍɑǽǡͷǼɊɂʆ ɒɏɇɍɑɎɍʆ ɋɍɑǽɈȽɇͳͲǼɍɖɂɇɏɍʆ ɒɂɏɍɑɎɍʆ ɋɍɑ
ɎɍɓɎɍɏɂɇʆɋȽɔȽɋɒȽɐɒɂɇʆǽǤȭɓɋɄʆ ɅɘɑɎȽɏɍɓɐɇȽʆ ɃɂɒȽɇɐɒɍɋȽɐɅɂɋɄʆ ɉɂɈɒɇɈȽʆ ǡɊɎɍɏɂɇʆɍʆ ɊɘɑɈȽɇ
ɍɎɒɇɈȽʆ Ǥ
ȦɂɈɒɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑȋ Ȍ
ȭɓɋɄʆ Ʌɘɑ ɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɂɇʆɒȽɇ Ʉ  Ɏɍɓ ȽɎɍɒɂɉɂɇʆɒȽɇ ȽɎɍʆ  ɒɂʆ ɐɐɂɏɂɇɑ ȋͶȌ ɎɂɏɇɀɏȽɔɂʆ ɑ ɂʆ ɋɒȽɐɄɑ
Ɏɍʆ ɋɍɓ ɍʆ Ɏɘɑ ǣ ɈȽɅɍᖹɉɍɓǡɂɉȽɔɏɓᖹɑǡ Ɋɂᖹɒɏɇɍɑ ɈȽɇ ɐɍȾȽɏɍᖹɑǤ Ȣ Ɋɂʆ ɅɍɁɍɑ ȽɓɒɄʆ  ɂɇʆɋȽɇ ɂɓʆ ɈɍɉȽ
ɈȽɒȽɋɍɄɒɄʆ  ȽɎɍʆ  Ƚʆ ɒɍɊȽ ɖɘɏɇʆɑ ɀɋɘɐɇȽɈȽʆ  ɎɏɍȾɉɄʆ ɊȽɒȽ ɈȽɇ ɂɈɒɂɉɂɇʆɒȽɇ ɒȽɖɓʆ ɒȽɒȽǡ ȽɉɉȽʆ  ɂʆ ɖɂɇ
ɊɇɈɏɄʆ ȽɈɏɇʆȾɂɇȽɈȽɇɂɓȽɇɐɅɄɐɇʆȽǤ
ȢɈɉɇʆɊȽɈȽɁɂɋɂɇʆɋȽɇɒɍʆ ɐɍɂɓȽɇʆɐɅɄɒɄɍʆ ɐɍɄɐɂȽɉɉȽɀɂʆ ɑɒɄɑɅɂɏȽɎɂɇʆȽɑȾȽɐɇɐɊɂʆ ɋɂɑ
ɐɒɄɋɂʆ ɋɒȽɐɄɒɍɓɎɍʆ ɋɍɓɀɇȽɒɇʆɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɂɇʆɒȽɇɊɍʆ ɋɍɎɂɏɇɍɏɇɐɊɂʆ ɋɍɑȽɏɇɅɊɍʆ ɑɎɂɏɇɀɏȽɔɘʆɋǤ
ȪɎɒɇɈɛȽɋȽɉɍɀɇɈɛɈɉɜɊȽɈȽȋ Ȍ
Ȣ Ɏɇɍ ɈɍɇɋɄʆ  ɂɇʆɋȽɇ ɊɇȽ ɀɏȽɊɊɄʆ ͳͲͲ ǡ Ɏɍɓ ɎȽɏɍɓɐɇȽʆ ɃɂɒȽɇ ɐɓɋɄʆ Ʌɘɑ ɐɒɄɋ ɍɏɇɃɍʆ ɋɒɇȽ
ɈȽɒɂɓʆ ɅɓɋɐɄǡɊɎɍɏɂɇʆ ɍʆ ɊɘɑɈȽɇɐɒɄɋɈȽɒȽɈɍʆ ɏɓɔɄɈȽɇɂɎɇɀɏȽʆ ɔɂɒȽɇɐɒȽɒɂɉɇɈȽʆ Ƚʆ ɈɏȽɊɂɒɇɑ
ɉɂʆ ɌɂɇɑǼɈȽɅɍᖹɉɍɓɎɍᖹɋɍɑǽɈȽɇǼɖɂɇɏɍᖹɒɂɏɍɑɎɍᖹɋɍɑɎɍɓɊɎɍɏɂɇᖹɋȽɔȽɋɒȽɐɒɂɇᖹǅǽǤ
Ȫ ȽɐɅɂɋɄʆ ɑ ɈȽɉɂɇʆɒȽɇ ɋȽ ɐɄɊɂɇɘʆɐɂɇ ɐɒɄ ɀɏȽɊɊɄʆ  Ɋɂ Ɋɍɉɓʆ Ⱦɇ ɐɒɍ ɐɄɊɂɇʆɍ ɍʆ Ɏɍɓ Ƚɋɒɇɐɒɍɇɖɂɇʆ
ɈȽɉɓʆ ɒɂɏȽ ɐɒɍ ɎȽɏɍʆ ɋ ɂɎɇʆɎɂɁɍ ɒɄɑ ɂʆ ɋɒȽɐɄɑ ɒɍɓ Ɏɍʆ ɋɍɓǤ ȤɁȽɋɇɈȽʆ ǡ Ʉ ɀɏȽɊɊɄʆ  Ɏɏɂʆ Ɏɂɇ ɋȽ
ɐɄɊɂɇɘɅɂɇʆɀɇȽɎɍʆ ɋɍɐɂɄɏɂɊɇʆȽɈȽɅɘʆɑɈȽɇɐɂɎɍʆ ɋɍɈȽɒȽʆ ɒɄɁɇȽʆ ɏɈɂɇȽɈɇʆɋɄɐɄɑǤ
ȢɐɖɂɒɇɈɄʆ ɂʆ ɉɉɂɇɗɄɎɂɏɇɀɏȽɔɇɈɘʆɋɋɓʆ ɌɂɘɋɈȽɇɐɄɊɂɇɘɊȽʆ ɒɘɋɐɒɄɀɏȽɊɊɄʆ ɒɄɑɎɇɐɒɂɓʆ ɂɒȽɇ
ɍʆ ɒɇɂɌȽɐɔȽɉɇʆɃɂɇɊɂɀȽɉɓʆ ɒɂɏɄɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɄʆ ɂɀɈɓɏɍʆ ɒɄɒȽǡȽɉɉȽʆ ɊɎɍɏɂɇʆɋȽɎɏɍɈȽɉɂɇʆɐɓʆ ɀɖɓɐɄ
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ɐɂ Ɏɍɉɓʆ  ɋɂʆ Ƚ ɈȽɇ ɄɉɇɈɇɘɊɂʆ ɋȽ Ƚʆ ɒɍɊȽǤ Ȟɇǯ Ƚɓɒɍʆ  ɒɍ ɉɍʆ ɀɍ ɍ ȽɐɅɂɋɄʆ ɑ Ɏɏɂʆ Ɏɂɇ ɋȽ ɁɇɁȽʆ ɐɈɂɒȽɇ
ɋɘɏɇʆɑɀɇȽɒɍɒɇɂɇʆɋȽɇɄɀɏȽɊɊɄʆ ɈȽɇɒȽɒɂɉɇɈȽʆ Ƚʆ ɈɏȽɈȽɇɎɘʆɑɋȽɐɄɊɂɇɘʆɐɂɇɎȽʆ ɋɘɐǯȽɓɒȽʆ ǤȢ
ɂʆ ɖɂɇɓɗɄɉɍʆ  ȾȽɅɊɍʆ  ɂɓȽɇɐɅɄɐɇʆȽɑ ɀɇȽɒɇʆ ɊɇɈɏɂʆ ɑȽɉɉȽɀɂʆ ɑ ɒɄɑ ɂʆ ɋɒȽɐɄɑ ɒɍɓ Ɏɍʆ ɋɍɓ ɊɎɍɏɂɇʆ
ɋȽ ɂɋɒɍɎɇɐɒɍɓʆ ɋǤ ȹɒȽɋ ɐɓɀɈɏɇʆɋɂɒȽɇ Ɋɂ ɒɄ ǡ ȽɎɍɒɂʆ ɉɂɐɊȽ ɎɂɏɇʆɎɍɓ ͵Ͳ ɐɒɄɋ ͳͲͲ
Ƚɋɒɇɐɒɍɇɖɍɓʆ ɋɐɂɊɂʆ ɒɏɇɍɎɍʆ ɋɍɂɋɘʆɒȽͷͶɄʆ Ɏɂɏɇɐɐɍʆ ɒɂɏɍɐɂɐɍȾȽɏɍʆ Ɏɍʆ ɋɍ
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ΑΤΥΕΝΑΛΓΘΑ-ΑΤΥΕΝΘΚΟ ΤΝΔΡΟΜΟ
Λοσκάς Γεωργίοσ, Αναιζθηζιολόγος

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

2
DRY NEDDLING. Εληνπίδεηαη ην ζεκείν ή ηα ζεκεία ππξνδόηεζεο κέζα ζηνπο κύεο κε ιεπηή βειόλε
25 g θαη ε βειόλε παξακέλεη κέζα ζην ζεκείν ππξνδόηεζεο γηα 5 ιεπηά. Ο ρεηξηζκόο απηόο πξνθαιεί
δηαθνπή ηνπ παζνινγηθνύ ζπαζκνύ ησλ αγγείσλ, δηαθόπηεηαη ν θαύινο θύθινο ηνπ αλαεξόβηνπ
κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο παξαγσγήο αιγνγόλσλ. Τν κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ είλαη όηη ην απνηέιεζκα δελ
γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό αιιά ζε κεξηθέο εκέξεο.
ΔΘΗΘΗH ΗΜΕΘΩΝ ΠΤΡΟΔΟΣΗΗ ΜΕ ΣΟΠΘΚΟ ΑΝΑΘΘΗΣΘΚΟ. Εληνπίδνληαη ηα ζεκεία
ππξνδόηεζεο κε ιεπηή βειόλε 25 g θαη ζηε ζπλέρεηα δηεζνύληαη κε δηάιπκα ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ
(πξνηηκάηαη ε πξνθαίλε 0.5% επεηδή είλαη αηνμηθή ζηνπο κύεο). Τα πιενλεθηήκαηα ηεο δηήζεζεο ησλ ζεκείσλ
ππξνδόηεζεο κε ηνπηθό αλαηζζεηηθό είλαη:
α. άκεζε αλαθνύθηζε ηνπ αζζελνύο θαη
β. βνεζά ησλ γηαηξό λα εληνπίζεη θαη λα αδξαλνπνηήζεη όια ηα ζεκεία ππξνδόηεζεο.
ΔΘΗΘΗH ΗΜΕΘΩΝ ΠΤΡΟΔΟΣΗΗ ΜΕ ΣΟΠΘΚΟ ΑΝΑΘΘΗΣΘΚΟ ΚΑΘ ΟΝΣΑΕΣΡΟΝΗ. Η
κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη ζε πνιύ ρξόληεο θαη επίκνλεο ζηελ απιή δηήζεζε θαηαζηάζεηο.
ΑΤΥΕΝΘΚΗ ΡΘΖΘΣΘΔΑ
Η απρεληθή ξηδίηηδα κπνξεί λα πξνθιεζεί:
α. από θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ,
β. από ζηέλσζε ζπνλδπιηθώλ ηξεκάησλ (ππεξηξνθηθέο αλάληεηο-θαηάληεηο-νζηεόθπηα ζπνλδπιηθνύ
ηξήκαηνο) θαη
γ. από ζπνλδπινινίζζεζε (ζπαληόηεξα)
Η θήιε ηνπ κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ απνηειεί ηε ζπρλόηεξε αηηία ξηδίηηδαο. Η θεληξηθή πξνβνιή ηεο
δηζθηθήο θήιεο, δελ πξνθαιεί ξηδίηηδα αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη κπεινπάζεηα από πίεζε ηνπ λσηηαίνπ
κπεινύ.
Η επαθή ηεο ξίδαο κε ην δηζθηθό πιηθό πξνθαιεί ρεκηθή ξηδίηηδα ιόγσ ηεο πιεζώξαο αιγνγόλσλ
νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πεθηνεηδή ππξήλα ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. Τν απνηέιεζκα ηεο επαθήο
απηήο είλαη ε θιεγκνλώδεο αληίδξαζε ηεο ξίδαο θαη ην νίδεκα. Τν νίδεκα ηεο ξίδαο ηελ εγθισβίδεη
(ελδερόκελα θαη κε δηζθηθό πιηθό) ζην ζπνλδπιηθό ηξήκα κε θιηληθό απνηέιεζκα ηνλ πόλν.
Η ζηέλσζε ηνπ ζπνλδπιηθνύ ηξήκαηνο θαη ηα ελδνηξεκαηηθά νζηεόθπηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
κεραληθή ξηδίηηδα θαη εγθισβηζκό ηεο θιεγκαίλνπζαο ξίδαο ζην ζπνλδπιηθό ηξήκα κε θιηληθό απνηέιεζκα ηνλ
πόλν.
Η δηάγλσζε γίλεηαη από ην ηζηνξηθό, ηε θιηληθή ζπκπησκαηνινγία, ηε ξηδηηηδηθή θαηαλνκή ηνπ πόλνπ
θαη επηβεβαηώλεηαη από ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία.
Η θιαζζηθή ζεξαπεία ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνζσξηλό πεξηνξηζκό ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ απρέλα κε
θνιάξν, ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε (πξνηηκώληαη ηα δεύηεξεο γεληάο (celebrex, arcoxia), ηα
κπνραιαξσηηθά θάξκαθα θαη επί ηζρπξνύ πόλνπ ηα αλαιγεηηθά (lonalgan tramal).
H παξεκβαηηθή ζεξαπεία γίλεηαη κε απρεληθή επηζθιεξίδηα ρνξήγεζε θνξηηθνεηδώλ παξαηεηακέλεο
δηάξθεηα δξάζεο. Τα ηνπηθά αλαηζζεηηθά απνθεύγνληαη γηα ην θόβν απνθιεηζκνύ ηνπ θξεληθνύ λεύξνπ. Η
θεληαλύιε γηα άκεζε λσηηαία αλαιγεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξόηεξεο δόζεηο (50 γ).
Ο άξξσζηνο ηνπνζεηείηαη θαηά πξνηίκεζε ζε θαζηζηηθή ζέζε. Ο ζώξαθαο ζε νξζή γσλία κε ηε
ιεθάλε θαη ην πεγνύλη λα αθνπκπά ζην ζηέξλν. Εμαζθαιίδεηαη θιεβηθή γξακκή, κέζσ ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη
0.5-1 mg αηξνπίλεο (ν εληνπηζκόο ηνπ απρεληθνύ επηζθιεξίδηνπ ρώξνπ πξνθαιεί έληνλε βαγνηνλίαιηπνζπκία). Ο αζζελήο πξνεγνύκελα ζπλδέεηαη κε θαξδηνζθόπην (ζθπγκηθό, ειεθηξηθή θπκαηνκνξθή,
πηεζόκεηξν). Μεηά ηελ εθαξκνγή αζεςίαο ηνπνζεηείηαη απνζηεηξσκέλν ζπιελίν γηα απνκόλσζε ηνπ πεδίνπ
επέκβαζεο. Εθαξκόδεηαη ηνπηθή αλαηζζεζία κε 3 ml ιηδνθαίλεο, βειόλε 23 g κήθνπο 3.5 εθ. θαη θνξά θάζεηε
πξνο ην δέξκα. Χξεζηκνπνηείηαη βειόλε tuohy 18 g ε νπνία ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ην δέξκα ζην
επηζπκεηό κεζαθάλζην δηάζηεκα θαη ζε βάζνο 3 εθ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο θξεκάκελεο
ζηαγόλαο ή ηεο απώιεηαο αληίζηαζεο κε ΝaCl 0.9%. Η ρξεζηκνπνίεζε αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο
πξνζθέξεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα. Η βειόλε πξνσζείηαη αξγά θαη ζηαζεξά κέρξη λα γίλεη αληηιεπηή ε απώιεηα
αληίζηαζεο ή ε εμαθάληζε ηεο ζηαγόλαο. Αθνύ εληνπηζζεί ν επηζθιεξίδηνο ρώξνο ρνξεγείηαη αξγά ην
θνξηηθνεηδέο κε ηε θεληαλύιε (ζε νμείεο ξηδίηηδεο ε ρνξήγεζε είλαη επώδπλε-βαγνηνλία). Καιό είλαη λα
ζεξκαίλεηαη ην δηάιπκα ζηνπο 30 βαζκνύο θειζίνπ. Αθαηξείηαη ε βειόλε θαη ν άξξσζηνο ηνπνζεηείηαη ζε
θνξείν γηα παξαθνινύζεζε γηα 30 ιεπηά.
ΟΣΕΟΑΡΘΡΘΣΘΔΑ ΑΝΑΝΣΕΘ-ΚΑΣΑΝΣΕΘ
Η νζηεναξζξίηηδα πξνθαιεί απρελαιγία πνπ κνηάδεη κε ξηδίηηδα δηόηη ηα κέζα λεύξα πνπ λεπξώλνπλ
ηηο ελ ιόγσ αξζξώζεηο εθπνξεύνληαη απ επζείαο από ηελ άλσ θαη θάησ ξίδα θάζε άξζξσζεο. Είλαη ρξόληα
λόζνο κε εμάξζεηο θαη πθέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Η θιαζζηθή αληηκεηώπηζή ηεο ζηεξίδεηαη ζηα κε
ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα, ηα κπνραιαξσηηθά θαη ηα αλαιγεηηθά θάξκαθα. Παξεκβαηηθή ζεξαπεία
ζπληζηάηαη:

3
α. όηαλ ηα κε ζηεξνεηδή δελ απνδίδνπλ (ζπλήζσο όηαλ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ηνπο γηα πνιινύο
κήλεο ην ρξόλν νπόηε αλαπηύζεηαη αληνρή).
β. όηαλ ππάξρνπλ επηπινθέο από ηε ρνξήγεζε ησλ κε ζηεξνεηδώλ (έιθνο, γαζηξνξξαγία, άζζκα,
θιπ) θαη
γ. όηαλ ππάξρεη αληέλδεημε ρνξήγεζε ησλ κε ζηεξνεηδώλ.
Η δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζην ηζηνξηθό, ηελ θιηληθή εμέηαζε (επώδπλεο ζηε πίεζε αξζξώζεηο-πόλνο ζηελ
ππεξέθηαζε ηεο θεθαιήο, θιπ) θαη ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Όηαλ ιέκε παξεκβαηηθή ζεξαπεία ελλννύκε
ηελ δηαδεξκηθή θαηαζηξνθή ησλ εκπιεθόκελσλ κέζσλ λεύξσλ κε ξαδηνζπρλόηεηεο (RF).
Πξηλ από ηε εθαξκνγή ξαδηνζπρλνηήησλ απαξαίηεηα γίλεηαη δηαγλσζηηθόο λεπξηθόο απνθιεηζκόο ησλ
κέζσλ λεύξσλ κε δηάιπκα ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ κεγάιεο δηάξθεηαο δξάζεο. Ο λεπξηθόο απνθιεηζκόο γίλεηαη
κε ηε βνήζεηα αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ ν δηαγλσζηηθόο απνθιεηζκόο είλαη επηηπρήο, ηόηε ζε
δεύηεξν ρξόλν επηρεηξείηαη ε δηαδεξκηθή θαηαζηξνθή ησλ κέζσλ λεύξσλ.
Γηα ηε δηαδεξκηθή θαηαζηξνθή απαηηνύληαη, αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα, βειόλεο εληνπηζκνύ,
ειεθηξόδηα RF θαη γελλήηξηα RF.
Αξρηθά γίλεηαη εληνπηζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ κέζσλ λεύξσλ κε ηηο εηδηθέο βειόλεο αθνύ εθαξκνζηεί
ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ππό ζπλερή αθηηλνζθνπηθό έιεγρν. Ακέζσο κεηά ηνπνζεηείηαη ην εηδηθό ειεθηξόδην θαη
κέζσ απηνύ γίλεηαη:
α.αηζζεηηθή δηέγεξζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ πόλνπ θαη άξα επαθήο ηνπ κε ην κέζν λεύξν αιιά θαη
β. θηλεηηθή δηέγεξζε γηα επηβεβαίσζε όηη ην ειεθηξόδην δελ έξρεηαη ζε επαθή κε θηλεηηθή ξίδα, νπόηε
ην απνηέιεζκα ζα είλαη θαηαζηξνθηθό.
Μεηά ηνλ έιεγρν απηό εθαξκόδνληαη νη ξαδηνζπρλόηεηεο γηα 90 δεπηεξόιεπηα ζηνπο 80 βαζκνύο
θειζίνπ.
Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ρνξεγείηαη κέζα από ηε βειόλε εληνπηζκνύ δηάιπκα ηνπηθνύ
αλαηζζεηηθνύ θαη θνξηηθνεηδνύο καθξάο δηάξθεηαο δξάζεο. Αθαηξείηαη ε βειόλε θαη ν αζζελήο κεηά από
παξαθνινύζεζε 30 ιεπηώλ επηζηξέθεη ζπίηη ηνπ.
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ȞȠȨȤȥȢȞȬȜȧȧȜȮȠȤȜȯȫȪȯȬȞȠȤȪȯȯȞȠȤȜȭ



ȠȫȤȮȬȪȫȢȞȤȜȮȢȨȫȜȬȜȥȪȦȪȯȣȢȭȢȮȢȭ
ȰȜȬȧȜȥȠȯȮȤȥȢȭȟȜȫȜȨȢȭǡȮȢȨȪȦȪȥȦȢȬȳȭȢȮȳȨ
ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȳȨȀȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȳȨȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨȥȜȤ
ȮȢȟȢȧȤȪȯȬȞȤȜȧȢȮȬȳȳȨȜȭȣȠȨȳȨ
ȋȰȠȥͷͲͷȀȯȪȟȟȀͳ͵ǤͳͲǤʹͲͳȌ



ȠȫȤȭȮȢȧȪȨȤȥȢȪȧȜȟȜȠȬȞȜȭȤȜȭȞȤȜȮȢȨ
ȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȠȫȳȟȯȨȳȨȭȯȨȟȬȪȧȳȨ


ȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȜȭȣȠȨȪȯȭȧȠ
ȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜ




ȜȫȬȤȦȤȪȭʹͲͳͺ
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ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜ
ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ
ȫȬȪȦȪȞȪȭȞȠȨȤȥȪȯȞȬȜȧȧȜȮȠȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ
ȠȤȭȜȞȳȞȢȭȯȨȮȪȨȤȭȮȢȪǤȠǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ
ȧȠȣȪȟȪȦȪȞȤȜȜȨȜȫȮȯȩȢȭȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȪȥȜȤȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȪȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜȭǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
ȥȳȟȤȥȪȫȪȤȢȭȢ ͳͲȫȜȣȢȭȠȤȭȜȯȱȠȨȤȥȪȯȧȠȭȪȭȫȪȨȟȯȦȤȪȯȟȤȭȥȪȯǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
ȟȤȜȞȨȳȭȢȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜȭǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
ȟȤȜȞȨȳȭȢȬȤȡȤȮȤȥȪȯȫȪȨȪȯǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ
ȭȯȨȮȢȬȢȮȤȥȢȣȠȬȜȫȠȤȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ
ȫȜȬȜȬȮȢȧȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵
ȜȦȞȪȬȤȣȧȪȭȟȤȜȱȠȤȬȤȭȢȭȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜȭǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵
ȜȦȞȪȬȤȣȧȪȭȟȤȜȱȠȤȬȤȭȢȭȥȜȮȜȭȮȜȭȠȳȨȱȬȪȨȤȪȯȫȪȨȪȯǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷ
ȝȤȝȦȤȪȞȬȜȰȤȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ
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ȠȫȤȭȮȢȧȪȨȤȥȢȪȧȜȟȜȠȬȞȜȭȤȜȭȠȫȳȟȯȨȳȨȭȯȨȟȬȪȧȳȨ
ȝɍɀɇȽɒɃɛɑȞɏɄɀɟɏɄɑȋȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȌǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȟȀɋɒɛɑȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ
ȮɊɛɊȽɒɍɑȞǤȨǤȨǤȣǤȜǤǼȢȭȳȮȢȬȤȜǽǡȫɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȠɉɉɄɋɇɈɛɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȋȠȜȠȌ
ȜɉɂɌɍɎɍɠɉɍɓ Ȃ ȝɏȽɖɋɍɠ ȠɓɋɍɊɜȽǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ
ȤȽɒɏɂɜɍɓ ȫɟɋɍɓ ȞǤȜǤȨǤȜǤ ǼȜȞǤ  ȭȜȝȝȜȭǽǡ ȞɂɋǤ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȣɂɏȽɎɂɜȽɑȫɟɋɍɓɈȽɇȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜȌ
ȜɊɊəɏɇȧɇɖȽɛɉǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȟȀɋɒɛɑȠȭȯȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑǡȠɎɇɐɒȀɈɟɑȯɎɂɠɅɓɋɍɑ
ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ Ƭ ȜɋȽɈɍɠɔɇɐɄɑ ȰɏɍɋɒɜɁȽɑ ȞǤȪǤȨǤ ȥɄɔɇɐɇəɑ  ǼȪȤ ȜȞȤȪȤ
ȜȨȜȬȞȯȬȪȤǽǡȧɚɉɍɑȠɉɉɄɋɇɈɛɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȜɋȽɐɒȽɐɜɍɓ ȠɊɊȽɋɍɓɛɉǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑ ȟȀɋɒɛɑ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠ
ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ ȧɍɋəɁȽɑ ȫɟɋɍɓ ȞǤȨǤ ȠɉɂɓɐɜɋȽɑ ǼȣȬȤȜȭȤȪǽ ǽǡ ȫɏɟɂɁɏɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ
ȝȽɀɁȽɒɉɛ ȥɓɏɇȽɈɛǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ Ƞȭȯ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ ȤȽɒɏɂɜɍɓ
ȫɟɋɍɓȞǤȨǤȜǤǼȞǤȞȠȨȨȢȧȜȮȜȭǽǡȞɂɋǤȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑȟǤȭǤȠɉɉɄɋɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ
ȥȽɏȽɋȽɐɒəɐɄȱɏɓɐɍɠɉȽǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡɚɉɍɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȥɍɈɈɜɋɄɑȥɓɏɇəɈɍɑǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȟȀɋɒɛɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠȮɊɛɊȽɒɍɑ
ƬȤȽɒɏɂɜɍɓȫɟɋɍɓȞǤȨǤȜɇɀɜɍɓǡȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȠɉɉɄɋɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ
ȥɍɓɏɍɠɈɉɄ ȠɇɏɛɋɄǤ  ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȞǤȨǤȜǤ
ǼȤȫȫȪȥȬȜȮȠȤȪǽǡ ȫɏɟɂɁɏɍɑ ȧɂɐɍɀɂɇȽɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȫȽɀɈɟɐɊɇɍɓ Ȥɋɐɒɇɒɍɠɒɍɓ ȫɟɋɍɓ
ȋǤ ǤǤȌ
ȧɎȽɒɇɐɒəɈɄ ȱɏɓɐəɋɅɄǤ  ȠɎɜɈɍɓɏɄ ȥȽɅɄɀɛɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑ ȤȽɒɏɇɈɛɑ ȭɖɍɉɛɑ
ȠȥȫȜǡȝʅȫȽɋǤȥɉɇɋɇɈɛȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑȫǤȞǤȨǤǼȜȮȮȤȥȪȨǽǡȧɚɉɍɑȟǤȭǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
Ȩɒəɋɍɓ ȰɘɒɂɇɋɛǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ  ȨɍɐɍɈɍɊɂɜɍ
ǼȠȬȬȤȥȪȭȨȮȯȨȜȨǽǡȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȭɇȽɔəɈȽ ȤɘəɋɋȽǤ  ȥȽɅǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑǦȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ Ƭ ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑ Ȝɀɘɀɛɑ
ȠȥȫȜǡȟȀɋɒɏɇȽȜǯȜɋȽɇɐɅȀɈɛɑȥɉɇɋɇɈɛɑǦȥɚɋɒɏɍɓȣɂɏȽɎɂɜȽɑȫɟɋɍɓȫȽɋȀɈɍɠȨɍɐǤȜɅɄɋɣɋ
ǼȜȬȠȮȜȤȠȤȪǽǡ ȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ ɈȽɇ ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑ
ȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜǤȌ
ȭɒȽɓɏɍɎɍɠɉɍɓ ȠɓɊɍɏɔɜȽǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ Ƞȭȯ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ
ȤȽɒɏɂɜɍɓ ȫɟɋɍɓ ȞǤȨǤȜǤ ǼȥȜȮǽǡ   ȧɚɉɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ ɈȽɇ
ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜǤȌ
ȱɏɍɋəȠɉɚɋɄǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȠɎɇɊɂɉɛɒɏɇȽȜʅȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠȮɊɛɊȽɒɍɑƬȤȽɒɏɂɜɍɓȫɟɋɍɓ
ȞǤȨǤ ȨɜɈȽɇȽɑǦ ȫɂɇɏȽɇə ǼȜȞȤȪȭ ȫȜȨȮȠȦȠȢȧȳȨǽǡ ȧɚɉɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ

