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ΣΕΠΤΕΜΒ 
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ɀȰɁɏȿȸɇȰɁȰɇɈȰɇȻɃɉ
ɅɆɃȵȴɆɃɇȵȵȰΘɉɅȵɉȺɉɁɃɇɇȵȰ
ɇɉɀɀȵɈȵȻɍȰɁȵɅȻɇȸɇɇɈȸɁȵɅȻɀȵȿȵȻȰɃȻȰɁȰȻɇȺȸɇȻɃȿɃȳɃȻ͗ȰȺȸɁȰȾɃȿɃɈɃɉɆȰΘɀȰɆȻȰȾɉɆȻɈɇȰ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την νέα
έκδοση των "Θεμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία".
Μετά την επιτυχημένη έκδοση των τεσσάρων κύκλων του 2015 & 2016 όπου παρουσιάσθηκαν για
πρώτη φορά σε έντυπη μορφή όλες οι παρουσιάσεις της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία,
συνεχίζουμε με την έκδοση του 2017 που περιλαμβάνει όμως και τα κείμενα των εισηγητών.
Από το 2010 που πρωτοξεκίνησε η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αλγολογία και μέχρι σήμερα
που σε λίγες μέρες αρχίζει το Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα 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 2014, 67 το 2015 και 65 το 2016.
Το ετήσιο Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία περιλαμβάνει 4
εκπαιδευτικούς κύκλους με 50 ώρες συνολικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και 20
παρουσίες σε επιλεγμένα Κέντρα ή Ιατρεία Πόνου. Το Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην
Αλγολογία είναι υπό την έγκριση της EFIC (European Federation of IASP Chapters) και έχει μοριοδοτηθεί
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME‐UEMS με 33 μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME‐CPD).
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
Πρόεδρος ΕΕΑ & Υπεύθυνος ΣΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1) Σπλαχνικός Πόνος (κείμενο & παρουσίαση)
Κολοτούρα Αθηνά ‐ Αναισθησιολόγος
2) Χρόνιος Πόνος στην Ουρολογία (παρουσίαση)
Βαρκαράκης Ιωάννης ‐ Ουρολόγος
3) Χρόνιος Πυελικός Πόνος (παρουσίαση)
Πρωτοπαππάς Αθανάσιος ‐ Μαιευτήρας Γυναικολόγος
4) Πόνος στην κύηση και τον τοκετό (κείμενο & παρουσίαση)
Βαλσαμίδης Δημήτρης ‐ Αναισθησιολόγος
5) Ταξινόμηση ‐ Αίτια Κεφαλαλγίας
Θεραπευτική Αντιμετώπιση Κεφαλαλγίας (κείμενο & παρουσιάσεις)
Βικελής Μιχάλης & Βλάχος Γεώργιος ‐ Νευρολόγοι
6) Στοματοπροσωπικός Πόνος (κείμενο & παρουσίαση)
Σαρλάνη Ελένη ‐ Οδοντίατρος
7) Νευροπαθητικός Πόνος (κείμενο & παρουσίαση)
Ιατρού Χρήστος – Αναισθησιολόγος
8) Σύνθετο Περιοχικό Επώδυνο Σύνδρομο ‐ CRPS (παρουσίαση)
Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη ‐ Αναισθησιολόγος
9) Ανακούφιση του Πόνου σε χρήστες ουσιών (κείμενο & παρουσίαση)
Βαγδατλή Κυριακή ‐ Αναισθησιολόγος
10) Βασικές Αρχές Συνταγογραφίας (παρουσίαση)
Κολοτούρα Αθηνά ‐ Αναισθησιολόγος
11) Αναλγητικά μη Οπιοειδή & Οπιοειδή (παρουσιάσεις)
Αναστασίου Μανώλης ‐ Αναισθησιολόγος
12) Συνοδά & Συμπληρωματικά Φάρμακα (παρουσίαση)
Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη ‐ Αναισθησιολόγος
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Σπλαχνικός Πόνος (κείμενο & παρουσίαση)
Κολοτούρα Αθηνά ‐ Αναισθησιολόγος

ȭȫȦȜȱȨȤȥȪȭȫȪȨȪȭ

ȰɽɻʆɳȾʉʄʉʏʉʑʌɲ͕Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʊɶʉʎ͕ȳ͘Ɂ͘ȵʄɸʐʍʀʆɲʎͨȺʌɿɳʍʉͩ
Ƀʍʋʄɲʖʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎɸʀʆɲɿʉʋɿʉʃʉɿʆʊʎʏʑʋʉʎʋʊʆʉʐ͘ȵʇʀʍʉʐʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎʅɸʏʉʆ
ʍʘʅɲʏɿʃʊʋʊʆʉʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎʋɿʉʍʐʖʆɹʎɲɿʏʀɸʎɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎɶʐʌɸʑʉʐʆ
ɿɲʏʌɿʃɼʔʌʉʆʏʀɷɲ͘ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎʍʏɿɶʅɹʎʏʉʐɲʆɽʌʙʋʉʐ͕ʊʋʘʎɻɶɹʆʆɻʍɻʃɲɿʉɽɳʆɲʏʉʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉʃɲɿʍʏʉɸʆɷɿɳʅɸʍʉɲʐʏʙʆʉɿɸʅʋɸɿʌʀɸʎʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʍʉɴɲʌʊʏɸʌɸʎʏʉʐʍʘʅɲʏɿʃʉʑ͘Ʉʏɿɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸʅɹʖʌɿʏʙʌɲɶɿɲʏʉʆ
ʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉʃɲɿʏʉʐʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎʋʉʐʏʉʆɷɿɹʋʉʐʆʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɹʎ
ʅɸʄɹʏɸʎɶɿɲʏʉʆʍʘʅɲʏɿʃʊʋʊʆʉ͘Ȱʐʏʊɲʔɸʆʊʎɶɿɲʏʀʉʍʋʄɲʖʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎɲʋʊʋʉʄʄʉʑʎʅɹʖʌɿ
ʏʙʌɲɸɽɸʘʌɸʀʏʉɹʆɲʎʏʑʋʉʎ–ʅɿɲʋɲʌɲʄʄɲɶɼʏʉʐʍʘʅɲʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ;ʐʋɼʌʖɸɻʋʀʍʏɻʊʏɿ
ɹʆɲʎʃʉɿʆʊʎʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃʊʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʐɽʑʆɸʏɲɿɶɿɲʊʄɲʏɲɸʀɷɻʏʉʐʋʊʆʉʐͿ͕ɲʔɸʏɹʌʉʐ
ɸʇɲɿʏʀɲʎʏɻʎɷʐʍʃʉʄʊʏɸʌɻʎʋʌʊʍɴɲʍɻʎɲʋ͛ʊʏɿʍʏɿʎɸʋɿʋʉʄɼʎɷʉʅɹʎ͘Ɉɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲʊʅʘʎ
ʖʌʊʆɿɲʖɳʌɻʍʏɻʆʋʄɻʅʅʑʌɲɹʇʐʋʆʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʃɲɿʅɹʏʌɻʍɻ
ʏʉʐʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐɹʖɸɿɶʀʆɸɿʅɿɲɸʇʘʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼɲʑʇɻʍɻʅɸʄɸʏʙʆʃɲɿɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ
ʏʊʍʉʍɸʃʄɿʆɿʃʊʊʍʉʃɲɿʍɸʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ͘ȸʋʌʊʉɷʉʎɲʔʉʌɳɲʋʊʏɻʅɿɲʅɸʌɿɳɹʆɲ
ʃɲʄʑʏɸʌʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʏʉʐʍʐʅʋʏʙʅɲʏʉʎʍʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼʋʌɳʇɻ͕ʅɸʉʌɿʍʅʊʏʉʐʅɸɶɹɽʉʐʎʏʉʐ
ʋʊʆʉʐʃɲɿʏʘʆʍʐʆʉɷʙʆʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆʍɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎɲʍɽɸʆɸʀʎʍɸʊʄʉʃɲɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ʃɲɿɲʋʊʏɻʆɳʄʄɻʅɸʌɿɳʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɶʆʙʍɻʏɻʎ
ʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎɲʋʊʋɸɿʌɳʅɲʏɲʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎʃɲɿɺʙɲʅɸɷɿɳʔʉʌɸʎɸʋʙɷʐʆɸʎʆʊʍʉʐʎ
ʏʘʆʍʋʄɳʖʆʘʆ͘ɏʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿʆɹɸʎʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎɶɿɲɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɹʎ
ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎʍʏʉʆʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉ͕ʊʋʘʎʍʐʅɴɲʀʆɸɿʃɳɽɸʔʉʌɳʋʉʐʉʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʆʊʎ
ʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐɲʋʉʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ͘ɀɹʖʌɿʏʙʌɲʉɿɶʆʙʍɸɿʎʅɲʎɶɿɲʏʉʆʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉɼʏɲʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎ͕ʋɲʌʊʄʉʋʉʐʉɿɸʅʋɸɿʌʀɸʎʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐɸʀʆɲɿʍʐʖʆɹʎʃɲɿʍʉɴɲʌɹʎʃɲɿʉ
ʀɷɿʉʎɲʋʉʏɸʄɸʀʋʌʉɸʇɳʌʖʉʆʍʑʅʋʏʘʅɲʍɸʋʉʄʄɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͘ȿʀɶʉɿɸʀʆɲɿʉɿʃʄɿʆɿʃʉʀ
ɶʆʙʍʏɸʎʏʘʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆʃɲɿʏɻʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎʏʉʐʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʆɲʏʉʆɽɸʌɲʋɸʑɸɿʉ
ʃɲɽɹʆɲʎɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎʃɲɿɹʏʍɿɻɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʆɲʅɻʆ
ɸʀʆɲɿɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ͘
Ȱʋʊɲʐʏɳʋʉʐɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸɶɿɲʏʉʐʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏʊʍʉʉʍʘʅɲʏɿʃʊʎʊʍʉʃɲɿ
ʉʍʋʄɲʖʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎ͕ʔɲʀʆɸʏɲɿʆɲɹʖʉʐʆʋʉʄʄɳʃʉɿʆɳɲʄʄɳʃɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎ͘Ȱʆʃɲɿ
ʉɿɲʃʌɿɴɸʀʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀʏʉʐʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐɷɿɲʔɹʌʉʐʆʍʏɲɷɿɳʔʉʌɲʊʌɶɲʆɲʃɲɿ
ʉʌɶɲʆɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͕ʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʐʋɳʌʖʉʐʆɷʑʉʃʉɿʆɹʎɲʌʖɹʎʋʉʐɸʇɻɶʉʑʆʊʄɲʏɲɸʀɷɻ

ʏʉʐʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘ȸʋʌʙʏɻɲʌʖɼɸʀʆɲɿʊʏɿʉɿʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀʏʉʐʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐɷɿɲʔɹʌʉʐʆɲʋʊɲʐʏʉʑʎʏʉʐʍʘʅɲʏɿʃʉʑɳʌɲʃɲɿʏɲɸʐʌɼʅɲʏɲʏʘʆʅɸʄɸʏʙʆʋɳʆʘʍʏʉ
ʍʘʅɲʏɿʃʊʋʊʆʉɷɸʆʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʍʏʉʆʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉ͘ȸɷɸʑʏɸʌɻɲʌʖɼ
ɸʀʆɲɿʊʏɿʗʐʖʉʔʐʍɿʃɼɲʆʏʀʄɻʗɻ;ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʋʉʐʅɸʄɸʏɳʏɻʍʖɹʍɻʔʐʍɿʃʙʆ
ʃɲɿʍʘʅɲʏɿʃʙʆʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆͿʃɲɿʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏʉʐʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐɷɿɲʔɹʌɸɿ
ɲʋʊʏʉʐʍʘʅɲʏɿʃʉʑ͘Ȱʐʏɹʎʉɿɷɿɲʔʉʌɹʎɷɸʆɹʖʉʐʆʅʊʆʉɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɲʄʄɳ
ɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎʃɲɿʍʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘

ȥȦȤȨȤȥȜȱȜȬȜȥȮȢȬȤȭȮȤȥȜȮȪȯȭȫȦȜȱȨȤȥȪȯȫȪȨȪȯ
ϭ͘ ȴɸʆʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʊʄɲʏɲʍʋʄɳʖʆɲ;ɼʋɲʌ͕ʆɸʔʌʉʀ͕ʋɲʌɹɶʖʐʅɲʋʆɸʐʅʊʆʘʆ–
ʍʐʅʋɲɶɼʊʌɶɲʆɲ–ɷɸʆɸʀʆɲɿɸʐʋɲɽɼʍʏʉʆʋʊʆʉɷɿʊʏɿɷɸʆɹʖʉʐʆɲɿʍɽɻʏɿʃɼ
ʆɸʑʌʘʍɻʃɲɿʐʋʉɷʉʖɸʀʎͿ͘
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ɸʀʆɲɿʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʋʉʐɹʖʉʐʆʍʖɹʍɻʅɸʏɲʖɸʀɲɿʍʖɲɿʅʀɲ;ʋʖ͘ʏʉʐʅʐʉʃɲʌɷʀʉʐͿ͕ʅɸ
ʔʄɸɶʅʉʆɼ;ʄʊɶʘʍʐʍʍʙʌɸʐʍɻʎɲʄɶʉɶʊʆʘʆʉʐʍɿʙʆʊʋʘʎȾ+͕ȸ+͕ɶɲʄɲʃʏɿʃʊ͕ɴʌɲɷʐʃɿʆʀʆɻ͕
ɿʍʏɲʅʀʆɻ͕ʋʌʘʏɸɳʍɸʎ͕ʃʐʏʉʃʀʆɸʎ͕-ϯȸɈ͕-ϱȸɈʃɲʉɿʉʋʉʀɸʎɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐʎ
ʐʋʉɷʉʖɸʀʎͿʃɲɿʅɸʍʋɲʍʅʊɲɶɶɸʀʘʆ–ɿʍʖɲɿʅʀɲ͘Ȼʍʖʑɸɿɷɸʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉʏɻʎɳɽʌʉɿʍɻʎ͕ʊʋʉʐ
ʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʍʏʉʆʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉɲɽʌʉʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʃɲɿʅɸɿʙʆɸʏɲɿʉʉʐɷʊʎʏʉʐ
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ʍʐʅɴɲʀʆɸɿʍʏʉʍʘʅɲʏɿʃʊʋʊʆʉʊʋʉʐɻɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻɹʃʏɲʍɻʏɻʎɸʌɸɽɿɺʊʅɸʆɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɷɸʆ
ɲʐʇɳʆɸɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳʏʉʆʋʊʆʉʉʑʏɸʅɸʏɲɴɳʄʄɸɿʏʉʆʉʐɷʊʏʉʐʋʊʆʉʐʍɻʅɲʆʏɿʃɳ͘
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ȯȫȠȬȜȦȞȢȭȤȜȭȮȪȨȭȫȦȜȱȨȤȥȪȫȪȨȪ
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ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɲʆʏʀʄɻʗɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
ȵʋʀʍɻʎɹʖɸɿɶʀʆɸɿʅɸɶɳʄɻʋʌʊʉɷʉʎʍʏɻʅʉʌʔʉʄʉɶʀɲʃɲɿʏɻʆʍʐʆɷɸʍʅʉʄʉɶʀɲʏʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉɷʀʘʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʆɲʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʍʏɲɷɿɳʔʉʌɲ
ʍʋʄɳʖʆɲʙʍʏɸʆɲʅʉɿɳɺʉʐʆʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʅɸɲʐʏɳʋʉʐʍʐʅɴɲʀʆʉʐʆʍʏɿʎɷɿɳʔʉʌɸʎʆʊʍʉʐʎ
ɲʐʏʙʆ;ʋɲʄɿʊʏɸʌɲɶɿʆʊʏɲʆʖʌɼʍɻʅʊʆʉʅʋɲʄʉʆɿʙʆɷɿɳʏɲʍɻʎʏʘʆʃʉʀʄʘʆʍʋʄɳʖʆʘʆͿ͘

ȠȫȤȦȪȞȪȭ
Ʌʉʄʄʉʀʃʄɿʆɿʃʉʀʍʐʆɸʖʀɺʉʐʆʆɲɽɸʌɲʋɸʑʉʐʆʏʉʆʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉʍɲʆɹʆɲɲʋʄʊ
ʍʑʅʋʏʘʅɲʃɲɿʊʖɿʍɲʆʅɿɲʇɸʖʘʌɿʍʏɼʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼʉʆʏʊʏɻʏɲ͘Ȱʆʃɲɿʃɲʏɳʋʊʍʉ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸʏɲɿʍʘʍʏɳʉʍʋʄɲʖʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʏʉʆʏʌʊʋʉʋʉʐʉʃɲɽɹʆɲʎ
ʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸɿʏʉʆʋʊʆʉ͘Ɍɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʏɲɸʐʌɼʅɲʏɲʏʘʆɸʌɸʐʆʙʆʋɳʆʘʍʏʉʆʍʋʄɲʖʆɿʃʊʋʊʆʉ
ɶʌɼɶʉʌɲɽɲɹʖʉʐʆɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʍʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼʋʌɳʇɻ͘Ȱʐʏʊʍʐʅɴɲʀʆɸɿɼɷɻʍʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆʍʐʆɷʌʊʅʘʆ͕ʊʋʘʎʏʉɸʐɸʌɹɽɿʍʏʉɹʆʏɸʌʉ͕ɷʐʍʋɸʗʀɲʃɲɿɳʄʄʘʆʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʃʉɿʄɿɲʃʊʋʊʆʉʖʘʌʀʎɳʄʄɻʋɲɽʉʄʉɶʀɲʏʉʐȳȵɇ͘Ƀʔɸʀʄʉʆʏɲɿʃʐʌʀʘʎ
ʍɸʍʋʄɲʖʆɿʃɼɸʐɸʌɸɽɿʍʏʊʏɻʏɲ;ɹʌɸʐʆɲʅɸʋʉɺɿʏʌʊʆɿɲͿʋʉʐʉɷɻɶɸʀʃɳʋʉɿʉʐʎɲʍɽɸʆɸʀʎʆɲ
ɸʀʆɲɿʋɿʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿʍʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʉʑ͘Ȱʐʏɼɻɹʆʏʉʆɻɲʀʍɽɻʍɻɹʖɸɿ
ʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆʃɲɿʏɻʆʅɸʏɲɴʉʄɼʃɸʆʏʌɿʃʙʆ
ʉɷʙʆʋʉʐʉɷɻɶʉʑʆʍɸɲʐʇɻʅɹʆɻɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʍʋʄɲʖʆɿʃʙʆʉɷʙʆʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ɇʚɳʄʄɸʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʐʌɼʅɲʏɲɷɸʀʖʆʉʐʆʊʏɿʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎɲʐʏʉʀʅʋʉʌʉʑʆʆɲɽɸʌɲʋɸʐʏʉʑʆʅɸ
ʍʃɸʐɳʍʅɲʏɲʋʉʐʅɸɿʙʆʉʐʆʏɻʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼʃɲɿʏɻʆʃɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ͕ʊʋʘʎ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎʐʋʉɷʉʖɹʘʆʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎɼʏʘʆNMDAʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ɲʄʄɳʃɲɿʅɸʉʐʍʀɸʎɹʆɲʆʏɿ
ʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʘʆɲʄɶʉɶʊʆʘʆʉʐʍɿʙʆ-ʆɸʐʌʉɷɿɲɴɿɴɲʍʏʙʆʍʏɿʎʆɸʐʌɿʃɹʎʍʐʆɳʗɸɿʎ͘Ʌʉʄʄɹʎ
ɹʌɸʐʆɸʎɶʀʆʉʆʏɲɿʍ͛ɲʐʏɼʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʃɲɿʐʋʊʍʖʉʆʏɲɿʆɲɷʙʍʉʐʆɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎʃɲɿ
ʃʄɿʆɿʃɹʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎʍʏɻɷʑʍʃʉʄɻɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʍʋʄɲʖʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘

ȝȤȝȦȤȪȞȬȜȰȤȜ

ϭ͘ 'ĞďŚĂƌƚ'&͗sŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ͘WƌŽŐƌĞƐƐŝŶƉĂŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϱ͘
/^WWƌĞƐƐ͕ĞĚŝƚŝŽŶ͕DŽƐďǇ͕ϮϬϬϯ͕ƉƉϵϱ-ϭϬϴ͘

Ϯ͘ 'ĞďŚĂƌƚ'&͕:ŽƐŚŝ^<͗ǀŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ͘ƵƌƌZĞǀWĂŝŶϮϬϬϬ͖ϰ;ϲͿ͗ϰϵϵ-ϱϬϲ͘
ϯ͘ &ĞƌŶĂŶĚŽĞƌǀĞƌŽ͕:ĞŶŶŝĨĞƌD>ĂŝƌĚ͗sŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ͕>ĂŶĐĞƚϭϵϵϵ͖ϯϱϯ͗Ϯϭϰϱ-ϰϴ͘
ϰ͘ &ĞƌǀĞƌŽ͗sŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ-ĐĞŶƚƌĂůƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ͕'ƵƚϮϬϬϬ͖;ƐƵƉƉů/sͿϰϳ͗ŝǀϱϲ-ŝǀϱϳ͘
ϱ͘ &ĞƌǀĞƌŽ͗sŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ-ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ͕'ƵƚϮϬϬϬ͖;ƐƵƉƉů/sͿϰϳ͗ŝǀϱϰŝǀϱϱ͘
ϲ͘ '͘&͘'ĞďŚĂƌƚ͗sŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ǁǁǁ͘ƉĂŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ĞĚƵ͘
ϳ͘ '͘&͘'ĞďŚĂƌƚ͗WĂƚŚŽůŽŐǇŽĨǀŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ͗DŽůĞĐƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ŵ:WŚǇƐŝŽů'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚ>ŝǀĞƌWŚǇƐŝŽůϮϳϴ͗'ϴϯϰ'ϴϯϴ͕ϮϬϬϬ͘
ϴ͘ ZŽďĞƌƚ͘'ĞƌǁŝŶ͗DǇŽĨĂƐĐŝĂůĂŶĚǀŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶƐǇŶĚƌŽŵĞƐ͗ǀŝƐĐĞƌĂů-ƐŽŵĂƚŝĐƉĂŝŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ϮϬϬϮďǇƚŚĞ,ĂǁŽƌƚŚWƌĞƐƐ͘
ϵ͘ ^ŽůůŝŶƐ͗WƵƚĂƚŝǀĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚƐŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƐĐĞƌĂůŚǇƉĞƌĂůŐĞƐŝĂ͕
'ƵƚϮϬϬϰ͖ϱϯ;^ƵƉƉů//Ϳ͗ŝŝϭϵ-ŝŝϮϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϯϲͬŐƵƚϮϬϬϯ͘Ϭϯϯϰϱϲ
ϭϬ͘ D'ŝĂŵďĂƌĚŝŶŽ͗tŽŵĞŶĂŶĚǀŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ͗ƌĞƚŚĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞŽƌŐĂŶƐƚŚĞ
ŵĂŝŶƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚƐ͍͕ƵƌŽƉĞĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂŝŶϭϮ;ϮϬϬϴͿϮϱϳ-ϮϲϬ
ϭϭ͘ D'ŝĂŵďĂƌĚŝŶŽ͗ZĞĐĞŶƚĂŶĚĨŽƌŐŽƚƚĞŶĂƐƉĞĐƚƐŽĨǀŝƐĐĞƌĂůƉĂŝŶ͕ƵƌŽƉĞĂŶ
:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂŝŶ;ϭϵϵϵͿϯ͗ϳϳ-92
ϭϮ͘ '&'ĞďŚĂƌƚ͕<ŝĞůĞĨĞůĚƚ͕<ĂŶŐ͕>yƵ͕ZĂƌƚĞƌt͘:ŽŶĞƐĂŶĚ<Z>ĂŵƉ͗sŝƐĐĞƌĂů
ƉĂŝŶĂŶĚǀŝƐĐĞƌĂůŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ϭϯ͘ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞϭϭthtŽƌůĚĐŽŶŐƌĞƐƐŽŶƉĂŝŶ͕/^WWƌĞƐƐ͕^ĞĂƚƚůĞ͕ϮϬϬϲ͕ƉƉϮϴϱϯϬϬ͘
ϭϰ͘ DƌĞǁĞƐ͕K,'tŝůĚĞƌ-^ŵŝƚŚĂŶĚ^ƚĂĂŚů͗ŚƌŽŶŝĐĂďĚŽŵŝŶĂůƉĂŝŶ͕WĂŝŶ
ϮϬϬϴ͕ĂŶƵƉĚĂƚĞĚƌĞǀŝĞǁ-ƌĞĞĨƌĞƐŚĞƌĐŽƵƌƐĞƐǇůůĂďƵƐ͕/^WWƌĞƐƐ͕
^ĞĂƚƚůĞ͕ϮϬϬϴ͕ƉƉϯϴϭ-ϯϵϭ͘

y Ʋ ķǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ĶȽǈĴǅ Ǌ ǓǈǊǌ ǊǍ

ǋǊƽǋǎĶĸĴǅ ĴǓ ĸǊǍǌ ǅķĸǊǔǌ ĶǈĸǓǌ ĸǊǍ
ǄǕǋĴǆĴ, ĸǃǌ ǆǊǅǇǅƼǌ ƾ ĸǃǌ ǍƽǇǊǍ.
ƣǉǈǎƽ ƬǐǌǐǕǐǞǒǂ

y ƳĶǋǅǁǋƼĹĶĸĴǅ ķĴǈ ĴȽķǄǃĂĴ ĵǍķĹǊǋȽĴǌ,

ĴĵǅĴǄĶķȽĴǌ ƾ ǀƼǋǊǍǌ ĴǋƼ ķĴǈ ĴǇǃǄǅǈǓǌ
ǓǈǊǌ.
y ƩǈĸǊȽǂĶĸĴǅ ǇǃķȽǊǈ ĸǐǈ ķǇƼǎǈǐǈ ƾ ķĶ

ĴǊĂĴǆǋǍķĂƽǈĶǌ ĶǋǅǊǎƽǌ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ.