ȭȯȨȮȪȨȤȭȧȪȭȪȧȜȟȳȨȠȬȞȜȭȤȜȭȂȠȫȤȧȠȦȠȤȜȥȠȤȧȠȨȳȨ
ȣɄɏȽɜɍɑ ȠɉɂɓɅɚɏɇɍɑǤ ȞɂɋɇɈɟɑ ȤȽɒɏɟɑǡ ȟȀɋɒɛɑ ȠǤȭǤȯǤǡ ȞɂɋɇɈɟɑ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑ ɒɄɑ ȤȽɒɏɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɅɄɋɣɋ
ȧɛɒɏɍɓ ȫȽɋȽɀɇɣɒȽǡ ǡǤ ȫȽɅɍɉɟɀɍɑǤ ȭɓɋɂɏɀəɒɄɑ ȞɂɋɇɈɍɠ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽ ȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑ
ȫɍɁɄɊȽɒəɑȤɘəɋɋɄɑǤȰȽɏɊȽɈɍɎɍɇɟɑǤȠɇɁɇɈɟɑȭɠɊȾɍɓɉɍɑȞɂɋɇɈɍɠȞɏȽɊɊȽɒɚȽȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑ

ȞȬȜȧȧȜȮȠȤȜȥȢȯȫȪȭȮȢȬȤȩȢ
ȥȽɈɍɠɒɄȰɘɒɂɇɋɛ
ȦɂɀəɋɒɄȧȽɏɜȽ

ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϯ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϰ



ȫȬȪȦȪȞȪȭȞȠȨȤȥȪȯȞȬȜȧȧȜȮȠȜ



ȮɍȯɎɍɓɏɀɂɜɍȯɀɂɜȽɑȾɏɜɐɈɂɒȽɇɐɂɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɓɉɍɎɍɜɄɐɄɑɊɇȽɑɊɂɀəɉɄɑɊɂɒȽɏɏɓɅɊɇɐɒɇɈɛɑ
ɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɑɎɏɍɑɟɔɂɉɍɑɒɍɓȫɍɉɜɒɄǤȭɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋȽǡɐɂɊɜȽɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɁɇȽɐɔəɉɇɐɄɑɒɄɑ
ɒȽɖɠɒɂɏɄɑ ɁɇəɀɋɘɐɄɑǡ ɒɄɑ ȾɚɉɒɇɐɒɄɑ ɅɂɏȽɎɂɜȽɑǡ ɒɄɑ ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɂɏɄɑ
ɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɑɒɘɋȽɐɅɂɋɣɋȽɉɉəɈȽɇɒɄɑɎɉɚɍɋȽɎɍɁɍɒɇɈɛɑɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɑɒɘɋɎɟɏɘɋɀɇȽ
ɒɄɋɓɀɂɜȽǡɚɖɂɇɎɏɍɖɘɏɛɐɂɇȽɎɟɒɍɋȧəɇɍɒɍɓʹͲͳɐɂȽɋȽɐɠɐɒȽɐɄɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑɀɇȽɒɄɋ
ɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄ ɒɄɑ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑ ɁȽɎəɋɄɑǡ ɒɄɋ ɈȽɒəɏɒɇɐɄ ɈȽɇ ɂɎɂɌɂɏɀȽɐɜȽ ɒɘɋ
ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋȀɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋɈȽɇɒɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽɊɄɒɏɣɘɋȽɐɅɂɋɣɋǤ

Ȣ ȠɎɇɒɏɍɎɛ Ƚɓɒɛ ɂɜɋȽɇ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɀɈɏɇɐɄ ɈȽɇ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋ ɈȽɇ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋ ɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄɑ ɐɒɄɋ ɈɉɇɋɇɈɛ ɎɏəɌɄǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ
ɂɋɐɘɊəɒɘɐɛɑ ɒɍɓɑ ɐɒɇɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɚɑ ɂɔȽɏɊɍɀɚɑ ɓɀɂɜȽɑǤ ȫȽɏəɉɉɄɉȽ ɎɏɍɘɅɂɜɒȽɇ Ʉ
ȽɋəɎɒɓɌɄ ɈɉɇɋɇɈɣɋ ɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɂɋɐɘɊȽɒɘɅɍɠɋ ɐɒȽ ɎɉɄɏɍɔɍɏɇȽɈə
ɐɓɐɒɛɊȽɒȽ ɒɘɋ ɋɍɐɍɈɍɊɂɜɘɋ ɈȽɇ ɅȽ ɁɇȽɐɓɋɁɂɅɍɠɋ Ɋɂ ɒɍ ɐɠɐɒɄɊȽ ɒɘɋ ȥɉɂɇɐɒɣɋ
ȠɋɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋ ȨɍɐɄɉɜɘɋǡ Ʉ ȽɋəɎɒɓɌɄ ɈȽɇ  ɂɋɐɘɊəɒɘɐɄ ɐɒɄ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄ ɂɋɟɑ
ɐɓɋɍɎɒɇɈɍɠɇȽɒɏɇɈɍɠɇɐɒɍɏɇɈɍɠǡɄȽɋəɎɒɓɌɄɒɍɓȜɒɍɊɇɈɍɠȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠȰȽɈɚɉɍɓȜɐɅɂɋɛ
ɈȽɇɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽȧɄɒɏɣɘɋȱɏɍɋɜɘɋȫȽɅɛɐɂɘɋǤ

ȢɐɠɋɒȽɌɄɒɘɋɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋɈȽɇɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋȾȽɐɜɐɒɄɈɂɐɒɇɑɂɇɐɄɀɛɐɂɇɑ
ɒɘɋ Ƚɋɒɜɐɒɍɇɖɘɋ ȠɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɣɋ ȪɊəɁɘɋ ȠɏɀȽɐɜȽɑ ȽɎɍɒɂɉɍɠɊɂɋɘɋ ȽɎɟ ɇȽɒɏɍɠɑ Ɋɂ
ȽɎɍɁɂɁɂɇɀɊɚɋɄɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄǡɂɌɂɇɁɜɈɂɓɐɄɈȽɇɂɊɎɂɇɏɜȽɐɒɍɂɈəɐɒɍɒɂɀɋɘɐɒɇɈɟȽɋɒɇɈɂɜɊɂɋɍǤ

ȜɎɣɒɂɏɍɑ ɐɒɟɖɍɑ ɂɜɋȽɇ ɋȽ ȽɎɍɒɂɉɚɐɍɓɋ ɒȽ  ɂɏɀȽɉɂɜȽ Ƚɓɒə ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɓɀɂɜȽɑ ɚɋȽ
ɖɏɛɐɇɊɍ ȾɍɛɅɄɊȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɈȽɋɟɋɘɋ ɍɏɅɛɑ ɈɉɇɋɇɈɛɑ ɎɏȽɈɒɇɈɛ Ɋɂ ɐɒɟɖɍ ɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛ ɎȽɏɍɖɛ ɔɏɍɋɒɜɁȽɑ ɓɀɂɜȽɑǡ Ƚɉɉə ɈȽɇ ɚɋȽ ɂɏɀȽɉɂɜɍ ɐɓɉɉɍɀɛɑ Ɋɂɀəɉɘɋ
ɁɂɁɍɊɚɋɘɋȋȌɀɇȽɒɄɉɛɗɄȽɎɍɔəɐɂɘɋɐɖɂɒɇɈɣɋɊɂɎɍɉɇɒɇɈɚɑɓɀɂɜȽɑǤ

ȠɓɖȽɏɇɐɒɍɠɊɂ ɅɂɏɊə ɟɐɍɓɑ ɂɏɀəɐɒɄɈȽɋ Ɋɂ ɐɓɋɚɎɂɇȽǡ ɓɎɂɓɅɓɋɟɒɄɒȽ ɈȽɇ ɅɓɐɜȽ ɒɍɓ
ɎɏɍɐɘɎɇɈɍɠɒɍɓɑɖɏɟɋɍɓɀɇȽɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɍɓɚɏɀɍɓǤ



ȞɇɣɏɀɍɑȞɇȽɋɋɟɎɍɓɉɍɑ
ȞɂɋɇɈɟɑȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓȯɀɂɜȽɑ
ȫɏɟɂɁɏɍɑɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑɀɇȽɒɄɋɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɒɄɑɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑɁȽɎəɋɄɑǡ
ɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɘɋɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋȀɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋɈȽɇ
ɒɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽɊɄɒɏɣɘɋȽɐɅɂɋɣɋ

ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϰ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϱ



ȠȤȭȜȞȳȞȢȭȯȨȮȪȨȤȭȮȢȪǤȠ


ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϱ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϲ



ȧȠȣȪȟȪȦȪȞȤȜȜȨȜȫȮȯȩȢȭȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨ





ɅɆɃɈɉɅɃȰȿȳɃɆȻȺɀɃɉȴȻȰȳɁɏɇȸɇ

ϭ
Ȱʌʖɿʃɼȵʋʀʍʃɸʗɻ
Ͳȴɿɳɶʆʘʍɻ
ȴɿɳɶʆʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ȰͿȾʄɿʆɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ
ȲͿɅɲʌɲʃʄɿʆɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ȳͿȵʌɶɲʄɸʀɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎ

Ϯ
ȵʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻ
Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿɹʃɴɲʍɻʎɶɿɲʏɻʆɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉɸʌɶɲʄɸʀʉɶɿɲʏɻʆ
Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻʏɻʎɹʃɴɲʍɻʎ
Ȱʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʍʏɻɲɶʘɶɼ

ɇʏɳɷɿʉɁʊʍʉʐ
ȵʆɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆɻɌɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ
Ȱɶʘɶɼ;dϰɼdϱͿ

ɍʌʉʆɿʃʊȴɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿ
ʆɲʅɸʍʉʄɲɴɸʀɶɿɲʏɻʆ
ɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻͬ
ɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ



Ʌʉɿɲʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;ɷɸʀʃʏɸʎͿ
Ʌʉɿɲʋɲʌɲʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;ɷɸʀʃʏɸʎͿ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎɸʃɷʉʖɹʎɶɿɲʏɻʆʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʅɸɴɳʍɻʏɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲɹʃɴɲʍɻʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎ














ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϲ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϳ



ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȪȥȜȤȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȪȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪ
ȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜȭ


ȥȳȟȤȥȪȫȪȤȢȭȢ ͳͲȫȽɅɛɐɂɇɑȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ

ȫɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇǣɎȽɅɛɐɂɇɑ ȽɓɖɂɋɇɈɍɠ ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓ ɁɜɐɈɍɓ Ɋɂ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ ɎȽɅɛɐɂɇɑ
ȽɓɖɂɋɍɅɘɏȽɈɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ

ͷͲǤͲȫəɅɄɐɄȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓɊɂɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽȋ ͻͻǤʹȗȌ
ͷͲǤͳ  ȫəɅɄɐɄ ȽɓɖɂɋɇɈɍɠ ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓ ɁɜɐɈɍɓ Ɋɂ ɏɇɃɜɒɇɁȽǤ ȠɌȽɇɏɍɠɋɒȽɇǣ
ȾɏȽɖɇɟɋɇȽɏɇɃɜɒɇɁȽȧȥȜȋͷͶǤͳȌ
ͷͲǤʹȴɉɉɄɎȽɏɂɈɒɟɎɇɐɄȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ͷͲǤ͵ȴɉɉɄɂɈɔɠɉɇɐɄȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ͷͲǤͺȴɉɉɂɑɎȽɅɛɐɂɇɑȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ͷͲǤͻȫəɅɄɐɄȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓǡɊɄɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɄ
ͷ͵ǤͳȜɓɖɂɋɍȾɏȽɖɇɟɋɇɍɐɠɋɁɏɍɊɍ
ͷͶǤʹ   ȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽǤ ȠɌȽɇɏɍɠɋɒȽɇǣ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ Ɏɍɓ ɍɔɂɜɉɂɒȽɇ ɐɂ ɁɇȽɒȽɏȽɖɛ
ȽɓɖɂɋɇɈɍɠɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ


ȜȯȱȠȨȤȥȪȭȫȪȨȪȭȀȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜǦȜȯȱȠȨȤȥȪȭȬȤȡȤȮȤȥȪȭȫȪȨȪȭ


Ȫɇ ɈȽɒȽɐɒəɐɂɇɑ Ƚɓɒɚɑ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ Ƚɔɍɏɍɠɋ ɐɘɊȽɒɇɈɟ Ɏɟɋɍ ȋȽɉɀȽɇɐɅɄɒɇɈɟɑȌ Ɏɍɓ ɂɜɋȽɇ
ɐɓɋɂɖɛɑǡ ɈȽɉə ɂɋɒɍɎɇɐɊɚɋɍɑ ɈȽɇ ɎɏɍɚɏɖɂɒȽɇ ȽɎɟ Ɋɓɑǡ ɐɓɋɁɚɐɊɍɓɑǡ ȽɏɅɏɣɐɂɇɑ ɛ ɈȽɇ
ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɑɁɜɐɈɍɓɑɂɜɒɂɋȽɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɓɋɈȽɇɏɇɃɇɒɇɈɟɎɟɋɍȋɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟɑȌɎɍɓ
ɂɜɋȽɇɍɌɠɑǡɁɇȽɌɇɔɇɐɒɇɈɟɑǡɐȽɋɄɉɂɈɒɏɇɈɟɏɂɠɊȽɖɘɏɜɑȽɎȽɏȽɜɒɄɒȽɁɂɏɊɍɒɍɊɇȽɈɛɈȽɒȽɋɍɊɛ
ɈȽɇɎɏɍɚɏɖɂɒȽɇȽɎɟɔɉɂɀɊɍɋɛɒɄɑɋɘɒɇȽɜȽɑɏɜɃȽɑɛɋɘɒɇȽɜɍɓɀȽɀɀɉɜɍɓǤ


ȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜ


Ȣ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ Ƚɔɍɏə Ɏɟɋɍ ɐɒɄ Ɏɂɏɇɍɖɛ ɊɂɒȽɌɠ ɒɄɑ ȾəɐɄɑ ɒɍɓ ɈɏȽɋɜɍɓ ɈȽɇ ɒɍɓ ͳɍɓ
ɅɘɏȽɈɇɈɍɠ ɐɎɍɋɁɠɉɍɓǤ ȫɟɋɍɑ Ɏɍɓ ɂɎɂɈɒɂɜɋɂɒȽɇ ɐɂ ɀɂɇɒɍɋɇɈɚɑ Ɏɂɏɇɍɖɚɑ ɍɋɍɊəɃɂɒȽɇ
ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑ ȽɓɖɂɋɇɈɟɑ Ɏɟɋɍɑ ɈȽɇ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ Ƚɔɍɏə ɒɍ Ɉɂɔəɉɇ ȋȽɓɖɂɋɍɀɂɋɛɑ
ɈɂɔȽɉȽɉɀɜȽȌǡ ɒɍɋ ɣɊɍ ɛ ɒɍ əɋɘ əɈɏɍ ȋɏɇɃɇɒɇɈɟɑ ɛ ɊɄ ɏɇɃɇɒɇɈɟɑȌǤ ȠɜɋȽɇ ȽɏɈɂɒə ɐɓɖɋɛ ɐɒɍ
ɀɂɋɇɈɟ ɎɉɄɅɓɐɊɟ Ɋɂ ɂɒɛɐɇȽ ɂɎɜɎɒɘɐɄ ɊɂɒȽɌɠ ͵ͲΨ ɈȽɇ ͷͲΨ ɈȽɇ ɚɖɂɇ ɘɑ ȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽ
ȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽ ɂɈɒɚɉɂɐɄɑ ɈȽɅɄɊɂɏɇɋɣɋ ɁɏȽɐɒɄɏɇɍɒɛɒɘɋ ɐɒɍ ʹΨ ɚɘɑ ͳͳΨ ɒɘɋ
ɎɂɏɇɎɒɣɐɂɘɋǤ ȠɜɋȽɇ Ɏɇɍ ɐɓɖɋɛ ɐɒɇɑ ɀɓɋȽɜɈɂɑ Ɋɂ ɊɚɀɇɐɒɄ ɂɎɜɎɒɘɐɄ ɐɒɄ ɊɚɐɄ ɄɉɇɈɜȽǤ
ȫȽɏəɀɍɋɒɂɑɈɇɋɁɠɋɍɓȽɎɍɒɂɉɍɠɋɄɀɂɋɂɒɇɈɛɎɏɍɁɇəɅɂɐɄɈȽɇɒɍɈəɎɋɇɐɊȽǤȜɋɈȽɇɁɂɋɚɖɂɇ
ȽɎɍɁɂɇɖɅɂɜ Ʉ ɐɓɐɖɚɒɇɐɄ ɊɂɒȽɌɠ ɒɄɑ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɑ ɈȽɇ ɒɄɑ ɔɠɐɄɑ ɂɏɀȽɐɜȽɑǡ ɘɐɒɟɐɍ
ɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ ɟɎɘɑ ɒȽ ɂɎɇȾȽɏɓɋɒɇɈə ɂɎȽɀɀɚɉɊȽɒȽ ȋɐɓɋɂɖɛ ɂɋȽɐɖɟɉɄɐɄ Ɋɂ  ɛ
ɇɁɇȽɜɒɂɏɄɑɊɓɝɈɛɑɈȽɒȽɎɟɋɄɐɄɑȌɈȽɇɒɍɊɄɓɎɍɐɒɄɏɇɈɒɟɂɏɀȽɐɇȽɈɟɎɂɏɇȾəɉɉɍɋɅɂɘɏɍɠɋɒȽɇ
ɟɒɇɂɎɄɏɂəɃɍɓɋɒɄɋɂɎɜɎɒɘɐɄɒɄɑǤ

Ȣ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ ɖɘɏɜɑ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɏɇɃɍɎəɅɂɇȽɑǡ ɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽɑ ɛ ɐɍȾȽɏɛɑ ɓɎɍɈɂɜɊɂɋɄɑ ɋɟɐɍɓ
ɂɎɜɐɄɑȽɋȽɔɚɏɂɒȽɇɘɑɊɄɖȽɋɇɈɛȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɈȽɇɚɖɂɇɉɇɀɟɒɂɏɍɈȽɒȽɋɍɄɒɛɎȽɅɍɔɓɐɇɍɉɍɀɜȽ
ȋȽɓɖɂɋɇɈɟɑɊɓɝɈɟɑɐɎȽɐɊɟɑǡɊɓɍɎɂɏɇɒɍɋɇȽɈɟɑɎɟɋɍɑǡȽɓɖɂɋɇɈɛɐɎɍɋɁɠɉɘɐɄǡɎɟɋɍɑȽɎɟɒɇɑ
ȽɏɅɏɣɐɂɇɑ  ǡ ɁɇɐɈɍɀɂɋɛɑ ɎɟɋɍɑȌǤ ȹɉɂɑ ɍɇ ɁɍɊɚɑ Ɏɍɓ ɋɂɓɏɣɋɍɋɒȽɇ ɟɎɘɑ Ɋɠɂɑǡ

ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϳ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϴ



ȽɏɅɏɣɐɂɇɑǡ ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɇ ɁɜɐɈɍɇǡ ɘɖɏɟɑ ɐɠɋɁɂɐɊɍɑ ɈȽɇ ɐɎɍɋɁɓɉɇɈɚɑ ȽɏɒɄɏɜɂɑ ɊɎɍɏɍɠɋ
ɁɓɋɄɒɇɈəɋȽȽɎɍɒɂɉɚɐɍɓɋɎɄɀɛɎɟɋɍɓǤ


ȟȤȜȞȨȳȭȢȜȯȱȠȨȜȦȞȤȜȭ

Ȝɋ ɈȽɇ Ʉ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ ɎɏɍɈȽɉɂɜ ɐɄɊȽɋɒɇɈɛ ɁɓɐɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽǡ ɍ ȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɟɑ ɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɓɋɛɅɘɑɁɂɋȾɍɄɅəɈȽɇɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋɋȽȽɎɍɎɏɍɐȽɋȽɒɍɉɜɐɂɇɒɄɁɇəɀɋɘɐɄǤȫɏɘɒȽɏɖɇɈɟɑ
ɐɒɟɖɍɑ ɂɜɋȽɇ Ʉ ȽɋɜɖɋɂɓɐɄ ɐɓɊɎɒɘɊəɒɘɋ Ɏɍɓ ɓɎɍɁɄɉɣɋɍɓɋ ɐɍȾȽɏɛ ɎȽɅɍɉɍɀɜȽ
ȋɒɏȽɠɊȽȀɈəɒȽɀɊȽǡ ɍɐɒɂɍɊɓɂɉɜɒɇɁȽǡ ɋɂɟɎɉȽɐɊȽǡ ɔɉɂɀɊɍɋɣɁɂɇɑ ȽɏɅɏɜɒɇɁɂɑǡ ɐɓɊɎɜɂɐɄ
ɋɘɒɇȽɜɍɓɊɓɂɉɍɠȌɈȽɇɖɏɛɃɍɓɋɈȽɒəɉɉɄɉɄɑɈȽɇəɊɂɐɄɑɅɂɏȽɎɂɜȽɑǤ


ȜȯȱȠȨȤȥȪȭȬȤȡȤȮȤȥȪȭȫȪȨȪȭ


Ȫ ȽɓɖɂɋɇɈɟɑ ɏɇɃɇɒɇɈɟɑ Ɏɟɋɍɑ Ƚɔɍɏə ɐɠɊɎɒɘɊȽ ɈȽɇ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɘɑ ɍ Ɏɟɋɍɑ Ɏɍɓ ɀɜɋɂɒȽɇ
ȽɋɒɇɉɄɎɒɟɑ ɐɒɍ əɋɘ əɈɏɍ ɈȽɇ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ȽɎɟ ɚɈɒɍɎɄ ɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽ ȽɉɀȽɇɐɅɄɒɇɈɣɋ
ɎɏɍɐȽɀɘɀɣɋɇɋɣɋɂɋɟɑɋɘɒɇȽɜɍɓɋɂɠɏɍɓɛɒɄɑɏɜɃȽɑɒɍɓɛɘɑȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽɈəɎɍɇɍɓəɉɉɍɓ
ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠ ɊɄɖȽɋɇɐɊɍɠǤ Ȣ ȽɓɖɂɋɇɈɛ ɏɇɃɍɎəɅɂɇȽǡ ɘɑ Ʉ ɐɓɋɄɅɚɐɒɂɏɄ ȽɇɒɜȽ ɒɍɓǡ
ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇ ɀɂɋɇɈɟɒɂɏȽ ɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽ Ɏɍɓ ɎɏɍɚɏɖɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɁɓɐɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽ ɂɋɟɑ ɛ
Ɏɂɏɇɐɐɍɒɚɏɘɋ ɋɘɒɇȽɜɘɋ ɋɂɓɏɇɈɣɋ ɏɇɃɣɋ ɈȽɅɣɑ ɎȽɏɂɊɎɍɁɜɃɂɒȽɇ Ʉ ȽɀɘɀɇɊɟɒɄɒȽ ɐɒɍɓɑ
ȽɇɐɅɄɒɇɈɍɠɑ ȋɓɎȽɇɐɅɄɐɜȽǡ ȽɇɊɘɁɜȽȌ ɛ ɈɇɋɄɒɇɈɍɠɑ ɋɂɓɏəɌɍɋɂɑ ȋɊɓɝɈɛ ȽɁɓɋȽɊɜȽȌǤ ȠɜɋȽɇ
ɉɇɀɟɒɂɏɍɐɓɖɋɛȽɎɟɒɄɋȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɈȽɇȽɋɈȽɇɊɎɍɏɂɜɋȽɂɓɅɠɋɍɋɒȽɇɊɄɐɓɊɎɇɂɐɒɇɈəȽɜɒɇȽ
ȋɁɇȽȾɛɒɄɑǡ ɚɏɎɄɑ ɃɘɐɒɛɏȽǡ ȽɎɟɐɎȽɐɄ ɏɜɃȽɑȌ ɍɇ ɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɂɑɏɇɃɍɎəɅɂɇɂɑ ȋɎɂɏɜɎɍɓ ͻͲΨȌ
ɍɔɂɜɉɍɋɒȽɇɐɂɐɓɊɎɇɂɐɒɇɈəȽɜɒɇȽǤ

ȢȽɓɖɂɋɇɈɛɐɎɍɋɁɠɉɘɐɄɐɓɋɛɅɘɑȽɋȽɔɚɏɂɒȽɇɐɒɄɎɏɍɍɁɂɓɒɇɈɛɐɖɂɒɇɃɟɊɂɋɄɊɂɒɄɋɄɉɇɈɜȽ
ɂɈɔɓɉɇɐɒɇɈɛ ȽɉɉȽɀɛ ɒɘɋ ɐɎɍɋɁɠɉɘɋǡ ɒɘɋ ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɘɋ ɁɜɐɈɘɋǡ ɒɘɋ ɐɓɋɁɚɐɊɘɋ ɈȽɇ
ɐɓɋɁɂɒɇɈɣɋ ɇɐɒɣɋ ɐɒɍɓɑ ȽɓɖɂɋɇɈɍɠɑ ɐɎɍɋɁɠɉɍɓɑǤ Ȝɓɒɚɑ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɍɁɄɀɛɐɍɓɋ ɐɂ
ɏɇɃɍɎəɅɂɇȽ ɉɟɀɘ ɓɎɂɏɒɏɍɔɜȽɑ ɍɐɒɣɋ ɐɒɇɑ ȽɏɅɏɣɐɂɇɑ ɎɏɍɈȽɉɣɋɒȽɑ ɐɒɚɋɘɐɄ ɒɘɋ
ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɘɋɒɏɄɊəɒɘɋɈȽɇɐɓɊɎɜɂɐɄɒɘɋɂɌɂɏɖɟɊɂɋɘɋɏɇɃɣɋǤ

ȫɏɇɋ ɒɂɅɂɜ Ʉ ɁɇəɀɋɘɐɄ ɒɄɑ ȽɓɖɂɋɇɈɛɑ ɏɇɃɍɎəɅɂɇȽɑ ɅȽ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ȽɋȽɉɍɀɇɐɒɍɠɊɂ əɉɉɂɑ
ɎɇɅȽɋɚɑ Ƚɇɒɜɂɑ Ɏɍɓ ɎɏɍɈȽɉɍɠɋ ɎȽɏɟɊɍɇɍ Ɏɟɋɍ ɈȽɇ ɁɓɐɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽ ɟɎɘɑ ɐɄɊɂɜȽ ɈȽɇ
ɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽɑɒȽɍɎɍɜȽɓɎɍɁɄɉɣɋɍɓɋɐɓɊɎɜɂɐɄɒɍɓɋɘɒɇȽɜɍɓɊɓɂɉɍɠɈȽɇɟɖɇ
ɋɂɓɏɇɈɛɑ ɏɜɃȽɑ ɈȽɇ Ʉ ɁɇəɈɏɇɐɄ Ƚɓɒɛ ɂɜɋȽɇ ɐɄɊȽɋɒɇɈɟ ɋȽ ɀɜɋɂɇ ɈȽɅɣɑ ɐɓɋɛɅɘɑ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ
ɖɂɇɏɍɓɏɀɇɈɛ ȽɎɍɐɓɊɎɜɂɐɄ ɀɇȽɒɜ Ʉ ɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽ ɂɜɋȽɇ ɊɇȽ ɎɏɍɍɁɂɓɒɇɈɛ ɋɟɐɍɑ Ɏɍɓ Ɂɂɋ
ȾɂɉɒɇɣɋɂɒȽɇ Ɋɂ ɐɓɋɒɄɏɄɒɇɈɛ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄǤ ȜɎɍɒɂɉɂɜ ɒɄ Ɏɇɍ ɐɓɖɋɛ ȽɇɒɜȽ ɂɎɜɈɒɄɒɄɑ
ɐɎȽɐɒɇɈɛɑ ɒɂɒɏȽɎəɏɂɐɄɑ ɐɒɍɓɑ ɂɋɛɉɇɈɂɑ ɈȽɇ Ʉ ɈɉɇɋɇɈɛ ɚɈɔɏȽɐɄ ɎɍɇɈɜɉɂɇ ȽɋəɉɍɀȽ Ɋɂ ɒɄ
ɐɍȾȽɏɟɒɄɒȽ ɒɄɑ ɐɒɚɋɘɐɄɑ ɈȽɇ ɒɍ ɒɊɛɊȽ ɒɍɓ Ɋɓɂɉɍɠ Ɏɍɓ ɂɊɎɉɚɈɂɒȽɇ ȽɎɟ ɛɎɇȽ
ɐɓɊɎɒɘɊȽɒɍɉɍɀɜȽɀɇȽɎɍɉɉəɖɏɟɋɇȽɚɘɑȽɇɔɋɜɁɇȽɒɂɒɏȽɎəɏɂɐɄɐɂɁɇəɐɒɄɊȽɘɏɣɋǤ