ƩǅĵǃĂǅǊǇǊǁǅǆƼ ķĸǊǅǎĶȽĴ

ƩǅĵǃĂǅǊǇǊǁǅǆƼ ķĸǊǅǎĶȽĴ
25%ĶǈǃǇȽǆǐǈ: ĵǅĴǇĶȽǊǈ ǆǊǅǇǅĴǆǓ ƼǇǁǊǌ
20% ĶǈǃǇȽǆǐǈ: ǄǐǋĴǆǅǆǓ ƼǇǁǊǌ

30% ķĸĶĹĴǈǊǁǋĴĹǅǕǈ ĵǅĶǈĶǋǁǊǔǈĸĴǅ ķĶ ĴķǄĶǈĶȽǌ ĂĶ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ķĸĶĹĴǈǅĴȽĴ

16% ǁǍǈĴǅǆǕǈ: ǍĶǇǅǆǓ ƼǇǁǊǌ

Ưǃ ĶǅĵǅǆǓ ǄǐǋĴǆǅǆǓ ƼǇǁǊǌ: 13%

Ưǃ ĶǅĵǅǆǓ ƭǊǅǇǅĴǆǓ ƼǇǁǊǌ
ƃ:10ǃ ķǍǎǈǓĸĶǋǃ ĴǅĸȽĴ ǋǊķƽǇĶǍķǃǌ ķĸǊ
ǈǊķǊǆǊĂĶȽǊ
Ƃ: 6ǃ ķǍǎǈǓĸĶǋǃ ĴǅĸȽĴ ǋǊķƽǇĶǍķǃǌ ķĸǊ
ǈǊķǊǆǊĂĶȽǊ
ƭǓķĸǊǌ: 100.000.000£/ĶĸǃķȽǐǌ

ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ

ĲǐǋĴǆǅǆǓǌ ǓǈǊǌ

ƳǍĶǇǅǆǓ ƼǇǁǊǌ

ƩȽĸǐķǃ ķĸǅǌ ƫƳƧ ǆĴǅ ƫƨ: 16%
ƠǈĴ ĸǋȽĸǊ ĸǐǈ ǁǍǈĴǅǆǕǈ ĴǍĸǕǈ ĵĶǈ ƽǎǊǍǈ ǋǊĹĴǈƽǌ
ǁǍǈĴǅǆǊǇǊǁǅǆǓ ĴȽĸǅǊ
ƠǈĴ ĸǋȽĸǊ ĴǍĸǕǈ ƽǎǊǍǈ ĶĂĂƽǈǊǈĸĴ ǓǈǊ ĴǆǓĂĴ ǆĴǅ ĂĶĸƼ
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ƯǃǎĴǈǅķĂǊȽ

 ¨Ķǈ ǋǊǆĴǇĶȽĸĴǅ ĴǓ ǓǇĴ ĸĴ ķǇƼǎǈĴ
 ¨Ķǈ ķǍǈĵƽĶĸĴǅ ĴĴǋĴȽĸǃĸĴ ĂĶ ķǇĴǎǈǅǆƾ ǀǇƼǀǃ
 ƩȽǈĴǅ ĵǅƼǎǍĸǊǌ ǆĴǅ ĹĸǐǎƼ ĶǈĸǊǅķĂƽǈǊǌ

ĴǓ ǍķĸĶǋĶǆĸǊĂƾ

ƳĴǋƼǁǊǈĸĶǌ ǊǍ ǋǊǆĴǇǊǔǈ Ƶ.Ƴ.
ƮǈǘǂǎǊǔǍǐǀ
y ¨ǅƼĸĴķǃ ǆǊȽǇǐǈ-ĵǅƼĸĴķǃ ǆƼǏĴǌ ķǍĂĴǁǕǈ ķǇƼǎǈǐǈ
y ƠǆĸĴķǃ ĸǐǈ ĵǊĂǕǈ ĸǊǍǌ
y ƵĴķĂǓǌ ǇĶȽǐǈ ĂǍǑǆǐǈ ǅǈǕǈ ĸǐǈ ǆǊȽǇǐǈ ķǇƼǎǈǐǈ

 ƳǋǊǀƼǇǇĶĸĴǅ ķĶ ƼǇǇǃ ĶǋǅǊǎƾ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ

y ƵǔķĴķǃ ǆǊȽǇǐǈ ķǇƼǎǈǐǈ

 ƵǍǈǊĵĶǔĶĸĴǅ ĴǓ ǆǅǈǃĸǅǆƽǌ ǆĴǅ ĴǍĸǓǈǊĂĶǌ

y ƬķǎĴǅĂȽĴ

ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ
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y ĳǇĶǁĂǊǈƾ
y ƵĴķĂǓǌ ĴǁǁĶȽǐǈ - ǅķǎĴǅĂȽĴ

ƫ ƽǈĸĴķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķǍǎǈƼ ĵĶǈ ĴǈĸĴǊǆǋȽǈĶĸĴǅ ķĸǃ
ķǊǀĴǋǓĸǃĸĴ ĸǃǌ ǈǓķǊǍ.

ƯǆǖǒǂǎǂǕǐǍǀǂ- ǍǆǕƽǅǐǅǈ Ǖǐǖ ƴ.Ʋ.
ƫ ķǇĴǎǈǅǆƾ ǈĶǔǋǐķǃ ĶȽǈĴǅ ĂǊǈĴĵǅǆƾ
ƶĴ ķǇƼǎǈĴ ĵƽǎǊǈĸĴǅ ĵǅǇƾ ĴǅķǄǃĸǅǆƾ ǈĶǔǋǐķǃ:
y ƳǈĶǍĂǊǈǊǁĴķĸǋǅǆǓ ǆĴǅ ǈǐĸǅĴȽĴ ǈĶǔǋĴ

ƾ
y ƳǍĶǇǅǆƼ ǆĴǅ ǈǐĸǅĴȽĴ ǈĶǔǋĴ

Ʋ ķǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ƼǁĶĸĴǅ ĴǓ:
y ƮĶĸƽǌ ĴĂǔĶǇĶǌ ȽǈĶǌ C
y ƮĶĸƽǌ ĶĂĂǔĶǇĶǌ ȽǈĶǌ Ƨĵ

y ưƽǆǋǐķǃ ķǇƼǎǈǐǈ
y ƵǍĂȽĶķǃ ƾ ĶǋǅƽǇǅǉǃ ĸǊǍ ĂĶķĶǈĸĶǋȽǊǍ

ƯǆǖǒǂǎǂǕǐǍǀǂ
y ƣǇĶǌ Ǌǅ ķǇĴǎǈǅǆƽǌ ǋǊķĴǁǐǁƽǌ ȽǈĶǌ ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ

ķĸǊ ưƯ, ĶǆĸǓǌ ĴǍĸǕǈ ĸǊǍ ǈĶǍĂǊǈǊǁĴķĸǋǅǆǊǔ ǊǍ
ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ ķĸǊ ķĸƽǇĶǎǊǌ.

y ƶǊ 80% ĸǐǈ ǅǈǕǈ ĸǊǍ ǈĶǍĂǊǈǊǁĴķĸǋǅǆǊǔ ĶȽǈĴǅ

ǋǊķĴǁǐǁƽǌ ǆĴǅ ǈĶǍǋǕǈǊǍǈ ǓǇĴ ĸĴ ĶǈĵǊǄǐǋĴǆǅǆƼ
ǓǋǁĴǈĴ ǆĴǅ ĸĴ ĶǈĵǊǆǊǅǇǅĴǆƼ ƽǐǌ ĸǊ ĴǈǅǓǈ ǆǓǇǊǈ.

y ƶǊ ǍǓǇǊǅǊ ĸĂƾĂĴ ĸǊǍ ĶǈĸƽǋǊǍ, ǃ ǊǍǋǊĵǓǎǊǌ ǆǔķĸǃ

ǆĴǅ ĸĴ ƽķǐ ǆĴǅ ƽǉǐ ǁĶǈǈǃĸǅǆƼ ǓǋǁĴǈĴ ǈĶǍǋǕǈǊǈĸĴǅ

ĴǓ ȽǈĶǌ ĸǐǈ Ƭ2-Ƭ4 ǅĶǋǕǈ ǈĶǍǋǊĸǊĂȽǐǈ.

ƯǆǖǒǂǎǂǕǐǍǀǂ
Ʋǅ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ĸǊǍ
ǈĶǍĂǊǈǊǁĴķĸǋǅǆǊǔ ǀǋȽķǆǊǈĸĴǅ
ǆǍǋȽǐǌ ķĸǊ ǊǂǕĵĶǌ ǁƼǁǁǇǅǊ ǆĴǅ
ķĸǊ ķĹĴǁǅĸǅĵǅǆǓ ǁƼǁǁǇǅǊ ǆǊǈĸƼ
ķĸǊǈ ǋǊĂƾǆǃ

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ

ƯǆǖǒǂǎǂǕǐǍǀǂ
Ʋǅ ĂĶĸĴǁĴǁǁǇǅĴǆƽǌ ȽǈĶǌ ĸǊǍ
ǈĶǍĂǊǈǊǁĴķĸǋǅǆǊǔ ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ ǔǕǐǎ
ǍǋƾǈĴ ĸǃǌ ĂǊǈƾǋǊǍǌ ĵĶķĂȽĵĴǌ ķĸǊ
ǋǊĂƾǆǃ ǆĴǅ ƽǈĴ 5% ķĸǃǈ ĴǍǎĶǈǅǆƾ
ĂǊȽǋĴ ĸǊǍ ư.Ư. ķĸǊ Ƨ1-Ƨ2.

ƴǑǌǂǘǎǊǋǝǓ ǑǝǎǐǓ-ǂǎǂǕǐǍǊǋƿ

Ʋǅ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ĸǐǈ ǋǊķĴǁǐǁǕǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǅǈǕǈ
ǀǋȽķǆǊǈĸĴǅ ķĸĴ ǁƼǁǁǇǅĴ ĸǐǈ ǊǅķǄȽǐǈ ǋǅǂǕǈ (ǈĶǍǋǕǈĶǌ ĴŅ
ĸƼǉǃǌ).
 Ʋǅ ĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ǆǇƼĵǊǅ ĴĹǊǔ ĶǋƼķǊǍǈ ĴǓ ĸĴ
ĴǋĴķǊǈĵǍǇǅǆƼ ǁƼǁǁǇǅĴ ĵǅĴǈƽĂǊǈĸĴǅ ķĸĴ ķǇƼǎǈĴ.
 ¨ƽǎǊǈĸĴǅ ĵǅĶǁƽǋķĶǅǌ ǆĴǅ ĸǅǌ ĂĶĸĴǀǅǀƼǂǊǍǈ ĂĶ ĸǅǌ
ǆĶǈĸǋǊĂǓǇĶǌ ȽǈĶǌ ĸǐǈ ǈĶǍǋǕǈǐǈ ĴŅ ĸƼǉǃǌ ķĸĴ ǊȽķǄǅĴ
ǆƽǋĴĸĴ ĸǊǍ ưƯ ķĸǊǍǌ ǈĶǍǋǕǈĶǌ ǀŅ ĸƼǉǃǌ.

Ƶĸǃ ķǍǈƽǎĶǅĴ ĴĹǊǔ ĶǋƼķǊǍǈ ķĸǊ ĴǈĸȽǄĶĸǊ
ǋǊķǄǅǊǇƼǁǅǊ ĸĂƾĂĴ ĸǊǍưƯ ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ ķĸǊ ǄƼǇĴĂǊ
(ǈĶǍǋǕǈĶǌ ǁŅ ĸƼǉǃǌ) ǆĴǅ ĴǓ ĶǆĶȽ ķĸǊǈ ķǐĂĴĸǊĴǅķǄǃĸǅǆǓ
ĹǇǊǅǓ.


ƴǑǌǂǘǎǊǋǝǓ ǑǝǎǐǓ-ǂǎǂǕǐǍǊǋƿ

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ
y ƶǊ ǈǐĸǅǊǄĴǇĴĂǅǆǓ ĵĶĂƼĸǅǊ ǆĴĸĴǇƾǁĶǅ ķĸǊǈ ǊȽķǄǅǊ

ƽǉǐ ǆĴǅ ǊȽķǄǅǊ ƽķǐ ǆǊǅǇǅĴǆǓ ǍǋƾǈĴ ĸǃǌ ƽǉǐ
ĂǊȽǋĴǌ ĸǊǍ ǄĴǇƼĂǊǍ ǆĴǅ ĴǓ ĶǆĶȽ ķĸǊǈ
ķǐĂĴĸǊĴǅķǄǃĸǅǆǓ ĹǇǊǅǓ. ƫ ƽǉǐ ĂǊȽǋĴ ĸǊǍ ǄĴǇƼĂǊǍ
ƽǎĶǅ ķǎƽķǃ ĂĶ ĸǃǈ Ķǅǆǋǅĸǅǆƾ ĴȽķǄǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ.

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ
ƶǊ ǈǐĸǅǊǄĴǇĴĂǅǆǓ ĵĶĂƼĸǅǊ ǆĴĸĴǇƾǁĶǅ ĶȽķǃǌ ķĸǊǍǌ
ǍǋƾǈĶǌ ĸǃǌ ƽķǐ ĂǊȽǋĴǌ ĸǊǍ ǄĴǇƼĂǊǍ ǆĴǅ ĴǓ ĶǆĶȽ ķĶ
ķǎǃĂĴĸǅķĂǊǔǌ ĸǊǍ ĵǋĶĴǈǊĶǅĵǊǔǌ ķǍķĸƾĂĴĸǊǌ
(ĹǇǊǅǓǌ ǈ.Reil, ƽǇǅǆĴ ĸǊǍ ǋǊķĴǁǐǁȽǊǍ ǆĴǅ
ĴĂǍǁĵĴǇǊĶǅĵĶȽǌ ǍǋƾǈĶǌ). ƫ ƽķǐ ĂǊȽǋĴ ƽǎĶǅ ķǎƽķǃ ĂĶ
ĸǅǌ ķǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƽǌ, ĴǍĸǓǈǊĂĶǌ ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ,
ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ ķǍĂĶǋǅĹǊǋƼǌ ĸǊǍ ǍǊǄĴǇƼĂǊǍ ǆĴǅ ĸǃǈ
ĴǈĴǁǈǕǋǅķǃ ĸǃǌ ǇǃǋǊĹǊǋȽĴǌ - ĶǋĶǄȽķĂĴĸǊǌ ķĴǈ ǈƽǊ
ƾ ĴǇĴǅǓ (ķǍǈĶǅǋĂǓǌ).

$VFHQGLQJ3DWKZD\V

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ
y ƩǆĸǓǌ ĴǓ ĸǊ ǈǐĸǅǊǄĴǇĴĂǅǆǓ ĵĶĂƼĸǅǊ ķǇĴǎǈǅǆƽǌ

ǇǃǋǊĹǊǋȽĶǌ ĂĶĸĴĹƽǋǊǍǈ ĸǊ ǈǐĸǅǊĵǅǆĸǍǐĸǓ ĸǊ
ǈǐĸǅǊĂĶķĶǁǆĶĹĴǇǅǆǓ , ĸǊ ǈǐĸǅǊǒǊǄĴǇĴĂǅǆǓ ǆĴǅ
ĵĶĂƼĸǅĴ ǊǍ ķǍǈĵƽǊǈĸĴǅ ĂĶ ǍǋƾǈĶǌ ĸǃǌ ǁƽĹǍǋĴǌ.

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ
y ƫ ǈǐĸǅĴȽĴ ǈĶǔǋǐķǃ ĸǐǈ ķǇƼǎǈǐǈ ǁȽǈĶĸĴǅ

ĴǓ ĸĴ ǈǐĸǅĴȽĴ ǈĶǔǋĴ, ĴǓ ĸǊ Ƨ1 Ķǐǌ ĸǊ Ƭ5.
y Ʋǅ ĴĴǁǐǁƽǌ ķǇĴǎǈǊǆǅǈǃĸǅǆƽǌ ȽǈĶǌ
ĶǆĹǔǊǈĸĴǅ ĴǓ ĸĴ ǆǔĸĸĴǋĴ ĸǊǍ ƽǉǐ ĵǅĴĂƽķǊǍ
ǍǋƾǈĴ ĸǊǍ ưƯ. ƩǉƽǋǎǊǈĸĴǅ ĴǓ ĸĴ ǋǓķǄǅĴ
ǆƽǋĴĸĴ ǆĴǅ ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ ķĸĴ ĴǋĴķǊǈĵǍǇǅǆƼ
ǁƼǁǁǇǅĴ ǓǊǍ ĵȽǈǊǍǈ ķǍǈƼǏĶǅǌ.
y Ʋǅ ĂĶĸĴǁĴǁǁǇǅǆƽǌ ȽǈĶǌ ĴǇǕǈǊǈĸĴǅ ķ’ ǓǇĴ ĸĴ
ķǇƼǎǈĴ.

ƴǑǌǂǘǎǊǋǐǀ ǖǑǐǅǐǘǆǀǓ

ƣǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ ǆǒǆǖǎǟǎ

¨ǔǊ ķǎǊǇƽǌ ĶǋĶǍǈǃĸǕǈ:
1. ƵĸĴ ķǇƼǎǈĴ ķǍǈĴǈĸƼĂĶ ǅĵǅĴȽĸĶǋĶǌ ǊĂƼĵĶǌ
ǍǊĵǊǎƽǐǈ ǊǍ ƽǎǊǍǈ ķǎƽķǃ ĂĶ ĸǃǈ ĴȽķǄǃķǃ ĸǊǍ
ǓǈǊǍ
2. ƵĸĴ ķǇƼǎǈĴ ķǍǈĴǈĸǊǔĂĶ ĂǅĴ ĴǇƾ ǆĴǅ ǊĂǊǁĶǈƾ
ǆĴĸǃǁǊǋȽĴ ǍǊĵǊǎƽǐǈ ǓǊǍ ķĶ ǎĴĂǃǇƽǌ
ķǍǎǈǓĸǃĸĶǌ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴǌ, Ǌǅ ǍǊĵǊǎĶȽǌ
ķĸƽǇǈǊǍǈ ǆĴǈǊǈǅǆƼ ķƾĂĴĸĴ (ǎǐǋȽǌ ǓǈǊ) ĶǈǕ
ķĸǅǌ ǍǏǃǇƽǌ ķǍǎǈǓĸǃĸĶǌ, ĵǃǇ. ĂĶĸƼ ĴǓ ǅķǎǍǋƼ
ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ ƽǎǊǍĂĶ ǓǈǊ.

ƷƼǋǎǊǍǈ ĸǋĶǅǌ ǆǔǋǅĶǌ ǆĴĸǃǁǊǋȽĶǌ ǍǊĵǊǎƽǐǈ
ķĸĴ ķǇƼǎǈĴ

ȅȡȠȖȩȞȚȠȚ

ȅȡȠȖȩȞȠȢ
ǼʌȚȝȒțȘȢȝȣȧțȒıĲȚȕȐįĮ
ȀȣțȜȠĲİȡȒȢȝȣȧțȒıĲȚȕȐįĮ

ȂȣȧțȠȓ

ȊʌȠȕȜİȞȞȠȖȩȞȚĮ ıĲȚȕȐįĮ
ǺȜİȞȞȠȖȩȞȠȢ

ȂȘȤǹȞȓȤȞİȣıȘįȚĮȝȑĲȡȠȣĲȦȞ
ĮȖȖİȓȦȞįȚȑȖİȡıȘĮʌȩ
ȚıȤĮȚȝȓĮ

ǼȡİșȓıȝĮĲĮĲȐıȘȢ
ĳȜİȖȝȠȞȒȢ

y ƨŅ ǊĂƼĵĴ: ĂĶ ǎĴĂǃǇǓ ǊǍĵǓ ĴƼǈĸǃķǃǌ(70-80%)
y ı’ ǊĂƼĵĴ: ķǅǐǃǇǊȽ ƾ ĴĵǋĴǈĶȽǌ ƾ Ķǈ ǍǈǕķĶǅ

ǍǊĵǊǎĶȽǌ ǊǍ ĶǈĶǋǁǊǊǅǊǔǈĸĴǅ ĂĶ ĸǃǈ
ĴǋǊǍķȽĴ ǀǇĴĸǅǆǊǔ ƾ ƼǇǇǊǍ ĶǋĶǄȽķĂĴĸǊǌ.

ƤǌǂǑǕǊǋƽ ǆǒǆǉǀǔǍǂǕǂ
y ƵǐĂĴĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ o ĴĴǋĴȽĸǃĸĴ ǅķĸǅǆƾ

ǺȜİȞȞȠȖȩȞȚȠȚȂȣȧțȠȓ

ǀǇƼǀǃ

ǺȜİȞȞȠȖȩȞȚȠȚ

ȂİıİȞĲİȡȚțȠȓ

ǼȞĲȠʌȚıȝȑȞĮȝȘȤ
ǼȡİșȓıȝĮĲĮȤȘȝȚțȐ

y ƧŅǊĂƼĵĴ: ĂĶ ǍǏǃǇǓ ǊǍĵǓ ĴƼǈĸǃķǃǌ(20-30%)

y ƨǇĴĸǅǆǓ ķǇĴǎǈǅǆǓ ĶǋƽǄǅķĂĴ ǊǋȽǂĶĸĴǅ

Ǔĸǅ ǋǊǆĴǇĶȽ ǓǈǊ ǆĴǅ Ǔǎǅ ĴĴǋĴȽĸǃĸĴ
ǅķĸǅǆƾ ķǇĴǎǈǅǆƾ ǀǇƼǀǃ.

3HULSKHUDOVHQVLWL]DWLRQWRSDLQ

ƲǎǆǖǍǐǎǐǄǂǔǕǒǊǋǝ
ƫ ǀĴǁǊĸǊĂƾ ĵĶǈ ĴǈĴķĸƽǇǇĶǅ ĸǊǈ ǓǈǊ
&*53

ƵǎĶĸȽǂĶĸĴǅ ĂĶ ĴǍĸǓǈǊĂĶǌ ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ (ǈĴǍĸȽĴ,
ƽĂĶĸǊǌ, ķǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƽǌ ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ)
ƧǊĵȽĵǊǈĸĴǅ ķĸǅǌ ķǍǈĵƽķĶǅǌ ķĸǊǈ ǍǊǄƼǇĴĂǊ,
ǋǊǊĸǅǆǊǔǌ ǍǋƾǈĶǌ, ĴĂǍǁĵĴǇǊĶǅĵƾ ǍǋǃǈĴ,
ĴǋĴǀǋĴǎǅĴǆǊǔǌ ǍǋƾǈĶǌ, ǈƾķǊ Reil, ƽǇǅǆĴ ĸǊǍ

&*53

ǋǊķĴǁǐǁȽǊǍ.

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ

ƵǍǈƼǏĶǅǌ ķĸǊ ǈǐĸǅĴȽǊ ĂǍĶǇǓ

ķǍǈƼǏĶǅǌ ķĸǊ ư.Ư

Ʋǅ ķǇĴǎǈǊĴǅķǄǃĸǅǆƽǌ ȽǈĶǌ ĵȽǈǊǍǈ ĴǈĴķĸǊĂǐĸǅǆǊǔǌ
ǆǇƼĵǊǍǌ ķĸĴ ǋǊķǊǈĵǍǇǅǆƼ ǁƼǁǁǇǅĴ ǆĴǅ ķǍǈƼĸǊǈĸĴǅ
ĂĶ ĶǆǆǋǅĸǅǆǊǔǌ ǆĴǅ ǆǅǈǃĸǅǆǊǔǌ ǈĶǍǋǕǈĶǌ.(ķǔǁǆǇĶǅķǃ)
ƧǈƽǋǎǊǈĸĴǅ ƾ ǆĴĸƽǋǎǊǈĸĴǅ ǆĴĸƼ ĂƾǆǊǌ ĸǐǈ ĵĶķĂȽĵǐǈ
ĸǊǍ ư.Ư. ǆĴǅ ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ:
y ƩǅĹĴǈĶǅĴǆƽǌ ķĸǅǀƼĵĶǌ ĸǊǍ ư.Ư. (Ƭ,ƬƬ,V)
y Ƶĸǃǈ Ƹ ķĸǅǀƼĵĴ (ǁǔǋǐ ĴǓ ĸǊǈ ǈǐĸǅĴȽǊ ķǐǇƾǈĴ)
y ƬĶǋǓ ǍǋƾǈĴ ĸǊǍ ĴǋĴķǍĂĴǄǃĸǅǆǊǔ.

ƯǚǕǊǂǀǂ ǎǆǞǒǂ
ȈȣȞȐȥİȚȢıĲȠȞȦĲȚĮȓȠȝȣİȜȩ

y ƵǍǈƼǏĶǅǌ ķĶ ĴǋǆĶĸƼ

ǈĶǍǋǊĸǓĂǅĴ
y ¨ǅƼǎǍĸǊǌ ǆĴǅ ĸǐǎƼ
ĶǈĸǊǅǂǓĂĶǈǊǌ
y ĳĴǅǈǓĂĶǈǊ ĸǃǌ ķǔǁǆǇĶǅķǃǌ
ĸǐǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǅǈǕǈ
y ƩĂĹƼǈǅķǃ «ĴǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǍ ƾ
ǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǊǍ ǓǈǊǍ»

ƧǇǇǃǇǊǆƼǇǍǏǃ ĂĶĸĴǉǔ ķǐĂĴĸǊĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǆĴǅ
ķǇĴǎǈǊĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǅǈǕǈ (Ƭ, ƬƬ, V, X)
ƵǔǈĵĶķǃ ĂĶ ǍǋƾǈĶǌ ĸǊǍ ķǍĂĴǄǃĸǅǆǊǔ ǆĴǅ
ĴǋĴķǍĂĴǄǃĸǅǆǊǔ ķĸǊ ưƯ (feedback ǆĴǅ
ĶĂĹƼǈǅķǃ ĴǍĸǓǈǊĂǐǈ ĴǈĸǅĵǋƼķĶǐǈ)
Ƴĸǐǎƾ ĶȽķǊĵǊǌ ĶǋĶǄǅķĂƼĸǐǈ

ƳǋǊķĶǆǀǊǇƽǌ ǋǊǌ ĸǊ

ƴǑǌǂǘǎǊǋǝǓ ǑǝǎǐǓ

ǄƼǇĴĂǊ, ĹǇǊǅǓ (ĶǅǆǋǅĸǅǆǓ
ķĸǊǅǎĶȽǊ)
ƵǇĴǎǈǊķǐĂĴĸǅǆƾ ǆĴǅ

ķǇĴǎǈǊķǇĴǎǈǅǆƾ ķǔǁǆǇĶǅķǃ
ǆĴǅ ķĸǅǌ ǍĶǋǈǐĸǅĴȽĶǌ ĵǊĂƽǌ
ƵǐĂĴĸǅǆƼ ǆĴǅ ķǇĴǎǈǅǆƼ

ȃȦĲȚȠȣʌȠșĮȜĮȝȚțȩ

ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ ĵǅĴǁĶȽǋǊǍǈ ĸǅǌ

ȃȦĲȚȠȝİıİȖțİĳĮȜȚțȩ

ȽĵǅĶǌ ĶǋǅǊǎƽǌ
ȃȦĲȚȠșĮȜĮȝȚțȩ

ƵǇĴǎǈǅǆƼ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ
ĵǅĶǁĶȽǋǊǍǈ ĂĶ ĂĶǁƼǇǃ ƽǈĸĴķǃ
ĶǋǅǊǎƽǌ Ǔǐǌ ĸǊ PAG,

ȃȦĲȚȠȖİĳȣȡȚțȩ

ACC

ƩǈĸǓǅķǃ
ƧǇǃǄƾǌ ķǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ:
y ƨǔǄǅǊǌ

y ¨ǅƼǎǍĸǊǌ

ƬǌǊǎǊǋƽ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ
Ʋ Ǌǉǔǌ ǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǊǌ ǓǈǊǌ
ķǍǈǊĵĶǔĶĸĴǅ ķǍǎǈƼ :

y ƧǅķǄǃĸǓǌ ķĸǃ Ăƽķǃ ǁǋĴĂĂƾ

y ƵǍǈǊĵĶǔĶĸĴǅ ĴǓ ĴǍĸǓǈǊĂĴ ķǃĂĶȽĴ

ƳǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǊǌ (Ǌǉǔǌ- ǎǋǓǈǅǊǌ)
y ƭĴǄĴǋƼ ķǐĂĴĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ

y ƳǋǊǀƼǇǇĶǅ ķĶ ĶǋǅǊǎƽǌ ǊǍ ǈĶǍǋǕǈǊǈĸĴǅ ĴǓ ĸĴ ȽĵǅĴ

ǈĶǍǋǊĸǓĂǅĴ ĂĶ ĸǊ ƼķǎǊǈ ķǇƼǎǈǊ

y ¨Ķǈ ķǍǈǊĵĶǔĶĸĴǅ ĴǓ ǈĶǍǋǊĹǍĸǅǆƼ/ ķǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƼ ķǃĂĶȽĴ
y ƵǍǈǊĵĶǔĶĸĴǅ ĴǓ ĵĶǍĸĶǋǊĴǄƾ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ






AǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǓ ĂǍǑǆǓ ķĴķĂǓ
ƷĶǋĴǇǁǃķȽĴ
ƟǇǁǊǌ ĂĶĸƼ ĴǓ ȽĶķǃ
ƶǊǅǆƾ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴ ĸǊǍ
ķǍĂĴǄǃĸǅǆǊǔ

ƬǞǒǊǆǓ ǆǋǅǈǌǟǔǆǊǓ Ǖǐǖ
ǑǒǐǃǂǌǌǝǍǆǎǐǖ Ǒǝǎǐǖ
y

y
y

ƲǒǐǃǂǌǌǝǍǆǎǐǓ ƲǝǎǐǓ

¨ĶǋĂĴĸǅǆƽǌ: ưǍǁĂǕĵǃǌ
¨ǅĴǉǅĹǅķĸǅǆǓǌ (ķĴǈ ĂĴǎĴǅǋǅƼ)
ƭƼǏǅĂǊ
ƯǍǑǆƽǌ:
ƵǍǈĶǎƾǌ ǓǈǊǌ
ƩǕĵǍǈǃ ĂǍǑǆƾ ķǔķĴķǃ
ƵǇĴǎǈǅǆƽǌ: ƧȽķǄǃĂĴ ǇǃǋǓĸǃĸĴǌ
ƧĂǀǇǔǌ ǓǈǊǌ
ƳĶǋǅǇĴǈǕĂĶǈǊǌ - ǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǊǌ

ƴǖǎǐǅƾǓ ǂǎǕǊǅǒƽǔǆǊǓ

ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ

ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ĴǓ ĴǄƾķĶǅǌ ĸǐǈ
ĸǊǅǎǐĂƼĸǐǈ ( ĶǋǅĸǊǈĴȽǊǍ- ǍĶǂǐǆǓĸĴ):

ķǕĂĴĸǊǌ)

y ƵǍǈĴǅķǄǃĂĴĸǅǆƽǌ (ǆĴǆƾ ĵǅƼǄĶķǃ,

y ưǍǁĂǕĵǃǌ

ĴǈǃķǍǎȽĴ, ǆĴĸƼǄǇǅǏǃ, ĴǁǐǈȽĴ,
ĂĶĸĴǅķǄǃķȽĴ)

y ƶƽĂǈǐǈ
y ¨ǅĴǉǅĹǅķĸǅǆǓǌ
y ƩǈĸǊǅķĂƽǈǊǌ ǆĴǅ ķǍǎǈƼ ƳǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǊǌ

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ
ƷĶǋĴǇǁǃķȽĴ ĶȽǈĴǅ ĸǊ ĹĴǅǈǓĂĶǈǊ ǆĴĸƼ ĸǊ ǊǊȽǊ
ĂĶĸƼ ĴǓ ĂȽĴ ǀǇƼǀǃ ǍƼǋǎĶǅ ĶǇƼĸĸǐķǃ ĸǊǍ ǊǍĵǊǔ
ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸĴ ĶǕĵǍǈĴ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ. ƧǍĸǓ ƽǎĶǅ
ķĴǈ ĴǊĸƽǇĶķĂĴ ĸǃǈ ĶǈȽķǎǍķǃ ĸǃǌ ĴǈĸȽǇǃǏǃǌ ĸǊǍ
ǓǈǊǍ ĴǆǓĂǃ ǆĴǅ ķĶ Ăǃ ĶǕĵǍǈĴ
ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ(ĴǇǇǊĵǍǈȽĴ).
y ƳǋǐĸǊĴǄƾǌ ĶȽǈĴǅ ǃ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ķĸǃǈ
ĶǋǅǊǎƾ ĸǃǌ ǀǇƼǀǃǌ
y ¨ĶǍĸĶǋǊĴǄƾǌ ĶȽǈĴǅ ǃ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ķĸǃǈ
ĶǋǅǊǎƾ ǁǔǋǐ ĴǓ ĸǃǈ ǀǇƼǀǃ.

ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ

y ƭǅǈǃĸǅǆƽǌ (ǋǊķĸĴĸĶǍĸǅǆƾ ǆǇȽķǃ ĸǊǍ

ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞȣʌȠįȠȤȑȦȞ

y ƧǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ ĴǓ ĸǊ ĴǍĸǓǈǊĂǊ (ĶĹȽĵǋǐķǃ,

ǍǓ-ǍƽǋĸĴķǃ, ĸĴǎǍǆĴǋĵȽĴ, ĸĴǎǔǈǊǅĴ,
ĂǍĵǋȽĴķǃ)

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ
y ƶǓķǊ ǃ ǋǐĸǊĴǄƾǌ ǓķǊ ǆĴǅ ǃ ĵĶǍĸĶǋǊĴǄƾǌ

ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ǎĴǋĴǆĸǃǋȽǂǊǍǈ ĸǊ ķǐĂĴĸǅǆǓ ǓǈǊ.

y Ʋ ķǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ƼǁĶĸĴǅ ǆǍǋȽǐǌ ĂĶ ĸǅǌ

ĴĂĂǔĶǇĶǌ ȽǈĶǌ C. ƫ ǋǐĸǊĴǄƾǌ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ
ǊĹĶȽǇĶĸĴǅ ķĸǃǈ ĶǈĶǋǁǊǊȽǃķǃ ĴĵǋĴǈǕǈ, ǍǏǃǇǊǔ
ǊǍĵǊǔ ǅǈǕǈ C, ĴĶǇĶǍǄƽǋǐķǃ ĶĸǅĵȽǐǈ ĂĶ
ķǍĂĂĶĸǊǎƾ ǆĴǅ ĸǊǍ ķǍĂĴǄǃĸǅǆǊǔ (ǋǐĸǊĴǄƾǌ
ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ).

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ

 ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĵǅĶǁĶǋķǅĂǓĸǃĸĴ
 Ƨǔǉǃķǃ ĶǋĶǄǅķĂƼĸǐǈ

ĂĶȽǐķǃ ǊǍĵǊǔ
 ƭǊǅǈƼ ǎĴǋĴǆĸǃǋǅķĸǅǆƼ ĂĶ
ĸǊ ķǐĂĴĸǅǆǓ ǓǈǊ
 ƧǈĴĴǋĴǁǐǁƾ ķĶ
ķǍǈǄƾǆĶǌ ĹǇĶǁĂǊǈƾǌ

y Ƶĸǃ ķǍǈƽǎĶǅĴ ƽǎǊǍĂĶ ǀǊĂǀĴǋĵǅķĂǓ ĸǐǈ

ǊǅķǄȽǐǈ ǆĶǋƼĸǐǈ ĸǊǍ ưƯ ĂĶ ĶǋĶǄȽķĂĴĸĴ,
ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ ĸǐǈ ĶǆĶȽ ǈĶǍǋǕǈǐǈ ǆĴǅ ƽĸķǅ
ĵĶǍĸĶǋǊĴǄƾ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ (ǍƼǋǎǊǍǈ
ĂĶĸĴǀǊǇƽǌ ķĸǃǈ ĵǅĶǍǆǓǇǍǈķǃ ĸǐǈ ķǍǈƼǏĶǐǈ
ķĸǅǌ ĴǅķǄǃĸǅǆƽǌ ǊĵǊǔǌ ǈǐĸǅĴȽĴ ǆĴǅ
ǍĶǋǈǐĸǅĴȽĴ).

ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ

ȀİȞĲȡȚțȒ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ

y ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĵǅĴǁĶǋķǅĂǓĸǃĸĴ

ƭưƵ
y ƩƽǆĸĴķǃ ĶǋǅǊǎƾǌ

ǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǊǍ ǓǈǊǍ
y ƵǃĂĴǈĸǅǆǓǌ Ǌ ǋǓǇǊǌ

ǁǇǊǍĸĴĂǅǈǅǆǊǔ, ǊǍķȽĴǌ P
y ¨ǅĴĸĴǋĴǎƾ ǆĴĸǅǊǍķǕǈ ǊĵǕǈ

ƴǑǌǂǘǎǊǋǝǓ ǑǝǎǐǓ

 ƧǈƼĸǍǉǃ ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃǌ ĶȽ ĴǊǍķȽĴǌ

ĹǇĶǁĂǊǈƾǌ
 ¨ǅĴĸĴǋĴǎƾ ĸǊǍ ĴǈĴķĸĴǇĸǅǆǊǔ ǋǓǇǊǍ

ǍĶǋǈǐĸǅĴȽǐǈ ĵǊĂǕǈ-ĴǈĴĵǅǊǋǁƼǈǐķǃ
 ƵǍĂǀƼǈĸĴ ǆĴĸƼ ĸǃǈ Ĵǅĵǅǆƾ ǃǇǅǆȽĴ (?)

y ¨ĶǍĸĶǋĶǔǊǍķĴ ĴĶǇĶǍǄƽǋǐķǃ

ǊǍķǅǕǈ ĴǓ ǈĶǍǋǊǁǇǊȽĴ

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ
ƷƼǋǎĶǅ ƽǈĴǌ ĴǋǅǄĂǓǌ ĹĴǅǈǊĂƽǈǐǈ ǍĶǋĶǍĴǅķǄǃķȽĴǌ ǊǍ
ķǎĶĸȽǂĶĸĴǅ ĂĶ ĸǃǈ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĴ ĸǊǍ ķǇĴǎǈǅǆǊǔ ǓǈǊǍ.
ƳĶǋǅǇǃĸǅǆƼ ĶȽǈĴǅ:
y ķǇĴǎǈǅǆƾ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ĵǃǇ. ĹǇĶǁĂǊǈƾ, ƾ ǆĴǅ ƽǈĸǊǈǊǌ

(ĶĴǈĴǇĴĂǀĴǈǓĂĶǈǊǌ-ĴǋĴĸĶĸĴĂƽǈǊǌ) ĶǋĶǄǅķĂǓǌ ĶǈǓǌ
ķǇƼǎǈǊǍ ǆƼǈĶǅ ĸǊ ȽĵǅǊ ĸǊ ķǇƼǎǈǊ ǍĶǋĴǇǁǅǆǓ.
y ǋǊǀĴǇǇǓĂĶǈǃ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ĴǓ ķǇƼǎǈǊ ĵǃǇ. ĂǅĴ
ĶǕĵǍǈǃ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĴ ĶǈǓǌ ķǇƼǎǈǊǍ ǋǊǆĴǇĶȽ ķǐĂĴĸǅǆƾ
ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ķĸǃǈ ĶǋǅǊǎƾ ǋǊǀǊǇƾǌ ĸǊǍ ǓǈǊǍ.
y ķǇĴǎǈǊ-ķǇĴǎǈǅǆƾ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ĵǃǇ. ĶǕĵǍǈǃ
ǆĴĸƼķĸĴķǃ ĶǈǓǌ ķǇƼǎǈǊǍ ǋǊǆĴǇĶȽ ǍĶǋĴǇǁǃķȽĴ ĶǈǓǌ
ƼǇǇǊǍ ķǇƼǎǈǊǍ ĂĶ ĂĶǋǅǆƾ ƾ ǊǇǅǆƾ ĶǅǆƼǇǍǏǃ ķĸǃǈ
ǈĶǔǋǐķǃ.

ȀİȞĲȡȚțȒ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ

ĲĶǐǋǃĸǅǆǓ ǄĶǋĴĶǍĸǅǆǓ ķǎƽĵǅǊ
y CCK ǍǊĵǊǎĶȽǌ
y NK ĴǈĸĴǁǐǈǅķĸƽǌ
y Voltage gate sodium channels on sensory nerves
y Cyclo-oxygeuase and other inflammatory mediators
y PAR-2 ǍǊĵǊǎĶȽǌ
y 5-HT3 ǍǊĵǊǎĶȽǌ
y VR1 ǍǊĵǊǎĶȽǌ
y Cannabinoid ǍǊĵǊǎĶȽǌ

ƵǍǎǈǓĸĶǋĶǌ ĴǄƾķĶǅǌ ĂĶ Ƶ.Ƴ.
y ƩǍĶǋƽǄǅķĸǊ ƽǈĸĶǋǊ
y ¨ǅƼĂĶķǃ ǆǍķĸȽĸǅĵĴ
y ƠĂĹǋĴǁĂĴ
y ƸǋǓǈǅǊǌ ǍĶǇǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
y ƲǍǋǊǇǊǁǅǆƽǌ ĴǄƾķĶǅǌ ǆĴǅ ǊǍǋǊǇǅǄȽĴķǃ
y ƸǋǓǈǅĴ ĴǁǆǋĶĴĸȽĸǅĵĴ
y ƲǅķǊĹĴǁȽĸǅĵĴ ǆĴǅ ıƲƳ.

y NGF & intestinal bacteria (via probiotics/antibiotics)

ƷǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋƿ ǂǄǚǄƿ
y Ưǃ ķĸĶǋǊĶǅĵƾ ĴǈĸǅĹǇĶǁĂǊǈǕĵǃ
y ƲǅǊĶǅĵƾ
y ƵĶǋǊĸǊǈǅǈĶǋǁǅǆƽǌ ĶǈǕķĶǅǌ
y ƶǋǅǆǍǆǇǅǆƼ ĴǈĸǅǆĴĸĴǄǇǅĸǅǆƼ

ưƽĶǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
y ƫǇĶǆĸǋǊĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƽǌ
y ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƽǌ
y ıĶǈĶĸǅǆƽǌ ĂĶǇƽĸĶǌ

y ƳĴǋĴǆĶĸĴĂǓǇǃ/ ƧǆĶĸĴĂǅǈǊĹĴȽǈǃ
y ƧǈĴķĸǊǇĶȽǌ ưMDA ǍǊĵǊǎƽǐǈ

ƴǖǍǑǆǒƽǔǍǂǕǂ
y ƳǊǇǇǊȽ ǆǇǅǈǅǆǊȽ ķǍǈĶǎȽǂǊǍǈ ǈĴ

ǄĶǋĴĶǔǊǍǈ ĸǊǈ ķǇĴǎǈǅǆǓ ǓǈǊ ķĴǈ ƽǈĴ
ĴǇǓ ķǔĂĸǐĂĴ ǆĴǅ Ǔǎǅ ķĴǈ ĂǅĴ ǉĶǎǐǋǅķĸƾ
ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆƾ ǊǈĸǓĸǃĸĴ. Ƨǈ ǆĴǅ ǆĴĸƼ ǓķǊ
ĴǈĸǅĂĶĸǐȽǂĶĸĴǅ ķǐķĸƼ Ǌ ķǇĴǎǈǅǆǓǌ
ǓǈǊǌ ĶǉĴǋĸƼĸĴǅ ĴǓ ĸǊǈ ĸǋǓǊ ǊǍ Ǌ
ǆĴǄƽǈĴǌ ǋǊķĶǁǁȽǂĶǅ ĸǊǈ ǓǈǊ.