ȢɈɉɇɋɇɈɛɒɄɑɂɇɈɟɋȽɂɌȽɏɒəɒȽɇȽɎɟɒɄɋɚɈɒȽɐɄɒɄɑȾɉəȾɄɑɐɒɍɊɓɂɉɟɈȽɇɒɄɋɂɊɎɉɍɈɛɛ
ɟɖɇ ɋɂɓɏɇɈɛɑ ɏɜɃȽɑ Ɋɂ ɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽ ɈȽɒɣɒɂɏɍɓ ɈɇɋɄɒɇɈɍɠ ɋɂɓɏɣɋȽ ȋɐɓɋɠɎȽɏɌɄ
ɏɇɃɍɎəɅɂɇȽɑȌ ɐɒɍ ɂɎɜɎɂɁɍ ɒɄɑ ɎȽɅɍɉɍɀɇɈɛɑ ɏɜɃȽɑɛ ɈȽɇ ɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽ Ƚɋɣɒɂɏɍɓ ɈɇɋɄɒɇɈɍɠ
ɋɂɓɏɣɋȽɎɍɓȽɋɂɓɏɜɐɈɍɋɒȽɇɈəɒɘȽɎɟɒɍɂɎɜɎɂɁɍɒɄɑȾɉəȾɄɑȋɓɎɂɏȽɋɒȽɋȽɈɉȽɐɒɇɈɟɒɄɒȽǡ
Ɉɉɟɋɍɑǡ ɐɎȽɐɒɇɈɟɒɄɒȽǡ ȽɋɂɐɒɏȽɊɊɚɋɍ ɈɂɏɈɇɁɇɈɟ ȽɋɒȽɋȽɈɉȽɐɒɇɈɟǡ ǯ ǡ
ǯ ǣ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒȽɖɂɜȽɑ ɎɜɂɐɄɑ ȋ Ȍ ɐɒɍ ɊɂɐȽɜɍ ɁəɈɒɓɉɍ ɈȽɇ
ȽɋɒȽɋȽɈɉȽɐɒɇɈɛ ɈəɊɗɄ ɒɍɓ ɁɂɜɈɒɄ Ɏɏɍɑ ɒɍɋ ȽɋɒɜɖɂɇɏȽǡ ǯ ǣ
ȽɋɒȽɋȽɈɉȽɐɒɇɈɛȽɜɐɅɄɐɄɄɉɂɈɒɏɇɐɊɍɠɈȽɒəɊɛɈɍɑɒɄɑɏəɖɄɑɊɂɒɄɈəɊɗɄɒɍɓȽɓɖɚɋȽȌǤ

ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϴ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϵ



ȟȤȜȞȨȳȭȢȬȤȡȤȮȤȥȪȯȫȪȨȪȯ

ȟɂɋ ɓɎəɏɖɂɇ Ǯ ǯ ɀɇȽ ɒɄ ɁɇəɀɋɘɐɄǤ ȭɒɄ ɎɏəɌɄ Ʉ ɁɇəɀɋɘɐɄ ȾȽɐɜɃɂɒȽɇ ɐɒɍ
ɉɂɎɒɍɊɂɏɚɑ ɇɐɒɍɏɇɈɟǡ ɒɄ ɈɉɇɋɇɈɛ ɂɌɚɒȽɐɄ ɈȽɇ ɂəɋ ɂɋɁɠɈɋɂɇɒȽɇ ɒɍɋ ȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɟ ɚɉɂɀɖɍ ɛ
ɈȽɇ ɄɉɂɈɒɏɍɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɚɑ ɁɍɈɇɊȽɐɜɂɑǤ ȠɎɇɎɏɟɐɅɂɒȽǡ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɓɎəɏɖɂɇ ɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄ ɒɄɑ
ɎɇɅȽɋɍɉɍɀɍɠɊɂɋɄɑ ɋɂɓɏɇɈɛɑ ɏɜɃȽɑ Ɏɍɓ ɎɏɍɈȽɉɂɜ ɒɍ Ɏɟɋɍ Ɋɂ ɒɄ ɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽ ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋ
ɂɈɉɂɈɒɇɈɣɋɋɂɓɏɇɈɣɋȽɎɍɈɉɂɇɐɊɣɋǤ

ȟɍɈɇɊȽɐɜɂɑɊɂȯɗɄɉɛȠɇɁɇɈɟɒɄɒȽȽɉɉəɖȽɊɄɉɛɂɓȽɇɐɅɄɐɜȽǣ

   ȋɎɟɋɍɑ Ɋɂ ȽɌɍɋɇɈɛ ɎɜɂɐɄ ɈɂɔȽɉɛɑ ɈȽɇ ɒȽɓɒɟɖɏɍɋɄ ɎɉəɀɇȽ ɈəɊɗɄ
ȽɋɒɜɎɉɂɓɏȽɒɄɑȾɉəȾɄɑȌȋɂɇɁɇɈɟɒɄɒȽǣͺΨȂͻ͵ΨȌ

 ȋɎɟɋɍɑɊɂɈɏəɒɄɊȽɒɄɑȽɋȽɎɋɍɛɑɀɇȽ͵ʅʅȌȋɂɇɁɇɈɟɒɄɒȽǣͻͶΨȌ

     ȋȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ Ɋɂ ɒɍɎɍɅɚɒɄɐɄ ɒɍɓ əɈɏɍɓ Ɏəɋɘ
ȽɎɟɒɍɈɂɔəɉɇɒɍɓȌȋɂɇɁɇɈɟɒɄɒȽǣͷΨȂͻʹΨȌ

ȜɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɚɑɊɚɅɍɁɍɇ

ȭɓɋɛɅɘɑ ɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇ ɀɇȽ ɋȽ ȽɎɍɈɉɂɜɐɍɓɋ ɂɎɇɈɜɋɁɓɋɂɑ ɎȽɅɍɉɍɀɇɈɚɑ ɈȽɒȽɐɒəɐɂɇɑ ȋǲ
  ǳ ɟɎɘɑ ɋɂɟɎɉȽɐɊȽǡ ɉɍɜɊɘɌɄ ɈȽɇ ɈȽɒəɀɊȽɒȽȌǤ Ȣ ȽɌɍɋɇɈɛ ɒɍɊɍɀɏȽɔɜȽ ȋ Ȍ
ȽɎɂɇɈɍɋɜɃɍɓɋ Ɋɂ ɊɂɀȽɉɠɒɂɏɄ ɂɓȽɇɐɅɄɐɜȽ ɒɇɑ ȽɉɉȽɀɚɑ ɐɒɇɑ ɍɐɒɇɈɚɑ ɁɍɊɚɑ ȽɎɟ ɟɒɇ Ʉ
ɊȽɀɋɄɒɇɈɛ ɒɍɊɍɀɏȽɔɜȽ ȋ Ȍǡ Ƚɉɉə ɚɖɍɓɋ ɎɂɏɇɍɏɇɐɊɍɠɑ ɐɒɄɋ ȽɋɜɖɋɂɓɐɄ ɁɇȽɒȽɏȽɖɣɋ
ɊȽɉȽɈɣɋ ɇɐɒɣɋǤ Ȣ   ɂɜɋȽɇ ɎɏɍɒɇɊɟɒɂɏɄ ɀɇȽ ɒɄɋ ȽɋəɁɂɇɌɄ ɎȽɅɍɉɍɀɜȽɑ ɐɒɍɓɑ
ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɑ ɁɜɐɈɍɓɑǡ ɒɍ ɋɘɒɇȽɜɍ Ɋɓɂɉɟǡ ɒɇɑ ɋɂɓɏɇɈɚɑ ɏɜɃɂɑ ɈȽɇ ɒɍɓɑ ɀɠɏɘ ɊȽɉȽɈɍɠɑ
ɇɐɒɍɠɑǤ ȭɄɊȽɋɒɇɈɟ ɂɜɋȽɇ ɋȽ ɀɋɘɏɜɃɍɓɊɂ Ɏɘɑ Ɂɂɋ ɓɎəɏɖɂɇ ɎəɋɒȽ əɊɂɐɄ ɐɓɐɖɚɒɇɐɄ ɊɂɒȽɌɠ
ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɈȽɇ ɒɘɋ ȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɣɋ ɂɓɏɄɊəɒɘɋǤ ȫɏɍɍɎɒɇɈɚɑ Ɋɂɉɚɒɂɑ ɚɖɍɓɋ ȽɋȽɁɂɜɌɂɇ ɊɄ
ɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɚɑ ɐɒɍͳͻΨɊɂʹͺΨȽɐɓɊɎɒɘɊȽɒɇɈɣɋȽɐɅɂɋɣɋǤ

ȢɉɂɈɒɏɍɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɚɑɁɍɈɇɊȽɐɜɂɑ

ȢɄɉɂɈɒɏɍɊɓɍɀɏȽɔɜȽɁɇȽȾɂɉɟɋɄɑɈȽɇɍɇɊɂɉɚɒɂɑȽɀɘɀɛɑɋɂɠɏɘɋɂɜɋȽɇɍɇɎɇɍɖɏɛɐɇɊɂɑɂəɋɄ
ɔɓɐɇɈɛ ɂɌɚɒȽɐɄ ɈȽɇ ɒɍ ɇɐɒɍɏɇɈɟ Ɂɂɋ ɈȽɒȽɔɚɏɍɓɋ ɋȽ ɁɇȽɔɍɏɍɁɇȽɀɋɣɐɍɓɋ  ɒɍɋ ȽɓɖɂɋɇɈɟ
ɏɇɃɇɒɇɈɟ Ɏɟɋɍ ȽɎɟ Ƚɓɒɟɋ Ɏɍɓ ɍɔɂɜɉɂɒȽɇ ɐɂ əɉɉɄ ȽɇɒɜȽ ȋɐɠɋɁɏɍɊɍ ɈȽɏɎɇȽɜɍɓ ɐɘɉɛɋȽǡ
ɁɇȽȾɄɒɇɈɛ ɎɍɉɓɋɂɓɏɍɎəɅɂɇȽȌǤ ȫɂɏɜɎɍɓ ͵   Ɋɂɒə ɒɄ ɐɓɊɎɜɂɐɄ ɋɂɠɏɍɓ ɊɎɍɏɍɠɊɂ ɋȽ
ɁɍɠɊɂ ɊɄ ɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɛ ɂɇɐɏɍɛ ɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽɑ Ɋɂ ɅɂɒɇɈə ɍɌɚȽ ɁɓɋȽɊɇɈə  ɐɒɍɓɑ Ɋɠɂɑ ɒɍɓ
ȾɏȽɖɜɍɋȽǤȪɇɁɍɈɇɊȽɐɜɂɑȽɓɒɚɑɊɎɍɏɂɜɋȽɀɜɋɍɓɋɂəɋɓɎɍɗɇȽɃɟɊȽɐɒɂɈəɈɘɐɄɋɂɠɏɍɓȽɉɉə
ɁɂɋɅȽɊȽɑɁɣɐɍɓɋɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑɀɇȽɒɍɎɟɋɍǤ

ȮɍȋȌɎɏɍɒɂɜɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄȾɇȾɉɇɍɀɏȽɔɜȽɘɑɊɇȽɁɍɈɇɊȽɐɜȽ
Ɏɍɓ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɊȽɑ Ɂɣɐɂɇ Ɏɇɍ ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɂɑ ɎɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɀɇȽ ɒȽ ɎɟɋɍǤ Ȣ  ɊɂɉɚɒɄ ɐɂ
ȽɐɅɂɋɂɜɑɊɂɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽȽɓɖɂɋɇɈɛɑɏɇɃɜɒɇɁȽɑɚɁɂɇɌɂȽɓɌɄɊɚɋɍɍɓɁɟɀɇȽɒɄɋȽɁɏɛȽɔɛɈȽɇ
ȽɉɉɍɁɓɋɜȽǡɎɍɓɁɇɚɔɂɏȽɋɐɄɊȽɋɒɇɈəɐɂɐɠɀɈɏɇɐɄɊɂɓɀɇɂɜɑɊəɏɒɓɏɂɑǤȮɍɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɂ
ɒɍ ɂɎɜɎɂɁɍ ɒɄɑ ȾɉəȾɄɑ Ɏɍɓ ɂɜɖɂ ɈȽɅɍɏɇɐɅɂɜ Ɋɂ ɒɍɓɑ ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɍɠɑ ɋɂɓɏɇɈɍɠɑ
ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɠɑǤ
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ȟɇȽɀɋɘɐɒɇɈɍɜȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɜɋɂɓɏɇɈɣɋɏɇɃɣɋ

ȭɂȽɐɅɂɋɂɜɑɊɂɖɏɟɋɇɍɎɟɋɍɂɜɋȽɇɎɍɉɠɁɠɐɈɍɉɍɋȽɈȽɅɍɏɜɐɂɇɑɊɂȽɈɏɜȾɂɇȽɎɍɇɍɑɁɜɐɈɍɑɛ
ɋɂɓɏɇɈɛ ɏɜɃȽ ɎɏɍɈȽɉɂɜ ɒɍ ɎɟɋɍǤ ȭɒɄ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ƚɓɒɛ ɚɋȽɑ ɛ Ɏɂɏɇɐɐɟɒɂɏɍɇ ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɍɜ
ɋɂɓɏɇɈɍɜ ȽɎɍɈɉɂɇɐɊɍɜ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɂɔȽɏɊɍɐɅɍɠɋ ɣɐɒɂ ɋȽ ɈȽɅɍɏɜɐɍɓɋ ɒɍ ɎɇɅȽɋɟ ɂɎɜɎɂɁɍ
ȾɉəȾɄɑǤ Ȝɓɒɍɜ ɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇ ɐɂ ɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈɚɑ ɐɓɋɂɁɏɜɂɑ Ƚɋə ɂɎɜɎɂɁɍ ɓɎɟ
ȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɛɈȽɅɍɁɛɀɄɐɄɊɂɒɄɖɏɛɐɄɐɈɇȽɀɏȽɔɇɈɛɑɍɓɐɜȽɑȋȽɈɒɇɋɍɐɈɟɎɄɐɄȌǤȠɀɖɚɂɒȽɇ
ɊɇɈɏɛ ɎɍɐɟɒɄɒȽ ɒɍɎɇɈɍɠ ȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈɍɠ ȋͲǤͷ Ȍ ɈȽɇ ͵Ͳ Ɋɂ Ͳ ɉɂɎɒə Ɋɂɒə ɒɄɋ ɚɀɖɓɐɄ
ɂɈɒɇɊəɒȽɇ ɒɍ ɂɎɜɎɂɁɍ Ɏɟɋɍɓ ɐɂ ɒȽɈɒə ɖɏɍɋɇɈə ɁɇȽɐɒɛɊȽɒȽǤ ȹɒȽɋ ɓɎəɏɖɂɇ ɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋ
ͷͲΨ ɊɂɜɘɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɒɟɒɂ ɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇ ɎɂɏȽɇɒɚɏɘ ɅɂɏȽɎɂɜȽ ɐɒɍ ɂɎɜɎɂɁɍ ɒɄɑ
ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɑɋɂɓɏɇɈɛɑɏɜɃȽɑǤ

ȭɓɊɎɂɏȽɐɊȽɒɇɈə

ȭɒɄɎɉɂɇɍɋɟɒɄɒȽɒɘɋȽɐɅɂɋɣɋɁɂɋȽɋɂɓɏɜɐɈɍɋɒȽɇɒȽɓɎɂɠɅɓɋȽɎȽɅɍɉɍɀɍȽɋȽɒɍɊɇɈəȽɜɒɇȽǤ
Ȣ ɐɓɐɒɄɊȽɒɇɈɛ ɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄ ɀɇȽ ɒɄ ɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄ ɈȽɇ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɅȽ ɁɇɂɓɈɍɉɠɋɂɇ ɒɄ
ɈȽɒȽɋɟɄɐɄɅɂɊəɒɘɋɎɍɓȽɔɍɏɍɠɋɐɒɄɋȽɇɒɜȽɒɄɑȽɓɖɂɋɇɈɍɠɎɟɋɍɓǤ

ȜɎȽɏȽɜɒɄɒɍɑ ɂɜɋȽɇ ɍ ɓɗɄɉɟɑ ɁɂɜɈɒɄɑ ɓɎɍɗɜȽɑ ɀɇȽ ɒɄɋ ȽɋɜɖɋɂɓɐɄ ɐɄɊɂɜɘɋ ɈȽɇ
ɐɓɊɎɒɘɊəɒɘɋ Ɏɍɓ ɓɎɍɁɄɉɣɋɍɓɋ ɐɍȾȽɏɛ ɎȽɅɍɉɍɀɜȽ ɈȽɇ ɖɏɛɃɂɇ əɊɂɐɄɑ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɑǤ
Ƞɋɣ ɒɍ ɉɂɎɒɍɊɂɏɚɑ ɇɐɒɍɏɇɈɟ ɈȽɇ Ʉ ɂɋɁɂɉɂɖɛɑ ɈɉɇɋɇɈɛ ɂɌɚɒȽɐɄ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɐɄɊɂɜȽ ɈɉɂɇɁɇə
ɐɒɄɋȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɒɄɑɎɇɅȽɋɛɑɎɄɀɛɑɈȽɇȽɇɒɜȽɑɒɍɓɎɟɋɍɓǤ


ȭȯȨȮȢȬȢȮȤȥȢȣȠȬȜȫȠȤȜ


ȢɐɓɋɒɄɏɄɒɇɈɛȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɘɋȽɋɘɒɚɏɘɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇǣ

ͳǤ ȠɈɎȽɜɁɂɓɐɄȽɐɅɂɋɍɠɑ

ȢɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑȽɔɍɏəɐɒɄɒɏɍɎɍɎɍɜɄɐɄɒɄɑɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽɑɒɍɓȋȽɎɍɔɓɀɛ
ɓɎɂɏɚɈɒȽɐɄɑ Ƭ ȽɋɠɗɘɐɄɑ ȾȽɏɣɋȌǡ ɐɒɄ ɐɘɐɒɛ ɂɏɀɍɋɍɊɜȽǡ ɐɒɇɑ ɐɖɍɉɚɑ Ƚɀɘɀɛɑ ɀɇȽ ɒɍɋ
ȽɓɖɚɋȽ
ȋ 
 Ȍ
Ɋɂ
ɐɂɊɇɋəɏɇȽ
ɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄɑ
ɎȽɐɖɟɋɒɘɋ
ɛɅɂɏȽɎɂɓɅɚɋɒɘɋɎɍɓɚɖɍɓɋɘɑɐɒɟɖɍɋȽȾɂɉɒɇɣɐɍɓɋɒɄɋɎɍɇɟɒɄɒȽɃɘɛɑɈȽɇɋȽɊɂɇɣɐɍɓɋ
ɒɇɑɄɊɂɏȽɏɀɜɂɑɈȽɇɒɇɑȽɎɍɃɄɊɇɣɐɂɇɑǤ

ʹǤ ȰɓɐɇɍɅɂɏȽɎɂɜȽȀȴɐɈɄɐɄ

ȭɒɄɋ ɍɌɂɜȽ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ ɐɓɐɒɛɋɂɒȽɇ ɒɍɎɍɅɚɒɄɐɄ ɊȽɉȽɈɍɠ ȽɓɖɂɋɇɈɍɠ Ɉɍɉəɏɍɓ ȋδ ͳǦʹ ɂȾɁǤ
ɀɇȽ ȽɎɍɔɓɀɛ ɊɓɝɈɛɑ ȽɁɓɋȽɊɜȽɑ ɈȽɇ ɂɌəɏɒɄɐɄɑȌ ɂɋɣ ɐɒɄɋ ɖɏɟɋɇȽ ɛ ɓɎɍɒɏɍɎɇəɃɍɓɐȽ
ɎɏɍɒɂɜɋɂɒȽɇɎɏɟɀɏȽɊɊȽȽɎɍɈȽɒəɐɒȽɐɄɑɈȽɇɎɏɟɉɄɗɄɑȋɈȽɅɍɁɄɀɍɠɊɂɋɄəɐɈɄɐɄɈȽɇɂɇɁɇɈɟ
ȽɐɈɄɐɇɍɉɟɀɇɍǡ ȽɓɖɂɋɇɈɚɑ ȽɐɈɛɐɂɇɑ  ǡ ǡ ǡ ɈɍɉɠɊȾɄɐɄȌ ɛ ɈȽɇ ɂɔȽɏɊɍɀɛ
ɅɂɏɊɟɒɄɒȽɑǡɓɎɂɏɛɖɘɋǡɛəɉɉɘɋɊɂɅɟɁɘɋǤ

͵Ǥ ȱɂɇɏɍɎɏȽɈɒɇɈɛȋȀȀȌ

ȢɖɂɇɏɍɎɏȽɈɒɇɈɛȽɔɍɏəɊɂɀəɉɍɔəɐɊȽɎȽɏɂɊȾəɐɂɘɋɊɂɒȽɖɚɏɇȽɎɍɓɂɔȽɏɊɟɃɍɋɒȽɇȽɎɟ
ɚɊɎɂɇɏɍ ɈȽɇ ɂɈɎȽɇɁɂɓɊɚɋɍ ɔɓɐɇɍɅɂɏȽɎɂɓɒɛǡ ɖɂɇɏɍɎɏȽɈɒɇɈɟ ɛ ɍɐɒɂɍɎȽɅɄɒɇɈɟǤ ȭɒɄ
ɈɇɋɄɒɍɎɍɜɄɐɄȽɏɅɏɣɐɂɘɋȋȌɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇɎȽɅɄɒɇɈəɒɂɖɋɇɈɚɑɊɂɒȽ

ȰɉɍȵɁȰȿȳȻȰ ϭϬ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϭ



ɖɚɏɇȽɎɍɓɂɌɂɒəɃɍɓɋȽɌɇɍɉɍɀɍɠɋɈȽɇȽɎɍɈȽɅɇɐɒɍɠɋɟɎɍɓɂɜɋȽɇȽɎȽɏȽɜɒɄɒɍɒɄɈɜɋɄɐɄɒɘɋ
ȽɏɅɏɣɐɂɘɋ ɒɄɑ ɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑ ɐɒɛɉɄɑǤȪɇ ɒɂɖɋɇɈɚɑ Ƚɓɒɚɑ ɂɔȽɏɊɟɃɍɋɒȽɇ ɐɂ ȽɎɍɓɐɜȽ
ɐɓɊɎɒɘɊəɒɘɋɐɍȾȽɏɛɑȽɎɍɐɒȽɅɂɏɍɎɍɜɄɐɄɑǡɛɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽɑǤ

ͶǤ ȵɉɌɄȋ Ȍ

ȧɂ ɒɄɋ ɚɉɌɄ ɅɂɘɏɄɒɇɈəǡ ȽɎɂɉɂɓɅɂɏɣɋɂɒȽɇ ɒɍ ɋɂɓɏɇɈɟ ɒɏɛɊȽ ɈȽɇ ȽɎɍɐɓɊɎɇɚɃɂɒȽɇ Ʉ
ɎɏɍɐȾɂȾɉɄɊɚɋɄ ɋɂɓɏɇɈɛ ɏɜɃȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ͺǦͳʹ  ɚɉɌɄɑ ɐɂ ɊɇȽ ɀɘɋɜȽ ɎɂɏɜɎɍɓ ʹͶɍ
ɈəɊɗɄɑɀɇȽɁɇəɐɒɄɊȽͳͷǦʹͲʅǤȠɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇɐɒɄɏɇɃɍɎəɅɂɇȽɂɋɣȽɋɒɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇɐɂȽɐɅɂɋɂɜɑ
ɊɂɐɄɊȽɋɒɇɈɛɛɐɍȾȽɏɛɐɎɍɋɁɠɉɘɐɄɎɍɓɚɖɍɓɋɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽɈȽɇɅɂɒɇɈɟɛ
ɏɂɓɊȽɒɍɂɇɁɛȽɏɅɏɜɒɇɁȽɊɂɓɎɂɌəɏɅɏɄɊȽȽɒɉȽɋɒɍɝɋɇȽɈɛɑȋȌ

ͷǤ ȝɂɉɍɋɇɐɊɟɑ

Ȫɇ ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɍɜ ɐɒɟɖɍɇ ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɓɋ ɒɄɋ ȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓǡ ɒɄ ɊɓɍɖəɉȽɐɄǡ ɒɄɋ
ȽɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɣɁɄ ɁɏəɐɄ Ƚɉɉə ɎɇɅȽɋə ɈȽɇ ɒɄɋ ɂɉəɒɒɘɐɄ Ɂɟɐɂɘɋ ɐɓɀɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɘɋ
ɔȽɏɊəɈɘɋǤ

Ǥ ȟɇȽɁɂɏɊɇɈɟɑȢɉɂɈɒɏɇɈɟɑȠɏɂɅɇɐɊɟɑȋȌ

ȜɔɍɏəɐɒɄɒɍɎɍɅɚɒɄɐɄɁɇȽɁɂɏɊɇɈɣɋɄɉɂɈɒɏɍɁɜɘɋɊɚɐɘɒɘɋɍɎɍɜɘɋɂɔȽɏɊɟɃɂɒȽɇɓɗɄɉɛɑ
ɐɓɖɋɟɒɄɒȽɑ ɈȽɇ ɖȽɊɄɉɛɑ ɚɋɒȽɐɄɑ ɄɉɂɈɒɏɇɈɟ ɏɂɠɊȽ ɈȽɇ ɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɂɜɒȽɇ ɂɎɇɈɍɓɏɇɈə ɐɒȽ
əɉɉȽɊɚɐȽǤ

Ǥ ȰȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄǣ

ȜɎɉəȽɋȽɉɀɄɒɇɈə
Ȣ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄɑ ȽɎɍɒɂɉɂɜ ɊɇȽ ɐɖɂɒɇɈə ȽɐɔȽɉɛ ɂɎɇɉɍɀɛ ɀɇȽ ɒɄ ɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄ
ɄɉɇɈɇɘɊɚɋɘɋȽɐɅɂɋɣɋɊɂɖɏɟɋɇɍɎɟɋɍɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɄɚɘɑɒɄɊɚɀɇɐɒɄɄɊɂɏɛɐɇȽɁɟɐɄǤ

ȧɄǦɐɒɂɏɍɂɇɁɛȽɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɣɁɄ
ȭɒɄɋ ɍɌɂɜȽ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ ɀɇȽ ɊɇɈɏɟ ɖɏɍɋɇɈɟ ɁɇəɐɒɄɊȽ ȋδͳͷ ɄɊɚɏɂɑȌ ɎɇɅȽɋə ɋȽ ɈȽɉɠɎɒɍɓɋ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈə ɇɈȽɋɍɎɍɇɄɒɇɈɟ Ɏɍɐɍɐɒɟ ȽɐɅɂɋɣɋǤ ȧɂɀəɉɄ Ɏɏɍɐɍɖɛ ɐɒɄ ɖɍɏɛɀɄɐɛ ɒɍɓɑ ɐɂ
ɄɉɇɈɇɘɊɚɋɍɓɑ ȽɐɅɂɋɂɜɑ Ɋɂ ɐɓɋɍɐɄɏɟɒɄɒȽ ɟɎɘɑ ɋɂɔɏɇɈɛ ȽɋɂɎəɏɈɂɇȽǡ ɐɓɊɔɍɏɄɒɇɈɛ
ɈȽɏɁɇȽɈɛ ȽɋɂɎəɏɈɂɇȽǡ ɓɎɚɏɒȽɐɄ ɛ ɎɂɎɒɇɈɟ ɚɉɈɍɑ ɈȽɅɣɑ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɂɎɇɁɂɇɋɘɅɂɜ Ʉ
ɈȽɒəɐɒȽɐɄ ɒɍɓɑǤ ȋȥɍɌɜɊɎɂɑǣ ɂɒɂɏɍɈɍɌɜɊɎɄǡ ɐɂɉɂɈɍɌɜɊɎɄǡ ȫȽɏəɀɘɀȽ ɍɌɇɈəɊɄɑǣ
ɉɍɏɋɍɌɇɈəɊɄȌ