ƧǖǘǂǒǊǔǕǟ ǄǊǂ Ǖǈǎ Ǒǒǐǔǐǘƿ ǔǂǓ

ƴǖǍǑǆǒƽǔǍǂǕǂ
y ĳĴȽǈĶĸĴǅ Ǔĸǅ ĸĴ ĶǍǋƾĂĴĸĴ ĸǐǈ ĂĶǇĶĸǕǈ ǊǍ ǋǊĴǈĴĹƽǋĴĂĶ,

ǁǋƾǁǊǋĴ ǄĴ ƽǎǊǍǈ ĴǊĸĶǇƽķĂĴĸĴ ķĸǃǈ ǆǇǅǈǅǆƾ ǋƼǉǃ. ơĵǃ
ĶĹĴǋĂǓǂǊǈĸĴǅ ǁǅĴ ĸǃǈ ĴǈĸǅĂĶĸǕǅķǃ ǇĶǅĸǊǍǋǁǅǆǕǈ
ķǍǈĵǋǓĂǐǈ ķǆĶǍƼķĂĴĸĴ ǊǍ ĂĶǅǕǈǊǍǈ ĸǃǈ ĶǋǅĹĶǋǅǆƾ ǆĴǅ
ĸǃǈ ǆĶǈĸǋǅǆƾ ĶǍĴǅķǄǃĸǊǊȽǃķǃ , Ǔǐǌ ĴǈĸĴǁǐǈǅķĸƽǌ
ǍǊĵǊǎƽǐǈ ķĶǋǊĸǊǈȽǈǃǌ ƾ ĸǐǈ NMDA ǍǊĵǊǎƽǐǈ , ĴǇǇƼ
ǆĴǅ ĂĶ ǊǍķȽĶǌ ƽǈĴǈĸǅ ĸǃǌ ĴǋĴǁǐǁƾǌ ĸǐǈ ĴǇǁǊǁǓǈǐǈ
ǊǍķǅǕǈ-ǈĶǍǋǊĵǅĴǀǅǀĴķĸǕǈ ķĸǅǌ ǈĶǍǋǅǆƽǌ ķǍǈƼǏĶǅǌ. ƳǊǇǇƽǌ
ƽǋĶǍǈĶǌ ǁȽǈǊǈĸĴǅ ķŅĴǍĸƾ ĸǃǈ ǆĴĸĶǔǄǍǈķǃ ǆĴǅ ǍǓķǎǊǈĸĴǅ
ǈĴ ĵǕķǊǍǈ ĴĴǈĸƾķĶǅǌ ǆĴǅ ǆǇǅǈǅǆƽǌ ǋǊķĶǁǁȽķĶǅǌ ķĸǃ
ĵǔķǆǊǇǃ ǄĶǋĴĶǍĸǅǆƾ ĴǈĸǅĂĶĸǕǅķǃ ĸǊǍ ķǇĴǎǈǅǆǊǔ ǓǈǊǍ.
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ɍɆɃɁȻɃɇɅɉȵȿȻȾɃɇɅɃɁɃɇ;ɍɅɅͿ
ɀȵȵɁɈɃɅȻɇȸɇɈɃɃɉɆɃɅɃȻɃȳȵɁɁȸɈȻȾɃ

ɍɆɃɁȻɃɇɅɃɁɃɇ
ɇɈȸɁɃɉɆɃȿɃȳȻȰ
ȻɏȰɁɁȸɇȲȰɆȾȰɆȰȾȸɇ
ȰɁȰɅȿȸɆɏɈȸɇȾȰȺȸȳȸɈȸɇɃɉɆɃȿɃȳȻȰɇ
ȻȰɈɆȻȾȸɇɍɃȿȸȰȺȸɁɏɁ
ɇȻɇɀȰɁɃȳȿȵȻɃɁɃɇɃȾɃɀȵȻɃ
ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ɍɆɃɁȻɃɇɅɉȵȿȻȾɃɇɅɃɁɃɇ;ɍɅɅͿ
ɀȵȵɁɈɃɅȻɇȸɇɈɃɃɉɆɃɅɃȻɃȳȵɁɁȸɈȻȾɃ

 ɍʌʊʆɿʉʎʋʊʆʉʎɸʆʏʉʋɿɺʊʅɸʆʉʎ
ʃʐʌʀʘʎʍɸʊʌɶɲʆɲ ʏʉʐ
ʉʐʌʉʋʉɿʉɶɸʆʆɻʏɿʃʉʑ
 ȵʖʉʐʆɲʌʆɻʏɿʃɹʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏʉʆ
Ɏʐʖʉʄʉɶɿʃʊ ʏʉʅɹɲ ΘYŽ>
 ɇʐʆɷɿɳɺʉʆʏɲɿʅɸɸʆʉʖʄɼʍɸɿʎɲʋʊ
ʏʉʃɲʏʙʏɸʌʉʉʐʌʉʋʉɿɻʏɿʃʊΘ
ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

WZK^ddW/E^zEZKD
ɇɉɁȴɆɃɀɃɅɆɃɇɈȰɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ;ɇɅɅͿ

ɉʋɳʌʖɸɿɲʄʄɻʄʉɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʅɸʏɲʇʑʏʘʆɷɿɲʔʊʌʘʆ
ʍʐʆɷʌʊʅʘʆʉʐʌʉɶɸʆʆɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
±
±
±
±

ɇʑʆɷʌʉʅʉɅʌʉʍʏɲʏɿʃʉʑɅʊʆʉʐ;ɇɅɅͿ ͞WƌŽƐƚĂƚĞ WĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞ͟
ɇʑʆɷʌʉʅʉȾʐʍʏɿʃʉʑɅʊʆʉʐ;ɇȾɅͿ ͞ůĂĚĚĞƌWĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞ͟
ɇʑʆɷʌʉʅʉȳɸʆʆɻʏɿʃʉʑɅʊʆʉʐ;ɇȳɅͿ ͞'ĞŶŝƚĂůWĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞ͟
ɇʑʆɷʌʉʅʉɃʐʌɻɽʌɿʃʉʑɅʊʆʉʐ;ɇɃɉɅͿ ͞hƌĞƚŚƌĂůWĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞ͟

ϭϬй
ϵϬй

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

WZK^ddW/E^zEZKD
ɇɉɁȴɆɃɀɃɅɆɃɇɈȰɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ;ɇɅɅͿ
ͨɃɆȻɇɀɃɇͩ
 ͞ɇʑʆɷʌʉʅʉɅʌʉʍʏɲʏɿʃʉʑɅʊʆʉʐ͟
± ɇʐʆɸʖɼʎɼɷɿɲʃʉʋʏʊʅɸʆʉʎʋʊʆʉʎɶɿɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϯʅɼʆɸʎʃɲʏɲʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉϲʅɻʆʉ
± ɇʐʆʉɷɹʎʗʐʖʉʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎΘɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
± ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲΘ>hd^
± ɍʘʌʀʎ ɳʄʄɻ ɸʅʔɲʆɼ ɲɿʏʀɲ
ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȵɅȻȴȸɀȻɃȿɃȳȻȰ
 Ȱʄʄɻʄʉɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʅɸɳʄʄɸʎʉʐʌʉʄʉɶɿʃɹʎ
ʋɲɽʉʄʉɶɿʃɹʎʉʆʏʊʏɻʏɸʎ;ȾɉɅͿ
 ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲʏʑʋʉʐʋʌʉʍʏɲʏʀʏɿɷɲʎϭͲϭϰ͘Ϯй

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰȻɈȻɃȿɃȳȻȰ
 ȱɶʆʘʍʏɻ
± ȳɸʆʆɸʍɿʉʐʌɶʊʎɲɿʏʀɲ;ʄʉɿʅʙɷɻʎ͕ɶɸʆʆɸʏɿʃɼ͕
ɲʆɲʏʉʅɿʃɼ͕ʆɸʐʌʉʅʐɿʃɼ͕ɸʆɷʉʃʌɿʆɼʎ͕ɲʐʏʉɳʆʉʍɻ͕
ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼͿ
± ȵʐʋɲɽɸʀʎɳʆɷʌɸʎ
± ȰʐʏʊͲʏʌʉʔʉɷʉʏʉʑʅɸʆɻɲʐʏʉɳʆʉʍɻʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻʎ
ɴʄɳɴɻʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉ
± ȵʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻȾɁɇʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȴȻȰȳɁɏɇȸ
 Ȼʍʏʉʌɿʃʊ
± ȰʆʏɲʆɲʃʄʙʅɸʆʉʎɅʊʆʉʎ;ʋɸʌʀʆɲɿʉ͕
ʊʌʖɸɿʎ͕ʉʌɽʊ͕ʋɹʉʎͿ
± ȴɿɳʌʃɸɿɲ ;ϯͬϲͿ
± ȵʃʏʀʅɻʍɻɴɲʌʑʏɻʏɲʎ ʅɸ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ;/W^^ΘE/,W^/Ϳ

 Ⱦʄɿʆɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ
± ȴȵɅ;ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʏʉʐʋʊʆʉʐͿ
± ɇɻʅɸʀɲɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎɼɹʃʃʄɿʍɻʎ
ʋʊʆʉʐ;ƚƌŝŐŐĞƌƉŽŝŶƚƐͿ
ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȴȻȰȳɁɏɇȸ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ͗ĂͲďůŽĐŬĞƌƐ

 ȵɂȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɉ
± Ȳɲʃʏɻʌɿɲʃɼʄʉʀʅʘʇɻ
± Ƀʐʌʉɶɸʆʆɻʏɿʃʊʎʃɲʌʃʀʆʉʎ
± Ȱʋʉʔʌɲʃʏɿʃɼʉʐʌʉʋɳɽɸɿɲ
± ɇʏɹʆʘʅɲʏɻʎʉʐʌɼɽʌɲʎ
± Ɂɸʐʌʉɶɸʆɼʎʃʑʍʏɻ

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŽƚĂůƐǇŵƉƚŽŵƉĂŝŶ͕ǀŽŝĚŝŶŐ͕ΘYŽ>͘
,ŝŐŚĞƌƌĂƚĞŽĨĨĂǀŽƌĂďůĞƌĞƐƉŽŶƐĞǀƐ ƉůĂĐĞďŽ͘

EKd&KZ
>KE'
^dE/E'^ǆ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ͗ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ

ŵƉŝƌŝĐĂů ďǆ dǆ
 ϲǁŬ ĐŝƉƌŽĨůŽǆĂĐŝŶ
 ϲǁŬ ůĞǀŽĨůŽǆĂĐŝŶ
 ϭϮǁŬ ƚĞƚƌĂĐǇĐůŝŶĞ

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ
^ǇŵƉƚŽŵ ^ĐŽƌĞƐ
hdE^^ŚŝŐŚĞƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚĂďůŽĐŬĞƌƐ
ďĞƚƚĞƌƌĞƐƵůƚƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ
WƌĞŐĂďĂůŝŶ ĨŽƌĐŚƌŽŶŝĐƉƌŽƐƚĂƚŝƚŝƐ͘
ďŽƵŵĂƌǌŽƵŬKDϭ͕EĞůƐŽŶZ>͘
ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚ ZĞǀ͘ϮϬϭϮƵŐϭϱ͖ϴ͗

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

>ZW/E^zEZKD
ͨɇɉɁȴɆɃɀɃȵɅɏȴɉɁȸɇȾɉɇɈȸɇͩ

ůĂƐƐŝĐ/
ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

W^ƚǇƉĞϯ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

>ZW/E^zEZKD
ɇɉɁȴɆɃɀɃȾɉɇɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ

ȵɅȻȴȸɀȻɃȿɃȳȻȰ
 Ȱʄʄɻʄʉɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʅɸɳʄʄɸʎʉʐʌʉʄʉɶɿʃɹʎ
ʋɲɽʉʄʉɶɿʃɹʎʉʆʏʊʏɻʏɸʎ
 ɇʐʖʆʊʏɻʏɲϬ͘ϲͲϯϬй

 ͞ɇʑʆɷʌʉʅʉ ȵʋʙɷʐʆɻʎ Ⱦʑʍʏɻʎ͟
± Ʌʊʆʉʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎʉʐʌʉɷʊʖʉʐ
ʃʑʍʏɸʘʎʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆʉɲʋʊɹʆɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʍʑʅʋʏʘʅɲ

± >ĞƐŝŽŶͬŶŽŶůĞƐŝŽŶǀĂƌŝĂŶƚ;йʋʉɿʃʀʄʄɸɿͿ

 ɇʐʖʆʉʐʌʀɲ
 Ɂʐʃʏʉʐʌʀɲ

± ɇʐʆʉɷɹʎ ʗʐʖʉʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎΘɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
± ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲ^Θ>hd^

ϭϬ

Ȼʆʉʅʐɲʄɶʀɲ
ɇ͘ɍʌʊʆɿɲʎʃʊʋʘʍɻʎ
ɇ͘ȵʐɸʌɹɽɿʍʏʉʐɸʆʏɹʌʉʐ
Ⱦɲʏɳɽʄɿʗɻ
ȸʅɿʃʌɲʆʀɲ
Ȱʄʄɸʌɶʀɲ
Ȱʍɽʅɲ

ϭ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰȻɈȻɃȿɃȳȻȰ

ȴȻȰȳɁɏɇȸ
ɅɃɁɃɇɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȻȾɃɇ

ɇɉɍɁɃɉɆȻȰΘɁɉȾɈɃɉɆȻȰ

Ȱɶʆʘʍʏɻɲɿʏʀɲ

ȵʄʄɸɿʅʅɲ''

ȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɇɅȰȺȸɇȵɏɁɀȵ
ɅȰɆɃɀɃȻȰɇɉɀɅɈɏɀȰɈɃȿɃȳȻȰ
 /ŶƐŝƚƵ
 d
 Ɂɸʐʌʉɶɸʆɼʎ ʃʑʍʏɻ

Ɍʄɸɶʅʉʆʙɷɻʆɸʐʌʉɶɸʆɼ
ɴʄɳɴɻʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀ
ʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉ

K͛>ĞĂƌǇ^ĂŶƚ ^ǇŵƉƚŽŵ/ŶĚĞǆ

Ʌɲɿɷɿɳʅɸ hd/ʋɿʉ ʍʐʖʆɳW^ ʘʎɸʆɼʄɿʃɸʎ
ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

ȾɉɇɈȵɃɇȾɃɅȸɇȸ Θǆ ΘɉȴɆɃȴȻȰɈȰɇȸ

/EdZs^/>dǆ

WZK^

W^ϯ
 ȶʄʃʉʎ ʏʉʐ ,ƵŶŶĞƌ
 Ʌɸʏɹʖɸɿɸʎ
 ɀɿʃʌɼ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ

ɃɍȻɅȰɁɈȰ
ɃɍȻɇɉɇɍȵɈȻɇȸȵɉɆȸɀȰɈɏɁΘɅɃɁɃɉ

WKd^^/hD,>KZ/WZD/>/dzd^d^
ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

dƌŝĐǇĐůŝĐ ĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚ

ZĞƉĂŝƌ''ĚĞĨĞĐƚƐ






ůŽĐŬƐĐŚΘ,ϭƌĞĐĞƉƚŽƌƐ
/ŶŚŝďŝƚƐ^Ğƌ ΘEƌĞƵƉƚĂŬĞ

ĞŶĞĨŝĐŝĂůǀƐ ƉĂůĐĞďŽ

ZĞůĂƚĞĚƚŽdǆ ĚƵƌĂƚŝŽŶ
ϱϬйƌĞƐƉŽŶĐĞ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

ZĞƉĂŝƌ''ĚĞĨĞĐƚƐ

ϮǁŬϴϬй

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ͗ɍȵȻɆɃɉɆȳȻȾȸ



WƵĚĞŶĚĂů ďĞƚƚĞƌ
ƚŚĂŶƐĂĐƌĂů
ϵϬйƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ
WĞƌŵĂŶĞŶƚŝĨ
ϱϬйďĞƚƚĞƌ
>ϭĂ
:h/Ŷƚ ϮϬϭϭ͖ϭϬϳ;ϴͿ



ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

^ŚŽƌƚůŝǀĞĚ
^ƵďƚƌŝŐŽŶĂů
ůŽŶŐĞƌƌĞƐƵůƚ

&ŽƌW^ƚǇƉĞϯ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ

>ŽǁĞǀŝĚĞŶĐĞ

ŽƌƚŝĐŽƐƚĞƌŽŝĚƐΘ/ŵŵƵŶŽƐƵƉƉƌĞƐƐĂŶƚƐ
ŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ
ŶƚŝĐŚŽůŝŶĞƌŐŝƐ ;KǆǇďƵƚŝŶŝŶͿ
ƵůŽǆĞƚŝŶ
ůĂĚĚĞƌĚŝƐƚĞŶƚŝŽŶ
ĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞ
ŝĞƚ ;ƐŽĚĂ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ĐĂĨĨĞŝŶĞ͕ĂůĐŽŚŽůͿ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

d^d/h>ZW/E^zEZKD

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

^ZKd>W/E^zEZKD

W//zD>W/E^zEZKD

^ZKd>;'E/d>ͿW/E^zEZKD

/'EK^/^

ɇʐʆɸʖɼʎ ɼ ɷɿɲʃʉʋʏʊʅɸʆʉʎ ʋʊʆʉʎ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ϯʅɼʆɸʎ ʃɲʏɳ
ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ϲʅɻʆʉɸʆʏʉʋɿɺʊʅɸʆʉ ʍʏʉ ʊʍʖɸʉ ;ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲͿ



Ƀʌʖʀʏɿʎ
Ƀʌʖɸʉɷʐʆʀɲ
Ƀʌʖɿɲʄɶʀɲ



ɍʘʌʀʎ ɳʄʄɻ ɸʅʔɲʆɼ ɲɿʏʀɲ
ɇʐʆʉɷɹʎ ʗʐʖʉʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ Θ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲ Θ>hd^

ɍɆɃɁȻɃɇɅɃɁɃɇɀȵɈȰȰɅɃȲȰɇȵȾɈɃɀȸ
ϮͲϮϬй

DE'DEd

ɍɆɃɁȻɃɇɅɃɁɃɇɀȵɈȰȰɅɃ
ɅȿȰɇɈȻȾȸȲɃɉȲɏɁɃȾȸȿȸɇ
>ĂƉхŽƉĞŶ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

hZd,Z>W/E^zEZKD
ɇʐʆɸʖɼʎɼɷɿɲʃʉʋʏʊʅɸʆʉʎʋʊʆʉʎɸʆʏʉʋɿɺʊʅɸʆʉʎ ʍʏɻʆ ʉʐʌɼɽʌɲ
 ɍʘʌʀʎ ɳʄʄɻ ɸʅʔɲʆɼ ɲɿʏʀɲ
 ɇʐʆʉɷɹʎ ʗʐʖʉʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ Θɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
 ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲ Θ>hd^
 ȱɶʆʘʍʏɻʎ ɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎ
 ɇʐʖʆɳ ʘʎ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ʍʐʆɷʌʊʅʉʐ ʏɻʎ ɸʋʙɷʐʆɻʎ ʃʑʍʏɻʎ

ɇɉɀɅȵɆȰɇɀȰɈȰ
¾ ȸ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɷʌʊʅʘʆ ʅɸ ʖʌʊʆɿʉ ʋʐɸʄɿʃʊ ʋʊʆʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ʃɲɿ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʊ ɷʀʄɻʅʅɲ
¾ ɇʐʖʆɳ ɷɸʆ ɲʆɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿ ɻ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆɻ ɲɿʏʀɲ
¾ ȸ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʐʋɲʌɲɶʉʆʏɿʃɼ
¾ Ɍɳʌʅɲʃɲ ɶɿɲ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊ ʋʊʆʉ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʐʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ʋʉʄʄʉʀ ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʋɲʌɲʋɹʅʋʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɿɲʏʌɸʀʉ ʋʊʆʉʐ
¾ ȸ ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ɸʀʆɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ʃɲɽʙʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ƐƚƌĞƐƐ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʐʌʉɷʉʏɼʍʉʐʆ ɼ ʆɲ ɸʋɿɷɸɿʆʙʍʉʐʆ ʏɲ ʍʑʆɷʌʉʅɲ ɲʐʏɳ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

ȵɉɍȰɆȻɇɈɏ

ĞƉƚ͘hƌŽůŽŐǇ͕ƚŚĞŶƐDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů͕:͘sĂƌŬĂƌĂŬŝƐ

3
Χρόνιος Πυελικός Πόνος (παρουσίαση)
Πρωτοπαππάς Αθανάσιος ‐ Μαιευτήρας Γυναικολόγος

ǹ¶ȂǹǿǼȊȉǿȀǾȀǹǿīȊȃǹǿȀȅȁȅīǿȀǾȀȁǿȃǿȀǾ
ȉȅȊȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊǹĬǾȃȍȃ
ȀĮșȘȖȘĲȒȢ: ț. ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ ȁȠȣĲȡȐįȘȢ

ȋȡȩȞȚȠȢ ȆȣİȜȚțȩȢ ȆȩȞȠȢ
ıĲȘ īȣȞĮȚțȠȜȠȖȓĮ

±
±
±
±
±

 ȂȣȠıțİȜİĲȚțȐĮȓĲȚĮ

ǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘ
ȋȡȩȞȚĮʌȣİȜȚțȒĳȜİȖȝȠȞȒ
ȆȣİȜȚțȠȓțȚȡıȠȓ
ȈȪȞįȡȠȝȠȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȘȢȦȠșȒțȘȢ
µǹȜȜİȢȖȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȑȢʌĮșȒıİȚȢ

± ǱȜȖȠȢĲȠȣȝȣȠĮʌȠȞİȣȡȦĲȚțȠȪ
ʌİĲȐȜȠȣĲȠȣțȠȚȜȚĮțȠȪĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ
± ǿȞȠȝȣȧțȐİʌȫįȣȞĮıȪȞįȡȠȝĮ
± ȈȪȞįȡȠȝȠİʌȫįȣȞȠȣĮȞİȜțĲȒȡĮȝȣȩȢ
± ȈȪȞįȡȠȝȠİʌȫįȣȞȠȣĮʌȚȠİȚįȠȪȢȝȣȩȢ
± ȃİȣȡĮȜȖȓĮʌİȡȚĳİȡȚțȫȞȞİȪȡȦȞ

 ǹįİȞȠȝȪȦıȘ
 ȆȡȩʌĲȦıȘȑıȦȖİȞȞȠȡȖȐȞȦȞ
 ȀĮȜȠȒșİȚȢȩȖțȠȚʌȣȑȜȠȣ

ȜĮȖȠȞȠȨʌȠȖȐıĲȡȚȠȣȜĮȖȠȞȠȕȠȣȕȦȞȚțȠȪ
ĮȚįȠȚȠȝȘȡȚțȠȪ

± ȅıĳȣȠȧİȡȒȒțȠțțȣȖȚțȒȞİȣȡĮȜȖȓĮ
± ȆȣİȜȚțȩİʌȫįȣȞȠıȪȞįȡȠȝȠĲȘȢ
ȜȠȤİȓĮȢ

 ȅȣȡȠȜȠȖȚțȐĮȓĲȚĮ
± ǻȚȐȝİıȘțȣıĲȓĲȚįĮ
± ǻȣııȣȞȑȡȖİȚĮĲȠȣİȟȦıĲȒȡĮ
± ȈȪȞįȡȠȝȠİʌȫįȣȞȘȢȠȣȡȒșȡĮȢ

 ǱȜȜĮ

 īĮıĲȡİȞĲİȡȠȜȠȖȚțȐĮȓĲȚĮ

ǹșĮȞȐıȚȠȢ ȆȡȦĲȠʌĮʌȐȢ
ǼʌȓțȠȣȡȠȢ ȀĮșȘȖȘĲȒȢ
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ĲȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ
īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ǼȞįȠıțȩʌȘıȘȢ

±
±
±
±
±

+©ʌȓĲĲĮªĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣʌȣİȜȚțȠȪʌȩȞȠȣ

īĮıĲȡİȞĲİȡȠȜȩȖȠȢ

ȀĮȜȠȒșȘĮȓĲȚĮȤȡȩȞȚȠȣʌȣİȜȚțȠȪʌȩȞȠȣ
 īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȐĮȓĲȚĮ

īȣȞĮȚțȠȜȩȖȠȢ

ǼȣİȡȑșȚıĲȠȑȞĲİȡȠ
ĭȜİȖȝȠȞȫįİȚȢȞȩıȠȚİȞĲȑȡȠȣ
ǼțțȠȜʌȦȝĮĲȚțȒȞȩıȠȢ
ȀȠȚȜȚȠțȐțȘ
ȂİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȑȢİȞĲİȡȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢ

± ȀĮĲȐșȜȚȥȘ
± ȈʌȜĮȖȤȞȚțȒȣʌİȡĮȜȖȓĮ
± ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢıȦȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ
± ȌȣȤȠıİȟȠȣĮȜȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
 ȈİȟȠȣĮȜȚțȒțĮțȠʌȠȓȘıȘ

± ȆȠȡĳȣȡȓĮ

˃˴˨ˡ˙ ˛ˬ˥˙ˡˢ˧ˣ˧˛ˡˢ˔ ˙˗˫ˡ˙ ˏˉˉ
• ʾ˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟
• ˉˬ˝ˣˡˢ˕˩ ˪ˬˤ˭˴˪˝ˡ˩

ȅȣȡȠȜȩȖȠȢ

ȋİȚȡȠȣȡȖȩȢ

• ˉˬ˝ˣˡˢ˖ ˭ˣ˝˛ˤ˧˥˵˜˟˩ ˥˳˪˧˩
• ˋ˴˥˜˨˧ˤ˧ ˬ˝ˣˡˢ˖˩ ˭ˣ˝˚ˡˢ˖˩ ˪ˬˤ˭˳˨˟˪˟˩
• ʺ˗˫ˡ˙ ˙˳ ˫˙ ˝˦˙˨˫˖ˤ˙˫˙

ȌȣȤȠșİȡĮʌİȣĲȒȢ

ǼȚįȚțȩȢ ʌȩȞȠȣ

(ʶ˛ˢ˧ˡ, ˍ˜˨˧˪˔ˣˡ˛˛˝˩, ˋ˴˥˜˨˧ˤ˧ ˬ˧ˣ˝ˡ˳ˤ˝˥˟˩ ˰˧ˠ˖ˢ˟˩)

• ʺ˗˫ˡ˙ ˙˳ ˫˟˥ ˤ˖˫˨˙

(ʺ˜˝˥˧ˤ˴˰˪˟, ˂˥˧ˤˬ˵ˤ˙˫˙, ˋˬ˛˛˝˥˝˗˩ ˙˥˰ˤ˙ˣ˗˝˩ ˜ˡ˙ˣ˔˪˝˰˩
ˉ˨˳˫˰˪˟ ˤ˖˫˨˙˩)

ˁ˝˨˙˝˗˙ ˫˧ˬ ˏˉˉ

ǹȚĲȚȠȜȠȖȚțȒșİȡĮʌİȓĮĲȠȣȋȆȆ
{
ǹțȡȚȕȒȢįȚȐȖȞȦıȘ
 ǹȞȐȜȣıȘĲȦȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞʌȩȞȠȣ

ʺ˥˫ˡˤ˝˫˵ˡ˪˟
ʺˊ˃ʾˌˀ
???
˫˟˩ ˨˧˭˙˥˧˴˩
˙ˡ˫˗˙˩ ˫˧ˬ ˳˥˧ˬ

 ȁİʌĲȠȝİȡȒȢțȜȚȞȚțȒİȟȑĲĮıȘ
 ǹʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢ
 ȆĮȡĮțȜȚȞȚțȑȢįȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢİȟİĲȐıİȚȢ
 ǼʌİȝȕĮĲȚțȩȢįȚĮȖȞȦıĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢ

ʽˡ˙˛˥˰˪˫ˡˢ˖ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˳˟˪˟:

ˀ ˝˦˕˫˙˪˟ ˝ˢˣ˧˛˖˩ ˛ˡ˙ ˫˟˥ ˜ˡ˔˛˥˰˪˟
˫˧ˬ ˙ˡ˫˗˧ˬ ˫˧ˬ ˏˉˉ?
• > 40% ˫˰˥ ˜ˡ˙˛˥˰˪˫ˡˢ˵˥ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˧˖˪˝˰˥
• ˋ˫˧ a 40% ˟ ˴˝ˣ˧˩ ˝˗˥˙ˡ ˭ˬ˪ˡ˧ˣ˧˛ˡˢ˖

ȈȣȞİȡȖĮıȓĮİȚįȚțȠĲȒĲȦȞ
0XOWLGLVFLSOLQDU\DSSURDFK

ʺ˥˫ˡˤ˝˫˵ˡ˪˟
˫˧ˬʾ˂ˆʺ˂
˳˥˧ˬ ʺˍˌˀ
˰˩ ˪˴ˤ˫˰ˤ˙

ʺˡ˫˗˝˩ ˛ˡ˙ ˤ˟ ˜ˡ˔˛˥˰˪˟ ˬ˙˨ˢ˫˧˴ ˙ˡ˫˗˧ˬ
ˏˉˉ ˤ˝ ˫˟˥ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˳˟˪˟
• ˉ˧ˣˬ˙˨˙˛˧˥˫ˡˢ˖ ˙ˡ˫˗˙ ˫˧ˬ ˳˥˧ˬ
• ʺ˗˫ˡ˧ ˤ˟ ˔ˤ˝˪˙ ˧˨˙˫˳

(.ˮ. ˙˜˝˥˧ˤ˴˰˪˟, ˝˛ˢˣ˰˚ˡ˪ˤ˳˩ / ˗˝˪˟ ˥˝˴˨˧ˬ,
˧ˡ˪ˠ˧˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˖ ˙ˠ˧ˣ˧˛˗˙)

• ˅ˡˢ˨˖ ˝ˤ˝ˡ˨˗˙ ˫˧ˬ ˮ˝ˡ˨˧ˬ˨˛˧˴

(.ˮ. ˔˫ˬ˝˩ ˤ˧˨˭˕˩ - ˧ˡ˪ˠ˧˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˖
˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟)

Howard FM, 1993
Porpora MG & Gomel V, 1997
Moore J & Kennedy S, 2000

• ˌ˝ˮ˥ˡˢ˧˗ ˣ˳˛˧ˡ – ˙˧ˬ˪˗˙ ˢ˙˫˔ˣˣ˟ˣ˰˥ ˮ˝ˡ˨ˡ˪ˤ˵˥

(.ˮ. ˢ˙ˢ˳˩ ˝˦˧ˣˡ˪ˤ˳˩, ˬ˝ˣˡˢ˖ ˭ˣ˝˚ˡˢ˖ ˪ˬˤ˭˳˨˟˪˟)

ȁĮʌĮȡȠıțȠʌȚțȒȤĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ıĲȘȞĮıșİȞȒȣʌȩĲȠʌȚțȒĮȞĮȚıșȘıȓĮȒȘȡİȝȚıĲȚțȒĮȖȦȖȒ
(Laparoscopic conscious pain mapping)
 ǼȜȐĲĲȦıȘȤİȚȡȠȣȡȖȚțȫȞʌĮȡİȝȕȐıİȦȞĮȝĳȓȕȠȜȘȢ



ȤȡȘıȚȝȩĲȘĲĮȢ
 ȆİȡȚııȩĲİȡȠĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞİȢĮȞȐʌİȡȓʌĲȦıȘșİȡĮʌİȓİȢ

 ȉİȤȞȚțȑȢįȣıȤȑȡİȚİȢ



 ȆȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮĲȦȞȝȘȤĮȞȚıȝȫȞĲȠȣʌȩȞȠȣ

ʽˡ˙˛˥˰˪˫ˡˢ˖ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˳˟˪˟:
ˀ ˝˦˕˫˙˪˟ ˝ˢˣ˧˛˖˩ ˛ˡ˙ ˫˟˥ ˜ˡ˔˛˥˰˪˟
˫˧ˬ ˙ˡ˫˗˧ˬ ˫˧ˬ ˏˉˉ?

• ʶ˫˙˥ ˜ˡ˙ˡ˪˫˵˥˝˫˙ˡ ˙ˠ˧ˣ˧˛˗˙ ˪˫˟˥ ˴˝ˣ˧
a 85% ˟ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˜ˡ˔˛˥˰˪˟ ˙˭˧˨˔:
9 ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟
9 ˪ˬˤ˭˴˪˝ˡ˩
• ʺ˧ˬ˪˗˙ ˝ˬ˨˟ˤ˔˫˰˥

{ ˙˧ˬ˪˗˙ ˧˨˛˙˥ˡˢ˧˴ ˙ˡ˫˗˧ˬ
Howard FM, 1993, 1996
Porpora MG & Gomel V, 1997
Moore J & Kennedy S, 2000

 ȉȠ©șİȡĮʌİȣĲȚțȩªĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȘȢįȚĮȖȞȦıĲȚțȒȢ
ȜĮʌĮȡȠıțȩʌȘıȘȢ

ʾ˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟ ˢ˙ˡ ˏˉˉ

˅˗˙ ˳ˮˡ ˢ˙ˡ ˫˳˪˧ ˙ˬ˫˙˳˜˝ˡˢ˫˟ ˪ˮ˕˪˟ !
• ˄˙˙˨˧˪ˢ˳˟˪˟ ˪˝ ˛ˬ˥˙˗ˢ˝˩ ˮ˰˨˗˩ ˏˉˉ:
ʾˡ˧ˣ˙˪ˤ˳˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩:

2-50%
Rawson, 1991
Balasch et al, 1996
Moen & Stokstad, 2002

• ˋˬˤ˫˵ˤ˙˫˙ ˏˉˉ ˪˫˧ ˛˝˥ˡˢ˳ ˣ˟ˠˬ˪ˤ˳:
ʾˡ˧ˣ˙˪ˤ˳˩ ˜ˬ˪ˤ˟˥˳˨˨˧ˡ˙˩:

˕˰˩ 90%

ʾˡ˧ˣ˙˪ˤ˳˩ ˝˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙˩:

˕˰˩ 42%

ʾˡ˧ˣ˙˪ˤ˳˩ ˤ˟ ˢˬˢˣˡˢ˧˴ ˳˥˧ˬ:

˕˰˩ 39%

Prevalence of endometriosis in women
undergoing laparoscopy
• CPP : 32%

• No CPP or infertility : 5%

Howard, 2009

Jamieson & Steege, 1996

˅˟ˮ˙˥ˡ˪ˤ˧˗ ˨˳ˢˣ˟˪˟˩ ˳˥˧ˬ
˪˫˟˥ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟
(Lesion-oriented pain theory)
• ʺˡˤ˧˨˨˙˛˗˙ ˙˳ ˫ˡ˩ ˝˪˫˗˝˩

˄˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˜ˡ˔˛˥˰˪˟
˫˟˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩
• ˎ˙ˡ˥˧˫ˬˡˢ˖ ˧ˣˬˤ˧˨˭˗˙ ˫˟˩ ˥˳˪˧ˬ
• ʾ˥˫˳ˡ˪˟ – ˅˧˨˭˕˩

• ˉ˙˨˙˛˰˛˖ ˨˧˪˫˙˛ˣ˙˥˜ˡ˥˵˥

¾ ˉ˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˖

• ˉ˙˨˙˛˰˛˖ ˢˬ˫˧ˢˡ˥˵˥

¾ ˑ˧ˠ˟ˢˡˢ˖

• ʽˬ˪ˣ˝ˡ˫˧ˬ˨˛ˡˢ˖ ˪˴˪˙˪˟ ˫˰˥ ˡ˥˵˥ ˫˧ˬ ˤˬ˧ˤ˟˫˨˗˧ˬ
• ʺ˥˔˫ˬ˦˟ de novo ˥˝ˬ˨ˡˢ˵˥ ˡ˥˵˥

¾ ʽˡ˟ˠ˟˫ˡˢ˖ - ˧ˡ˪ˠ˧˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˖

• ˅˙ˢ˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˝ˢ˫˗ˤ˟˪˟ vs. ʻˡ˧˯˗˙
• ˋˬˤ˭˴˪˝ˡ˩

• ˋˬˤ˭˴˪˝ˡ˩
• ʺ˥˙˫˧ˤˡˢ˖ ˙˨˙ˤ˳˨˭˰˪˟
Lamvu G, & Steege J, 2006

ˉ˙˨˔˛˧˥˫˝˩ ˧ˬ ˝˟˨˝˔˞˧ˬ˥ ˫˟˥ ˪ˬˮ˥˳˫˟˫˙
ˣ˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖˩ ˜ˡ˔˛˥˰˪˟˩ ˫˟˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩
• ˉ˧ˡ˳˫˟˫˙ ˫˧ˬ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˧˴ ˝˦˧ˣˡ˪ˤ˧˴
• ʾˤ˝ˡ˨˗˙ ˫˧ˬ ˮ˝ˡ˨˧ˬ˨˛˧˴
• ˏ˨˟˪ˡˤ˧˧˗˟˪˟ ˤˡ˔˩ ˖ ˜˴˧ ˚˧˟ˠ˟˫ˡˢ˵˥ ˝ˡ˪˳˜˰˥
• ˉ˙˨˧ˬ˪˗˙ ˪ˬˤ˭˴˪˝˰˥
• ˎ˔˪˟ ˫˧ˬ ˢ˴ˢˣ˧ˬ

˅˧˨˭˧ˣ˧˛ˡˢ˔

˕˥˙˥˫ˡ

• ˏ˝ˡ˨ˡ˪ˤ˧˗ ˫˰˥ ˕˪˰ ˛˝˥˥˟˫ˡˢ˵˥ ˧˨˛˔˥˰˥
• ʼ˥˵˪˟ - ˙˥˙˛˥˵˨ˡ˪˟ ˫˰˥ ˔˫ˬ˰˥ ˤ˧˨˭˵˥

˂˪˫˧ˣ˧˛ˡˢ˵˥ ˢ˨ˡ˫˟˨˗˰˥

• ʾ˥˜˝ˡ˦˟ ˛ˡ˙ ˫˟˥ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˳˟˪˟
• ˉ˨˧˧˫ˡˢ˖ – ˙˥˙˜˨˧ˤˡˢ˖ ˤ˝ˣ˕˫˟

ʽˡ˔˛˥˰˪˟ ˫˟˩
˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩:

Howard, 1993
Redwine, 1999
Bonte et al, 2002

Jansen RPS, Russel P. Non-pigmented endometriosis:
Clinical, laparoscopic, and pathologic definition.

Am J Obstet Gynecol 1986;155:1154-1159

ˌˍˉˈˋ ʺ˄˄ˈ˂ˑˋˀˋ

˂ˋˌˈ˄ˈʼ˂˃ˀ ʾˉ˂ʻʾʻʺ˂ˑˋˀ

˄˝ˬˢ˕˩ ˚ˣ˔˚˝˩

81%

ʾ˨ˬˠ˨˕˩ ˚ˣ˔˚˝˩

81%

ˉ˝˨ˡ˧ˮ˕˩ ˤ˝ ˙˜˝˥ˡˢ˖ ˕ˢˢ˨ˡ˪˟

67%

ˉ˝˨ˡ˰˧ˠ˟ˢˡˢ˕˩ ˪ˬˤ˭˴˪˝ˡ˩

50%

˃ˡ˫˨ˡ˥˧ˢ˙˭˝˧˝ˡ˜˝˗˩ ˚ˣ˔˚˝˩

47%

ˉ˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˔ ˝ˣˣ˝˗ˤˤ˙˫˙

45%

ǼȣȝȑȖİșİȢİȞįȠȝȘĲȡȓȦȝĮĲȘȢǻǼȦȠșȒțȘȢ

ǻȚȘșȘĲȚțȒİȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘĲȠȣǻȠȣȖȜĮıİȓȠȣȝİʌȜȒȡȘĮʌȩĳȡĮȟȘĮʌȩıȣȝĳȪıİȚȢ

˄˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˝ˢ˫˗ˤ˟˪˟ ˫˟˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩:
ʻˣ˕˧ˬˤ˝ ˔˥˫˙ ˙ˬ˫˳ ˧ˬ ˬ˔˨ˮ˝ˡ ˪˫˟˥ ˨˙˛ˤ˙˫ˡˢ˳˫˟˫˙ ?

ǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘĲȠȣʌİȡȚĲȠȞĮȓȠȣ

ǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘĲȦȞȚİȡȠȝȘĲȡȚțȫȞıȣȞįȑıȝȦȞ

ǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘĲȘȢıțȦȜȘțȠİȚįȠȪȢ

ȅȗȓįȚĮįȚȘșȘĲȚțȒȢİȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘȢ
 ȉȠĮȞȐȜȠȖȠĲȠȣĮȤȚȞȠȪ

ˉʾˊ˂ˌˈˆʺ˒˃ˀ
ʾˆʽˈ˅ˀˌˊ˂ˑ˅ʺˌʺ

 ǼȞįȠȝȘĲȡȚȦıȚțȑȢȝȚțȡȠțȪıĲİȚȢ ȂȀ
 ǿȞȠȝȣȧțȒȣʌİȡʌȜĮıȓĮ
 ǴȞİȢĮȖțȣȡȠȕȠȜȓİȢ ǿǹ

)6
ǿıĲȠȜȠȖȓĮ

 ȆĮȡȠȣıȓĮĮȖȖİȚĮțȠȪȐȟȠȞĮ

ˉ˙˨˧ˬ˪ˡ˔˞˝ˡ ˫˟˥
˪˫˙ˠ˝˨˳˫˝˨˟ ˪ˮ˕˪˟
ˤ˝ ˪ˬˤ˫˰ˤ˙˫˙ ˏˉˉ !

 ȉȠıȘȝİȓȠĲȠȣĲȡȚȖȫȞȠȣ
 ȅʌȚıșȠʌİȡȚĲȠȞĮȧțİȢȂȀ ĮĲİȜȒȢȑȟĮȓȡİıȘ
 ǻȚĮĲȠȝȒȝȓĮȢǿǹ ıȘȝĮȞĲȚțȒțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ
 ȅʌȚıșȠʌİȡȚĲȠȞĮȧțȩȜȓʌȠȢ ĮıĳĮȜȑȢʌȜȐȞȠ
0DJH*HWDO

ȈȘȝİȓĮĮıĳȐȜİȚĮȢ

ʽ˂ˀˁˀˌ˂˃ˀ

ʾ˥˫˧˗˪˝ˡ˩ ˫˟˩ ʾʻ ʽˡ˟ˠ˟˫ˡˢ˖˩
ʾ˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩

Is the current staging system representative
of the severity and extent of endometriosis ?
Deeply infiltrating endometriosis
(> 5mm deep) present in:






ȉȪʌȠȢǿǿ 



ȉȪʌȠȢǿǿǿ 



ȉȪʌȠȢǿ 

•
•
•
•

Stage
Stage
Stage
Stage

I:
3%
II: 34%
III: 15%
IV: 22%
Martin DC, Clin Obstet Gynecol, 1999

ȅȗȓįȚȠǹȇȚİȡȠȝȘĲȡȚțȠȪ

ǻȚĮĲȒȡȘıȘʌȣİȜȚțȒȢĮȣĲȩȞȠȝȘȢȞİȪȡȦıȘȢ 
ǼȂȈȅȗȓįȚȠ

ȅȣȡȘĲȒȡĮȢ
ǴȞİȢ
ĮȖțȣȡȠȕȠȜȓĮȢ

ǼȂȈȅȗȓįȚȠ
FP

ȊʌȠȖȐıĲȡȚȠȞ
Ȱ͘Ʌʌʘʏʉʋɲʋɳʎ

Ȱ͘Ʌʌʘʏʉʋɲʋɳʎ

ǻȚĮĲȒȡȘıȘʌȣİȜȚțȒȢĮȣĲȩȞȠȝȘȢȞİȪȡȦıȘȢ 
ȂȘĲȡȚĮȓĮĮȡ

ǻȚĮĲȒȡȘıȘʌȣİȜȚțȒȢĮȣĲȩȞȠȝȘȢȞİȪȡȦıȘȢ 

(%ȂȘĲȡȚĮȓĮĳȜ

(%ȂȘĲȡȚĮȓĮĳ
ȆȣİȜȚțȩıʌȜĮȖȤȞȚțȩȞ

ȅȣȡȘĲȒȡĮȢ

ȊʌȠȖȐıĲȡȚȠȞ

ȊʌȠȖȐıĲȡȚȠȞ
Ȱ͘Ʌʌʘʏʉʋɲʋɳʎ

ʺ˥˔ˣˬ˪˟ ˫˰˥ ˪ˬˤ˫˰ˤ˔˫˰˥ ˏˉˉ
• ʽˬ˪ˤ˟˥˳˨˨˧ˡ˙
• ʾ˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙
• ˅˟ ˢˬˢˣˡˢ˳˩ ˳˥˧˩
• ˉ˳˥˧˩ ˝ˡ˜ˡˢ˳˩ ˛ˡ˙ ˫˧ ˔˪ˮ˧˥ ˳˨˛˙˥˧

Ȱ͘Ʌʌʘʏʉʋɲʋɳʎ

/ĂŶĚWW
ĞĞƉůǇŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŶŐĞŶĚŽŵĞƚƌŝŽƐŝƐ
;х ϱŵŵĚĞĞƉͿƉƌĞƐĞŶƚŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐĐͬŽ͗
ͻ /ŶĨĞƌƚŝůŝƚǇ ͗ϵй
ͻ WWΎ
͗Ϯϰй D хϴϬйΎΎ
ͻ ŽƚŚ
͗ϯϴй
ΎWWсDZ͕WE͕EDW
ΎΎKƌŐĂŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐƉĂŝŶ
DĂƌƚŝŶĞƚĂů͕ϭϵϵϵ
DĂŐĞ'ĞƚĂů͕ϮϬϬϳ
<ŽŶŝŶĐŬǆ W͕ĞƚĂů͕ϮϬϭϮ