ȧɓɍɖȽɉȽɏɘɒɇɈə
ȭɒɄɋɍɌɂɜȽȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɀɇȽɊɇɈɏɟɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽɈȽɇɎɏɍɒɇɊɟɒɂɏɍɐɂȽɐɅɂɋɂɜɑɈəɒɘɒɘɋ
ͷ ɂɒɣɋ ɈȽɅɣɑ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɎɏɍɈȽɉɚɐɍɓɋ ɐɠɀɖɓɐɄǡ ɓɎɋɄɉɜȽ Ɋɂ ȽɓɌɄɊɚɋɍ ɈɜɋɁɓɋɍ ɀɇȽ
ɎɒɣɐɂɇɑɈȽɇɒɏȽɓɊȽɒɇɐɊɍɠɑȋɈɍɏɇɐɍɎɏɍɁɟɉɄǡɍɏɔɂɋȽɁɏɜɋɄǡɁɇȽɃɂɎəɊɄȌǤ

ȪɎɇɍɂɇɁɛ
ȜɐɅɂɋɛɍɎɇɍɂɇɁɛɐɒɄɋɍɌɂɜȽɈȽɇɖɏɟɋɇȽȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɊɟɋȽɛɐɂɐɓɋɁɓȽɐɊɟɊɂɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ȋɈɘɁɂɝɋɄǡ ɒɏȽɊȽɁɟɉɄǡ ɍɌɓɈɍɁɣɋɄȌǡ ɂɋɣ ɒȽ ɇɐɖɓɏə ɍɎɇɍɂɇɁɛ ɂɜɋȽɇ ɎɏɍɒɇɊɟɒɂɏɍ ɋȽ
ȽɎɍɔɂɠɀɍɋɒȽɇɐɒɍɖɏɟɋɇɍɊɄɈȽɈɍɛɅɄɎɟɋɍɛɋȽɁɜɁɍɋɒȽɇɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɇɑɈȽɒɂɓɅɓɋɒɛɏɇɂɑ
ɍɁɄɀɜɂɑɖɍɏɛɀɄɐɄɑɒɍɓȫȪȯȋ ȌǤ
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ȜɋɒɇɈȽɒȽɅɉɇɎɒɇɈə
ȭɒɄ ɖɏɟɋɇȽ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɛ ɖɘɏɜɑ ɏɇɃɇɒɇɈɟ Ɏɟɋɍ ɀɇȽ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɒɍɓ ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠ
ɎɟɋɍɓǡɒɍɓəɀɖɍɓɑɈȽɇɒɘɋɁɇȽɒȽɏȽɖɣɋɠɎɋɍɓǤȱɏɄɐɇɊɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇɍɇɂɈɉɂɈɒɇɈɍɜȽɋȽɐɒɍɉɂɜɑ
ɂɎȽɋȽɎɏɟɐɉɄɗɄɑ ɐɂɏɍɒɍɋɜɋɄɑ ȋ Ȍ Ƚɉɉə ɈȽɇ ɍɇ Ɏɇɍ ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɍɜ ɂɈɉɂɈɒɇɈɍɜ
ȽɋȽɐɒɍɉɂɜɑ ɂɎȽɋȽɎɏɟɐɉɄɗɄɑ ɐɂɏɍɒɍɋɜɋɄɑǦ ɋɍɏȽɁɏɂɋȽɉɜɋɄɑ ȋ ǣ ȾɂɋɉȽɔȽɌɜɋɄ ɈȽɇ
ɋɒɍɓɉɍɌɂɒɜɋɄȌ

ȜɋɒɇɂɎɇɉɄɎɒɇɈə
ȭɂ ɖɏɟɋɇȽ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɏɇɃɇɒɇɈɟ Ɏɟɋɍ ɀɇȽ ɒɄɋ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɒɍɓ ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠ Ɏɟɋɍɓ
ȋɀɈȽɊɎȽɎɂɋɒɜɋɄǡɎɏɂɀɈȽɊɎȽɉɜɋɄɈȽȌǤ


ȭɓɊɎɂɏȽɐɊȽɒɇɈə ɀɇȽ ɒɄ ɐɓɋɒɄɏɄɒɇɈɛ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɒɄɑ ȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɑ ɍɇ ɊɚɅɍɁɍɇ ɂɜɋȽɇ
Ɏɍɉɉɚɑ ɈȽɇ ɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈɚɑ ɈȽɇ ɅɂɘɏɍɠɋɒȽɇ ɎɏɣɒɄɑ ɀɏȽɊɊɛɑ ɐɂ ȽɎɍɓɐɜȽ ɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽɑ ɛ
ɐɍȾȽɏɛɑ ɏɇɃɍɎəɅɂɇȽɑǤ ȫɂɏɇɍɏɇɐɊɚɋȽ Ƚɉɉə Ɋəɉɉɍɋ ɇɈȽɋɍɎɍɇɄɒɇɈə ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɀɇȽ ɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒəɒɍɓɑɚɖɍɓɊɂɀɇȽɒȽɂɈɎȽɇɁɂɓɒɇɈəɊɂɒəȽɎɟɈȽɇ
ɈȽɅɍɁɄɀɍɠɊɂɋɄ əɐɈɄɐɄǡ ɒɄɋ ɈɇɋɄɒɍɎɍɜɄɐɄ Ɋɂ ɒȽɓɒɟɖɏɍɋɄ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɂɇɁɇɈɣɋ ȽɐɈɛɐɂɘɋǡ
ɒȽɔəɏɊȽɈȽɈȽɇɎɇɅȽɋəɒɍȾɂɉɍɋɇɐɊɟǤȠɇɁɇɈɟɒɂɏȽɀɇȽɒɄɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄȽɓɖɂɋɇɈɛɑɏɇɃɍɎəɅɂɇȽɑ
ɂɜɋȽɇɐɄɊȽɋɒɇɈɟɋȽɁɇȽɈɏɜɋɍɓɊɂɒɄɋɍɌɠɒɄɒȽɒɄɑɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɑɈȽɅɣɑɎɟɋɍɑɎɍɓɍɔɂɜɉɂɒȽɇ
ɐɂ ɐɓɊɎɜɂɐɄ ɋɂɠɏɍɓ ȽɎɟ ɎɏɟɐɔȽɒɄ ɎɏɍȾɍɉɛ ɁɜɐɈɍɓ ɐɓɋɛɅɘɑ ɚɖɂɇ ɍɌɂɜȽ ɂɊɔəɋɇɐɄ Ɋɂ ɛ
ɖɘɏɜɑɏɇɃɇɒɇɈəɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽɐɒȽəɈɏȽɂɋɣɄɖɏɟɋɇȽɁɇəɖɓɒɄȽɓɖɂɋȽɉɀɜȽɊɂɂɎɚɈɒȽɐɄɒɍɓ
Ɏɟɋɍɓ ɐɒɍ əɋɘ əɈɏɍ ɐɓɋɛɅɘɑ ɍɔɂɜɉɂɒȽɇ ɐɂ ȽɓɖɂɋɇɈɛ ɐɎɍɋɁɠɉɘɐɄ Ɏɍɓ ɎɏɍɈȽɉɂɜɒȽɇ ȽɎɟ
ɁɇəɔɍɏȽȽɜɒɇȽɟɎɘɑɄɂɈɔɠɉɇɐɄɁɜɐɈɍɓɛɒɘɋȽɏɅɏɣɐɂɘɋ ǤȢɈȽɒəɉɉɄɉɄɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄ
ɀɇȽ ɒɍ ɈȽɅɍɏɇɐɊɟ ɒɄɑ ɎɄɀɛɑ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɅȽ ɂɎɇɒɏɚɗɂɇ ɐɒɍ ɅɂɏəɎɍɋɒȽ ɋȽ ɖɍɏɄɀɛɐɂɇ ɒɄ
ɈȽɒəɉɉɄɉɄ ɅɂɏȽɎɂɜȽǤ ȱɘɏɜɑ ɒɄɋ ɠɎȽɏɌɄ ɇɁɇȽɜɒɂɏɄɑ ɋɂɓɏɍɉɍɀɇɈɛɑ ɂɎɇȾəɏɓɋɐɄɑ ɛ
ɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑȽɎɍɐɒȽɅɂɏɍɎɍɜɄɐɄɑɁɂɋɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇɄɖɂɇɏɍɓɏɀɇɈɛȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄǤ
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  ʹͲͲͲ ȂʹͲͳͲ     
Ǥ

 ǣ ȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽ ɖɘɏɜɑ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɐɍȾȽɏɛɑ ɎȽɅɍɉɍɀɜȽɑ ɈȽɇ Ɋɂ ɊɇɈɏɛ ɛ ɈȽɊɊɜȽ
ɂɎɇȾəɏɓɋɐɄɐɒɇɑɈȽɅɄɊɂɏɇɋɚɑɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒɂɑɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ
ȥȽɊɜȽ ɁɇɂɏɂɠɋɄɐɄǡ ɈȽɅɄɐɓɖȽɐɊɟɑ ɒɍɓ ȽɐɅɂɋɍɠɑ ɈȽɇ ɎɏɍɒɏɍɎɛ ɀɇȽ ȽɓɒɍɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄ
ȋȽɉɉȽɀɚɑɐɒɇɑɈȽɅɄɊɂɏɇɋɚɑɐɓɋɛɅɂɇɂɑǡəɐɈɄɐɄɈǤȽǤȌ

 ǣȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽɖɘɏɜɑɐɒɍɇɖɂɜȽɐɍȾȽɏɛɑɎȽɅɍɉɍɀɜȽɑȽɉɉəɊɂɐɄɊȽɋɒɇɈɛɂɎɇȾəɏɓɋɐɄ
ɐɒɇɑɈȽɅɄɊɂɏɇɋɚɑɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒɂɑɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ

ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɍɓɊɂɒɍɓɑɎȽɏəɀɍɋɒɂɑɎɍɓɂɎɇɁɂɇɋɣɋɍɓɋɒɄɈȽɅɄɊɂɏɇɋɟɒɄɒȽɊɂɐɒɟɖɍɒɄɋ
ɊɂɜɘɐɄ ɈȽɇ ȽɎɍɒɏɍɎɛ ɎɂɏȽɇɒɚɏɘ ɂɎɇȾəɏɓɋɐɄɑǡ ɐɓɃɄɒəɊɂ ɒɇɑ ɂɎɇɉɍɀɚɑ ɀɇȽ ɊɇɈɏɛɑ
ɁɇəɏɈɂɇȽɑ ȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄ ɈȽɇ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɒɄɑ ɈɏɜɐɄɑ ȋɂɇɁɇɈɟ ȽɐɈɄɐɇɍɉɟɀɇɍǡ
ɈɇɋɄɒɍɎɍɜɄɐɄǡɖɂɇɏɍɎɏȽɈɒɇɈɛǡȾɂɉɍɋɇɐɊɟɈȽɇɔəɏɊȽɈȽȌ

 ȤǣȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽɊɂɐɓɊɎɇɂɐɒɇɈəɋɂɓɏɍɉɍɀɇɈəɐɄɊɂɜȽ
ȜɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ɒɄɑ ɐɒȽɅɂɏɟɒɄɒȽɑ ɈȽɇ ɂɎɇɈɇɋɁɓɋɟɒɄɒȽɑ ɒɘɋ ɋɂɓɏɍɉɍɀɇɈɣɋ ɐɄɊɂɜɘɋǡ
ɐɈɂɔɒɟɊȽɐɒɂɒɍɋȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍȋ ȌȽɉɉəɈȽɇɎɇɅȽɋɟɄɉɂɈɒɏɍɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɟ
ɚɉɂɀɖɍȋ Ȍ

 ǣȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽɊɂɐɒɍɇɖɂɜȽɐɍȾȽɏɛɑɎȽɅɍɉɍɀɜȽɑ
ȴɊɂɐɄɁɇɂɏɂɠɋɄɐɄɈȽɇɎȽɏȽɎɍɊɎɛȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɄɋɎɇɅȽɋɛɓɎɍɈɂɜɊɂɋɄɎȽɅɍɉɍɀɜȽ


          ȋ Ȍ   
Ǧ   ʹͲͳͷ

ȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽδͶɂȾɁɍɊəɁɂɑǣ
ȥȽɅɄɐɓɖəɃɘ ɒɍɋ ȽɐɅɂɋɛǡ ɂɋɅȽɏɏɠɋɘ ɒɄ ɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽ ɈȽɇ ɂɎɇɐɒɏɍɔɛ ɐɒɄ
ɈȽɅɄɊɂɏɇɋɟɒɄɒȽ ɒɍ ɐɓɋɒɍɊɟɒɂɏɍ ɁɓɋȽɒɟǡ ȽɎɍɒɏɚɎɘ ɒɄ ɖɏɛɐɄ ȽɓɖɂɋɇɈɍɠ Ɉɍɉəɏɍɓ ɀɇȽ
Ɋɂɀəɉɍ ɁɇəɐɒɄɊȽǡ ɐɓɊȾɍɓɉɂɠɘ ɀɇȽ ɒɄ ɖɏɛɐɄ ɂɇɁɇɈɍɠ ɊȽɌɇɉȽɏɇɍɠǡ ɖɍɏɄɀɣ ȽɋȽɉɀɄɒɇɈə ɀɇȽ
ɒɄɋ ȽɋȽɈɍɠɔɇɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ȋȽɋəɉɍɀȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɚɋɒȽɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓǡ ɒɇɑ  ɎɏɍɐɘɎɇɈɚɑ
ɎɏɍɒɇɊɛɐɂɇɑǡɒɍɈɜɋɁɓɋɍȽɋɂɎɇɅɠɊɄɒɘɋɂɋɂɏɀɂɇɣɋȌǤ

ȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽɀɇȽͶɚɘɑͳʹɂȾɁɍɊəɁɂɑɂɎɇɎɏɟɐɅɂɒȽɊɂɒȽɎȽɏȽɎəɋɘǣ
ȫȽɏȽɎɚɊɎɘ ɐɂ ɔɓɐɇɍɅɂɏȽɎɂɓɒɛ ȋɂɔȽɏɊɍɀɛ ɂɌɂɇɁɇɈɂɓɊɚɋɍɓ ȽɐɈɄɐɇɍɉɟɀɇɍɓ ɓɎɟ
ɈȽɅɍɁɛɀɄɐɄǡ ɖɂɇɏɍɎɏȽɈɒɇɈɛȌǡ ȽɋȽɀɋɘɏɜɃɘ ɗɓɖɍɈɍɇɋɘɋɇɈɍɠɑ ɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ Ɏɍɓ
ɁɓɐɖɂɏȽɜɋɍɓɋ ɒɄ ȾɂɉɒɜɘɐɄ ȋəɀɖɍɑǡ ɈȽɒəɅɉɇɗɄǡ ɂɏɀȽɐɇȽɈɚɑ ɈȽɇ ɍɇɈɍɀɂɋɂɇȽɈɚɑ ɐɓɋɅɛɈɂɑȌǡ
ɎȽɏȽɎɚɊɎɘ ɐɂ ɂɏɀȽɐɇɍɅɂɏȽɎɂɓɒɛ ɈȽɇ ɐɓɋɇɐɒɣ əɉɉɂɑ ɊɄ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɚɑ ɒɂɖɋɇɈɚɑ ȋɎǤɖǤ
ȾɂɉɍɋɇɐɊɟȌǤ

ȜɓɖɂɋȽɉɀɜȽεͳʹɂȾɁɍɊəɁɂɑɂɎɇɎɏɟɐɅɂɒȽɊɂɒȽɎȽɏȽɎəɋɘǣ
ȭɈɚɔɒɍɊȽɇ ɔəɏɊȽɈȽ ɀɇȽ ɒɍ ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟ Ɏɟɋɍǡ ɎȽɏȽɎɚɊɎɘ ɐɂ ɎɍɉɓɁɠɋȽɊɄ ɊɍɋəɁȽ
ɎɟɋɍɓǤ
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ȜȦȞȪȬȤȣȧȪȭȟȤȜȱȠȤȬȤȭȢȭȥȜȮȜȭȮȜȭȠȳȨȱȬȪȨȤȪȯȫȪȨȪȯ


ȝɛɊȽͳɍ
ȜɏɖɇɈɛ
ɂɈɒɜɊɄɐɄ


ȝɛɊȽʹɍ
ȫȽɏɂɊȾəɐɂɇɑ


ȝɛɊȽ͵ɍ
ȠɎɇɎɏɟɐɅɂɒɂɑ
ɎȽɏɂɊȾəɐɂɇɑ

ȝɛɊȽͶɍ
ȜɋȽɉɀɄɒɇɈə
ɔəɏɊȽɈȽ

x

ȭɒɍɖɂɓɊɚɋɄȽɏɖɇɈɛɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄ
R ȦɛɗɄ Ɏɉɛɏɍɓɑ ɈȽɇ ɉɂɎɒɍɊɂɏɍɠɑ ɇɐɒɍɏɇɈɍɠ Ɏɏɍɑ ȽɎɍɔɓɀɛ
ɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɜɄɐɄɑ ɊɄ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɘɋ ɂɌɂɒəɐɂɘɋ ɈȽɇ ɂɔȽɏɊɍɀɛɑ
ȽɋȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɣɋɊɂɅɟɁɘɋɅɂɏȽɎɂɜȽɑ
x ȱɏɛɐɄȽɐɅɂɋɍǦɈɂɋɒɏɇɈɛɑɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄɑ
R ȠɌɄɀɛɐɒɂɒɇɑɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɚɑɂɎɇɉɍɀɚɑ
R ȠɋɇɐɖɠɐɒɂɒɄɐɓɊɊɂɒɍɖɛɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑɐɒɄɉɛɗɄȽɎɍɔəɐɂɘɋ
x ȜɎɍɈɉɂɜɐɒɂǼɈɟɈɈɇɋɂɑɐɄɊȽɜɂɑǽ
x ȥȽɅɍɏɜɐɒɂɒɄɁɇəɏɈɂɇȽɈȽɇɒɄɋɚɋɒȽɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓ
R ȱɏɄɐɇɊɍɎɍɇɛɐɒɂȽɎɉɚɑȽɋȽɉɀɄɒɇɈɚɑɈɉɜɊȽɈɂɑ
R ȥȽɒȽɀɏəɗɒɂɒɄɎɍɏɂɜȽɒɄɑɋɟɐɍɓ
x ȠɈɒɇɊɛɐɒɂ ɒɍ ȾȽɅɊɟ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɛɑ ɂɎɇȾəɏɓɋɐɄɑ ɒɍɓ ȽɐɅɂɋɍɠɑ ɐɒȽ
ɎɉȽɜɐɇȽɊɇȽɑȾɇɍǦɗɓɖɍɈɍɇɋɘɋɇɈɛɑɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄɑ
x ȜɋȽɀɋɘɏɜɐɒɂɂəɋɓɎəɏɖɂɇɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟɐɒɍɇɖɂɜɍ
x ȜɋȽɀɋɘɏɜɐɒɂȽɐɅɂɋɂɜɑɊɂȽɓɌɄɊɚɋɍɈɜɋɁɓɋɍɔɒɘɖɛɑɎɏɟɀɋɘɐɄɑ
R ɠɎȽɏɌɄ ȾɇɍɉɍɀɇɈɣɋȀ ɗɓɖɍɉɍɀɇɈɣɋȀ ɈɍɇɋɘɋɇɈɣɋ ǼɈɜɒɏɇɋɘɋ
ɐɄɊȽɇɣɋǽ
x ȜɌɇɍɉɍɀɂɜɐɒɂǡɂɈɎȽɇɁɂɠɐɒɂǡɈȽɅɄɐɓɖəɐɒɂɒɍɋȽɐɅɂɋɛ
x ȠɋɅȽɏɏɠɋɂɒɂ ɒɄɋ ȽɓɒɍɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄ ɈȽɇ ɐɓɊɊɂɒɍɖɛ ɒɍɓ ɐɒɄɋ
ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ
x ȭɓɊȾɍɓɉɚɗɒɂɒɍɋɋȽɎȽɏȽɊɂɜɋɂɇɂɋɂɏɀɟɑ
x ȠɋɇɐɖɠɐɒɂɒɄɋɎȽɏȽɊɍɋɛɒɍɓɐɒɄɋɂɏɀȽɐɜȽɒɍɓ
x ȜɋɒɇɊɂɒɘɎɜɐɒɂ ɒɄɋ ɓɎɍɈɂɜɊɂɋɄ ɎȽɅɍɉɍɀɜȽ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ɟɎɍɓ ɂɜɋȽɇ
ɁɓɋȽɒɟɋ
x ȫɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɛɐɒɂ ɊɇȽ ɂɊɎɂɏɇɐɒȽɒɘɊɚɋɄ ȾɇɍɗɓɖɍɈɍɇɋɘɋɇɈɛ
ɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄ ɟɎɍɓ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɀɇȽ ɒɍɓɑ ȽɐɅɂɋɂɜɑ Ɋɂ ȽɓɌɄɊɚɋɍ
ɈɜɋɁɓɋɍɔɒɘɖɛɑɎɏɟɀɋɘɐɄɑ
x ȭɓɊɔɘɋɂɜɐɒɂɚɋȽɐɖɚɁɇɍɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɑɒɍɓɎɟɋɍɓ
ȫɏɇɋɒɄɖɍɏɛɀɄɐɄȽɋȽɉɀɄɒɇɈɣɋɔȽɏɊəɈɘɋǣ
x ȫɏɍɒɂɜɋɂɒɂɊɄɔȽɏɊȽɈɍɉɍɀɇɈɚɑɒɂɖɋɇɈɚɑ
x ȭɓɃɄɒɛɐɒɂɒɍɓɑɐɒɟɖɍɓɑɒɄɑɅɂɏȽɎɂɜȽɑ
x ȭɓɃɄɒɛɐɒɂ ɒɇɑ ɎɇɅȽɋɚɑ ɎȽɏɂɋɚɏɀɂɇɂɑ ɈȽɇ ɒɍɓɑ ɈɇɋɁɠɋɍɓɑ ȽɎɟ ɒɄ
ɖɏɛɐɄɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋɎȽɏȽɀɟɋɒɘɋ
x ȭɓɃɄɒɛɐɒɂɒɍȾɏȽɖɓɎɏɟɅɂɐɊɍɟɔɂɉɍɑɈȽɇɒɄɋɎɇɅȽɋɛɊɂɜɘɐɄɒɄɑ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑȽɎɟɒɄɖɏɛɐɄɍɎɇɍɂɇɁɣɋ
ȞɇȽȽɐɅɂɋɂɜɑɐɒɍɓɑɍɎɍɜɍɓɑɁɂɋɂɉɚɀɖɂɒȽɇɂɎȽɏɈɣɑɍɎɟɋɍɑǣ
x ȫɏɍɀɏȽɊɊȽɒɜɐɒɂɎɏɍɐɘɎɇɈɛɂɎȽɋȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ
x ȭɖɂɁɇəɐɒɂɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɒɘɋɈɏɜɐɂɘɋ
x ȭɈɂɔɒɂɜɒɂɒɄɖɍɏɛɀɄɐɄɂɋȽɉɉȽɈɒɇɈɍɠɔȽɏɊəɈɍɓɂəɋɒɍɎɏɍɄɀɍɠɊɂɋɍ
ɂɜɋȽɇȽɋȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟ
x ȧɂɇɣɐɒɂɛȽɎɍɐɠɏɂɒɂȽɋȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈəɔəɏɊȽɈȽ
x ȭɈɂɔɒɂɜɒɂɊɇȽɉɍɀɇɈɛɎɍɉɓɎȽɏȽɀɍɋɒɇɈɛȽɋȽɉɀɄɐɜȽ
ȠɎɇɉɍɀɛɔȽɏɊəɈɍɓǣ
x ȱɏɄɐɇɊɍɎɍɇɛɐɒɂ ɒɄɋ ȽɋȽɉɀɄɒɇɈɛ ɈɉɜɊȽɈȽ ɒɍɓ ȫȪȯ Ɋɂ ɏɂȽɉɇɐɒɇɈɟ
ɒɏɟɎɍ ɈȽɇ ɊɄɋ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏȽɔɂɜɒȽɇ ɔəɏɊȽɈȽ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɂɜɋȽɇ
ȽɋȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈə
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x