ȾʄɿʆɿʃɼȵɿʃʊʆɲȵȲȴȵ
• ʺ˪ˬˤ˫˰ˤ˙˫ˡˢ˖ (< 5%)

īȣȞĮȚțȠȜȠȖȚțȒİȟȑĲĮıȘ
țĮĲȐĲȘȞȑȝȝȘȞȠȡȪıȘ

• ˋˬˤ˫˰ˤ˙˫ˡˢ˖ (> 95%)
9 ʽˬ˪ˤ˟˥˳˨˨˧ˡ˙
9 ʾ˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙
9 ˅˟ ˢˬˢˣˡˢ˳˩ ˬ˝ˣˡˢ˳˩ ˳˥˧˩
9 ʽˬ˪ˮ˝˞˗˙
9 ˌ˝ˡ˥˝˪ˤ˳˩
9 ʾ˵˜ˬ˥˝˩ ˜ˡ˔˨˨˧ˡ˝˩ ˢ˙˫˔ ˫˟˥ ʾˊ
9 ʽˬ˪˧ˬ˨ˡˢ˔ ˝˥˧ˮˣ˖ˤ˙˫˙ ˢ˙˫˔ ˫˟˥ ʾˊ
9 ʺˡˤ˧˨˨˙˛ˡˢ˕˩ ˢ˝˥˵˪˝ˡ˩ ˢ˙˫˔ ˫˟˥ ʾˊ
9 ʺˡˤ˙˫˧ˬ˨˗˙ ˢ˙˫˔ ˫˟˥ ʾˊ
9 ʺ˥˵ˤ˙ˣ˟ ˢ˧ˣˡˢ˖ ˙ˡˤ˳˨˨˧ˡ˙

• ˍ˧˛˧˥ˡˤ˳˫˟˫˙

ȵȲȴȵ͗ɉʋɸʌɻʖʉɶʌɳʔɻʅɲ
ȴɿɲʃʉʄʋɿʃʊͲ ȴɿʉʌɽɿʃʊ

05,ǼǺ ǻȚȘșȘĲȚțȒǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘ± ȉȪʌȠȢǿ
05,ǼǺ ǻȚȘșȘĲȚțȒǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘ± ȉȪʌȠȢǿǿ

05,ǼǺ ǻȚȘșȘĲȚțȒǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘ± ȉȪʌȠȢǿǿǿ

ǼǺǻȚȘșȘĲȚțȒǼȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘ
ȅȣȡȠįȩȤȠȣȀȪıĲİȦȢ

ʽˡ˟ˠ˟˫ˡˢ˖ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟:
ˏ˝ˡ˨˧ˬ˨˛ˡˢ˕˩ ˝ˡˣ˧˛˕˩

ˌ˴˧ˡ ˣ˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˵˥ ˝˝ˤ˚˔˪˝˰˥ ˛ˡ˙ ˫˟˥
˙˥˫ˡˤ˝˫˵ˡ˪˟ ˙˪ˠ˝˥˵˥ ˤ˝ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟ ˢ˙ˡ ˏˉˉ
• ʺ˭˙˗˨˝˪˟/ˢ˙˫˙˪˫˨˧˭˖ ˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˖˩ ʾ˅ˌˊ

• ʾ˝ˤ˚˔˪˝ˡ˩ ˜ˡ˙˫˖˨˟˪˟˩ ˫˟˩ ˛˧˥ˡˤ˳˫˟˫˙˩

• ʺ˭˙˗˨˝˪˟/˝˦˔ˮ˥˰˪˟ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨ˡ˰˪ˡˢ˵˥ ˢ˴˪˫˝˰˥
• ʾˢ˫˝˫˙ˤ˕˥˟ ˪ˬˤ˭ˬ˪ˡ˳ˣˬ˪˟

• ˊˡ˞ˡˢ˕˩ ˝˝ˤ˚˔˪˝ˡ˩

• ʺ˭˙˗˨˝˪˟ ˧ˡ˪ˠ˧˝˨ˡ˫˧˥˙˱ˢ˖˩ ˥˳˪˧ˬ
• ˈˣˡˢ˖ ˬ˪˫˝˨˝ˢ˫˧ˤ˗˙ ˤ˝˫˔ ˫˰˥ ˝˦˙˨˫˟ˤ˔˫˰˥

ˊˡ˞ˡˢ˳˫˟˫˙ / ˧ˣˬˣ˧ˢ˳˫˟˫˙ ˫˟˩ ˝˕ˤ˚˙˪˟˩

• ʽˡ˙˫˧ˤ˖ ˫˰˥ ˡ˝˨˧ˤ˟˫˨ˡˢ˵˥ ˪ˬ˥˜˕˪ˤ˰˥ (LUNA)
• ˉ˨˧˱˝˨˖ ˥˝ˬ˨˝ˢ˫˧ˤ˗˙

ˏˉˉ >>> ˍ˧˛˧˥ˡˤ˳˫˟˫˙

• ˅˝˨ˡˢ˖ ˝ˢ˫˧ˤ˖ ˫˟˩ ˧ˬ˨˧˜˳ˮ˧ˬ ˢ˴˪˫˝˰˩
• ˌˤ˟ˤ˙˫˝ˢ˫˧ˤ˖ ˖ ˜ˡ˪ˢ˧˝ˡ˜˖˩ ˝ˢ˫˧ˤ˖ ˝˥˫˕˨˧ˬ
• ˅˝˨ˡˢ˖ ˝ˢ˫˧ˤ˖ ˧ˬ˨˟˫˖˨˙ + ˌ/ˌ˝ˣˡˢ˖ ˙˥˙˪˫˳ˤ˰˪˟

˄˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˙˥˫ˡˤ˝˫˵ˡ˪˟ ˫˟˩ ˪˧˚˙˨˧˴ ˚˙ˠˤ˧˴
& ˫˟˩ ˝˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˡ˟ˠ˟˫ˡˢ˖˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩
ʾˡˣ˧ˢ˕˩
• ʺ˫˝ˣ˖˩ ˝ˢ˫˧ˤ˖ ˫˟˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩
• ʺˡˤ˧˨˨˙˛˗˙

ɍɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʏɻʎɅʌʉʖʘʌɻʅɹʆɻʎɼͬʃɲɿ
ȵȲȴȵʆɷʉʅɻʏʌʀʘʍɻʎΘɅʐɸʄɿʃɹʎɇʐʅʔʑʍɸɿʎ
ȂİȡȚțȒʌȣİȜȚțȒʌİȡȚĲȠȞİțĲȠȝȓĮ

ȅȜȚțȒʌȣİȜȚțȒʌİȡȚĲȠȞİțĲȠȝȓĮ

• ˂˪˫ˡˢ˖ ˙˨˙ˤ˳˨˭˰˪˟
• ˌ˨˙ˬˤ˙˫ˡ˪ˤ˧˗ ˝˥˫˕˨˧ˬ, ˧ˬ˨˟˫˖˨˙, ˤ˝˛˔ˣ˰˥ ˙˛˛˝˗˰˥
• ˋ˴˥˜˨˧ˤ˧ ˜ˡ˙ˤ˝˨˗˪ˤ˙˫˧˩ ˫˧ˬ ˢ˔˫˰ ˔ˢ˨˧ˬ
• ˋˬ˨˗˛˛ˡ˙ ˢ˴˪˫˟˩ – ˧ˬ˨˟˫˖˨˙, ˋ˫˝˥˵˪˝ˡ˩
• ˋˬ˨˗˛˛ˡ˧ ˝˥˫˕˨˧ˬ – ˋ˫˕˥˰˪˟
• ʾ˙˥˙˪ˮ˟ˤ˙˫ˡ˪ˤ˳˩ ˪ˬˤ˭˴˪˝˰˥ - De novo ˪ˬˤ˭˴˪˝ˡ˩
• ˋ˴˥˜˨˧ˤ˧ ˬ˧ˣ˝ˡ˳ˤ˝˥˟˩ ˰˧ˠ˖ˢ˟˩

Ȱ͘Ʌʌʘʏʉʋɲʋɳʎ

Ȱ͘Ʌʌʘʏʉʋɲʋɳʎ

• ˍ˧˫˨˧˖ ˫˟˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩
• ˄˙˙˨˧ˤ˝˫˙˫˨˧˕˩ (5-10%)

ˏ˝ˡ˨˧ˬ˨˛ˡˢ˖ ʾ˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩: ʺ˧˫˝ˣ˕˪ˤ˙˫˙

ʺˡ˫ˡ˧ˣ˧˛ˡˢ˖ ˪ˮ˕˪˟

ʻʾ˄ˌ˂ˑˋˀ – ˍˎʾˋˀ ˌˑˆ ˋˍ˅ˉˌˑ˅ʺˌˑˆ ˉˈˆˈˍ:

ʾ˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩ – CPP

• ʽˬ˪ˤ˟˥˳˨˨˧ˡ˙:

ˁ˝˨˙˝˗˙ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩

70 – 85%

• ʾ˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙:

75 – 90%

• ˅˟ ˢˬˢˣˡˢ˳˩ ˳˥˧˩:

55 – 70%

• ˋˬˤ˫˵ˤ˙˫˙ ˳˥˧ˬ, ˝ˡ˜ˡˢ˔
˛ˡ˙ ˫˧ ˔˪ˮ˧˥ ˳˨˛˙˥˧:

ʷ˭˝˪˟ ˫˧ˬ ˳˥˧ˬ

• ʾ˛ˢˬˤ˧˪˴˥˟:

60 – 95%
˕˰˩ 50%
Bassi MA,
Giannoulis G,
Donnez J,
Koninckx P,

Pain symptoms recurrence after surgical
treatment of endometriosis
• 50 – 60% by 5 – 7 years

et
et
et
et

al,
al,
al,
al,

2011
2012
2012
2012

Paradox observations
after surgery for endometriosis
• Complete surgical removal of lesions fails to
alleviate symptoms for at least a year in up to 50%
of cases

• > 70% in the 19 – 29 years age group

REMODELING OF THE CNS ???

• Lower RR after hysterectomy than after fertility-sparing
surgery
• Not all women re-operated for recurrence of pain
symptoms are found with recurrence of endometriosis
Vercellini,et al,
Cheong et al,
Shakiba et al,
Sinaii etal,

2009
2009
2008
2007

• Even after complete remission pain may recur with

ENDOMETRIOSIS
= A chronic inflammatory disease
absence of recurrence of lesions
• Severity of pain symptoms does not correlate with
extent of recurrence
• Patients with early disease are more likely to
experience pain soon after surgery

1HXUDOPHFKDQLVPVRISDLQLQHQGRPHWULRVLV


&RPSUHVVLRQ± LQILOWUDWLRQRIQHUYHV



5ROHRIQHUYHJURZWKIDFWRU 1*)



6SURXWLQJRIDGMDFHQWQHUYHV VHQVRU\
V\PSDWKHWLFSDUDV\PSDWKHWLFILEHUV 
LQQHUYDWLQJDOVREODGGHUYDJLQDDEGRPLQDO
ZDOO PLGXUHWHUIROORZLQJVSURXWLQJRIQHZO\
IRUPHGEORRGYHVVHOV



6SURXWLQJLQIOXHQFHGE\YDULRXVIDFWRUV 1*)
9(*)VHPDSKRULQVQHWULQVVOLWVHSKULQV



6HQVLWL]DWLRQRISHULSKHUDOVHQVRU\ILEHUV
1*)PHGLDWHG ± DFWLYDWLRQRIVLOHQW&ILEHU
QRFLFHSWRUV



6HQVLWL]DWLRQRIFHQWUDOQHXUDOSDWKZD\VIRU
SDLQVLJQDOWUDQVPLVVLRQ



1HXURJHQLFLQIODPPDWLRQ × ORFDOYDVFXODU
SHUPHDELOLW\LQIODPPDWLRQ WKURXJKHIIHUHQW
ILEHUV



5ROHRISHULSKHUDOFHQWUDOHVWUDGLRO
PRGXODWLRQLQWKHVHQVLWL]DWLRQSURFHVV



'LVSHUVLRQRISDLQVLJQDOVWRGLIIHUHQW&16
OHYHOV WKDQWKRVHUHFHLYLQJIURPOHVLRQVLWHV

ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘĲȠȣȀȃȈ


ǹȪȟȘıȘ ıĲȘȞ įȚİȖİȡıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȀȃȈ ȑĲıȚ ȫıĲİ ıȤİĲȚțȫȢ ȒʌȚĮ İʌȫįȣȞĮ
ʌİȡȚĳİȡȚțȐ İȡİșȓıȝĮĲĮ ȞĮ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ įȣıĮȞȐȜȠȖİȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ Ȓ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ



Ǿ țİȞĲȡȚțȒ İȣĮıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞȒșȦȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚĳİȡȚțȒ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ
±
±

ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȘȢ ȕȜĮȕȘȢ ȪĳİıȘ ĲȦȞ ıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚĳİȡȚțȒȢ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȝȑıȦ ȤȣȝȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ



ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ıȒȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ³ȝȞȒȝȘȢ´ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚĳİȡȚțȒ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ



ȈʌȜĮȖȤȞȠıʌȜĮȖȤȞȚțȒ ©ıȣȞȠȝȚȜȓĮª ȝȑıȦ ıȪȖțȜȚıȘȢ ʌİȡȚĳİȡȚțȫȞ ȞİȣȡȚțȫȞ
İȡİșȚıȝȐĲȦȞ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȩȡȖĮȞĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ȞȦĲȚĮȓȠȣ ȝȣİȜȠȪ



ǹʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȘ țİȞĲȡȚțȒ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ
±

ǹıȣȞȒșȘ ıȣȞİʌȫįȣȞĮ ıȪȞįȡȠȝĮ

Woolf & Salter, 2000
Melzak, et al, 2003
Ren & Dubner,2007

ˁ˝˨˙˝˗˙ ˫˧ˬ ˏˉˉ ˪˫˟˥
˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟

ʺ˥˫ˡˤ˝˫˵ˡ˪˟
˫˧ˬ ˳˥˧ˬ
˰˩ ˪˴ˤ˫˰ˤ˙

ȆȠȜȣșİȡĮʌİȣĲȚțȒ
ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ

ˏ˝ˡ˨˧ˬ˨˛ˡˢ˖
˙˥˫ˡˤ˝˫˵ˡ˪˟
˫˟˩ ˥˳˪˧ˬ

ʺˡ˫ˡ˧ˣ˧˛˗˙

ǲȟȦȜĮȖȩȞȚĮĮȖȖİȓĮ

ȈĲȡȠȖȖȪȜȠȢ
ıȪȞįİıȝȠȢ

ˉˬ˝ˣˡˢ˵˥ - ʾ˥˜˧ˢ˧ˡˣˡ˙ˢ˵˥ ˋˬˤ˭˴˪˝˰˥

• ˋˬ˛˛˝˥˝˗˩
• ˅˝˫˝˛ˮ˝ˡ˨˟˫ˡˢ˕˩
• ˅˝˫˔ ˭ˣ˝˛ˤ˧˥˖

ȈĮȜʌȚȖȖȚțȩ
ĮȖȖİȚĮțȩĲȩȟȠ

• ˋ˝ ˕˜˙˭˧˩ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟˩
ȈȣȖȖİȞİȓȢıȣȝĳȪıİȚȢ

• ˅˝˫˙ˢ˫ˡ˥ˡˢ˕˩

ȈȣȝĳȪıİȚȢĲȠȣİʌȚʌȜȩȠȣȝİĲȐȜĮʌĮȡȠıțȠʌȚțȒ
ĮĳĮȓȡİıȘİȟȦȝȘĲȡȓȠȣțȣȒıİȦȢ

ȈȣȝĳȪıİȚȢĲȘȢȝȒĲȡĮȢȝİĲȠʌȡȩıșȚȠțȠȚȜȚĮțȩ
ĲȠȓȤȦȝĮȝİĲȐȚȞȠȝȣȦȝĮĲİțĲȠȝȓĮ

ȂİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢĲȠȣİʌȚʌȜȩȠȣ
ȝİĲȠʌȡȩıșȚȠțȠȚȜȚĮțȩĲȠȓȤȦȝĮ

ȂİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢĲȠȣȜİʌĲȠȪİȞĲȑȡȠȣ
ȝİĲȠʌȜȐȖȚȠțȠȚȜȚĮțȩĲȠȓȤȦȝĮ

ȆȣİȜȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢȝİĲȐĳȜİȖȝȠȞȒ

ȆȣİȜȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢȝİĲȐĳȜİȖȝȠȞȒ

ȂİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢțȣıĲİȠȝȘĲȡȚțȒȢʌĲȣȤȒȢ
ıȣȝĳȪıİȚȢıİȑįĮĳȠȢİȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘȢ

ǼțĲİĲĮȝȑȞİȢʌȣİȜȚțȑȢıȣȝĳȪıİȚȢıİ
ȑįĮĳȠȢİȞįȠȝȘĲȡȓȦıȘȢ

$GKHVLRQV SHOYLFSDLQ
 3UHYDOHQFH RI QHUYH ILEHUV VLPLODU EHWZHHQ DGKHVLRQV LQ
SDWLHQWV ZLWK DQG ZLWKRXW &33
 1R UHODWLRQVKLS EHWZHHQ H[WHQW RI DGKHVLRQV DQG VHYHULW\
RI SDLQ
 $GKHVLRO\VLV HIIHFWLYH LQ SDLQ UHOLHI RQO\ LQ FDVHV ZLWK
GHQVH DGKHVLRQV LQYROYLQJ WKH ERZHO

˄˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˮ˙˨˫˧˛˨˔˭˟˪˟ ˫˧ˬ ˳˥˧ˬ ˪˫˟˥ ˙˪ˠ˝˥˖
ˬ˳ ˫˧ˡˢ˖ ˙˥˙ˡ˪ˠ˟˪˗˙ ˖ ˟˨˝ˤˡ˪˫ˡˢ˖ ˙˛˰˛˖

(Laparoscopic conscious pain mapping)

ˋˬˤ˭˴˪˝ˡ˩ = ˟ ˢ˙ˣ˴˫˝˨˟ ˕˥˜˝ˡ˦˟ ˛ˡ˙ ˫˟˥ ˝˦˕˫˙˪˟

ˋˬˤ˭˴˪˝ˡ˩ = ˫˧ ˪ˬˮ˥˳˫˝˨˧ ˙˗˫ˡ˧ ˙˧˫ˬˮ˗˙˩ ˫˟˩
˫˝ˮ˥ˡˢ˖˩

$PHULFDQ6RFLHW\IRU5HSURGXFWLYH0HGLFLQH
$&RPPLWWHH2SLQLRQ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ ȉǾȈ ȋǼȇȅȊȇīǿȀǾȈ ȁȊȈǾȈ ȈȊȂĭȊȈǼȍȃ

ˈ˦˝˗˙ ˉˬ˝ˣˡˢ˖ ˎˣ˝˛ˤ˧˥˵˜˟˩ ˆ˳˪˧˩:
ʽˡ˙˭˧˨ˡˢ˖ ʽˡ˔˛˥˰˪˟
• ʾ˦˰ˤ˖˫˨ˡ˧˩ ˢ˴˟˪˟
• ˈ˦˝˗˙ ˪ˢ˰ˣ˟ˢ˧˝ˡ˜˗˫ˡ˩
• ʾ˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟
• ˊ˖˦˟ ˢ˴˪˫˟˩ ˰˧ˠ˖ˢ˟˩
• ˋˬ˪˫˨˧˭˖ ˝˦˙˨˫˖ˤ˙˫˧˩
• ʾˢˢ˧ˣ˰ˤ˙˫˗˫ˡ˩
Soper DE, Copeland’s Textbook of Gynecology, 2000

ˀ ˮ˨˧˥˗˞˧ˬ˪˙ «˪ˡ˰˟˨˖» ˉˎˆ
ʲ˫ˬ˙ ˪ˬˤ˫˵ˤ˙˫˙ :
• ʽ˝ˢ˙˫ˡˢ˖ ˬ˨˝˫ˡˢ˖ ˢ˗˥˟˪˟
• ʺ˥˵ˤ˙ˣ˟ ˢ˧ˣˡˢ˖ ˙ˡˤ˳˨˨˧ˡ˙
• ʽˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙
• ˅˟ ˢˬˢˣˡˢ˳ ˳˥˧
• ˃˧ˣ˧-˫˨˙ˮ˟ˣˡˢ˖ ˬ˝˨˕ˢˢ˨ˡ˪˟

ʺ˗˫ˡ˙ ˫˧ˬ ˏˉˉ ˪˫˟˥ ˉˎˆ
• ˏ˨˳˥ˡ˙ ˭ˣ˝˛ˤ˧˥˖
• ʺ˥˙˫˧ˤˡˢ˖ ˙˨˙ˤ˳˨˭˰˪˟
• ˋˬˤ˭˴˪˝ˡ˩
• ˉˬ˝ˣˡˢ˖ ˭ˣ˝˚ˡˢ˖ ˪ˬˤ˭˳˨˟˪˟
Gradison M, 2012

˄˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˝ˢ˫˗ˤ˟˪˟ ˫˟˩
˪˧˚˙˨˳˫˟˫˙˩ ˫˟˩ ˉˎˆ

ˉˬ˝ˣˡˢ˖ ˭ˣ˝˛ˤ˧˥˵˜˟˩ ˥˳˪˧˩:
˅˕˫˨ˡ˧ˬ - ˋ˧˚˙˨˧˴ ˚˙ˠˤ˧˴

 ʾˣ˙˭˨˧˴ ˚˙ˠˤ˧˴ ˉˎˆ :
ˋ˔ˣˡ˛˛˝˩ ˝ˬ˨˕˰˩ ˢˡ˥˟˫˕˩
ˋ˙ˣˡ˛˛ˡˢ˔ ˪˫˳ˤˡ˙ ˙˥˧ˡˢ˫˔
 ˅˝˫˨˗˧ˬ ˚˙ˠˤ˧˴ ˉˎˆ :
ˉ˙˨˧ˬ˪˗˙ ˝˥˫˧˥˳˫˝˨˟˩ ˭ˣ˝˛ˤ˧˥˖˩
˅˝˗˰˪˟ ˫˟˩ ˢˡ˥˟˫ˡˢ˳˫˟˫˙˩ ˫˰˥ ˪˙ˣ˗˛˛˰˥
ˉ˙˨˙˭˗ˤ˰˪˟ ˫˰˥ ˢ˰˜˰˥ˡˢ˵˥ ˪˫˧ˤ˗˰˥
ˋˬ˛ˢ˳ˣˣ˟˪˟ ˫˰˥ ˢ˨˧˪˪˵˥
 ˋ˧˚˙˨˧˴ ˚˙ˠˤ˧˴ ˉˎˆ :
ʾˢ˫˝˫˙ˤ˕˥˝˩ ˪ˬˤ˭˴˪˝ˡ˩ ˤ˝˫˙˦˴ ˫˰˥ ˬ˝ˣˡˢ˵˥ ˧˨˛˔˥˰˥
ˉˬ˧˪˔ˣˡ˛˛˝˩ ˖ ˪˙ˣˡ˛˛˧-˰ˠ˟ˢˡˢ˳ ˙˳˪˫˟ˤ˙
ˋˬˤ˭˴˪˝ˡ˩ ˫˧ˬ ˤ˝˗˞˧˥˧˩ ˝ˡˣ˳˧ˬ

ǲȞĲĮıȘȋȆȆ

ˏ˙ˣ˙˨˕˩ – ˬ˛˨˕˩ ˪ˬˤ˭˴˪˝ˡ˩

Soper DE, Am J Obstet Gynecol, 1991

ˋ˙ˣˡ˛˛˧-˰˧ˠ˟ˢˡˢ˔ ˙˧˪˫˖ˤ˙˫˙

ǹȚĲȚȠȜȠȖȓĮĲȠȣȈȣȞįȡȩȝȠȣȆĭȈ

ȆȣİȜȚțȒĳȜİȕȚțȒıȣȝĳȩȡȘıȘ

˄˙˙˨˧˪ˢ˧ˡˢ˖ ˝ˡˢ˳˥˙ ˬ˝ˣˡˢ˵˥ ˢˡ˨˪˵˥

• ʺ˥˙˫˧ˤˡˢ˖ ˚ˣ˔˚˟ ˫˰˥ ˚˙ˣ˚˗˜˰˥ ˫˰˥
ˬ˝ˣˡˢ˵˥ ˭ˣ˝˚˵˥
• ˈ˨˛˙˪ˤˡˢ˖ ˜ˬ˪ˣ˝ˡ˫˧ˬ˨˛˗˙
• ːˬˮ˧˪˰ˤ˙˫ˡˢ˕˩ ˜ˡ˙˫˙˨˙ˮ˕˩
• ˈ˨ˤ˧˥ˡˢ˕˩ ˜ˡ˙˫˙˨˙ˮ˕˩
• ˂˙˫˨˧˛˝˥˖˩ ˜ˬ˪ˣ˝ˡ˫˧ˬ˨˛˗˙
Perry P, JSLS, 2001

ˁ˝˨˙˝˗˙ ˋˬ˥˜˨˳ˤ˧ˬ ˉˎˋ
• ˎ˙˨ˤ˙ˢ˝ˬ˫ˡˢ˖
– ʽˡˬ˜˨˧˝˨˛˧˫˙ˤ˗˥˟
– ˉ˨˧˛˝˪˫˙˛˳˥˙

• ˏ˝ˡ˨˧ˬ˨˛ˡˢ˖
– ʺ˥˔˨˫˟˪˟ ˤ˖˫˨˙˩
– ʺ˧ˣ˗˥˰˪˟ ˰˧ˠ˟ˢˡˢ˵˥ ˭ˣ˝˚˵˥
– ˈˣˡˢ˖ ˬ˪˫˝˨˝ˢ˫˧ˤ˗˙ ˤ˝˫˔ ˫˰˥ ˝˦˙˨˫˟ˤ˔˫˰˥

• ʾˤ˚˧ˣˡ˪ˤ˳˩ ˰˧ˠ˟ˢˡˢ˵˥ ˭ˣ˝˚˵˥
• ʾ˥˙ˣˣ˙ˢ˫ˡˢ˕˩ ˠ˝˨˙˝˗˝˩

ˏˉˉ & ʺ˜˝˥˧ˤ˴˰˪˟
ʽˬ˪ˤ˟˥˳˨˨˧ˡ˙ ˤ˝ ˨˧˱˧˴˪˙ ˝ˡ˜˝˗˥˰˪˟
ʾ˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙
˅˟ ˢˬˢˣˡˢ˳˩ ˳˥˧˩
ˋˬ˥˴˙˨˦˟ ˤ˝ ʾʻ ˜ˡ˟ˠ˟˫ˡˢ˖ ˝˥˜˧ˤ˟˫˨˗˰˪˟ !!!

ˏˉˉ & ˂˥˧ˤˬ˵ˤ˙˫˙
 ʽˬ˪ˤ˟˥˳˨˨˧ˡ˙
 ˉ˙˨˙ˤ˳˨˭˰˪˟ ʾ˅ ˢ˧ˡˣ˳˫˟˫˙˩
ˉ˙˨˝ˤ˳˜ˡ˪˟ ˨˧˖˩ ˫˟˩ ʾˊ
 ʾ˥ ˫˰ ˚˔ˠ˝ˡ ˜ˬ˪˙˨˝˴˥˝ˡ˙
 ʽˬ˪ˣ˝ˡ˫˧ˬ˨˛ˡˢ˖ ˅˅ ˜˨˙˪˫˟˨ˡ˳˫˟˫˙
 ˉˡ˝˪˫ˡˢ˔ ˭˙ˡ˥˳ˤ˝˥˙
 ˃˴˪˫˟
 ˈ˨ˠ˧˪ˡ˛ˤ˧˝ˡ˜˕˩

ˏˉˉ & ˋˬ˛˛˝˥˝˗˩ ˙˥˰ˤ˙ˣ˗˝˩
˜ˡ˙ˣ˔˪˝˰˩ ˙˧˭˨˙ˢ˫ˡˢ˧˴
˫˴˧ˬ

ˏˉˉ & ʾ˦˙˨˫˟ˤ˙˫ˡˢ˕˩ ˜ˡ˧˛ˢ˵˪˝ˡ˩
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Πόνος στην κύηση και τον τοκετό (κείμενο & παρουσίαση)
Βαλσαμίδης Δημήτρης ‐ Αναισθησιολόγος

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Βαλσαμίδης Δημήτρης 1
Εισαγωγή
Έχουν καταγραφεί και μελετηθεί πολλοί τρόποι αντιμετώπισης του πόνου του
φυσιολογικού τοκετού αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα σε μερικές σελίδες να γίνει πλήρης και
αναλυτική περιγραφή όλων των μεθόδων. Γιαυτό επιλέχθηκαν οι σημαντικότερες και αυτές
που εφαρμόζονται. Πρέπει να γίνει όμως σαφές εξ αρχής, ότι ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί
η ιδανική μέθοδος μαιευτικής αναλγησίας. 1
Ορισμοί
Ο φυσιολογικός τοκετός αποτελεί το σύνολο των φυσιολογικών φαινομένων που
έχουν σαν αποτέλεσμα την έξοδο του εμβρύου και του πλακούντα μέσα από τον
πυελογεννητικό σωλήνα και διακρίνεται σε τρία στάδια:
Πρώτο στάδιο [Διαστολή]: Είναι η χρονική διάρκεια της διαστολής του τραχήλου της
μήτρας, κυμαίνεται από 2-10 ώρες και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ρυθμικών
συστολών της μήτρας [ωδίνες]. Περιλαμβάνει τη λανθάνουσα φάση [μέχρι τη διαστολή 2-3
cm του τραχηλικού στομίου] και την ενεργητική φάση [έως την πλήρη διαστολή].
Δεύτερο στάδιο [Εξώθηση]: Αποτελεί τη χρονική διάρκεια της εξώθησης του εμβρύου
από τη μητρική κοιλότητα. Αρχίζει με την ολοκλήρωση της διαστολής του τραχήλου και
τελειώνει με την έξοδο του εμβρύου
Τρίτο στάδιο: [Υστεροτοκία]: Είναι το τελευταίο στάδιο που ξεκινά μετά την έξοδο του
εμβρύου και ολοκληρώνεται με την έξοδο του πλακούντα και των υμένων του.
Ποιος είναι ο πόνος του Φυσιολογικού Τοκετού;
Η ένταση του πόνου του φυσιολογικού τοκετού διαφέρει ανάμεσα στις επίτοκες, αλλά
και στην ίδια γυναίκα, ανάλογα με τον τόκο. Οι Melzack και συν 2 κατέγραψαν σαν πολύ
σοβαρό ή μη ανεκτό τον πόνο του τοκετού στο 61% των πρωτοτόκων και σε 46% των
πολυτόκων, ενώ είναι κοινά αποδεκτό ότι οι πολύτοκες γεννούν με λιγότερο πόνο σε
μικρότερο χρονικό διάστημα.
Η ένταση του πόνου είναι υποκειμενική και έχουν διατυπωθεί θεωρίες που
υποστηρίζουν ότι επηρεάζεται από τη θρησκεία, τις φιλοσοφικές απόψεις, την
πνευματικότητα, τη βιολογία και τον πολιτισμικό περίγυρο, ενώ δεν αποκλείεται και η
πιθανότητα ύπαρξης πολιτικών επιδράσεων! 3
Άλλα προβλήματα που υπάρχουν στον προσδιορισμό της έντασης του πόνου είναι:
Πότε πρέπει να μετρηθεί; Κατά τη διάρκεια του τοκετού ή μετά; Έχει καταγραφεί ότι 3
μήνες μετά, το 90% γυναικών έχουν ξεχάσει την ένταση του πόνου! 4 Πριν χορηγηθούν
οπιοειδή ή μετά; Είναι γνωστό ότι ειδικά η πεθιδίνη που συνήθως χορηγείται στο
φυσιολογικό τοκετό έχει και συμπεριφεριολογική δράση και επομένως τροποποιεί την
κρίση! Γιατί διαφέρει η ένταση του πόνου όταν η εγκυμοσύνη είναι ανεπιθύμητη, όταν
υπάρχει νεκρό έμβρυο ή θνησιγενές νεογνό, όταν υπάρχει διαφορετικό μορφωτικό
επίπεδο ή καθυστερημένη μαιευτική φροντίδα; 5 Επιπλέον δεν πρέπει να αποκλείεται η
διαφορετικότητα εξαιτίας γονιδιακού πολυμορφισμού στη παραγωγή κυτοκινών και της
πλαστικότητας του ΚΝΣ. Επίσης είναι γνωστό ότι η προετοιμασία βελτιώνει τη
συμπεριφορά χωρίς κατ’ ανάγκη να μειώνει την ένταση του πόνου. 6
Η εντόπιση και η ένταση του πόνου κατά την εξέλιξη του τοκετού αλλάζουν
συνεχώς. Στη λανθάνουσα φάση του 1ου στάδιου, ο πόνος περιγράφεται τις περισσότερες
1
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φορές ήπιος, εντοπίζεται στην κοιλιακή χώρα και συχνά αντανακλά στην οσφύ. Αν ο πόνος
είναι πολύ ισχυρός από τα αρχικά στάδια τότε συχνά υπάρχει κάποια αιτία δυστοκίας
[ανώμαλη προβολή εμβρύου, δυσαναλογία σχετική ή απόλυτη μεταξύ εμβρύου και πυέλου
επιτόκου]. Στην ενεργητική φάση του 1ου σταδίου οι ωδίνες συνοδεύονται από έντονο
πόνο, με την ίδια περίπου εντόπιση, αν και σε ευρύτερη περιοχή. Στο 2ο στάδιο, η κύρια
αιτία πόνου είναι η πίεση της προβάλλουσας μοίρας του εμβρύου στην πύελο και η
διάταση του κόλπου και του περινέου, οπότε αρχίζει να γίνεται εντονότερος και να
επεκτείνεται στην περιγεννητική περιοχή και στους μηρούς. Στο 3ο στάδιο η ένταση
μειώνεται και οι ανάγκες για αναλγησία περιορίζονται στη συρραφή της περινεοτομίας.
Επιπτώσεις του πόνου του φυσιολογικού τοκετού
Η Felicity Reynolds έθεσε το παρακάτω ερώτημα: 7 «Αν ο πόνος ξεχνιέται τόσο
γρήγορα και αν όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευφορία στη
λοχεία, τότε γιατί θα πρέπει να το θεραπεύσουμε με τεχνητά μέσα;» Υπάρχουν μεγάλα,
διεθνή κινήματα που συμφωνούν στην άποψη, ότι «...μετά από ένα φυσικό μή επεμβατικό
τοκετό, μητέρα και νεογνό είναι σε θέση να δεθούν και το 2ο να τραφεί, και
χαρακτηριστικά αισθάνονται αληθινά καλά ...» και ότι «... αν ο στόχος είναι ένα τέτοιο
σενάριο, τότε είναι ενδιαφέρον να δείτε πως ο πόνος στην πραγματικότητα βοηθά τις
γυναίκες να νοιώσουν έτσι!» 8
Η πραγματικότητα όμως διαφέρει. Και αν ακόμα ξεχνιέται ο πόνος, αυτό δεν σημαίνει
ότι γίνεται πιο ανεκτός την ώρα του τοκετού. Το επιχείρημα ότι το άγχος παροξύνει τον
πόνο και επομένως ο στόχος είναι η αντιμετώπιση του άγχους, δεν μπορεί να αναιρέσει το
ότι η αναλγησία μειώνει αποτελεσματικότερα το άγχος. Επιπλέον πρέπει να
συνυπολογισθούν και οι αλλαγές στις φυσιολογικές παραμέτρους της επίτοκου. Το σύνολο
των παραπάνω επιδράσεων έχουν επίπτωση τόσο στη μητέρα και το έμβρυο, όσο και
στην εξέλιξη του τοκετού [Εικόνα 1]. Η αναλγησία (παρεντερική ή περιοχική) έχει επιπλέον
πλεονεκτήματα, καθώς μειώνει το ποσοστό των καισαρικών τομών (λόγω καλύτερης
συνεργασίας των επιτόκων) ενώ, λόγω της μείωσης της συμπαθητικής δραστηριότητας,
επιταχύνει τη διαστολή του τραχήλου και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των
ωδινών.
Ενημέρωση - Συναίνεση
Η ανάγκη της σωστής και αντικειμενικής ενημέρωσης των επιτόκων για όλες τις
εφικτές και εφαρμοζόμενες μεθόδους προβάλει επιτακτική, με δεδομένους τους
προηγούμενους προβληματισμούς, πέρα από το ότι αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα των
γυναικών. Όποιος αναλάβει το ρόλο της πληροφόρησης (μαία, γυναικολόγος ή
αναισθησιολόγος) θα πρέπει να ενημερώνεται και ο ίδιος συνεχώς και να λαμβάνει πάντα
υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κοινότητας και της προσωπικότητας της εγκύου.
Επιπλέον θα πρέπει να ενημερώνει τι πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει η έγκυος, να
μην επιτρέπει στην έγκυο να θεωρεί ότι ο τοκετός θα είναι εύκολος, γρήγορος και εντελώς
ανώδυνος χωρίς βοήθεια ή κούραση από την ίδια. Και φυσικά να μην υπόσχεται μεθόδους
που δεν μπορούν να προσφερθούν.
Νευροφυσιολογία του πόνου του φυσιολογικού τοκετού
Τα αλγεινά ερεθίσματα στο 1ο στάδιο του τοκετού οφείλονται στη διαστολή του
τραχήλου και του κάτω τμήματος της μήτρας και στην επακόλουθη ισχαιμία, λόγω της
οποίας απελευθερώνονται κάλιο, βραδυκινίνη, ισταμίνη και σεροτονίνη. Τα ερεθίσματα
αυτά μεταφέρονται κυρίως με Αδ και C ίνες, που μαζί με συμπαθητικές ίνες αναδύονται
από τα δύο άκρα των παρατραχηλικών ιστών και μέσω του πλατέως συνδέσμου και τις
παρατραχηλικές, υπογάστριες και οσφυϊκές συμπαθητικές οδούς εισέρχονται στο νωτιαίο
σωλήνα στο επίπεδο των Θ11-12 12 νευροτομίων, χωρίς να αποκλείεται η εξάπλωση στα
Θ10 και Ο1 νευροτόμια, ειδικά στην ενεργό φάση. Κάποια ερεθίσματα πιθανόν να

μεταφέρονται και με νευρικές οδούς που άγονται με τα ωοθηκικά αγγεία. Τέλος υπάρχει
μεταφορά ερεθισμάτων και από το σπλαχνικό δίκτυο, και σε αυτά οφείλεται ο πόνος που
αντανακλά στα δερμοτόμια της κάτω κοιλίας και του άνω μηρού.
Μετά την πλήρη διαστολή του τραχήλου [τέλος 1ου σταδίου αρχή 2ου], τα επώδυνα
ερεθίσματα από τον τράχηλο εξασθενούν. Αυξάνεται πλέον η πίεση της προβάλλουσας
μοίρας του εμβρύου στην πύελο και είναι έντονη η διάταση του κόλπου και του περινέου.
Ο πόνος από τη μήτρα συνεχίζει να μεταβιβάζεται στα Θ10-11 νευροτόμια, αλλά ο πόνος
που προέρχεται από το περιτόναιο, την ουροδόχο κύστη, την ουρήθρα και το ορθό
μεταβιβάζεται πλέον στα ιερά νευροτόμια Ι2 έως Ι4 μέσα από αιδοιικό νεύρο και την
πυελική σπλαχνική νεύρωση. [Εικόνα 2]
Μέθοδοι αναλγησίας
Συνολικά οι μέθοδοι αναλγησίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του
πόνου του φυσιολογικού τοκετού μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
1. Μη φαρμακολογικές μέθοδοι αναλγησίας
2. Φαρμακολογικές συστηματικές μέθοδοι αναλγησίας
3. Νευρικοί αποκλεισμοί
Μη φαρμακολογικές μέθοδοι αναλγησίας
Στο σύνολό τους βασίζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης για το πως μια γυναίκα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τους πόνους
χρησιμοποιώντας κυρίως τον περισπασμό και τη χαλάρωση. Οι πιο διαδεδομένες από
αυτές τις μεθόδους είναι:
1. Ψυχολογικές μέθοδοι. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο «φυσιολογικός τοκετός» όπως
αυτός περιγράφτηκε από τον GD Read,Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. η
«ψυχοπροφυλακτική μέθοδος» του F. Lamaze, 9 η ύπνωση και η βιοανάδραση.
Ο πιθανότερος μηχανισμός δράσης είναι η μείωση του άγχους και η συνακόλουθη
μείωση έκλυσης κατεχολαμινών. Δεν υπάρχουν σοβαρές αντενδείξεις στην εφαρμογή
τους, εξαιτίας όμως του μεγάλου ποσοστού αποτυχίας, επιβάλλεται η προετοιμασία των
επίτοκων για την πιθανότητα αλλαγής της αναλγητικής μεθόδου [πχ μετατροπή σε
επισκληρίδιο] γιατί διαφορετικά είναι έντονα τα συναισθήματα αποτυχίας και οι ενοχές. 10
2. Φυσικές μέθοδοι. Σε αυτές υπάγονται μια πληθώρα μεθόδων (διαδερμικός
ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός [TENS], βελονισμός, εφαρμογή μασάζ, υδρόλουτρα,
αρωματοθεραπεία, υποδόρια έγχυση νερού, κοιλιακή αποσυμπίεση, ακουοαναλγησία
[audioanalgesia], ομοιοπαθητική, χρήση βοτάνων). Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους, όμως βοηθούν τις επίτοκες
να αντεπεξέλθουν τους πόνους του τοκετού με μειωμένες δόσεις ή και απουσία
συμπληρωματικής αναλγησίας. 11
Φαρμακολογικές συστηματικές μέθοδοι αναλγησίας
Η χρήση συστηματικά χορηγούμενων αναλγητικών φαρμάκων είναι πολύ
διαδεδομένη, διότι το σύνολο των επιτόκων στην εποχή μας χρειάζεται αναλγησία όταν η
περιοχική αναλγησία απαιτεί την παρουσία έμπειρου αναισθησιολόγου και πολύωρη
παρακολούθηση. Σε πολλές επίτοκες επαρκεί η συστηματική αναλγησία – τουλάχιστον
στην αρχή του τοκετού, ενώ κλινικές καταστάσεις, όπως διαταραχές πηκτικότητας, τακτική
λήψη ασπιρίνης κατά την εγκυμοσύνη, αιμορραγία και υποογκαιμία είναι αντενδείξεις για
τη χορήγηση περιοχικής αναλγησίας, που επιπλέον, δυνητικά, έχει σοβαρές επιπλοκές. Οι
κύριες κατηγορίες συστηματικά χορηγούμενων ουσιών είναι οι ακόλουθες
1. Οπιοειδή αναλγητικά: είναι οι αποτελεσματικότεροι ενδοφλέβιοι φαρμακευτικοί
παράγοντες καταστολής του πόνου του τοκετού. Μειώνουν την έντασή του χωρίς όμως να
τον εξαλείφουν. Σε μεγαλύτερες δόσεις προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες στην επίτοκο
(αναπνευστική καταστολή, μετατόπιση της καμπύλης του διοξειδίου του άνθρακα προς τα

δεξιά, ορθοστατική υπόταση εξαιτίας της περιφερικής αγγειοδιαστολής, ναυτία και έμετος)
και το έμβρυο (διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, αναπνευστική καταστολή, διαταραχές
της νευρολογικής συμπεριφοράς). Χορηγούνται ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως σε εφάπαξ
δόσεις ή σπανίως σε συνεχή χορήγηση. Αν και γενικά σαν μέθοδος η χορήγηση οπιοειδών
συστηματικά δεν θεωρείται ικανοποιητική, 12 οι συχνότερα χορηγούμενοι παράγοντες είναι:
I. Πεθιδίνη (50-100mg ενδομυϊκώς ή 25-50mg ενδοφλεβίως): Είναι το οπιοειδές,
που χρησιμοποιείται περισσότερο (στην Ελλάδα). Οι επιπλοκές στο νεογνό μπορεί
να εμφανιστούν αρκετές ώρες μετά τον τοκετό [η αναπνευστική καταστολή μέχρι και
5 ώρες, οι διαταραχές της συμπεριφοράς μέχρι και 72 ώρες μετά τον τοκετό]. Η
μέγιστη εμβρυϊκή απορρόφηση της πεθιδίνης σημειώνεται περίπου 2 με 3 ώρες
μετά τη χορήγηση στη μητέρα. Εάν ο τοκετός γίνει σε αυτό το διάστημα υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος αναπνευστικής καταστολής του νεογνού.
II. Βουτορφανόλη (1-2mg ενδοφλεβίως ή ενδομυικώς): Προκαλεί εξαιρετική
αναλγησία με ήπια καταστολή της επιτόκου. Σε σύγκριση με την πεθιδίνη προκαλεί
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στην επίτοκο ενώ δεν υπάρχει διαφορά στο Apgar
score και στη νευρολογική συμπεριφορά των νεογνών. 13,14
III. Ρεμιφεντανίλη. Η βραχύτατη διάρκεια δράσης, ο ταχύτατος μεταβολισμός της, η
υδρόλυσή της από μη ειδικές εστεράσες του αίματος και των ιστών, τόσο της
μητέρας όσο και του εμβρύου και η απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών [εκτός από
τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών], θεωρητικά καθιστούν τη
ρεμιφεντανίλη ιδανικό αναλγητικό για τον τοκετό. Απαιτούνται όμως πολλές μελέτες
μέχρι να επιβεβαιωθεί η ασφαλής και αποτελεσματική χορήγησή του. 15
2. Μη στεροειδή αναλγητικά φάρμακα: Η κετορολάκη προκαλεί λιγότερη καταστολή
στη μητέρα και το νεογνό, αλλά δεν προσφέρει ικανοποιητική αναλγησία. Πιθανώς μπορεί
να παίξει συμπληρωματικό ρόλο, στην αντιμετώπιση του πόνου του τοκετού, αλλά
χρειάζονται ακόμα πολλές μελέτες.
3. Κεταμίνη: σε δόση 25mg ενδοφλεβίως προκαλεί ικανοποιητική αναλγησία κατά τη
φάση της εξώθησης, ενώ δεν είναι αποτελεσματική στην υπόλοιπη διάρκεια του τοκετού.
Πρέπει να αποφεύγεται σε επίτοκες με προεκλαμψία, λόγω της αύξησης της συμπαθητικής
δραστηριότητας που προκαλεί.
4. Εισπνεόμενα αναισθητικά: Όλα τα εισπνεόμενα αναισθητικά προκαλούν
δοσοεξαρτώμενη ατονία της μήτρας σε MAC > 0,5. Αν και θεωρούνται αρκετά ασφαλή για
τη μητέρα και το νεογνό η χρήση τους περιορίζεται εξαιτίας της ανεπαρκούς αναλγησίας,
της διασποράς στο περιβάλλον αναισθητικών αερίων, της ανάγκης ειδικών εξαερωτήρων,
της πιθανής μητρικής αμνησίας και της πιθανής κατάργησης των φαρυγγικών και
λαρυγγικών αντανακλαστικών. Κύριος εκπρόσωπος είναι το ΕΝΤΟΝΟΧ (μίγμα 50%-50%
υποξειδίου του αζώτου και οξυγόνου). Μειώνει την ένταση του πόνου χωρίς να τον
εξαλείφει και δεν επηρεάζει τη συσταλτικότητα της μήτρας. Η επίτοκος ενθαρρύνεται να
εισπνέει από την αρχή έως το τέλος κάθε ωδίνης. Χορηγείται σχεδόν μόνον στη Μεγάλη
Βρετανία. 16
Νευρικοί αποκλεισμοί
Η περιοχική αναλγησία είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης του
πόνου του τοκετού. Σε κάθε περίπτωση όμως ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος θα πρέπει να
σταθμίζει τα οφέλη και τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και την ιδιαιτερότητα της κάθε
επιτόκου.
Επισκληρίδιος αναλγησία
Η επισκληρίδιος αναλγησία προκαλεί αποτελεσματική αναλγησία. Μειώνει την
ταχυκαρδία, τις περιφερικές αντιστάσεις, την αύξηση της καρδιακής παροχής, την
υπέρταση, τον υπεραερισμό και την υποκαπνία στη διάρκεια των ωδινών και μειώνει τον
υποαερισμό μεταξύ τους, βελτιώνει τη μητροπλακουντιακή και εμβρυοπλακουντιακή