ȝɛɊȽͷɍ
ȫȽɏȽɎɍɊɎɛ

ȝɛɊȽɍ
ȠɎȽɋɚɉɂɀɖɍɑ

ȝɛɊȽɍ
ȥɏɜɐɂɇɑɎɟɋɍɓ

ȠəɋɐɓɋɓɎəɏɖɂɇɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟɐɒɍɇɖɂɜɍȽɈɍɉɍɓɅɛɐɒɂɒɇɑɐɓɐɒəɐɂɇɑ
ɀɇȽɒɄɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɒɍɓɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠɎɟɋɍɓ
x Ȣ ɂɎɇɉɍɀɛ ɒɍɓ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɍɠ ɎȽɏəɀɍɋɒȽ ɛ ɐɓɋɁɓȽɐɊɍɠ Ƚɓɒɣɋ ɅȽ
ɂɌȽɏɒɄɅɂɜȽɎɟǣ
R ȵɋɒȽɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓ
R ȫȽɏɍɓɐɜȽɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠɎɟɋɍɓ
R ȭɓɋɍɐɄɏɟɒɄɒȽɈȽɇɉɛɗɄəɉɉɘɋɔȽɏɊəɈɘɋ
R ȥɜɋɁɓɋɍɑɈȽɈɛɑɖɏɛɐɄɑɔȽɏɊəɈɘɋ
R ȫɏɍɄɀɍɠɊɂɋɄɂɊɎɂɇɏɜȽȽɎɟɒɄɖɏɛɐɄɒɍɓɔȽɏɊəɈɍɓɘɑɎɏɍɑɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒȽɒɍɓ
R ȫɏɍɄɀɍɠɊɂɋɄɂɊɎɂɇɏɜȽȽɋɂɎɇɅɠɊɄɒɘɋɂɋɂɏɀɂɇɣɋȽɎɟɒɍɔəɏɊȽɈɍ
R ȫɇɅȽɋɚɑȽɉɉɄɉɂɎɇɁɏəɐɂɇɑɊɂəɉɉȽɐɓɀɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋȽɔəɏɊȽɈȽ
R ȥɉɇɋɇɈɛɂɊɎɂɇɏɜȽɒɍɓɅɂɏəɎɍɋɒȽ
x ȱɍɏɄɀɛɐɒɂɘɑɎɏɣɒɄɑɂɎɇɉɍɀɛɑǣ
R ȫȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
R ȧȭȜȰ
x ȠɎɜɐɄɑɐɈɂɔɒɂɜɒɂǣ
R ȜɐɅɂɋɛɍɎɇɍɂɇɁɛ
R ȮɍɎɇɈəȧȭȜȰ
x ȭɂȽɋɂɌɚɉɂɀɈɒɍɎɟɋɍǣ
R ȩȽɋȽɐɈɂɔɒɂɜɒɂɊɄɔȽɏɊȽɈɍɉɍɀɇɈɚɑɒɂɖɋɇɈɚɑ
R ȭɈɂɔɒɂɜɒɂɒɄɖɍɏɛɀɄɐɄɇɐɖɓɏɣɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋ
ȭɈɂɔɒɂɜɒɂɎɂɏȽɇɒɚɏɘɎȽɏȽɎɍɊɎɛǣ
x ȭɂ ɗɓɖɍɉɍɀɇɈɚɑ ɅɂɏȽɎɂɜɂɑ ȋ  ǡ
ɐɓɊɎɂɏɇɔɍɏɇɈɚɑ ɅɂɏȽɎɂɜɂɑǡ ɅɂɏȽɎɂɜɂɑ ȽɎɍɁɍɖɛɑ ɈȽɇ ɐɓɊɊɟɏɔɘɐɄɑ
ɈǤȽȌɟɒȽɋɍȽɐɅɂɋɛɑɎȽɏɍɓɐɇəɃɂɇǣ
R ȧɚɒɏɇȽɛɓɗɄɉəɂɎɜɎɂɁȽəɀɖɍɓɑ
R ȵɖɂɇɁɓɐɈɍɉɜɂɑɋȽɎɏɍɐȽɏɊɍɐɒɂɜɐɂɊɇȽɃɘɛɊɂɎɟɋɍ
R ȧɂɀəɉɄɁɓɐɖɚɏɂɇȽɐɒɄɋɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɒɄɑɈȽɅɄɊɂɏɇɋɟɒɄɒȽɑɒɍɓ
x ȭɂɂɌɂɇɁɇɈɂɓɊɚɋɄɊɍɋəɁȽɎɟɋɍɓɀɇȽɒɄɋɎɍɉɓɎȽɏȽɀɍɋɒɇɈɛɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄ
ɒɍɓɟɒȽɋɁɂɋȽɋɒɇɊɂɒɘɎɜɃɂɒȽɇɂɎȽɏɈɣɑ
x ȧɂɒə ɒɄɋ ɐɒȽɅɂɏɍɎɍɜɄɐɄ ɒɍɓ ɅȽ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ɂɎȽɋɂɈɒɇɊəɒȽɇ ɐɂ
ɁɇəɐɒɄɊȽɟɖɇɊɂɀȽɉɠɒɂɏɍɒɘɋɚɌɇɊɄɋɣɋ
x ȠɎȽɈɟɉɍɓɅɂɑɂɈɒɇɊɛɐɂɇɑɐɂɂɒɛɐɇȽȾəɐɄ
x ȭɈɂɔɒɂɜɒɂɒɄɋɂɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɂɎɇɁɂɜɋɘɐɄɑɛɂɊɔəɋɇɐɄɑ
ɋɚɘɋɎȽɅɍɉɍɀɇɈɣɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋ
x ȭɖɂɁɇəɐɒɂɒɄɖɏɛɐɄɊɄɔȽɏɊȽɈɍɉɍɀɇɈɣɋɒɂɖɋɇɈɣɋ
x ȜɎɍɔɠɀɂɒɂɒɄɖɏɛɐɄɇɐɖɓɏɣɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋɊɇɈɏɛɑɁɇəɏɈɂɇȽɑɁɏəɐɄɑ
x ȮɇɒɉɍɎɍɇɂɜɐɒɂ Ɏɏɍɑ ɒȽ Ɉəɒɘ ɒɇɑ Ɂɟɐɂɇɑ ɒɘɋ ɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɘɋ
ȽɋȽɉɀɄɒɇɈɣɋɐɒȽɊɂɐɍɁɇȽɐɒɛɊȽɒȽɒɘɋɈɏɜɐɂɘɋ
x ȥȽɅɄɐɓɖəɐɒɂ ɒɍɋ ȽɐɅɂɋɛ ɀɇȽ ɒɍ ɀɂɀɍɋɟɑ ɟɒɇ ɍɇ Ɉɏɜɐɂɇɑ ɂɜɋȽɇ
ɐɓɋɄɅɇɐɊɚɋɂɑ ɈȽɇ Ɂɂɋ ɐɄɊȽɜɋɍɓɋ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒȽ ɒɄɋ ɂɎɇɁɂɜɋɘɐɄ ɒɄɑ
ɓɎɍɈɂɜɊɂɋɄɑɎȽɅɍɉɍɀɜȽɑ
x ȠɎɇȾɂȾȽɇɣɐɒɂɒɍɋȽɐɅɂɋɛɟɒɇɊɎɍɏɂɜɋȽɁɇȽɒɄɏɂɜɚɋȽɊɚɒɏɇɍɂɎɜɎɂɁɍ
ɒɘɋ ɈȽɅɄɊɂɏɇɋɣɋ ɒɍɓ ɁɏȽɐɒɄɏɇɍɒɛɒɘɋ ɈȽɇ ȽɎɍɅȽɏɏɠɋɂɒɂ ɒɍɋ ȽɎɟ
ɒɄɋɎȽɏȽɒɂɒȽɊɚɋɄɈȽɒəɈɉɇɐɄɈȽɒəɒȽɂɎɂɇɐɟɁɇȽɒɘɋɈɏɜɐɂɘɋ
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ȝȤȝȦȤȪȞȬȜȰȤȜ
ͳǤ  ǡ  Ǥ          
ǤʹǤǡǣ ǢͳͻͻͶ
ʹǤ     Ǥ             ǣ
ǡǡǤǤʹͲͲ
͵Ǥ 
ͶǤ  Ǧ    ȋʹͲͳʹȌ
ͷǤ  Ǥ   ǣǡ ǡ ǣ
     ʹͲͲͲ Ȃ ʹͲͳͲ           
ǤǤʹͲͲͺ
Ǥ  Ǧ       Ǥ     Ǥ
    ȋʹͲͲͶȌ
Ǥ  Ǥ Ǥ ǣ 
  ʹͲͲͲȂʹͲͳͲ     
 ͵͵ǡͶǡͳʹ͵ȂͳͷʹʹͲͲͺ
ͺǤ    Ǥ   ǣ  ʹͲͳ         
     ǡ       
          Ǥ     Ǥ
ʹͲͳǢͶȋȌǣͳǦͺ͵Ǥ
ͻǤ Ø±   Ǥ         ǣ      
           ȋ Ȍ
   Ǥ ʹͲͳ ǢʹͷȋȌǣʹͲͲͲǦʹʹǤ ǣ ͳͲǤͳͲͲȀͲͲͷͺǦͲͳǦͶͶǦǤ
ʹͲͳͳǤ
ͳͲǤ           ȋ Ȍ   
Ǧ   ʹͲͳͷ
ͳͳǤ           ȋ Ȍ   
   ʹͲͳͷ
ͳʹǤ Ǥ  ǣ Ǧ
  Ǧ           Ǧ 
  ʹͲͳͺ
ͳ͵Ǥ    Ǥ      Ǧ     
      ʹͲͳ
ͳͶǤ             
  ʹͲͳ͵
ͳͷǤ  Ǥ ǣ 
 Ǥ ʹͲͳͶǢͳͳʹȋͷȌǣͺͳȂʹ͵
ͳǤ Ǧ Ǥ    
ǣ   ƬǤ͵ͳǡǤͻǡʹͲͳͷ




Ǽ  Ǧ    
  ǡ  ǡ  
 ǽǤ

 Ǥ    
ǣ ǤʹͲͳͷ
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Οσφυαλγία - Οσφυϊκή Ριζίτιδα
Καμπέρη Παναγιώτα - Αναισθησιολόγος

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

Εικ. 2

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

Εικ. 3

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

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

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

υπερβαίνει τις 2-3 ημέρες. Η

Φαρμακευτική αγωγή
Στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας με φαρμακευτική αγωγή, συνήθως δεν συνιστώνται οι
μονοθεραπείες, αλλά ο συνδυασμός φαρμάκων.
Αμτιφλεγμονώδη
Χορηγούνται στον οξύ αλλά και στον χρόνιο πόνο. Παίζουν πρωταρχικό ρόλο καλύπτοντας
θεραπευτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών. Τα φάρμακα αυτά διακρίνονται στα νεότερα
(εκλεκτικοί αναστολείς της cox-2), στα οποία εντάσσονται η μελοξικάμη (movatec) και οι κοξίμπες,
ετεροκοξίμπη (arcoxia) και η σελεκοξίμπη (celebrex) τα οποία έχουν σαφώς λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες από το πεπτικό και τα νεφρά. Στα κλασικά αντιφλεγμονώδη έχουν ενταχθεί τα νεότερα
παράγωγα της οξικάμης, όπως η λερνοξικάμη (xefo) και η σινοξικάμη (sinartrol).
Μυοχαλαρωτικά
Μειώνουν τον τόνο των σκελετικών μυών και συνιστώνται για μικρό χρονικό διάστημα. Χορηγούνται
στην οξεία οσφυαλγία και τα συνηθέστερα είναι η κορισοπροδόλη (sirtalud), η ορφεναδρίνη (norflex,
norgesic) και η διαζεπάμη (stedon, valium)
Αντικαταθλιπτικά
Χορηγούνται σε χρόνια οσφυαλγία με ή χωρίς ριζιτικό πόνο, καθώς και για την αντιμετώπιση του
άγχους και των διαταραχών ύπνου που συχνά συνοδεύουν την χρόνια οσφυαλγία. To σκεύασμα που
χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η βενλαφαξίνη (effexor)
Αντιεπιληπτικά
Χορηγούνται στην χρόνια οσφυαλγία και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση του οξέος
διαξιφιστικού ριζιτικού πόνου καθώς και της υπεραλγησίας, αλλοδυνίας και καυσαλγίας που συχνά
χαρακτηρίζουν τον ριζιτικό πόνο. Φάρμακα επιλογής είναι η γκαμπαπεντίνη (neurontin) και η
πρεγκαμπαλίνη (lyrica)
Ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η κεταμίνη, η οποία χορηγείται στην χρόνια οσφυαλγία εφόσον η συνήθης
θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική και ο πόνος είναι ριζιτικός και πολύ έντονος.
Οπιοειδή
Χορηγούνται στην οξεία αλλά και στη χρόνια οσφυαλγία. Η χορήγησή τους πρέπει να είναι σύμφωνη
με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση οπιοειδών στο μη καρκινικό πόνο.
Επεμβατικές τεχνικές
Επισκληρίδιες οσφυϊκές εγχύσεις
Η έγχυση μίγματος στεροειδούς με τοπικό αναισθητικό θεωρείται η θεραπεία εκλογής στην οσφυϊκή
ριζίτιδα με πολύ καλά αποτελέσματα. Το κορτικοειδές χρησιμοποείται λόγω της αντιφλεγμονώδους
δράσης του, η οποία αρχίζει την επόμενη ημέρα μετά την έγχυση. Η χρησιμοποίηση τοπικού
αναισθητικού καθιστά ανώδυνη την έγχυση του κορτικοειδούς και ανακουφίζει προσωρινά τον ασθενή
από τον πόνο. Επί υποτροπής της συμπτωματολογίας γίνεται επανάληψη της έγχυσης έως και τρεις
φορές με μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας.
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Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για την αποτελεσματικότητα της έγχυσης στεροειδούς με τοπικό
αναισθητικό μέσω της κλασικής επισκληρίδιας προσπέλασης (διαπεταλική). Μελέτες έχουν δείξει ότι η
διατρηματική έγχυση μέσω ακτινοσκόπησης στην πάσχουσα νευρική ρίζα, δίνει καλύτερα αποτελέσματα.
Διατρηματική έγχυση (transforaminal) σε ασθενείς με οσφυϊκή ριζίτιδα μειώνει τον πόνο σε ποσοστό 46%,
ενώ η διαπεταλική έγχυση (interlaminar) σε ποσοστό 19%. Επίσης ασθενείς με διατρηματική έγχυση
έχουν οδηγηθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις σε ποσοστό 10%, ενώ με διαπεταλική έγχυση σε ποσοστό
25%.
Εγχύσεις στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
Οι εγχύσεις αυτές γίνονται στο σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων. Γίνονται εγχύσεις
κορτικοειδών και τοπικών αναισθητικών στις αρθρικές επιφάνειες των σπονδύλων κάτω από ακτινολογικό
έλεγχο. Ο όγκος του φαρμάκου πρέπει να είναι μικρός 1-2 ml.
Απονεύρωση με υψίσυχνα ρεύματα
Εφαρμόζεται σε ανθεκτικές περιπτώσεις συνδρόμου ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων. Οι
ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις νευρώνονται από απολήξεις του έσω κλάδου του οπισθίου κλάδου του
νωτιαίου νεύρου. Ο έσω κλάδος είναι ο στόχος της τεχνικής. Χρησιμοποιούνται ειδικά ηλεκτρόδια που
εισάγονται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και χορηγείται υψηλής συχνότητας ρεύμα που προκαλεί θερμική
ο
ο
καταστροφή των νευρικών κλάδων με θερμοκρασία 50 -60 C για 90-120sec.
Υψίσυχνα ρεύματα έχουν εφαρμοστεί και στην οσφυαλγία από δισκογενή πόνο. Οι νευρικές ίνες που
ο
βρίσκονται στην περιφέρεια του ινώδους δακτυλίου καταστρέφονται με θερμοκρασία 45 C.
Διήθηση των σημείων πυροδότησης (trigger points)
Οταν υπάρχουν σημεία πυροδότησης γίνεται διήθηση των σημείων αυτών με τοπικό αναισθητικό σε
χαμηλές συγκεντρώσεις και μικρούς όγκους για να αποφευχθούν τοξικές αντιδράσεις και τοπικές βλάβες
των μυών. Χρησιμοποιούνται η προκαίνη 0,5-1%, η λιδοκαίνη 0,5% και η μπουπιβακαίνη 0,25%.
Τοπική χορήγηση βουτυλινικής τοξίνης
Είναι χρήσιμη σε ασθενείς με καλά προσδιορισμένο πόνο εξαιτίας μυϊκού σπασμού. Μελέτες έχουν
δείξει μια μεγαλύτερη διάρκεια δράσης της βουτυλινικής τοξίνης σε σχέση με τη χορήγηση τοπικών
αναισθητικών. Οταν όμως χορηγείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκληθεί μυϊκή
ατροφία.
Χημειοπυρηνόλυση
Εφαρμόζεται σε οσφυϊκή ριζίτιδα από κήλη πηκτοειδούς πυρήνα. Γίνεται ενδοδισκική έγχυση ενός
πρωτεολιτικού ενζύμου, συνήθως χειμοπαπαίνης, το οποίο διαλύει τον πηκτοειδή πυρήνα χωρίς να
επηρεάζει τον ινώδη δακτύλιο. Μπορεί να παρουσιαστούν όμως σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις από
την χειμοποπαίνη ή νευρολογικές επιπλοκές.
Διέγερση του νωτιαίου μυελού
Εφαρμόζεται σε σύνδρομα μετά πεταλεκτομή με επιμένουσα ριζοπάθεια. Για την εφαρμογή της
νευροδιέγερσης του νωτιαίου μυελού, ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια εμφυτεύονται με τοπική αναισθησία
στον επισκληρίδιο χώρο. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται μέσω υποδόριας διαδρομής με εμφυτεύσιμη
γεννήτρια. Προηγείται δοκιμαστική νευροδιέγερση πριν την οριστική εμφύτευση.
Βελονισμός
Οι θεραπευτικοί στόχοι του βελονισμού είναι η ανακούφιση από τον πόνο, μυοχάλαση και
αντιφλεγμονώδη δράση. Ενίοτε ο στόχος μπορεί να είναι απλώς η ελάττωση των δόσεων των
αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής.
Διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός (TENS)
Η αναλγητική του δράση βασίζεται στη θεωρία της πύλης του Melzack και ο ερεθισμός γίνεται με την
τοποθέτηση ηλεκτροδίων στα αντίστοιχα δερμοτόμια σε σχέση με τον πόνο, εφαρμόζοντας υψηλή
συχνότητα και χαμηλή ένταση. Η τοποθέτησή τους είναι επικουρική στα άλλα μέσα αντιμετώπισης της
οσφυαλγίας.
Φυσιοθεραπεία
Υπέρηχοι, ηλεκτρομαλάξεις, διαθερμίες κ.α έχουν τη θέση τους στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας, αν
και πολλοί ερευνητές αμφισβητούν τον ρόλο τους.
Στην οξεία φάση της οσφυαλγίας δεν ενδείκνυται η φυσιοθεραπεία.
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Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο ή υποτροπιάζουσα οσφυαλγία πρέπει να παραπέμπτονται για εφαρμογή
του κατάλληλου προγράμματος αποκατάστασης, πρόληψης, ανάπτυξη αντοχής, γυμναστικής Mc Kenzie
και εκπαίδευσης (σχολείο για οσφυαλγία – back-school)
Το σχολείο για οσφυαλγία, πρόκειται για συστηματικά σεμινάρια εκπαίδευσης των πασχόντων ή των
θεραπευθέντων που τους ενημερώνουν αλλά και τους υποστηρίζουν ψυχολογικά, ώστε να μπορούν να
αυτοδιαχειρίζονται τα προβλήματα της οσφυαλγίας. Σύμφωνα με μελέτες, οι σχολές αυτές κατόρθωσαν
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και να μειώσουν σημαντικά τις ημεραργίες και τα
χρηματικά ποσά αποζημιώσεων των πασχόντων.
Χειρουργική θεραπεία
Απόλυτη ένδειξη για χειρουργική επέμβαση αποτελεί το σύνδρομο ιππουρίδας, κατάσταση που
ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ως μόνη ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης.
Σχετική ένδειξη θεωρείται ο πόνος που παρά τη θεραπεία διάρκειας ενός τριμήνου με όλες τις άλλες
μεθόδους εμφανίζει προοδευτική επιδείνωση, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από νευρολογικά ελλείματα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μελέτη, τα άτομα τα οποία χειρουργήθηκαν για ισχιαλγία από
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και αυτά τα οποία δεν χειρουργήθηκαν, στην παρέλευση της δεκαετίας
είχαν την ίδια έκβαση ως προς τα προεξέχοντα συμπτώματα, εργασία και αναπηρία τους. Επίσης, τα
άτομα με στένωση σπονδυλικού σωλήνα που χειρουργήθηκαν και αυτά που αντιμετωπίστηκαν
συντηρητικά, στην οχταετία με δεκαετία είχαν τα ίδια αποτελέσματα ως προς την οσφυαλγία, τα
προεξέχοντα συμπτώματα και το βαθμό ικανοποίησης.
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ȞȠȨȤȥȢȞȬȜȧȧȜȮȠȤȜȯȫȪȯȬȞȠȤȪȯȯȞȠȤȜȭ



ȠȫȤȮȬȪȫȢȞȤȜȮȢȨȫȜȬȜȥȪȦȪȯȣȢȭȢȮȢȭ
ȰȜȬȧȜȥȠȯȮȤȥȢȭȟȜȫȜȨȢȭǡȮȢȨȪȦȪȥȦȢȬȳȭȢȮȳȨ
ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȳȨȀȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȳȨȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨȥȜȤ
ȮȢȟȢȧȤȪȯȬȞȤȜȧȢȮȬȳȳȨȜȭȣȠȨȳȨ
ȋȰȠȥͷͲͷȀȯȪȟȟȀͳ͵ǤͳͲǤʹͲͳȌ



ȠȫȤȭȮȢȧȪȨȤȥȢȪȧȜȟȜȠȬȞȜȭȤȜȭȞȤȜȮȢȨ
ȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȠȫȳȟȯȨȳȨȭȯȨȟȬȪȧȳȨ


ȜȨȮȤȧȠȮȳȫȤȭȢȜȭȣȠȨȪȯȭȧȠ
ȪȭȰȯȜȦȞȤȜ




ȜȫȬȤȦȤȪȭʹͲͳͺ
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ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜ
ȫȠȬȤȠȱȪȧȠȨȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ
ȫȬȪȦȪȞȪȭȞȠȨȤȥȪȯȞȬȜȧȧȜȮȠȜǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶ
ȠȤȭȜȞȳȞȢȭȯȨȮȪȨȤȭȮȢȪǤȠǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ
ȧȠȣȪȟȪȦȪȞȤȜȜȨȜȫȮȯȩȢȭȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȪȥȜȤȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȪȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪȪȭȰȯȜȦȞȤȜȭǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
ȟȤȜȞȨȳȭȠȤȭ ͳͲȫȪȯȜȨȮȤȭȮȪȤȱȪȯȨȭȮȪȨȭȯȞȥȠȥȬȤȧȠȨȪȥȦȤȨȤȥȪȜȦȞȪȬȤȣȧȪǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
ȠȤȭȜȞȳȞȢǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
ȭȥȪȫȪȭȮȪȯȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪȯǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
ȟȤȜȞȨȳȭȢȂȮȜȩȤȨȪȧȢȭȢȋ  ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
ȦȠȤȮȪȯȬȞȤȥȪȮȢȮȜƬȲȯȱȪȥȪȤȨȳȨȤȥȪȤȫȜȬȜȞȪȨȮȠȭǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲ
ȦȞȪȬȤȣȧȪȭȟȤȜȱȠȤȬȢȭȢȭȧȢȠȤȟȤȥȢȭȪȭȰȯȜȦȞȤȜȭȋȱȳȬȤȭȬȤȡȤȮȤȥȢȭȯȨȟȬȪȧȢȌͳͲ
ȦȞȪȬȤȣȧȪȭȟȤȜȱȠȤȬȢȭȢȭȪȭȰȯȜȦȞȤȜȭȧȠȬȤȡȤȮȤȥȢȭȯȨȟȬȪȧȢǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳ
ȭȯȨȪȦȤȥȢȠȥȮȤȧȢȭȢȥȜȤȟȤȜȱȠȤȬȤȭȢȮȪȯȜȭȣȠȨȪȯȭǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵
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ȠȫȤȭȮȢȧȪȨȤȥȢȪȧȜȟȜȠȬȞȜȭȤȜȭȠȫȳȟȯȨȳȨȭȯȨȟȬȪȧȳȨ
ȝɍɀɇȽɒɃɛɑȞɏɄɀɟɏɄɑȋȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȌǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȟȀɋɒɛɑȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ
ȮɊɛɊȽɒɍɑȞǤȨǤȨǤȣǤȜǤǼȢȭȳȮȢȬȤȜǽǡȫɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȠɉɉɄɋɇɈɛɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȋȠȜȠȌ
ȜɉɂɌɍɎɍɠɉɍɓ Ȃ ȝɏȽɖɋɍɠ ȠɓɋɍɊɜȽǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ
ȤȽɒɏɂɜɍɓ ȫɟɋɍɓ ȞǤȜǤȨǤȜǤ ǼȜȞǤ  ȭȜȝȝȜȭǽǡ ȞɂɋǤ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȣɂɏȽɎɂɜȽɑȫɟɋɍɓɈȽɇȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜȌ
ȜɊɊəɏɇȧɇɖȽɛɉǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȟȀɋɒɛɑȠȭȯȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑǡȠɎɇɐɒȀɈɟɑȯɎɂɠɅɓɋɍɑ
ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ Ƭ ȜɋȽɈɍɠɔɇɐɄɑ ȰɏɍɋɒɜɁȽɑ ȞǤȪǤȨǤ ȥɄɔɇɐɇəɑ  ǼȪȤ ȜȞȤȪȤ
ȜȨȜȬȞȯȬȪȤǽǡȧɚɉɍɑȠɉɉɄɋɇɈɛɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȜɋȽɐɒȽɐɜɍɓ ȠɊɊȽɋɍɓɛɉǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑ ȟȀɋɒɛɑ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠ
ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ ȧɍɋəɁȽɑ ȫɟɋɍɓ ȞǤȨǤ ȠɉɂɓɐɜɋȽɑ ǼȣȬȤȜȭȤȪǽ ǽǡ ȫɏɟɂɁɏɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ
ȝȽɀɁȽɒɉɛ ȥɓɏɇȽɈɛǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ Ƞȭȯ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ ȤȽɒɏɂɜɍɓ
ȫɟɋɍɓȞǤȨǤȜǤǼȞǤȞȠȨȨȢȧȜȮȜȭǽǡȞɂɋǤȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑȟǤȭǤȠɉɉɄɋɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ
ȥȽɏȽɋȽɐɒəɐɄȱɏɓɐɍɠɉȽǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡɚɉɍɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȥɍɈɈɜɋɄɑȥɓɏɇəɈɍɑǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȭɓɋɒɍɋɇɐɒɛɑȟȀɋɒɛɑȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠȮɊɛɊȽɒɍɑ
ƬȤȽɒɏɂɜɍɓȫɟɋɍɓȞǤȨǤȜɇɀɜɍɓǡȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȠɉɉɄɋɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ
ȥɍɓɏɍɠɈɉɄ ȠɇɏɛɋɄǤ  ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȞǤȨǤȜǤ
ǼȤȫȫȪȥȬȜȮȠȤȪǽǡ ȫɏɟɂɁɏɍɑ ȧɂɐɍɀɂɇȽɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ ȫȽɀɈɟɐɊɇɍɓ Ȥɋɐɒɇɒɍɠɒɍɓ ȫɟɋɍɓ
ȋǤ ǤǤȌ
ȧɎȽɒɇɐɒəɈɄ ȱɏɓɐəɋɅɄǤ  ȠɎɜɈɍɓɏɄ ȥȽɅɄɀɛɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑ ȤȽɒɏɇɈɛɑ ȭɖɍɉɛɑ
ȠȥȫȜǡȝʅȫȽɋǤȥɉɇɋɇɈɛȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑȫǤȞǤȨǤǼȜȮȮȤȥȪȨǽǡȧɚɉɍɑȟǤȭǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
Ȩɒəɋɍɓ ȰɘɒɂɇɋɛǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ  ȨɍɐɍɈɍɊɂɜɍ
ǼȠȬȬȤȥȪȭȨȮȯȨȜȨǽǡȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑȟǤȭǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈɛɑȠɒȽɇɏɂɜȽɑȋȠȜȠȌ
ȭɇȽɔəɈȽ ȤɘəɋɋȽǤ  ȥȽɅǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɜȽɑǦȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ Ƭ ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑ Ȝɀɘɀɛɑ
ȠȥȫȜǡȟȀɋɒɏɇȽȜǯȜɋȽɇɐɅȀɈɛɑȥɉɇɋɇɈɛɑǦȥɚɋɒɏɍɓȣɂɏȽɎɂɜȽɑȫɟɋɍɓȫȽɋȀɈɍɠȨɍɐǤȜɅɄɋɣɋ
ǼȜȬȠȮȜȤȠȤȪǽǡ ȜɋɒɇɎɏɟɂɁɏɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ ɈȽɇ ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑ
ȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜǤȌ
ȭɒȽɓɏɍɎɍɠɉɍɓ ȠɓɊɍɏɔɜȽǤ ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡ ȟȀɋɒɏɇȽ Ƞȭȯ ȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠ ȮɊɛɊȽɒɍɑ Ƭ
ȤȽɒɏɂɜɍɓ ȫɟɋɍɓ ȞǤȨǤȜǤ ǼȥȜȮǽǡ   ȧɚɉɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ ȣɂɏȽɎɂɜȽɑ ȫɟɋɍɓ ɈȽɇ
ȫȽɏɄɀɍɏɇɈɛɑȰɏɍɋɒɜɁȽɑȋȫȜȬȢǤȭȯǤȜǤȌ
ȱɏɍɋəȠɉɚɋɄǤȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɟɀɍɑǡȠɎɇɊɂɉɛɒɏɇȽȜʅȜɋȽɇɐɅȀɈɍɠȮɊɛɊȽɒɍɑƬȤȽɒɏɂɜɍɓȫɟɋɍɓ
ȞǤȨǤ ȨɜɈȽɇȽɑǦ ȫɂɇɏȽɇə ǼȜȞȤȪȭ ȫȜȨȮȠȦȠȢȧȳȨǽǡ ȧɚɉɍɑ ȟǤȭǤ ȠɉɉɄɋɇɈɛɑ ȠɒȽɇɏɂɜȽɑ
ȜɉɀɍɉɍɀɜȽɑ

ȭȯȨȮȪȨȤȭȧȪȭȪȧȜȟȳȨȠȬȞȜȭȤȜȭȂȠȫȤȧȠȦȠȤȜȥȠȤȧȠȨȳȨ
ȣɄɏȽɜɍɑ ȠɉɂɓɅɚɏɇɍɑǤ ȞɂɋɇɈɟɑ ȤȽɒɏɟɑǡ ȟȀɋɒɛɑ ȠǤȭǤȯǤǡ ȞɂɋɇɈɟɑ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑ ɒɄɑ ȤȽɒɏɇɈɛɑ
ȠɒȽɇɏɂɜȽɑȜɅɄɋɣɋ
ȧɛɒɏɍɓ ȫȽɋȽɀɇɣɒȽǡ ǡǤ ȫȽɅɍɉɟɀɍɑǤ ȭɓɋɂɏɀəɒɄɑ ȞɂɋɇɈɍɠ ȞɏȽɊɊȽɒɚȽ ȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑ
ȫɍɁɄɊȽɒəɑȤɘəɋɋɄɑǤȰȽɏɊȽɈɍɎɍɇɟɑǤȠɇɁɇɈɟɑȭɠɊȾɍɓɉɍɑȞɂɋɇɈɍɠȞɏȽɊɊȽɒɚȽȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑ

ȞȬȜȧȧȜȮȠȤȜȥȢȯȫȪȭȮȢȬȤȩȢ
ȥȽɈɍɠɒɄȰɘɒɂɇɋɛ
ȦɂɀəɋɒɄȧȽɏɜȽ

ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϯ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϰ



ȫȬȪȦȪȞȪȭȞȠȨȤȥȪȯȞȬȜȧȧȜȮȠȜ



ȮɍȯɎɍɓɏɀɂɜɍȯɀɂɜȽɑȾɏɜɐɈɂɒȽɇɐɂɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɓɉɍɎɍɜɄɐɄɑɊɇȽɑɊɂɀəɉɄɑɊɂɒȽɏɏɓɅɊɇɐɒɇɈɛɑ
ɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɑɎɏɍɑɟɔɂɉɍɑɒɍɓȫɍɉɜɒɄǤȭɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋȽǡɐɂɊɜȽɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɁɇȽɐɔəɉɇɐɄɑɒɄɑ
ɒȽɖɠɒɂɏɄɑ ɁɇəɀɋɘɐɄɑǡ ɒɄɑ ȾɚɉɒɇɐɒɄɑ ɅɂɏȽɎɂɜȽɑǡ ɒɄɑ ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɂɏɄɑ
ɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɑɒɘɋȽɐɅɂɋɣɋȽɉɉəɈȽɇɒɄɑɎɉɚɍɋȽɎɍɁɍɒɇɈɛɑɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɑɒɘɋɎɟɏɘɋɀɇȽ
ɒɄɋɓɀɂɜȽǡɚɖɂɇɎɏɍɖɘɏɛɐɂɇȽɎɟɒɍɋȧəɇɍɒɍɓʹͲͳɐɂȽɋȽɐɠɐɒȽɐɄɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑɀɇȽɒɄɋ
ɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄ ɒɄɑ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑ ɁȽɎəɋɄɑǡ ɒɄɋ ɈȽɒəɏɒɇɐɄ ɈȽɇ ɂɎɂɌɂɏɀȽɐɜȽ ɒɘɋ
ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋȀɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋɈȽɇɒɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽɊɄɒɏɣɘɋȽɐɅɂɋɣɋǤ

Ȣ ȠɎɇɒɏɍɎɛ Ƚɓɒɛ ɂɜɋȽɇ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɀɈɏɇɐɄ ɈȽɇ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ ɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋ ɈȽɇ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋ ɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄɑ ɐɒɄɋ ɈɉɇɋɇɈɛ ɎɏəɌɄǡ Ɋɚɐɘ ɒɄɑ
ɂɋɐɘɊəɒɘɐɛɑ ɒɍɓɑ ɐɒɇɑ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɚɑ ɂɔȽɏɊɍɀɚɑ ɓɀɂɜȽɑǤ ȫȽɏəɉɉɄɉȽ ɎɏɍɘɅɂɜɒȽɇ Ʉ
ȽɋəɎɒɓɌɄ ɈɉɇɋɇɈɣɋ ɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɂɋɐɘɊȽɒɘɅɍɠɋ ɐɒȽ ɎɉɄɏɍɔɍɏɇȽɈə
ɐɓɐɒɛɊȽɒȽ ɒɘɋ ɋɍɐɍɈɍɊɂɜɘɋ ɈȽɇ ɅȽ ɁɇȽɐɓɋɁɂɅɍɠɋ Ɋɂ ɒɍ ɐɠɐɒɄɊȽ ɒɘɋ ȥɉɂɇɐɒɣɋ
ȠɋɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋ ȨɍɐɄɉɜɘɋǡ Ʉ ȽɋəɎɒɓɌɄ ɈȽɇ  ɂɋɐɘɊəɒɘɐɄ ɐɒɄ ɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄ ɂɋɟɑ
ɐɓɋɍɎɒɇɈɍɠɇȽɒɏɇɈɍɠɇɐɒɍɏɇɈɍɠǡɄȽɋəɎɒɓɌɄɒɍɓȜɒɍɊɇɈɍɠȢɉɂɈɒɏɍɋɇɈɍɠȰȽɈɚɉɍɓȜɐɅɂɋɛ
ɈȽɇɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽȧɄɒɏɣɘɋȱɏɍɋɜɘɋȫȽɅɛɐɂɘɋǤ

ȢɐɠɋɒȽɌɄɒɘɋɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋɈȽɇɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋȾȽɐɜɐɒɄɈɂɐɒɇɑɂɇɐɄɀɛɐɂɇɑ
ɒɘɋ Ƚɋɒɜɐɒɍɇɖɘɋ ȠɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɣɋ ȪɊəɁɘɋ ȠɏɀȽɐɜȽɑ ȽɎɍɒɂɉɍɠɊɂɋɘɋ ȽɎɟ ɇȽɒɏɍɠɑ Ɋɂ
ȽɎɍɁɂɁɂɇɀɊɚɋɄɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄǡɂɌɂɇɁɜɈɂɓɐɄɈȽɇɂɊɎɂɇɏɜȽɐɒɍɂɈəɐɒɍɒɂɀɋɘɐɒɇɈɟȽɋɒɇɈɂɜɊɂɋɍǤ

ȜɎɣɒɂɏɍɑ ɐɒɟɖɍɑ ɂɜɋȽɇ ɋȽ ȽɎɍɒɂɉɚɐɍɓɋ ɒȽ  ɂɏɀȽɉɂɜȽ Ƚɓɒə ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɓɀɂɜȽɑ ɚɋȽ
ɖɏɛɐɇɊɍ ȾɍɛɅɄɊȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɈȽɋɟɋɘɋ ɍɏɅɛɑ ɈɉɇɋɇɈɛɑ ɎɏȽɈɒɇɈɛ Ɋɂ ɐɒɟɖɍ ɒɄɋ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛ ɎȽɏɍɖɛ ɔɏɍɋɒɜɁȽɑ ɓɀɂɜȽɑǡ Ƚɉɉə ɈȽɇ ɚɋȽ ɂɏɀȽɉɂɜɍ ɐɓɉɉɍɀɛɑ Ɋɂɀəɉɘɋ
ɁɂɁɍɊɚɋɘɋȋȌɀɇȽɒɄɉɛɗɄȽɎɍɔəɐɂɘɋɐɖɂɒɇɈɣɋɊɂɎɍɉɇɒɇɈɚɑɓɀɂɜȽɑǤ

ȠɓɖȽɏɇɐɒɍɠɊɂ ɅɂɏɊə ɟɐɍɓɑ ɂɏɀəɐɒɄɈȽɋ Ɋɂ ɐɓɋɚɎɂɇȽǡ ɓɎɂɓɅɓɋɟɒɄɒȽ ɈȽɇ ɅɓɐɜȽ ɒɍɓ
ɎɏɍɐɘɎɇɈɍɠɒɍɓɑɖɏɟɋɍɓɀɇȽɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɍɓɚɏɀɍɓǤ



ȞɇɣɏɀɍɑȞɇȽɋɋɟɎɍɓɉɍɑ
ȞɂɋɇɈɟɑȞɏȽɊɊȽɒɚȽɑȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓȯɀɂɜȽɑ
ȫɏɟɂɁɏɍɑɒɄɑȠɎɇɒɏɍɎɛɑɀɇȽɒɄɋɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɒɄɑɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑɁȽɎəɋɄɑǡ
ɒɄɋɍɉɍɈɉɛɏɘɐɄɒɘɋɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈɣɋȀɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɣɋɎɏɘɒɍɈɟɉɉɘɋɈȽɇ
ɒɄɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽɊɄɒɏɣɘɋȽɐɅɂɋɣɋ

ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϰ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϱ



ȠȤȭȜȞȳȞȢȭȯȨȮȪȨȤȭȮȢȪǤȠ


ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϱ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϲ



ȧȠȣȪȟȪȦȪȞȤȜȜȨȜȫȮȯȩȢȭȫȬȳȮȪȥȪȦȦȳȨ





ɅɆɃɈɉɅɃȰȿȳɃɆȻȺɀɃɉȴȻȰȳɁɏɇȸɇ

ϭ
Ȱʌʖɿʃɼȵʋʀʍʃɸʗɻ
Ͳȴɿɳɶʆʘʍɻ
ȴɿɳɶʆʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ȰͿȾʄɿʆɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ
ȲͿɅɲʌɲʃʄɿʆɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ȳͿȵʌɶɲʄɸʀɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎ

Ϯ
ȵʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻ
Ʌɲʌɳʅɸʏʌʉɿɹʃɴɲʍɻʎɶɿɲʏɻʆɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉɸʌɶɲʄɸʀʉɶɿɲʏɻʆ
Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻʏɻʎɹʃɴɲʍɻʎ
Ȱʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʍʏɻɲɶʘɶɼ

ɇʏɳɷɿʉɁʊʍʉʐ
ȵʆɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆɻɌɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ
Ȱɶʘɶɼ;dϰɼdϱͿ

ɍʌʉʆɿʃʊȴɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿ
ʆɲʅɸʍʉʄɲɴɸʀɶɿɲʏɻʆ
ɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻͬ
ɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ



Ʌʉɿɲʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;ɷɸʀʃʏɸʎͿ
Ʌʉɿɲʋɲʌɲʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ;ɷɸʀʃʏɸʎͿ

Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎɸʃɷʉʖɹʎɶɿɲʏɻʆʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʅɸɴɳʍɻʏɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲɹʃɴɲʍɻʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎ














ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϲ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϳ



ȟȤȜȞȨȳȭȮȤȥȪȥȜȤȣȠȬȜȫȠȯȮȤȥȪȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪ
ȪȭȰȯȜȦȞȤȜȭ


ȟȤȜȞȨȳȭȠȤȭ ͳͲɎɍɓȽɋɒɇɐɒɍɇɖɍɠɋɐɒɍɋɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɈɉɇɋɇɈɟȽɉɀɟɏɇɅɊɍ
ͷͶǤͶȪɐɔɓȽɉɀɜȽɊɂɇɐɖɇȽɉɀɜȽ

ͷͶǤͷȪɐɔɓȽɉɀɜȽ
ȪɐɔɓȽɉɀɜȽ
ȥȽɒȽɎɟɋɄɐɄɒɄɑɍɐɔɠɍɑ
ȪɐɔɓȽɉɀɜȽ
ȠɌȽɇɏɍɠɋɒȽɇǣɍɐɔɓȽɉɀɜȽǣ
ȈɎɍɓɍɔɂɜɉɂɒȽɇɐɂɎȽɏɂɈɒɟɎɇɐɄɊɂɐɍɐɎɍɋɁɓɉɜɍɓɁɜɐɈɍɓȋͷͳǤʹȌ
ȈɊɂɇɐɖɇȽɉɀɜȽȋͷͶǤͶȌ

ͷͶǤͳȫȽɅɛɐɂɇɑɋɂɓɏɇɈɣɋɏɇɃɣɋ
ȨɂɓɏɜɒɇɁȽɛɏɇɃɜɒɇɁȽǣ
ȈɍɐɔɓɝɈɛȧȥȜ
ȈɍɐɔɓɍɝɂɏɛȧȥȜ
ȈɅɘɏȽɈɇɈɛȧȥȜ
ȬɇɃɜɒɇɁȽȧȥȜ
ȠɌȽɇɏɍɠɋɒȽɇǣɋɂɓɏȽɉɀɜȽɈȽɇɋɂɓɏɜɒɇɁȽȋͻǤʹȌ
ɏɇɃɜɒɇɁȽɊɂǣ
ȈɁɇȽɒȽɏȽɖɛɍɐɔɓɝɈɍɠɈȽɇəɉɉɍɓɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓȋͷͳǤͳȌ
ȈɐɎɍɋɁɠɉɘɐɄȋͶǤʹȌ
ȴɉɉɂɑɎȽɅɛɐɂɇɑɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ȫɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇǣɎȽɅɛɐɂɇɑɅɘɏȽɈɇɈɍɠǡɅɘɏȽɈɍɍɐɔɓɝɈɍɠɈȽɇɍɐɔɓɝɂɏɍɠɁɜɐɈɍɓ
ͷͳǤͲ    ȫȽɅɛɐɂɇɑ ɍɐɔɓɝɈɍɠ ɈȽɇ əɉɉɍɓ ɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓ ɁɜɐɈɍɓ Ɋɂ ɊɓɂɉɍɎəɅɂɇȽ
ȋ ͻͻǤʹȗȌ
ͷͳǤͳȫȽɅɛɐɂɇɑɍɐɔɓɝɈɍɠɈȽɇəɉɉɍɓɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓɊɂɏɇɃɜɒɇɁȽȋ ͷͷǤͳȗȌ
ȤɐɖɇȽɉɀɜȽɍɔɂɇɉɟɊɂɋɄɐɂɎəɅɄɐɄɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ȠɌȽɇɏɍɠɋɒȽɇǣɍɐɔɓɝɈɛɏɇɃɜɒɇɁȽȧȥȜȋͷͶǤͳȌ

ͷͳǤʹȴɉɉɄɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɄɊɂɒȽɒɟɎɇɐɄɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ȪɐɔɓȽɉɀɜȽɍɔɂɇɉɟɊɂɋɄɐɂɎȽɏɂɈɒɟɎɇɐɄɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ

ͷͳǤ͵ȴɉɉɄɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɄɂɈɔɠɉɇɐɄɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ͷͳǤͺȴɉɉɂɑɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɂɑɎȽɅɛɐɂɇɑɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓ
ͷͳǤͻȫəɅɄɐɄɊɂɐɍɐɎɍɋɁɠɉɇɍɓɁɜɐɈɍɓǡɊɄɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɄ

ͷʹȫɟɋɍɑǡɎɍɓɁɂɋɒȽɌɇɋɍɊɂɜɒȽɇȽɉɉɍɠ
ȫɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇǣɎɟɋɍɑɎɍɓɁɂɋȽɋȽɔɚɏɂɒȽɇɐɂɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɟɏɀȽɋɍɛɎɂɏɇɍɖɛɒɍɓ
ɐɣɊȽɒɍɑ
ͷʹǤͳȱɏɟɋɇɍɑɂɎɜɊɍɋɍɑɎɟɋɍɑ
ͷʹǤʹȴɉɉɍɑɖɏɟɋɇɍɑɎɟɋɍɑ
ͷʹǤͻȫɟɋɍɑǡɊɄɈȽɅɍɏɇɐɊɚɋɍɑ


ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϳ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϴ



ȥȦȤȨȤȥȪ ȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪ ȪȭȰȯȜȦȞȤȜȭ ȧȠȀȢ ȱȳȬȤȭ ȬȤȡȤȮȤȟȤȥȢ
ȭȯȨȟȬȪȧȢ


ȠȤȭȜȞȳȞȢ

ȢɍɐɔɓȽɉɀɜȽǡɊɂɄɖɘɏɜɑɏɇɃɇɒɇɁɇɈɛɐɓɋɁɏɍɊɛȽɎɍɒɂɉɂɜɋɍɐɍɉɍɀɇɈɛɍɋɒɟɒɄɒȽɊɂȽɓɌɄɊɚɋɄ
ɂɎɜɎɒɘɐɄɐɒɍɀɂɋɇɈɟɎɉɄɅɓɐɊɟǤȢɐɘɐɒɛɁɇəɀɋɘɐɄȽɎɍɒɂɉɂɜɒɍɈɉɂɇɁɜɐɒɄɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɒɄɑ
ɋɟɐɍɓǡȽɎɍɔɂɠɀɍɋɒȽɑɊɄȽɋȽɀɈȽɜɂɑɂɏɀȽɐɒɄɏɇȽɈɚɑɂɌɂɒəɐɂɇɑɈȽɇɎȽɏȽɎɍɊɎɚɑȽɐɅɂɋɣɋǤ 
ɂɎɜɎɒɘɐɄɒɄɑɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑɐɒɍɀɂɋɇɈɟɎɉɄɅɓɐɊɟȽɀɀɜɃɂɇɒɍͺͶΨɐɒɍɓɑɂɋɛɉɇɈɂɑǡɂɋɣɐɒɄɋ
ȠɉɉəɁȽ ɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɍɇȽɎɟ ͵ͳǡΨ ɒɘɋ ȽɒɟɊɘɋ Ɏɂɏɇɀɏəɔɍɓɋ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇəɏɈɂɇȽ
ɒɍɓɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓɊɄɋɟɑǤȢȽɎɍɓɐɜȽȽɎɟɒɄɋɂɏɀȽɐɜȽɉɟɀɘɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑǡȽɀɀɜɃɂɇɒɍͳͻΨɐɒɇɑ
ɄɉɇɈɜɂɑδͷɂɒɣɋǡɊɂɊɚɐɄɁɇəɏɈɂɇȽȽɎɍɓɐɜȽɑͶǡͷɄɊɚɏɂɑǤ

Ȣ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɘɑ ǲɎɟɋɍɑ ɛ ɁɓɐɔɍɏɜȽ ɐɒɄɋ Ɏɂɏɇɍɖɛ Ɏɍɓ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍ
ɈȽɒɣɒɂɏɍ ɒɊɛɊȽ ɒɍɓ ɅɘɏȽɈɇɈɍɠ ɈɉɘȾɍɠ ɚɘɑ ɒɇɑ ɀɉɍɓɒɇȽɜɂɑ Ɏɒɓɖɚɑǡ Ɋɂ ɛ ɖɘɏɜɑ ɐɓɋɍɁɟ
ɎɟɋɍɐɒɍɈəɒɘəɈɏɍǳǤȢɍɐɔɓȽɉɀɜȽɊɎɍɏɂɜȽɁɏəɋȽɁɇȽɖɘɏɇɐɒɂɜɐɂɍɌɂɜȽȋɊɂɁɇəɏɈɂɇȽδ
ɂȾɁɍɊəɁɂɑȌǡɂɊɊɚɋɍɓɐȽȋɓɎɍɌɂɜȽȌȋɊɂɁɇəɏɈɂɇȽεɂȾɁɍɊəɁɂɑȽɉɉəδ͵ɊɛɋɂɑȌɈȽɇɖɏɟɋɇȽ
ȋɊɂɁɇəɏɈɂɇȽε͵ɊɛɋɂɑȌȋͳǦͳͲȌǤ



ȭȥȪȫȪȭȮȪȯȫȬȳȮȪȥȪȦȦȪȯ

Ȫ ɐɒɟɖɍɑ Ƚɓɒɍɠ ɒɍɓ ɎɏɘɒɍɈɍɉɉɍɓ ɂɜɋȽɇ Ʉ ɁɇɂɓɈɟɉɓɋɐɄ ɒɄɑ ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛɑ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɑ
ɒɄɑ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑ Ɋɂ ɛ ɖɘɏɜɑ ɇɐɖɇȽɉɀɜȽǡ ȽɎɂɓɅɓɋɟɊɂɋɄ ɒɟɐɍ ɐɒɄɋ ɎɏɘɒɍȾəɅɊɇȽ ɔɏɍɋɒɜɁȽ
ɓɀɂɜȽɑȽɉɉəɈȽɇɐɒɍɓɑɂɇɁɇɈɍɠɑǡɊɂȾəɐɄɒɇɑɐɠɀɖɏɍɋɂɑɁɇɂɅɋɂɜɑɈȽɒɂɓɅɓɋɒɛɏɇɂɑɍɁɄɀɜɂɑɂɎɜ
ɒɍɓɅɚɊȽɒɍɑȋͳǦͳͲȌǤ

ȠɈɒɟɑɒɍɓȽɋɒɇɈɂɇɊɚɋɍɓɒɍɓɎȽɏɟɋɒɍɑȽɉɀɍɏɜɅɊɍɓȽɎɍɒɂɉɍɠɋɒȽɈəɒɘɅɇǣ
ͳǤ ɐɠɋɁɏɍɊɍɇɎɎɍɓɏɜɁɍɑ
ʹǤ ɈȽɈɍɛɅɂɇȽɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑɐɒɛɉɄɑ
͵Ǥ ɉɍɜɊɘɌɄɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑɐɒɛɉɄɑ
ͶǤ ɈəɒȽɀɊȽɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑɐɒɛɉɄɑ
ͷǤ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɈȽɒəɒɄɋɈɠɄɐɄ
Ǥ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɐɂəɒɍɊȽδͳͺɂɒɣɋ



ȟȤȜȞȨȳȭȢȂȮȜȩȤȨȪȧȢȭȢȋ  Ȍ


Ȣ ɊɄ ɂɇɁɇɈɛ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ ɍɏɜɃɂɒȽɇ ɘɑ Ɏɟɋɍɑ ɈəɒɘɅɂɋ ɒɍɓ Ɉəɒɘ ɍɏɜɍɓ ɒɍɓ ɅɘɏȽɈɇɈɍɠ
ɈɉɘȾɍɠ ɚɘɑ ɒɇɑ ɀɉɍɓɒɇȽɜɂɑ Ɏɒɓɖɚɑǡ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɓɎɂɏȾȽɜɋɂɇ ɐɂ ɈȽɒȽɋɍɊɛ ɒɄɋ Ɏɂɏɇɍɖɛ ɒɍɓ
ɀɟɋȽɒɍɑǤ Ȣ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɐɓɋɍɁɟ ɏɇɃɇɒɇɁɇɈɟ Ɏɟɋɍ ȋɍɐɔɓȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɇɐɖɇȽɉɀɜȽȌ
ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɐɓɋɍɁɟ Ɏɟɋɍ ɐɒɍ Ɉəɒɘ əɈɏɍǡ ɍ ɍɎɍɜɍɑ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ȽɎɟ ɒɄɋ
əɐɈɄɐɄ ɎɜɂɐɄɑ ɐɂ ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄ ɋɂɓɏɇɈɛ ɏɜɃȽǤ Ȣ ɇɐɖɇȽɉɀɜȽ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ ɐɓɋɓɎəɏɖɂɇ Ɋɂ
ɍɐɔɓȽɉɀɜȽǡ Ƚɉɉə ɍ Ɏɟɋɍɑ ɐɒɍ əɈɏɍ ȽɎɍɒɂɉɂɜ ɐɓɋɛɅɘɑ ɒɍ ɎɏɍɂɌəɏɖɍɋ ɐɠɊɎɒɘɊȽǤ
ȫɂɏȽɇɒɚɏɘ ȽɜɒɇȽ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑ Ɋɂ ɇɐɖɇȽɉɀɜȽǡ ɟɎɘɑ Ʉ ɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛ ɐɒɚɋɘɐɄǡ Ʉ

ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϴ
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ϵ



ɇɂɏɍɉȽɀɍɋɜɒɇɒɁȽǡɄɍɐɒɂɍȽɏɅɏɜɒɇɁȽɒɍɓɇɐɖɜɍɓǡɒɍɐɠɋɁɏɍɊɍȽɎɇɍɂɇɁɍɠɑɈɒɉǡɅȽɎɏɚɎɂɇɋȽ
ȽɎɍɈɉɂɇɐɅɍɠɋɊɂȾəɐɄɒɍɇɐɒɍɏɇɈɟɈȽɇɒɄɋɈɉɇɋɇɈɛɂɌɚɒȽɐɄǤ

ȳɑ Ɏɏɍɑ ɒɄɋ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ɒɄɑ ɚɋɒȽɐɄɑ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓǡ Ʉ ɖɏɛɐɄ ɂɋɟɑ ɂɎɇɈɓɏɘɊɚɋɍɓ ɂɇɁɇɈɍɠ
ɂɏɀȽɉɂɜɍɓ ɀɇȽ ɒɄɋ ɈȽɒȽɀɏȽɔɛ ɒɄɑ ɚɋɒȽɐɄɑ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓ ȋɎǤɖǤ ȪɎɒɇɈɛ ȜɋȽɉɍɀɇɈɛ ȥɉɜɊȽɈȽǡ
ȜɏɇɅɊɄɒɇɈɛ ȜɋȽɉɍɀɇɈɛ ȥɉɜɊȽɈȽǡ ȭɓɋɍɎɒɇɈɟ ȠɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇɍ ȫɟɋɍɓȌ ɈȽɇ ɒɄɑ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑ ɒɍɓ ȽɐɅɂɋɍɠɑ ȋɎǤɖǤȥɉɜɊȽɈȽ  Ȍǡ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɀɇȽ ɒɄɋ ɎɇɅȽɋɛ
ɐɓɋɠɎȽɏɌɄ ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠ Ɏɟɋɍɓ ȋͶǡ Ȍǡ ɓɎɍȾɍɄɅɍɠɋ ɒɄ ɁɇəɀɋɘɐɄ ɈȽɇ ɒɄ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄȋȾɉǤȫȽɏəɏɒɄɊȽȌǤ

ȥȽɒəɒɄɁɇəɏɈɂɇȽɉɛɗɄɑɒɍɓɇɐɒɍɏɇɈɍɠɅȽɎɏɚɎɂɇɋȽɀɜɋɂɇȽɏɖɇɈɛɎɏɍɐɎəɅɂɇȽɒȽɌɇɋɟɊɄɐɄɑ
ɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑɐɂɊɜȽȽɎɟɒɇɑɎȽɏȽɈəɒɘɈȽɒɄɀɍɏɜɂɑǣ

x ȧɄ ɂɇɁɇɈɛ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽǣ Ɏɟɋɍɑ ɐɒɄɋ ɍɐɔɠǡ ɍ ɍɎɍɜɍɑ ɐɓɋɛɅɘɑ Ɂɂɋ ɂɎɂɈɒɂɜɋɂɒȽɇ
ɈəɒɘɅɂɋɒɍɓɀɟɋȽɒɍɑǤ

x ȪɐɔɓȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɏɇɃɇɒɇɁɇɈɛ ɐɓɋɁɏɍɊɛȀɏɇɃɍɎəɅɂɇȽǣ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ Ɋɂ ɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽ
Ɏɍɓ ɓɎɍɁɂɇɈɋɠɍɓɋ ɎɏɍɐȾɍɉɛ ɉɟɀɘ ɎɜɂɐɄɑȀɂɏɂɅɇɐɊɍɠ ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɑ ɋɂɓɏɇɈɛɑ
ɏɜɃȽɑǡɊɂɖȽɏȽɈɒɄɏɇɐɒɇɈəȽɇɊɘɁɜȽɑǡɈȽɠɐɍɓɑǡɋɓɀɊɍɠɈȽɇɎɟɋɍɓɐɓɋɛɅɘɑɈəɒɘɅɂɋ
ɒɍɓɀɟɋȽɒɍɑǡɊɂɏɇɃɇɒɇɁɇɈɛɈȽɒȽɋɍɊɛǤȢɏɇɃɇɒɇɁɇɈɛɐɓɋɁɏɍɊɛɊɎɍɏɂɜɋȽɐɓɋɓɎəɏɖɂɇ
Ɋɂ ɊɄ ɂɇɁɇɈɛ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽ Ƚɉɉə ɒȽ ɐɓɊɎɒɣɊȽɒȽ ɒɄɑ ɏɇɃɜɒɇɁɍɑ ɎɏɍɂɌəɏɖɍɓɋǤ ȭɒɄɋ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ȽɎɟ ɒɍ ɇɐɒɍɏɇɈɟ ɁɇȽɔȽɜɋɍɋɒȽɇ ɖȽɏȽɈɒɄɏɇɐɒɇɈə ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠ
Ɏɟɋɍɓǡ Ʉ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɂɋɟɑ ɂɇɁɇɈɍɠ ɂɏɘɒɄɊȽɒɍɉɍɀɜɍɓ ȋɎǤɖǤ ͶȌ ɊɎɍɏɂɜ ɋȽ
ɓɎɍȾɍɄɅɛɐɂɇɒɄɋɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɄɑɁɇəɀɋɘɐɄɑɈȽɇɈȽɒ̵ɂɎɚɈɒȽɐɄɒɄɅɂɏȽɎɂɜȽǤ

x ȠɇɁɇɈɛ ȽɇɒɜȽ ȋ Ȍǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ȽɎȽɇɒɂɜ əɊɂɐɄ ɁɇɂɏɂɠɋɄɐɄ ɈȽɇ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ
ȋɈȽɈɍɛɅɂɇȽǡɈəɒȽɀɊȽǡɉɍɜɊɘɌɄǡɇɎɎɍɓɏɇɁɇɈɛɐɓɋɁɏɍɊɛȌȋǡȌǤ


ȠɎɜɐɄɑǡɐɄɊȽɋɒɇɈɟɂɜɋȽɇɋȽȽɋȽɀɋɘɏɇɐɒɍɠɋǣ

x ȴɉɉȽ ȽɜɒɇȽ Ɏɍɓ Ƚɔɍɏɍɠɋ ɒɍ ɊɓɍɐɈɂɉɂɒɇɈɟ ȋɎǤɖ ɇɂɏɍɉȽɀɍɋɜɒɇɁȽǡ ɐɠɋɁɏɍɊɍ
ȽɎɇɍɂɇɁɍɠɑɊɓɟɑǡɍɐɒɂɍȽɏɅɏɜɒɇɁȽɇɐɖɜɍɓǡɂɇɁɇɈɚɑɏɂɓɊȽɒɍɎəɅɂɇɑɈɒɉȌǤ
x ȴɉɉȽ ȽɜɒɇȽ ɂɈɒɟɑ ɊɓɍɐɈɂɉɂɒɇɈɍɠ ȋɎǤɖǤɎȽɅɛɐɂɇɑɋɂɔɏɣɋǡɎȽɀɈɏɚȽɒɍɑǡɈȽɒɇɍɠɐȽɑ
ȽɍɏɒɛɑɈɒɉȌǤ


ȥɉɇɋɇɈɛɂɌɚɒȽɐɄ
R ȨɂɓɏɍɉɍɀɇɈɛ ɂɈɒɜɊɄɐɄ Ɉəɒɘ əɈɏɘɋ Ɋɂ ȾəɐɄ ɒȽ ɊɓɍɒɟɊɇȽǡ ɋɂɓɏɍɒɟɊɇȽ ɈȽɇ ɂɋ ɒɘ
ȾəɅɂɇ ȽɋɒȽɋȽɈɉȽɐɒɇɈə ȋȪ͵ǡ ȪͶǡ Ȫͷǡ ȤͳȌ ȽɊɔɍɒɂɏɟɎɉɂɓɏȽ ȋɈɇɋɄɒɇɈɟɒɄɒȽǡ
ȽɇɐɅɄɒɇɈɟɒɄɒȽǡɂɌɚɒȽɐɄɅɂɏɊɍɠǦɗɓɖɏɍɠȌ
R ȜɋȽɃɛɒɄɐɄɐɄɊɂɜɘɋɂɓȽɇɐɅɄɐɜȽɑǡɅɂɏɊɟɒɄɒȽɑǡɂɏɓɅɛɊȽɒɍɑǡɎɇɅȽɋɛɑɔɉɂɀɊɍɋɛɑ
R ȠɉɂɀɖɍɑɂɠɏɍɓɑɈɜɋɄɐɄɑɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑɐɒɛɉɄɑ
R ȠɉɂɀɖɍɑɂɎəɏɈɂɇȽɑɂɉɚɀɖɍɓɐɔɇɀɈɒɛɏɘɋɈȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɊɟɑɇɎɎɍɓɏɇɁɇɈɛɑɐɓɋɁɏɍɊɛɑ
R ȠɎɇɒɚɉɂɐɄɟɉɘɋɒɘɋɂɇɁɇɈɣɋɁɍɈɇɊȽɐɇɣɋɀɇȽɒɄɋɈɉɇɋɇɈɛɁɇȽɔɍɏɇɈɛɁɇəɀɋɘɐɄɒɄɑ
ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑ ȋɐɄɊɂɜɍ  ɈȽɇ Ƚɋəɐɒɏɍɔɍ ǡ ɂɇɁɇɈɚɑ ɁɍɈɇɊȽɐɜɂɑ
ɁɓɐɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɇɂɏɍɉȽɀɟɋɇȽɑ əɏɅɏɘɐɄɑǡ ɇɐɖɜɘɋ ȽɊɔɍɒɂɏɟɎɉɂɓɏȽǡ ɁɍɈɇɊȽɐɜȽ
ɂɉɚɀɖɍɓɐɓɋɁɏɟɊɍɓȽɎɇɍɂɇɁɍɠɑɊɓɟɑǡɈɒɉȌ


ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϵ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ

ϭϬ



ȜɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
R ȪȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑɏɍɓɒɜɋȽɑɁɂɋɐɓɋɇɐɒəɒȽɇǤ
R ȭɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎɍɓɍȽɐɅɂɋɛɑɚɖɂɇɋɂɓɏɍɉɍɀɇɈɛɐɄɊɂɇɍɉɍɀɜȽɛɂəɋɓɎəɏɖɂɇɓɎɍɗɜȽ
ɠɎȽɏɌɄɑ ɈɟɈɈɇɋɘɋ ɐɄɊȽɜɘɋǡ ɛ ɂəɋ Ʉ ȽɎɂɇɈɟɋɇɐɄ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɋȽ ɊɂɒȽȾəɉɉɂɇ ɒɄ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɒɍɓ ȽɐɅɂɋɍɠɑ ȋɎǤɖǤ ɂɎɂɊȾȽɒɇɈɛ ɅɂɏȽɎɂɜȽȌǡ ɐɓɋɇɐɒəɒȽɇ
ȽɎɂɇɈɍɋɇɐɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑɊɂ ȀɍɐɔɓɝɈɛɑɊɍɜɏȽɑɐɎɍɋɁɓɉɇɈɛɑɐɒɛɉɄɑǤ

ȦȠȤȮȪȯȬȞȤȥȪȮȢȮȜƬȲȯȱȪȥȪȤȨȳȨȤȥȪȤȫȜȬȜȞȪȨȮȠȭ



ȠɈɒɇɊəɒȽɇ Ʉ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽ ɒɍɓ ȽɐɅɂɋɍɠɑ ɈȽɇ Ʉ ɂɎɜɁɏȽɐɄ ɒɄɑ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑ ɐɒɇɑ
ɈȽɅɄɊɂɏɇɋɚɑɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒɂɑǤȠɇɁɇɈəɁɇȽɀɋɘɐɒɇɈəɂɏɀȽɉɂɜȽȋɎǤɖǤ 
ǡ   Ȍ ɊɎɍɏɍɠɋ ɋȽ ɁɇɂɓɈɍɉɠɋɍɓɋ ɒɄɋ
ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ ȋȾɉǤ ȫȽɏəɏɒɄɊȽȌǤ ȪɊɍɜɘɑǡ ɐɄɊȽɋɒɇɈɛ ɂɜɋȽɇ Ʉ ɂɎɜɁɏȽɐɄ ɒɍɓ Ɏɟɋɍɓǡ ɂɇɁɇɈə ɐɒɄ
ɖɏɟɋɇȽ Ɋɍɏɔɛ ɒɍɓǡ ɐɒɄɋ ɎɍɇɟɒɄɒȽ Ƀɘɛɑǡ ɟɎɘɑ Ƚɓɒɛ ɂɈɔɏəɃɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɜɁɇɍ ɒɍɋ ȽɐɅɂɋɛ
ȋȾɉǤ ɂɇɁɇɈə ɂɏɘɒɄɊȽɒɍɉɟɀɇȽ ȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄɑ ɎɍɇɟɒɄɒȽɑ Ƀɘɛɑǡ ɂɎɜɁɏȽɐɄɑ ɐɒɍɋ ɠɎɋɍǡ ɒɇɑ
ɐɖɚɐɂɇɑǡɒɄɋȽɎɟɉȽɓɐɄɒɄɑɃɘɛɑǡɎǤɖǤ ȌȋȾɉǤȫȽɏəɏɒɄɊȽȌǤ

ȠɎɇɎɉɚɍɋǡ ɐɂ ɈȽɒȽɐɒəɐɂɇɑ ɂɊɊɚɋɍɓɐȽɑ ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑ ɅȽ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ȽɌɇɍɉɍɀɍɠɋɒȽɇ ɍɇ
Ɂɇəɔɍɏɍɇ ɗɓɖɍɈɍɇɋɘɋɇɈɍɜ ɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ Ɏɍɓ ȽɎɍɒɂɉɍɠɋ ɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ ɈɇɋɁɠɋɍɓ ɀɇȽ
ɖɏɍɋɇɟɒɄɒȽǡɍɇɉɂɀɟɊɂɋɂɑǲɈɜɒɏɇɋɂɑɐɄɊȽɜɂɑǳǤȮɚɒɍɇɍɇɎȽɏəɀɍɋɒɂɑɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɓɋȋͶǡͷȌǣ

x ɐɓɊɎɂɏɇɔɍɏɚɑɐɘɊȽɒɍɎɍɜɄɐɄɑ
x ɈȽɒȽɅɉɇɎɒɇɈɛɐɓɊɎɒɘɊȽɒɍɉɍɀɜȽ
x ɈȽɒȽɐɒɏɍɔɍɉɍɀɜȽ
x ɎɏɣɇɊɄȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽɈȽɇɂɉȽɒɒɘɊɚɋɄɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽ
x ɎɏɍɖɘɏɄɊɚɋɄɄɉɇɈɜȽ
x ȽɀɖɣɁɄɐɓɊɎɒɘɊȽɒɍɉɍɀɜȽ
x ȽɓɌɄɊɚɋȽȽɏɖɇɈəɂɎɜɎɂɁȽɎɟɋɍɓ
x ɂɎɚɈɒȽɐɄɒɍɓɎɟɋɍɓ
x ɎɒɘɖɛɀɂɋɇɈɛɓɀɂɜȽ
x ɊɄɍɏɀȽɋɇɈɛɐɓɊɎɒɘɊȽɒɍɉɍɀɜȽ
x ɈɍɇɋɘɋɇɈɛȽɎɟɐɓɏɐɄ
x ɎɂɎɍɜɅɄɐɄɟɒɇɄɁɏȽɐɒɄɏɇɍɎɍɜɄɐɄɂɜɋȽɇɂɎɇȾɉȽȾɛɑ
x ɊɄɇɈȽɋɍɎɍɜɄɐɄȽɎɟɒɄɋɂɏɀȽɐɜȽ
x ɎɍɉɠɂɎɜɎɍɋɄɂɏɀȽɐɜȽǡȽɈȽɒəɉɉɄɉȽɘɏəɏɇȽ
x ɁɇɈȽɐɒɇɈɚɑɁɇȽɊəɖɂɑ
x ɓɎɂɏɎɏɍɐɒȽɐɜȽɛȽɋɒɜɅɂɒȽȽɎɍɓɐɜȽɒɄɑɍɇɈɍɀɚɋɂɇȽɑ
x ɓɎɂɏȾɍɉɇɈɚɑ ȽɎȽɇɒɛɐɂɇɑ ȽɎɟ ɒɄ ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɈȽɇ ȽɎȽɜɒɄɐɄ ɀɇȽ ɊɄ
ɂɋɂɏɀɟɐɓɊɊɂɒɍɖɛɐɂȽɓɒɛɋ


ȦȞȪȬȤȣȧȪȭȟȤȜȱȠȤȬȢȭȢȭȧȢȠȤȟȤȥȢȭȪȭȰȯȜȦȞȤȜȭȋȱȳȬȤȭ
ȬȤȡȤȮȤȥȢȭȯȨȟȬȪȧȢȌ
ͳǤ ȠɋɄɊɚɏɘɐɄȽɐɅɂɋɍɠɑǡɐɓɐɒəɐɂɇɑɈȽɇɍɁɄɀɜɂɑɀɇȽɁɇȽɒɛɏɄɐɄɒɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɟɒɄɒȽɑǤ
ȫȽɏɍɖɛɎɉɄɏɍɔɟɏɄɐɄɑɈȽɇɐɓɊȾɍɓɉɣɋɎɏɍɑɒɍɋȽɐɅɂɋɛɀɇȽɔɏɍɋɒɜɁȽȽɎɟɒɍɋɜɁɇɍ
ɣɐɒɂ ɋȽ ɓɇɍɅɂɒɛɐɂɇ ɅɂɒɇɈɛ ɐɒəɐɄ ɈȽɇ ɏɂȽɉɇɐɒɇɈɚɑ ɎɏɍɐɁɍɈɜɂɑ ɐɖɂɒɇɈə Ɋɂ ɒɄɋ

ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϭϬ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ











ϭϭ

ɎəɅɄɐɄǤ

ʹǤ ȠəɋɁɂɋɉȽɊȾəɋɂɇɛɁɄɅɂɏȽɎɂɜȽǡɖɍɏɛɀɄɐɄȽɋȽɉɀɄɒɇɈɣɋȋɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄȌǤ
͵Ǥ ȱɍɏɛɀɄɐɄ
ɊɄ
ɐɒɂɏɍɂɇɁɣɋ
ȽɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɘɁɣɋ
ɔȽɏɊəɈɘɋ
ȋȧȭȜȰȌ
ȋɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇ ɊɄ ɂɈɉɂɈɒɇɈɍɜ ȽɎɍɈɉɂɇɐɒɚɑ ǦͳƬʹ  ɈȽɇ ɍɇ ɈɍɌɜɊɎɂɑȌǡ
ɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɑ ɓɎɟɗɄ ɒȽ ɐɓɋɓɎəɏɖɍɋɒȽ ɋɍɐɛɊȽɒȽ ɒɍɓ ȽɐɅɂɋɍɠɑ
ȋɐɓɊɎɂɏɇɉȽɊȾȽɋɍɊɚɋɄɑ ɒɄɑ ɄɉɇɈɜȽɑȌ ɈȽɇ ɒɇɑ ɎɇɅȽɋɚɑ ȽɋɂɎɇɅɠɊɄɒɂɑ ɂɋɚɏɀɂɇɚɑ ɒɍɓɑ
ȽɎɟ ɒɍ ɀȽɐɒɏɂɋɒɂɏɇɈɟǡ ɒɍ ɈȽɏɁɇȽɀɀɂɇȽɈɟǡ ɒɍɓɑ ɋɂɔɏɍɠɑ ɈɒɉǤ ȮȽ ȧȭȜȰ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ
ɖɍɏɄɀɍɠɋɒȽɇ ɐɒɄɋ ɖȽɊɄɉɟɒɂɏɄ ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛ ɁɟɐɄ ɀɇȽ ɒɍ ɊɇɈɏɟɒɂɏɍ ɁɓɋȽɒɟ
ɖɏɍɋɇɈɟ ɁɇəɐɒɄɊȽ ȋδͳͷ ɄɊɂɏɣɋȌǤ ȜɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɒȽɈɒɇɈɛ ɂɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄ ɒɄɑ
ȽɋȽɀɈȽɇɟɒɄɒȽɑɈȽɇɒɄɑȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒȽɑɉɛɗɄɑɒɍɓɑǡɈɉɇɋɇɈɛɂɎȽɋȽɌɇɍɉɟɀɄɐɄ
ɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑǡɎȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄɒɘɋȽɋɂɎɇɅɠɊɄɒɘɋ ɂɋɂɏɀɂɇɣɋ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɎɇɅȽɋɛ
ɖɍɏɛɀɄɐɄɀȽɐɒɏɍɎɏɍɐɒȽɐɜȽɑɟɎɍɓɈɏɜɋɂɒȽɇ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɍǤ
ͶǤ ȱɍɏɛɀɄɐɄ ɈȽɇ ɊɓɍɖȽɉȽɏɘɒɇɈɣɋ ɟɎɍɓ ɈɏɜɋɂɒȽɇ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɍ ɉɟɀɘ ɚɋɒɍɋɍɓ
ɐɓɋɓɎəɏɖɍɋɒɍɑɊɓɝɈɍɠɐɎȽɐɊɍɠȋɂɎɇɎɏɟɐɅɂɒȽɐɒɍȾɛɊȽʹɛɈȽɇ͵Ȍ
ͷǤ Ȣ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ȽɐɅɂɋɣɋ ɍɎɇɍɂɇɁɣɋ ȋɊɂ ɛ ɖɘɏɜɑ ɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄȌ ȋɎǤɖǤ ɒɏȽɊȽɁɟɉɄǡ
ɈɘɁɂɞɋɄȌ ɐɓɋɇɐɒəɒȽɇ Ɋɟɋɍ ɐɂ ɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑ Ɏɍɓ Ʉ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ɒɘɋ ȧȭȜȰ
ȽɋɒɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇ ɛ ɂɜɖɂ ɐɍȾȽɏɚɑ ȽɋɂɎɇɅɠɊɄɒɂɑ ɂɋɚɏɀɂɇɂɑ ɛ ɈɏɜɅɄɈɂ
ȽɋȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɛǤ Ȣ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ȽɐɅɂɋɣɋ ɍɎɇɍɂɇɁɣɋ ɐɓɋɇɐɒəɒȽɇ ɀɇȽ ɊɇɈɏɟ Ɋɟɋɍ
ɖɏɍɋɇɈɟ ɁɇəɐɒɄɊȽ ɈȽɇ Ɋɟɋɍ ɐɒɄɋ ɍɌɂɜȽ ɔəɐɄ ȋɂɎɜ Ɉɏɜɐɂɘɑ ɈȽɇ ɈȽɒɟɎɇɋ
ɂɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄȌǤ ȟɂɋ ɐɓɋɇɐɒɣɋɒȽɇ ɍɎɇɍɂɇɁɛ ɀɇȽ ɖɏɛɐɄ ɐɂ ɖɏɟɋɇȽ ɊɄ ɂɇɁɇɈɛ
ɍɐɔɓȽɉɀɜȽǤȫɏɍɐɍɖɛȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɐɒɇɑɊɍɏɔɚɑɎɍɓɐɓɋɁɓəɃɍɋɒȽɇɊɂɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄ
ɣɐɒɂɋȽɊɄɋɓɎɂɏȾȽɜɋɂɒȽɇɄɊɚɀɇɐɒɄɐɓɋɍɉɇɈɛɄɊɂɏɛɐɇȽɁɟɐɄɒɄɑɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄɑ
ȋɎǤɖǤɈɘɁɂɞɋɄȂɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄǡɒɏȽɊȽɁɟɉɄǦɎȽɏȽɈɂɒȽɊɟɉɄȌǤ
Ǥ Ȫɇ ɂɈɉɂɈɒɇɈɍɜ ȽɋȽɐɒɍɉɂɜɑ ɂɎȽɋȽɎɏɟɐɉɄɗɄɑ ɐɂɏɍɒɍɋɜɋɄɑ ɈȽɇ ɋɍɏɂɎɇɋɂɔɏɜɋɄɑǡ ɒȽ
ɒɏɇɈɓɈɉɇɈəȽɋɒɇɈȽɒȽɅɉɇɎɒɇɈəɈȽɇɒȽȽɋɒɇɂɎɇɉɄɎɒɇɈəɁɂɋɚɖɍɓɋɇɐɖɓɏɛɒɂɈɊɄɏɜɘɐɄ
ɀɇȽɒɄɋȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɄɑɊɄɂɇɁɇɈɛɑɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑǡɂɈɒɟɑɂəɋɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇɀɇȽəɉɉɄ
ȽɇɒɜȽǤ Ɏɟ ɒȽ ɔəɏɊȽɈȽ Ƚɓɒɛɑ ɒɄɑ ɈȽɒɄɀɍɏɜȽɑǡ Ʉ ɋɒɍɓɉɍɌɂɒɜɋɄ ɓɎɍɐɒɄɏɜɃɂɒȽɇ ȽɎɟ
ɍɏɇɐɊɚɋɂɑ ɈȽɒɂɓɅɓɋɒɛɏɇɂɑ ɍɁɄɀɜɂɑ ȋȜɊɂɏɇɈȽɋɇɈɚɑȌ ɐɂ ȽɐɅɂɋɂɜɑ Ɏɍɓ Ɂɂɋ
ȽɋɒȽɎɍɈɏɜɋɍɋɒȽɇɐɒɄɋȽɏɖɇɈɛɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɅɂɏȽɎɂɜȽɊɂȧȭȜȰȀȽɋȽɉɀɄɒɇɈəǤ
Ǥ ȮȽ ɇɐɖɓɏə ɍɎɇɍɂɇɁɛ ȽɋɒɂɋɁɂɜɈɋɓɋɒȽɇ ɐɒɄɋ ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄ ɒɄɑ ɊɄ ɂɇɁɇɈɛɑ
ɍɐɔɓȽɉɀɜȽɑǡɂɈɒɟɑɂəɋɉȽɊȾəɋɍɋɒȽɇɀɇȽəɉɉɄȽɇɒɜȽǤ
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ʹǤ ȭɂɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑɐɓɋɠɎȽɏɌɄɑɏɇɃɇɒɇɁɇɈɛɑɐɓɋɁɏɍɊɛɑɊɂɓɎȽɏɈɒɟɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟ
Ɏɟɋɍ ȋɈɉɇɋɇɈɛ ɂɈɒɜɊɄɐɄ Ƭ ɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄ Ɋɂ ɂɏɀȽɉɂɜȽ Ͷǡ Ȍ ȋȾɉǤ
ȫȽɏəɏɒɄɊȽȌ ɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇ Ʉ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑ Ƚɀɘɀɛɑ ɀɇȽ
ɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɟɎɟɋɍȋȾɉǤȥɉɇɋɇɈɟɎɏɘɒɟɈɍɉɉɍɋɂɓɏɍɎȽɅɄɒɇɈɍɠɎɟɋɍɓȌǤ
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  ͳǤǤ ʹͲͳ
 ǡ ǡ  ǣ 
      ǡʹͲͳ
ǡǡ ǡǡǡ ǡ ǡǡ
 ǡ  ǡ  ǡ  Ǥ     
Ǥ   ǤʹͲͳʹǤ
 ǡ   ǡ  Ǥ      
               
Ǥ ʹͲͳͲǢͳͲǣͷͳͶǦͷʹͶ
 ǡ  ǡ  ǡ  Ǥ       
   ǣ          
  ǤʹͲͲͶǢʹͻǣͳ͵ͷͷǦͳ͵Ͳ
 ǡ   ǡ  ǡ  ǡ ʹͲͳͲǤ      
     Ǧ         Ǥ 
 ʹͲͳͲǢ͵

ɃɇɌɉȰȿȳȻȰ ϭϰ


ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȸɃɀȰȴȰȵɆȳȰɇȻȰɇȵɅɏȴɉɁɏɁɇɉɁȴɆɃɀɏɁ


x
x
x
x
x



ϭϱ

ǡǡǡǤ ǣ
      
 Ǥ  ʹͲͲǢͳͶǣͶͺǦͶͻͳ
 ǡ  Ǥ          
 Ǥ Ǥ  ǡʹͲͲͻ
      Ǥ          
ǣ ǤǢ ǢʹͲͳǤ͵ͻ
 ǡ ǡǡ ǡ Ǥ ǡʹͲͳ͵Ǥ
   Ǥ ǡ
ʹͺǡʹ
ǡǡ  ǡ    ǡǡ ǡ ǡ
 ǡ   ǡ  ǡ   ǡ ʹͲͳ͵Ǥ      
   ǣ Ǥ ǡͳͳǡ
͵ͶǡǤͲͻͷ
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ȫȵȲȪȴȳȢȭȢȲȪȢ
ȢȮȢȪȳȩȨȳȪȰȬȰȤȰȳ

DzKɇȾȵȿȵɈȻȾɃɇɅɃɁɃɇ

MYOƴƬƧƭƧƵƫƬƱƴ ƲƱƯƱƴ

y ȭɣɄɄɕɦəɎɘɗɚɝɒɦəɉɖɉɘɄɎəɣɉɘɒɔɗɋɖɦəɋəɄɘɏɄɎ

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

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

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

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

IASP,CORECURRICULUMFORPROFESSIONALEDUCATION
INPAINThirdEdition,MusculoskeletalPainp.173Ǧ180.

ƧǑǊǅǈǍǊǐǌǐǄǊǋƽ ǋǂǊ ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƽ
ǅǆǅǐǍƾǎǂ
y ȳəɎɘɈɚəɎɏɡɘɏɔɎɒɟɒɣɉɘ,ɋɔɗɛɚɄɐɇɣɄɉɣɒɄɎɋɕɎɔ

ɈɎɄɈɉɈɔɑɡɒɋɏɄɎɏɔɎɒɢɑɔɖɛɢəɖɄɚɑɄəɎɗɑɔɧɕɔɚ
ɗɝɉəɣɊɉəɄɎɑɉəɋɒɉɖɇɄɗɣɄɏɄɎɄɕɔəɉɐɉɣəɋɒɕɎɔ
ɈɄɕɄɒɋɖɢɑɚɔɗɏɉɐɉəɎɏɢɈɎɄəɄɖɄɝɢɐɦɇɟɉɖɇɄɗɣɄɘ.
y ȨɗɚɝɒɦəɋəɄɉɑɛɠɒɎɗɋɘəɖɄɚɑɄəɎɗɑɪɒɐɦɇɟ

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

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

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

y ȰɕɖɔɉɖɝɦɑɉɒɔɘɄɕɦəɋ

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

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ- ƷǌǆǄǍǐǎƿ

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

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

ɕɉɖɎɛɉɖɎɏɪɒɄɐɇɔɨɕɔɈɔɝɡɟɒ(ɈɎɠɒɔɎɓɋɈɎɄɧɐɟɒ
ɏɄəɎɦɒəɟɒɗəɋɑɉɑɅɖɠɒɋ)

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ
ƯǆǖǒǐǂǊǔǉǈǕǊǋǐǀ/ǎǆǖǒǐǂǎǐǔǐǌǐǄǊǋǐǀ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ
y ȦɚɄɎɗɌɋəɔɕɔɣɋɗɋəɟɒɕɉɖɎɛɉɖɎɏɪɒɄɐɇɔɨɕɔɈɔɝɡɟɒ

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

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ - ǆǎǕǐǑǊǔǍƾǎǐǓ ǑǝǎǐǓ
y ȨɈɎɡɇɉɖɗɋəɋɘɕɉɖɎɛɉɖɎɏɢɘɄɐɇɄɎɗɌɋəɎɏɢɘɔɈɔɧ

ɑɕɔɖɉɣɒɄɈɎɉɚɖɧɒɉɎəɋɒɉɑɕɉɎɖɣɄəɔɚɕɦɒɔɚ.Ȣɚəɦ
ɑɕɔɖɉɣɒɄɉɓɋɇɉɣɑɉɖɎɏɪɘəɋɒɚɕɉɖɅɔɐɎɏɢ
ɄɕɠɒəɋɗɋɗəɔɒɕɦɒɔɑɉəɠɄɕɦɉɣɗɔɈɔɉɖɉɌɣɗɑɄəɔɘ
ɝɄɑɋɐɢɘɡɒəɄɗɋɘ.

y ȨɅɄɗɎɏɢɡɖɉɚɒɄɕɖɔəɉɣɒɉɎɦəɎɏɄɎɑɣɄɑɦɒɔ

ɕɉɖɎɛɉɖɎɏɢɅɐɠɅɋɉɎɗɠɇɉɎɕɐɄɗəɎɏɡɘɄɐɐɄɇɡɘɗəɔ
ȫ.Ȯ.ȳ.ɔɎɔɕɔɣɉɘɑɕɔɖɔɧɒɒɄɕɄɖɄɑɉɣɒɔɚɒɄɏɦɑɄ
ɏɄɎɦəɄɒɋɅɐɠɅɋɡɝɉɎɉɕɔɚɐɟɌɉɣ.

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ - ǂǎǂǗǆǒǝǍǆǎǐǓ ǑǝǎǐǓ
y ȻɖɉɚɒɉɘɗɉɕɉɎɖɄɑɄəɎɏɠɑɔɒəɡɐɄɡɝɔɚɒɈɉɣɓɉɎɦəɎ

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

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ – ƧǏǂǑǌǐǞǍǆǎǐǓ ǑǝǎǐǓ
y ȢɒɄɛɔɖɡɘɕɖɔɉɖɝɦɑɉɒɉɘɄɕɦɑɉɐɡəɉɘɗɉɊɪɄɈɉɣɝɒɔɚɒ

ɦəɎɋɕɐɄəɡɟɘɉɓɄɕɐɔɧɑɉɒɋɚɕɉɖɄɐɇɋɗɣɄɑɕɔɖɉɣɒɄ
ɄɏɔɐɔɚɌɢɗɉɎɑɣɄɉɒəɔɕɎɗɑɡɒɋɎɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɖɔɛɢɏɄɎɋ
ɄɎəɎɔɐɔɇɣɄəɋɘɑɕɔɖɉɣɒɄɡɝɉɎɒɉɚɖɔɅɎɔɐɔɇɎɏɢɅɠɗɋ.
y ȱɄɖ’ɦɐɄɄɚəɠɔɎɌɉɖɄɕɉɣɉɘɡɝɔɚɒɔɖɎɄɏɢ

ɄɕɔəɉɐɉɗɑɄəɎɏɦəɋəɄɏɄɎɔɎ ɄɗɌɉɒɉɣɘ
ɕɄɖɄɏɔɐɔɚɌɔɧɒəɄɎɗɉ ɏɐɎɒɎɏɡɘɕɦɒɔɚ.

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

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

y ƬǌǊǎǊǋƾǓ ƾǒǆǖǎǆǓ ǔǆ ǂǔǉǆǎǆǀǓ Ǎǆ ǍǖǐǔǋǆǌǆǕǊǋƾǓ

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

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

2. ȭɉɣɟɗɋəɋɘɔɐɎɗɌɋɖɦəɋəɄɘəɟɒɎɗəɪɒɏɄəɠəɋɒ

ɏɣɒɋɗɋ,ɔɈɋɇɪɒəɄɘɗɉ
3. ȴɖɄɧɑɄəɄɄɕɦɈɎɠəɄɗɋəɟɒɑɚɪɒɏɄɎɗɉɕɉɖɎɗɗɦəɉɖɔ

ɕɦɒɔ.

y ȱɄɖɔɚɗɎɠɊɔɚɒɕɖɔɔɈɉɚəɎɏɢɄɧɓɋɗɋɗɚɒɔɈɉɧɔɒəɄɎɄɕɦ

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

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

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

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

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

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

ȴɿɳɶʆʘʍɻͲʃʄɿʆɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻ
ƫǔǕǐǒǊǋǝ Ǒǝǎǐǖ

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

(ǉǆǒǍǐǋǒǂǔǀǂ,ǆǖǂǊǔǉǈǔǀǂ ǔǕǈǎ ǙǈǌƽǗǈǔǈ)

ƦǊƽǄǎǚǔǈ- ǋǌǊǎǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ
y ƧǒǄǂǔǕǈǒǊǂǋƿ ǕǆǋǍǈǒǀǚǔǈ ǂǊǍǂǕǐǌǐǄǊǋƾǓ

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

ƦǊƽǄǎǚǔǈ- ǋǌǊǎǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ
y ƹǖǘǐǌǐǄǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ ǊǅǊǂǀǕǆǒǂ

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

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

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

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

ȦɒɉɖɇɪɒɚɕɔɅɔɋɌɔɧɑɉɒɟɒ,ȥɎɄəɠɗɉɟɒ,ɄɗɏɢɗɉɎɘ
ɝɄɐɠɖɟɗɋɘɋɉɕɎɗəɖɔɛɢəɔɚɑɚɦɘɗəɔɛɚɗɎɔɐɔɇɎɏɦɑɢɏɔɘ
ɋɖɉɑɣɄɘəɔɚɑɉəɠɄɕɦɈɎɠəɄɗɋɕɖɔɏɄɐɉɣɑɉɣɟɗɋəɔɚɕɦɒɔɚ

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

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

ƽ

ǝ

ƾ
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ƾ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
y ȶɄɖɑɄɏɔɌɉɖɄɕɉɣɄ
y ȢɏɉəɄɑɎɒɔɛɄɣɒɋɏɄɎȭȳȢȶɦɝɎɕɉɖɎɗɗɦəɉɖɔɄɕɦ10

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

ƪǆǒǂǑǆǀǂ
y ƲǂǒǆǍǃǂǕǊǋƾǓ ǕǆǘǎǊǋƾǓ

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

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

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

ƪǆǒǂǑǆǀǂ
y ȳɚɑɕɐɋɖɟɑɄəɎɏɠɄɒɄɐɇɋəɎɏɠ
y ȰɒɉɚɖɔɕɄɌɋəɎɏɦɘɕɦɒɔɘɗɚɒɚɕɠɖɝɉɎɗɚɒɢɌɟɘɗəɔɒɄɗɌɉɒɢ

ɑɉɑɚɔɗɏɉɐɉəɎɏɦɕɦɒɔɔɕɦəɉɡɝɉɎɡɒɈɉɎɓɋɇɎɄɐɢɞɋ
ɗɚɑɕɐɋɖɟɑɄəɎɏɪɒɄɒɄɐɇɋəɎɏɪɒɛɄɖɑɠɏɟɒ
y ȢɒəɎɏɄəɄɌɐɎɕəɎɏɠ
y ɄɒəɎɉɕɎɐɋɕəɎɏɠ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
y ƦǖǔǕǖǘǟǓ, ǐǊ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ ǂǎƽǒǒǚǔǈǓ ǂǑǝ

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

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

ƴǖǍǑǆǒƽǔǍǂǕǂ
y Ʃ ǄǒƿǄǐǒǈ ǅǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǈ ƾǄǋǂǊǒǈ ǉǆǒǂǑǆǀǂ ǆǀǎǂǊ

ǔǈǍǂǎǕǊǋƿ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǏƾǌǊǏǈ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ

y ƴǕǝǘǐǓ ǆǀǎǂǊ ǎǂ «ǔǟǔǐǖǍǆ» ǎƾǐǖǓ ǋǖǒǀǚǓ ǂǔǉǆǎǆǀǓ

ǂǑǝ Ǖǈ ǍǆǕƽǃǂǔǈ ǔǕǐ ǘǒǝǎǊǐ Ǒǝǎǐ

12
Μυοπεριτονιακά Σύνδρομα Πόνου
Γκλινάβου Ανδρομάχη - Αναισθησιολόγος

1

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

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

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

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

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

ƫƴƵƱƳƫƬƣ ƴƵƱƫƸƧƫƣ

ƮƶƱƲƧƳƫƵƱƯƫƣƬƣ
ƴƶƯƦƳƱƮƣ ƲƱƯƱƶ
ƬƶƳƫƵƴƣ ƮƣƳƫƣ
ƣƯƣƫƴƪƩƴƫƱƭƱƥƱƴ

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

ƫƴƵƱƳƫƬƣ ƴƵƱƫƸƧƫƣ
7.
8.
9.
10.
11.

ƮƶƱƲƧƳƫƵƱƯƫƣƬƣ
ƴƶƯƦƳƱƮƣ ƲƱƯƱƶ (Ʈ.Ʋ.ƴ.)

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

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

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

ƵǊ ǆǀǎǂǊ ǂǖǕǝ Ǖǐ ǔǈǍǆǀǐ;
¾
¾
¾

¾

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

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

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

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

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

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

ƧƲƫƦƩƮƫƱƭƱƥƫƣ
¾
¾
¾
¾
¾
¾

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

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

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

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

1998-2002 Workers’ Conpensation Band-Alberta

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

Ex. White House Physician ,Janet Travell 1976.

ƩƭƧƬƳƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƬƣ

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

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

ƫƴƵƱƭƱƥƫƬƣ

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

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

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

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

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

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

ƫƫ.ƣƯƧƲƣƳƬƧƫƣ ƪƳƧƹƩƴ
o Ʈǆǀǚǔǈ Ǖǐǖ ǆǑǊǑƾǅǐǖ Ǖǚǎ ǃǊǕǂǍǊǎǟǎ Ƥ

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

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

ƫƫƫ. ƮƧƵƣƤƱƭƫƬƧƴ-ƧƯƦƱƬƳƫƯƫƬƧƴ
ƦƫƣƵƣƳƣƸƧƴ
¾ ƶǑǆǒǐǖǒǊǘǂǊǍǀǂ

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

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

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

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

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

ƬƭƫƯƫƬƣ ƴƶƮƲƵƺƮƣƵƣ
Ƭƣƫ ƴƩƮƧƫƣ Ʈ.Ʋ.ƴ.

¾ ƧǑǊǍƾǎǐǎǕǂ Ǒǝǎǐ
¾ ƴǋǌǈǒǐǞǓ ǍǞǆǓ
¾ ƬǊǎǈǕǊǋǝǕǈǕǂǓ
¾ ƥǆǎǊǋǆǖǍƾǎǈ ǋǐǞǒǂǔǈ

ƲƱƯƱƴ

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

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

Ʀǆǎ ǂǋǐǌǐǖǉǆǀ ǅǊǂǅǒǐǍƿ ǎǆǖǒǊǋƿǓ ǐǅǐǞ

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

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

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

ƷƶƴƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ
 ƲǂǒǂǕƿǒǈǔǈ
 ƣǎǚǍǂǌǀǆǓ

ǃǈǍǂǕǊǔǍǐǞ
 ƣǔǖǍǍǆǕǒǀǆǓ
 ƲǆǒǊǐǒǊǔǍǝǓ
ǋǊǎǈǕǊǋǝǕǈǕǂǓ

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

ƹǈǌƽǗǈǔǈ:
Ʊ ǂǔǉǆǎƿǓ ǂǎǂǑǈǅƽ
ƮǂǒǋƽǒǊǔǍǂ ǔǈǍǆǀǚǎ Ǎǆ Ǎǆǌƽǎǈ

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

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

ƲǚǓ ǙƽǘǎǐǖǍǆ ǄǊǂ ǔǖǔǑǂǔǍƾǎǆǓ ǕǂǊǎǀǆǓ;
ȱʃʌɻɷɲʃʏʑʄʘʆ
ʏɲɿʆʀɲʅɸʊɺʉ
ȴɸʀʃʏɻͲ ɲʆʏʀʖɸɿʌɲ

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

ƲƳƱƴƱƸƩ

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

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

¾

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ

¾

¾

ƵƧƸƯƫƬƧƴ

ƣǖǘƾǎǂǓ, ǟǍǐǓ

ǐǔǗǞǓ, ǄǌǐǖǕǝǓ

¾

¾
¾
¾

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

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

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

ƵƧƸƯƫƬƩ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

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

ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǂ Ƶ.Ƴ.

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

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

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

ȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȑȢʌȠȜȚĲȚıȝȚțȑȢ
ȩȥİȚȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ĳȪȜȠ± ĲĮȣĲȩĲȘĲĮțĮȚʌȩȞȠȢ
ǺĮıȚȜȚțȒȉıȚȡĲıȚȡȓįȠȣ
ǿʌʌȠțȡȐĲİȚȠǹșȒȞĮȢ

 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒĲȠȣʌȩȞȠȣ
 ȉȡȩʌȠȢĮȞĲȓȜȘȥȘȢțĮȚĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȒȢ
ĲȠȣ
ȆȠȜȚĲȚıȝȚțȠȓ
ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓ
ȀȠȚȞȦȞȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

ǲțĳȡĮıȘʌȩȞȠȣ
ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢĮȞĲȓįȡĮıȘȢ
ǹȞĮȗȒĲȘıȘȚĮĲȡȚțȒȢĳȡȠȞĲȓįĮȢ
ȊʌȠįİțĲȚțȩĲȘĲĮʌȓıĲȘʌȡȠȢ
șİȡĮʌİȓĮ

ǻȚĮįȡĮıĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
 :+2
 ,$63
 ȊȆȅȊȇīǼǿǹȊīǼǿǹȈ

ǹȁȁǾȁȅ
ǻǿǹȆǹǿ

ǻǹīȍīǾȈǾ
 ǿǻȇȊȂǹȉǹ
 ȅȇīǹȃȍȈǼǿȈ

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

İșȞȩĲȘĲĮ
 ȀȠȚȞȒʌȡȠȖȠȞȚțȒțĮĲĮȖȦȖȒȒ
țȠȚȞȦȞȚțȩȣʌȩȕĮșȡȠ
 ȆȠȜȚĲȚıȝȩȢ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
 ȆĮȡĮįȩıİȚȢ
 īȜȫııĮ
 ĬȡȘıțİȓĮ
ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘıĲȠȤȫȡȠțĮȚȤȡȩȞȠ

ǹȣĲȠʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ

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

ǹȓȝĮțĮȚȠȜȩĲȘĲĮ
ıȫȝĮĲȠȢ
ǼȟİĲȐıİȚȢțĮȚ
ȣʌȠțĮĲȐıĲĮĲȠ
ʌȡȠıȠȤȒȢ
ǹȚĲȓĮĮıșȑȞİȚĮȢțĮȚ
ȐȤȡȘıĲȘșİȡĮʌİȓĮ

īȜȫııĮȑțĳȡĮıȘʌȩȞȠȣ
ȤȡȒıȘȝȘİȚįȚțȫȞ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞȀȠȚȞȦȞȚțȠȓ
ȡȩȜȠȚ ȆȡȠıįȠțȓİȢ
ǹȞĲȚȜȒȥİȚȢȖȚĮĲȠıȪıĲȘȝĮ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢȣȖİȓĮȢ

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ ıİİșȞȩĲȘĲİȢıĲȚȢǾȆǹ

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

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

 ǹıșİȞİȓȢıİțȑȞĲȡĮȩʌȠȣ
ʌȡȠıȑȡȤȠȞĲĮȚțȣȡȓȦȢȝİȚȠȞȩĲȘĲİȢ;
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȞİʌĮȡțȠȪȢĮȖȦȖȒȢ
țĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣ0İȣȡȪĲİȡĮțȑȞĲȡĮ
&OHHODQG&61(QJO0HG 

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

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

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘ ĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ ıİįȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢİșȞȩĲȘĲİȢ

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

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

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

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢȦȢʌȡȠȢĲȠȞʌȩȞȠ
ȝȑıĮıĲȘȞȓįȚĮİșȞȩĲȘĲĮ

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢȦȢʌȡȠȢĲȠȞʌȩȞȠ
ȝȑıĮıĲȘȞȓįȚĮİșȞȩĲȘĲĮ

 ȆȠȚțȓȜȠȚʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 ȂİĲȘȞĮȞĮțȐȜȣȥȘĲȠȣĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ
ÎȑȡİȣȞĮ ȖȠȞȚįȚĮțȒȢ
ȖȠȞȚįȚȫȝĮĲȠȢÎ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢȦȢʌȡȠȢĲȠȞʌȩȞȠ

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮĮȚıșȘĲȚțȫȞİȡİșȚıȝȐĲȦȞ
 īİȞİĲȚțȒıȪȞșİıȘ
 ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘİȝʌİȚȡȓĮ
 ĭȣıȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘ
 ǿįȚȠıȣȖțȡĮıȓĮ
 ǹȞĮĲȡȠĳȒ
 ȆȡȠıįȠțȓİȢ
 ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒįȚȐșİıȘ
 ȀȠȚȞȦȞȚțȠʌȠȜȚĲȚıȝȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

 ȂİĲĮȕȜȘĲȩĲȘĲĮıĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘțĮȚĮȞȠȤȒ
ıĲȠȞʌȩȞȠ

ȅʌȩȞȠȢıĲȠȣȢĮȚȫȞİȢ
 īȚĮĮȚȫȞİȢʌȩȞȠȢ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ
țȠȝȝȐĲȚĲȘȢȗȦȒȢ

ȠȢ ĮȚȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚĮȡȞȘĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘʌȡȠȢĮʌȠĳȣȖȒțĮȚ
ĮȞĮȓȡİıȘ

 ǾĮĳĮȓȡİıȒĲȠȣĮȞĮȚȡİȓĲȘȞȓįȚĮĲȘȞ
ȠȣıȓĮĲȘȢ

 įȚȢ ȑĲȠȢǾȆǹ
 įȚȢțȠȚȞȐĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
 İțǹȝİȡȚțĮȞȠȓȝİ
ȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
 įȚȢ ȑĲȠȢĮʌȫȜİȚĮıİ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢțĮȚʌȩȞȠȢ

ǼțʌĮȓįİȣıȘțĮȚĮȞȐįȡȠȝȘĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ
ıĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȠȣʌȩȞȠȣ

 ǲȡİȣȞĮȘİȝʌİȚȡȓĮĲȦȞ

ʌȡȠıȜĮȝȕĮȞȫȝİȞȦȞĮȚıșȘĲȚțȫȞ
İȡİșȚıȝȐĲȦȞıȤȘȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȑıĮĮʌȩĲȘ
ıĲȐıȘțĮȚĲȚȢĮʌȩȥİȚȢ
 ȈĲȐıȘİțİȓȞȦȞʌȠȣİʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞ ȝİ
ĮȣĲȩȞʌȠȣʌȠȞȐ

 ȀȠȚȞȦȞȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
 ǹȓıșȘıȘİȜȑȖȤȠȣțĮȚȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
 ȈȤİįȚĮıȝȩȢĲȠȣȝȑȜȜȠȞĲȠȢ

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

ǼțʌĮȓįİȣıȘțĮȚĮȞȐįȡȠȝȘĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ
ıĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǼȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȩȢʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢțĮĲȐıĲĮıȘȢ
İʌȓįȡĮıȘıĲȘȞȑȞĲĮıȘĲȘȢİʌȫįȣȞȘȢ
İȝʌİȚȡȓĮȢțĮȚıĲȘȞİȝĳȐȞȚıȘıȣȝʌİȡȚĳȠȡȫȞ
ʌȩȞȠȣțĮȚįȣıĲȣȤȓĮȢ
ǼțʌĮȓįİȣıȘțĮȚĮȞĮȝȩȡĳȦıȘıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ȝİȕȐıȘĲĮĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ÎĮȞĮțȠȪĳȚıȘĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠ

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

3ODFHERĮȞĮȜȖȘıȓĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮıȣıȤȑĲȚıȘȢ
ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢțĮȚıĲȐıȘȢıĲȠȞʌȩȞȠ
ȆȩȞȠȢ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȐįȠȝȠȪȝİȞȘİȝʌİȚȡȓĮ
īȞȦıȚĮțȒ İțĲȓȝȘıȘįȣȞȘĲȚțȐȕȜĮʌĲȚțȫȞįİȚțĲȫȞ

ȆĮȡȐȜȜȘȜȘ ȝİ
ǼțĲȓȝȘıȘĮȚıșȘĲȚțȐ ĲȦȞİʌȫįȣȞȦȞİȡİșȚıȝȐĲȦȞ

:DJHU7'3ODFHER
LQGXFHGFKDQJHVLQI05,LQWKHDQWLFLSDWLRQDQGH[SHULHQFHRISDLQ6FLHQFH 

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢʌĮȡȐȝİĲȡȠȚĲȠȣʌȩȞȠȣ
įȚĮțȠʌȒ țĮȚʌĮȡİȝȕȠȜȒ ıĲȘȡȠȒĲȘȢ
ȗȦȒȢĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

 ǼʌȫįȣȞĮİȡİșȓıȝĮĲĮ
 ǻǿǹȀȅȆǾȖȞȦıȚĮțȒȢȒȐȜȜȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȜȩȖȦĮʌȩıʌĮıȘȢ
ʌȡȠıȠȤȒȢÎ
ÎĮȡȞȘĲȚțȒ
įȚȐșİıȘİțȞİȣȡȚıȝȩȢ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢʌĮȡȐȝİĲȡȠȚĲȠȣʌȩȞȠȣ
įȚĮțȠʌȒ țĮȚʌĮȡİȝȕȠȜȒ ıĲȘȡȠȒĲȘȢ
ȗȦȒȢĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

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

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

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

ǺĮșȝȩȢįȚĮțȠʌȒȢ





İʌȫįȣȞȠ İȡȑșȚıȝĮ
ǲȞĲĮıȘ
ĮʌİȚȜȒ
ȂȘʌȡȠȕȜİȥȚȝȩĲȘĲĮ
ȂȒȞȣȝĮĮʌȩĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑȡȤİĲĮȚʌȩȞȠȢ

 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĮĲȩȝȠȣ
UĳȩȕȠȢʌȩȞȠȣ
U țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȒĲȐıȘ
U ǱȖȤȠȢȣȖİȓĮȢ

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

 ǻȚĮțȠʌȒĲȦȞʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ ȜȩȖȦĮʌȩıʌĮıȘȢĲȘȢ
ʌȡȠıȠȤȒȢ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘıĲȩȤȦȞțĮȚʌȡȠıĲĮıȓĮ
ǼȟĮȓȡİıȘıĲȩȤȠȢİȓȞĮȚȘĮʌȠĳȣȖȒ
șĮȞȐĲȠȣ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ

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

 ǻȚĮțȠʌȒĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȘȢȝȞȒȝȘȢ
ȣȥȘȜȐİʌȓʌİįĮʌȡȠıȠȤȒȢ
 ǹȣĲȩȝĮĲȘȝȞȒȝȘįİȞİʌȘȡȡİȐȗİĲĮȚ
*ULVDUW-03DLQ

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

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮĲȠȣĮıșİȞȒțĮȚ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘĮʌȩĲȠȞıȪȞĲȡȠĳȠ

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮĲȠȣĮıșİȞȒțĮȚ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘĮʌȩĲȠȞıȪȞĲȡȠĳȠ

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

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢĮʌȠĳȣȖȒȢĲȠȣĳȩȕȠȣȖȚĮ
ĲȠȞʌȩȞȠțĮȚȤȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ

 ȈȪȞįİıȘİțĲȑȜİıȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞȝİ
ĲȠȞʌȩȞȠÎ
ÎʌȚșĮȞȒıȦȝĮĲȚțȒ
ȕȜȐȕȘțȓȞįȣȞȠȢÎĮʌȠĳȣȖȒĲȘȢ
ʌȡȠıȝȠȞȒĲȠȣʌȩȞȠȣțĮȚ
ʌȡȠİȟȩĳȜȘıȘțĮĲĮıĲȡȠĳȚțȫȞ
ıȣȞİʌİȚȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣ
ĳȩȕȠȣ

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢĮʌȠĳȣȖȒȢĲȠȣĳȩȕȠȣȖȚĮ
ĲȠȞʌȩȞȠțĮȚȤȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ

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

ȅʌȩȞȠȢıĮȞĮʌİȚȜȒĲȘȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ȆȩȞȠȢĮȞșȡȫʌȚȞȘȣʌȩıĲĮıȘ
ĮȓıșȘıȘİĮȣĲȠȪ
ȆİȡȓʌȜȠțȘȘȑȡİȣȞĮȖȚĮĲȘȞ
țȠȚȞȦȞȚȠȜȠȖȓĮ
ĮȞĮʌĮȡȐȟȚȝȘȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ
ʌȠȚȠĲȚțȒ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚıĲȚȢĮĳȘȖȒıİȚȢ

ȉĮȣĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐșȑȝĮĲĮ
 ǹȓıșȘıȘ
©ĮʌȠȟȑȞȦıȘȢªĮʌȩ
ĲȠıȫȝĮ 
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩĮʌȩĲȠ
ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠȖȚĮ
ĲȘȞȘȜȚțȓĮ

ȅʌȩȞȠȢıĮȞĮʌİȚȜȒĲȘȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ȆȡȠıȦʌȚțȐșȑȝĮĲĮ
©ǹȣĲȠįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘªĲȠȣĮĲȩȝȠȣ
ıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
ǼʌȚȝȠȞȒıĲȘȜȪıȘĲȠȣʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ
ǹʌȠįȠȤȒțĮȚįȑıȝİȣıȘșİȡĮʌİȓĮȢ
ȆȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȩȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ

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

ǾșİȦȡȓĮĲȘȢ
©ĮȣĲȠįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢªĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ǾșİȦȡȓĮĲȘȢ
©ĮȣĲȠįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢªĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ǹȓıșȘıȘʌĮȖȓįİȣıȘȢʌȜİȣȡȫȞĲȠȣ
ĮĲȩȝȠȣȜȩȖȦʌȩȞȠȣǻȚĮțȡȓȞİȚ
ĲȡȓĮİȖȫȆȡĮȖȝĮĲȚțȩ
ǿįİĮĲȩ șĮȒșİȜĮȞĮİȓȝĮȚ
ȆȡȑʌȠȞ șĮȩĳİȚȜĮȞĮİȓȝĮȚ

ǻȚĮĳȠȡȐ țĮĲȐșȜȚȥȘ
ǻȚĮĳȠȡȐ ȐȖȤȠȢ- įȚȑȖİȡıȘ

ȂȑȖİșȠȢʌĮȖȓįİȣıȘȢ ʌȡȠȖȞȦıĲȚțȩȢ
įİȓțĲȘȢțĮĲȐșȜȚȥȘȢ
ȆĮȖȓįİȣıȘʌȜİȣȡȫȞȝİȝİȖȐȜȘĮȟȓĮıĲȘȞ
İțĲȓȝȘıȘĲȠȣĮıșİȞȒÎ
ÎıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒ
İȟȠȣșȑȞȦıȘ

ǼʌȚȝȠȞȒıĲȘȞİʌȓȜȣıȘĲȠȣ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
 ǹȞȑĳȚțĲȘȘİʌȓĲİȣȟȘȝİȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ıĲȩȤȦȞÎ
ÎʌȡȠıȦʌȚțȑȢțĮȚıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ

 ȈȣȜȜȠȖȒȖȚĮĲȡȫȞ Î Î ÎȚĮĲȡȠȖİȞİȓȢ
İʌȚʌȜȠțȑȢ
 ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢȜȪıİȚȢ ȖȚĮĲȘȞİʌȓĲİȣȟȘĲȦȞ
ıĲȩȤȦȞ

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

ȅțȠȚȞȦȞȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ʌȩȞȠȣıĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ

ȅțȠȚȞȦȞȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ʌȩȞȠȣıĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ

 ǼʌȘȡİȐȗİȚĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȘȢ
ıȤȑıȘȢĲȠȣȝİĲȠȣȢȐȜȜȠȣȢțĮȚĲȠȞ
ĲȡȩʌȠʌȠȣʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚıĲȘȞ
țȠȚȞȦȞȓĮ
 ĬȑȝĮ©ĮȩȡĮĲȠȣªʌȩȞȠȣʌȡȑʌİȚȞĮ
ʌİȓıİȚȖȚĮĲȘȞȪʌĮȡȟȒĲȠȣțĮȚȞĮ
İȟȘȖȒıİȚıȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢ

 ȆȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮȕȐȜȜİȚȝİȖȐȜȘ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮȖȚĮȞĮȑȤİȚĮȓıșȘıȘ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢțĮȚ
țȠȚȞȦȞȚțȒȢİʌȐȡțİȚĮȢ
 ȆȚșĮȞȐȞĮʌȡȠıʌĮșİȓȞĮ
ĮʌȠțȡȪȥİȚ ĲȠʌȡȠȕȜȘȝȐĲȠȣıĲȠ
ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

%ODFNVKHU(3DLQ0HG

%ODFNVKHU(3DLQ0HG

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȆȡȠİĲȓĮȢȑȡİȣȞİȢȝİȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ
ĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȑȢȝİșȩįȠȣȢİȖțİĳĮȜȚțȑȢįȠȝȑȢ
ʌȠȣİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚĮʌȩȕȜĮʌĲȚțȐ
İȡİșȓıȝĮĲĮÎ
ÎÎÎ

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

İȖțİĳĮȜȚțȑȢįȠȝȑȢʌȠȣİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮʌȩȕȜĮʌĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ

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

ȂǼȁǼȉǼȈĳȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ

ȂǼȁǼȉǼȈĳȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȈȠȕĮȡȩĲȘĲĮʌȩȞȠȣ

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

 ȅȟȪȢȝĲȤʌȩȞȠȢȝİȖȐȜİȢįȚĮĳȠȡȑȢıĲȚȢ
ȝİȜȑĲİȢțȜȓıȘʌȡȠȢ
± *HQGHUDQGSDLQDUHYLHZRIUHFHQWFOLQLFDODQGH[SHULPHQWDOILQGLQJV-
3DLQ

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

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

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

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

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


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

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

 ȆȡȫȚȝȘȑțșİıȘıİʌȓİıȘĮʌȩĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȤ
ıİȟȠȣĮȜȚțȒțĮțȠʌȠȓȘıȘĮȞȒȜȚțȠȣĺȤȡȩȞȚȠȚʌȩȞȠȚ
ıĲȘȞİȞȒȜȚțȘȗȦȒțĮȚĻİȣĮȚıșȘıȓĮıĲȠȞʌȩȞȠĮȜȜȐȝȩȞȠ
ıİƂ
± &O-3DLQ

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


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

ȆȚșĮȞȐȜȩȖȦįȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ
ȞİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȫȞĮȞĲȚįȡȐıİȦȞıİ
ĮȚıșȘĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 īȣȞĮȓțİȢȕȐȡȠȢĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞĲȠȣıʌȚĲȚȠȪțĮȚĲȘȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢÎ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩȢĳȩȡĲȠȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ÎȝİĲĮȕȠȜȑȢșȣȝȚțȠȪ Î

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

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ

 !ĮıșİȞȫȞȝİțĮĲȐșȜȚȥȘ
ĮȞĮĳȑȡȠȣȞțĮȚʌȩȞȠ
 ǳʌȚĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮțĮĲȐșȜȚȥȘȢÎ
Î
ıȣȤȞȩĲȘĲĮİʌȫįȣȞȦȞ
ıȣȞįȡȩȝȦȞ ʌȜȐıȚĮĲȠȣȖİȞȚțȠȪ
ʌȜȣșȘıȝȠȪ

ǱȞįȡİȢțĮȚȖȣȞĮȓțİȢįİȞ İȓȞĮȚ ȓįȚȠȚ țĮȚȠȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩĲȘĲİȢȝʌȠȡİȓȞĮ
İʌȘȡȡİȐȗȠȣȞțĮȚĲȘȞ
İȝʌİȚȡȓĮĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ

2KD\RQ0Ȃ$UFK*HQ
3V\FKLDWU\ 

ȈȣȝʌȑȡĮıȝĮ
 ȆȩȞȠȢțĮȚĮȞĮʌȘȡȓĮ
ǻȪıțȠȜȠȞĮĮʌȠįİȚȤșȠȪȞȞĮȝİĲȡȘșȠȪȞ
ȞĮțĮĲĮȡȡȚĳșȠȪȞ
ȀȠȚȞȦȞȚțȑȢıȣȞșȒțİȢ
ȆȩıȠʌȠȞȐ
ȈȦȝĮĲȚțȒʌĮșȠȜȠȖȓĮ

ȆȡȠıįȠțȓİȢȥȣȤȚțȑȢįȚĮșȑıİȚȢ
ĮȞĲȓȜȘȥȘİȜȑȖȤȠȣ

ǹȞĲȓȜȘȥȘĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ǼțĲȚȝȠȪȝİĲȠȞȐȞșȡȦʌȠțĮȚȩȤȚĲȠȞʌȩȞȠ
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