κυκλοφορία και την οξυγόνωση του εμβρύου. Εφαρμόζεται στην ενεργό φάση του πρώτου
σταδίου. Πριν την εκτέλεση της τεχνικής πρέπει να ελέγχεται το ιατρικό ιστορικό και οι
εξετάσεις της επιτόκου, όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλούς χορήγησης αναισθησίας.
Η συνήθης θέση είναι η αριστερή πλαγία με προσπέλαση στο Ο3-4 μεσοσπονδύλιο
διάστημα, με τη μέθοδο απώλειας της αντίστασης και όχι της σταγόνας. Η εισαγωγή και
προώθηση του καθετήρα δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωδινών, διότι τότε
διογκώνονται οι φλέβες του επισκληριδίου χώρου και αυξάνεται ο κίνδυνος τρώσης
αγγείων. Μετά τον εντοπισμό του επισκληριδίου χώρου, χορηγούνται σαν δόση
δοκιμασίας 1-2ml διαλύματος 1-2% λιγνοκαΐνης. Εάν ο έλεγχος για υπαραχνοειδή
χορήγηση είναι αρνητικός χορηγείται η μισή ποσότητα του επιλεχθέντος τοπικού
αναισθητικού. Ακολούθως, η επίτοκος τοποθετείται στη δεξιά πλάγια θέση και χορηγείται η
υπόλοιπη ποσότητα. Η αρτηριακή πίεση πρέπει να ελέγχεται ανά 3-5 λεπτά επί 20 λεπτά
και αν η επίτοκος τοποθετηθεί ύπτια, θα πρέπει να υπάρξει πλάγια μετατόπιση της μήτρας
για την αποφυγή του συνδρόμου της κάτω κοίλης φλέβας. Η προετοιμασία περιλαμβάνει
την καταγραφή στοιχείων της κύησης [εβδομάδα κύησης, βάρος, θέση, γενική κατάσταση
του εμβρύου, ιδιαιτερότητες της εγκυμοσύνης] ενώ η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από
κοινού από το μαιευτήρα, τον αναισθησιολόγο, τη μαία και την επίτοκο.
Οι αντενδείξεις της επισκληρίδιας αναλγησίας δεν διαφέρουν από τις γενικές
αντενδείξεις της μεθόδου. Πρέπει να είναι άμεσα εφικτή η διασωλήνωση και η δυνατότητα
τεχνητού αερισμού, η δυνατότητα επείγουσας καισαρική τομής ενώ όλες οι φαρμακευτικές
ουσίες ανάνηψης και υποστήριξης, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες για την αντιμετώπιση
επιπλοκών [υπόταση, ολική ενδοφλέβιο, αναισθησία συστηματική τοξικότητα τοπικών
αναισθητικών].
Το ιδανικό τοπικό αναισθητικό για την επισκληρίδια μαιευτική αναλγησία πρέπει να
προκαλεί γρήγορη και αποτελεσματική αναλγησία, με τον ελάχιστο δυνατό κινητικό
αποκλεισμό. Δεν πρέπει να επηρεάζει τη συσταλτικότητα της μήτρας, τη
μητροπλακουντιακή ροή αίματος και τη μεταφορά του οξυγόνου στο έμβρυο, ούτε να
διαπερνά σε μεγάλο βαθμό τον πλακούντα. Πρέπει να μην προκαλεί σοβαρές επιπλοκές
στο έμβρυο και ο κίνδυνος συστηματικής τοξικότητας της μητέρας να είναι μικρός. Τέλος
πρέπει να έχει διάρκεια δράσης, ανάλογη με την εξέλιξη ενός φυσιολογικού τοκετού. Με
άλλα λόγια δεν υπάρχει! Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες ουσίες είναι οι ακόλουθες
Βουπιβακαΐνη: Έχει χορηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μαιευτική
αναλγησία. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης [60-180 min] και σχετικά μεγάλο χρόνο
εγκατάστασης της αναλγησίας [15-20 min]. Επισκληρίδιος χορήγηση 8-10 ml
βουπιβακαΐνης 0,25% προκαλεί αναλγησία περίπου για 2 ώρες. Διαλύματα μικρότερης
πυκνότητας [0,125%] είναι αποτελεσματικά στην αρχική φάση του τοκετού, ενώ διαλύματα
μεγαλύτερης πυκνότητας, δυσχεραίνουν την εξέλιξη του τοκετού λόγω εγκατάστασης
κινητικού αποκλεισμού.
Λιγνοκαΐνη: Σήμερα η χορήγησή της κατά τον τοκετό περιορίζεται στη δόση
δοκιμασίας και στις περιπτώσεις που απαιτείται έντονος αισθητικός αποκλεισμός με
σύντομο χρονικό διάστημα [εξώθηση με μη ικανοποιητική αναλγησία, επείγουσα
εμβρυουλκία].
Ροπιβακαΐνη: Είναι λιγότερο καρδιοτοξική και αρυθμιογόνος για τη μητέρα και
προκαλεί μικρότερου βαθμού κινητικό αποκλεισμό, με εξίσου ικανοποιητική αναλγησία. Οι
συνήθεις δόσεις είναι 5-10ml ροπιβακαΐνης 0,125%-0,25% με εγκατάσταση αναλγησίας σε
15 min και διάρκεια δράσης 60-120 min. Οι επαναληπτικές δόσεις είναι 5-7 ml διαλύματος
0,125% ή 0,25%, ανάλογα με την ένταση του πόνου και την εξέλιξη του τοκετού.
Λεβοβουπιβακαΐνη: δεσμεύεται σε μεγάλο ποσοστό 95% από τις πρωτεΐνες του
πλάσματος, είναι λιγότερο καρδιοτοξική από τη βουπιβακαΐνη, δεν επηρεάζει τη
μητροπλακουντιακή ροή αίματος ενώ το ποσοστό λεβοβουπιβακαΐνης που διέρχεται τον
πλακούντα δεν διαφέρει από αυτό της βουπιβακαΐνης ή της ροπιβακαΐνης. Οι συνήθεις
δόσεις είναι 10 ml 1,25%-2,5% με έναρξη αναλγησίας τα 12 min και μέση διάρκεια δράσης

60 min. Οι επαναληπτικές δόσεις είναι 5-7 ml 1,25% ή 2,5%, ανάλογα με την ένταση του
πόνου και την εξέλιξη του τοκετού. Ο κινητικός αποκλεισμός και η ποιότητα της
αναλγησίας δεν διαφέρουν από εκείνα της χορήγησης ισοδύναμης δόσης βουπιβακαΐνης
0,25%.
Επινεφρίνη: Η προσθήκη επινεφρίνης [1:200.000 – 1:800.000] στο διάλυμα του
τοπικού αναισθητικού, επιταχύνει την έναρξη της αναλγησίας, πιθανώς σαν αποτέλεσμα
της διέγερσης των α2 αδρενεργικών υποδοχέων του νωτιαίου μυελού και επιβραδύνει τη
συστηματική απορρόφηση του τοπικού αναισθητικού. Η συστηματική απορρόφηση της
επινεφρίνης διεγείρει τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς της μητέρας, προκαλώντας αύξηση
της καρδιακής συχνότητας και παροδική ελάττωση της δραστηριότητας της μήτρας. Δεν
έχει παρατηρηθεί επιμήκυνση του χρόνου του τοκετού, αλλαγή στη μητροπλακουντιακή
ροή ή στη νευρολογική κατάσταση του νεογνού.
Οπιοειδή: Η χορήγηση ικανών δόσεων οπιοειδούς, σαν μοναδικό αναλγητικό, που να
προκαλεί μαιευτική αναλγησία συνοδεύεται από σημαντικές παρενέργειες [ναυτία, έμετος,
αναπνευστική καταστολή, κνησμό, κατακράτηση ούρων, δυσφορία]. Η αναλγησία που
προκαλούν επίσης κρίνεται ικανοποιητική για το πρώτο στάδιο του τοκετού όχι όμως και
για το δεύτερο ή τρίτο στάδιο. Αντίθετα η συγχορήγηση με τοπικά αναισθητικά βελτιώνει
την ποιότητα και τη διάρκεια της αναλγησίας, επιτρέπει τη χορήγηση μικρότερης
πυκνότητας διαλύματος τοπικού αναισθητικού, μειώνει τον κινητικό αποκλεισμό, καθώς και
τις επιπτώσεις στο νεογνό. 17 Συνήθως χρησιμοποιούνται φεντανύλη (35 μg στη 1η
χορήγηση και μετά 7-10 μg σε κάθε επαναληπτική ή 1-2 μg/ml σε διάλυμα τοπικού
αναισθητικού που χορηγείται με στάγδην έγχυση) ή σουφεντανίλη (10-15 μg στην 1η
χορήγηση και μετά 2,5-3,5 μg σε κάθε επαναληπτική ή 0,5 μg/ml σε διάλυμα τοπικού
αναισθητικού που χορηγείται με στάγδην έγχυση)
Η διατήρηση της επισκληριδίου αναλγησίας μπορεί να γίνει με διακεκομμένες
συμπληρωματικές δόσεις, με συνεχή στάγδην χορήγηση ή κατ’ επίκληση ελεγχόμενη από
την επίτοκο. Η συνεχής επισκληρίδιος έγχυση συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από
επίτοκο, διατήρηση ενός σταθερού επιπέδου αναλγησίας, σταθερότερη αρτηριακή πίεση
και καρδιακή συχνότητα της επιτόκου, αλλά εσφαλμένη εφαρμογή αυξάνει την πιθανότητα
εκτεταμένου κινητικού αποκλεισμού και τον κίνδυνο συστηματικής τοξικότητας των
τοπικών αναισθητικών. 18 Πριν από τη χορήγηση επαναληπτικής δόσης, θα πρέπει να
αποκλεισθεί η μετακίνηση του επισκληρίδιου καθετήρα σε αγγείο ή στον υπαραχνοειδή
χώρο, ενώ σε συνεχή έγχυση πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη παρακολούθηση για πιθανή
μετακίνηση του καθετήρα υπαραχνοειδώς. Ο αισθητικός αποκλεισμός και η ένταση του
κινητικού αποκλεισμού πρέπει να παρακολουθούνται και να σημειώνονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, πριν και μετά από κάθε χορήγηση τοπικού αναισθητικού. Είναι
απαραίτητη η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με εμπειρία στο αντικείμενο και ο
αναγκαίος εξοπλισμός. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχονται και να
συνεκτιμώνται η πρόοδος του τοκετού, η αρτηριακή πίεση της μητέρας και η εμβρυϊκή
καρδιακή συχνότητα.
Οι επιπλοκές της μεθόδου από τη χορήγηση των τοπικών αναισθητικών ή την τεχνική
είναι οι συνήθεις (υπόταση, ενδοφλέβια χορήγηση, τρώση μήνιγγας, υψηλός αποκλεισμός,
εκτεταμένος κινητικός αποκλεισμός, αδυναμία ούρησης, οσφυαλγία) ενώ μπορεί να
υπάρχει παράταση αποκλεισμού ή ανεπαρκής αναλγησία.
Η υπόταση είναι συχνότερη διότι επιδεινώνεται από το σύνδρομο κάτω κοίλης
φλέβας και έχει σοβαρότερες επιπτώσεις επειδή η μητροπλακουντιακή ροή εξαρτάται από
την αρτηριακή πίεση της επιτόκου οπότε παρατεταμένη υπόταση προκαλεί υποξία,
οξέωση και «δυσπραγία» στο έμβρυο. Η πρόληψη της υπότασης γίνεται με τη χορήγηση
υγρών και την αποφυγή του συνδρόμου (τοποθέτηση της μητέρας σε πλαγία θέση) ενώ η
αντιμετώπιση με πρόσθετη χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (μέχρι 15 ml/Kg),
χορήγηση οξυγόνου με μάσκα και επί επιμονής με χορήγηση 5-10mg εφεδρίνης ή 15-25
mg φαινυλεφρίνης ενδοφλέβια.

Η μη ηθελημένη ενδοφλέβια χορήγηση τοπικού αναισθητικού στην επίτοκο είναι πιό
εύκολη (αγγειοβρίθεια λόγω εγκυμοσύνης του επισκληριδίου χώρου) ενώ σε μικρότερες
δόσεις εμφανίζεται τοξικότητα επειδή η μείωση της συγκέντρωσης στο μητρικό πλάσμα
πρωτεϊνών [και κυρίως της α-1-γλυκοπρωτεΐνης] ανεβάζει τη μη δεσμευμένη ποσότητα
τοπικών αναισθητικών. Επιπρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η γρήγορη εμφάνιση
στην έγκυο υποξαιμίας κατά τη διάρκεια υποαερισμού ή άπνοιας.
Η τρώση της σκληράς μήνιγγας κυμαίνεται από 1,0%-7,6% στη μαιευτική αναλγησία.
Σε κάθε περίπτωση διακόπτεται η προσπάθεια και αξιολογείται η ανάγκη χορήγησης
μαιευτικής αναλγησίας, με εκ νέου τοποθέτηση επισκληριδίου καθετήρα σε άλλο διάστημα,
με πιο προσεχτική και τμηματική χορήγηση των τοπικών αναισθητικών. Εάν εμφανισθεί
κεφαλαλγία μετά τον τοκετό, η πιθανότητα επιτυχίας συντηρητικών μεθόδων
αντιμετώπισης είναι πολύ μικρή (εξαιτίας της απώλειας ΕΝΥ κατά τη φάση της εξώθησης)
και συνήθως απαιτείται η διενέργεια blood patch.
Μη αναμενόμενος υψηλός αποκλεισμός με τις συνακόλουθες επιπτώσεις του είναι
αποτέλεσμα κακής τοποθέτησης του καθετήρα στον υποσκληρίδιο ή υπαραχνοειδή χώρο
ή μετακίνησης του καθετήρα. Η μη αναρρόφηση ΕΝΥ δεν είναι επαρκής ένδειξη σωστής
τοποθέτησης του καθετήρα. Μόνο η χορήγηση δόσης δοκιμασίας και η προσεκτική
τιτλοποίηση της απάντησης προφυλάσσει.
Σε περίπτωση αυξημένου κινητικού αποκλεισμού πρέπει να διακοπεί για ικανό
χρονικό διάστημα η χορήγηση τοπικών αναισθητικών και να επαναληφθεί με μικρότερης
συγκέντρωσης διάλυμα αφού ελεγχθεί η θέση του καθετήρα.
Η επίσχεση ούρων είναι συχνή τόσο στις επίτοκες όσο και στις λεχωίδες, ανεξάρτητα
του αν έχουν λάβει επισκληρίδια αναλγησία και οφείλεται και σε μαιευτικούς παράγοντες
που θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν.
Η οσφυαλγία τέλος είναι κοινό σύμπτωμα τόσο κατά την εγκυμοσύνη όσο και κατά
την περίοδο της λοχείας. Οφείλεται στην εκσεσημασμένη λόρδωση της κύησης και το
stress του τοκετού. Επιδείνωση της οσφυαλγίας μπορεί να εμφανιστεί μετά από
επισκληρίδιο αναλγησία με χρήση μεγάλης διαμέτρου βελόνας ή εργώδη τοποθέτηση του
επισκληρίδιου καθετήρα.
Όσον αφορά στην ανεπαρκή αναλγησία το ποσοστό της κυμαίνεται από 1.5%-5.0%.
Οι μικρές δόσεις των τοπικών αναισθητικών που χρησιμοποιούνται πιθανώς να
ευθύνονται για τον ασύμμετρο αποκλεισμό ή για την αποτυχία αναλγητικού
αποτελέσματος. Η χορήγηση επιπρόσθετης ποσότητας τοπικού αναισθητικού, συνήθως
βελτιώνει την αναλγησία. Δεν πρέπει να αποκλείεται η εκ νέου τοποθέτηση του καθετήρα,
εάν η αναλγησία δεν βελτιωθεί. Η εξέλιξη του τοκετού αυξάνει την ένταση του πόνου και
συνεπώς η πυκνότητα και η ποσότητα του τοπικού αναισθητικού ή/και του οπιοειδούς
πιθανόν να πρέπει να αναπροσαρμοσθούν. Τέλος, κατά το δεύτερο στάδιο του τοκετού,
όπου ο πόνος προέρχεται κυρίως από τη διάταση της πυέλου, του κόλπου και του
περινέου (Ι2-Ι4 νευροτόμια) απαιτείται πιο πυκνό διάλυμα ή μεγαλύτερος όγκος. Το
διάλυμα αυτό, αν δοθεί, οδηγεί σε πιο έντονο κινητικό αποκλεισμό, την ώρα που η
επίτοκος καλείται να συνεργασθεί για την εξώθηση και επομένως χρειάζεται επιπλέον
προσοχή. Αν υπάρχει πόνος μετά τον τοκετό χορηγούνται τοπικά αναισθητικά με γρήγορη
έναρξη δράσης [5-15ml λιγνοκαΐνης 1-2% ή 2-χλωροπροκαΐνης].
Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατείνεται η διάρκεια του αποκλεισμού. Μία ανεξήγητη
παράταση αποκλεισμού πρέπει να ελέγχεται στενά για να αποκλεισθεί τραυματισμός
νεύρου, επισκληρίδιο αιμάτωμα ή απόστημα. Νευρολογική ή νευροχειρουργική εκτίμηση,
πρέπει να γίνεται επί αμφιβολίας για την αιτία της παράτασης.
Οι συνήθεις επιπλοκές της επισκληριδίου χορήγησης οπιοειδών είναι ίδιες με το μη
μαιευτική πληθυσμό (νευροτοξικότητα, ναυτία - έμετος, κνησμός, αναπνευστική
καταστολή, επίσχεση ούρων, παρατεταμένη γαστρική κένωση και επανεμφάνιση HSV-1).
Σπάνια εμφανίζεται επίδραση στο νεογνό εκτός αν υπάρχει υπερδοσολογία ή αν

εμφανιστεί στη μητέρα μια από τις παραπάνω επιπλοκές (κυρίως αναπνευστική
καταστολή)
Υπαραχνοειδής αναλγησία
Σε επίτοκες στις οποίες η τοποθέτηση καθετήρα είναι εξαιρετικά δύσκολη
[παθολογική παχυσαρκία, κυφοσκωλίωση] η τοποθέτηση ενός υπαραχνοειδή καθετήρα
δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ή διακεκομμένης χορήγησης τοπικών αναισθητικών. Δια
μέσου υπαραχνοειδούς βελόνας [κατά προτίμηση 26G] τοποθετείται υπαραχνοειδής
καθετήρας 28-32G από τον οποίο χορηγούνται 1 ml λιγνοκαΐνης 1% ή 0,5-1,5 ml
βουπιβακαΐνης 0,25% σε διακεκομμένες δόσεις ή βουπιβακαΐνη 0,125% σε συνεχή έγχυση
1,5 ml/hr. Η μέθοδος δεν είναι δημοφιλής διότι έχουν καταγραφεί αρκετά νευρολογικά
συμβάματα μετά τη χρήση των υπαραχνοειδών καθετήρων. 19 Αντίθετα συνεχές είναι το
ενδιαφέρον για τη συνδυασμένη υπαραχνοειδή επισκληρίδιο αναλγησία, που
περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τη Barbara Morgan, 20 και που επιτρέπει την αρχική
χορήγηση οπιοειδών και μικρής δόσης τοπικών αναισθητικών υπαραχνοειδώς.1 Μεγάλα
πλεονεκτήματα της χορήγησης των οπιοειδών υπαραχνοειδώς είναι η γρήγορη έναρξη
δράσης και η απουσία κινητικού αποκλεισμού. Οι συνήθεις δόσεις των οπιοειδών είναι
μορφίνη 0,25-0,3mg, φαιντανύλη 5-30μg και σουφεντανίλη 2,5-5μg. Οι ανεπιθύμητες
επιδράσεις των οπιοειδών είναι ίδιες με αυτές της επισκληριδίου, με τον κνησμό να
αποτελεί τη πιο συχνή.
Εναλλακτικές περιοχικές τεχνικές για την αναλγησία του τοκετού
Αυτές είναι ο παρατραχηλικός αποκλεισμός, ο αποκλεισμός του αιδοιικού νεύρου και
η διήθηση του περινέου.
Με την εφαρμογή του παρατραχηλικού αποκλεισμού διακόπτονται τα αλγογόνα
ερεθίσματα στο πρώτο στάδιο του τοκετού. Ο αποκλεισμός γίνεται με την έγχυση τοπικού
αναισθητικού στα γάγγλια του Frankenhäuser που βρίσκονται αμφοτερόπλευρα του
ισθμού του τραχήλου. Χορηγούνται 10ml λιγνοκαΐνης 1% ή βουπιβακαΐνης 0,125% (5ml σε
κάθε πλευρά), στις θέσεις της 4ης και 8ης ώρας. Η μέθοδος εφαρμόζεται στη διάρκεια της
ενεργού φάσης του πρώτου σταδίου και προκαλεί εξαιρετική αναλγησία. Δεν αναστέλλει
όμως τα ερεθίσματα που προέρχονται από τη διάταση του κόλπου και την πίεση της
προβάλλουσας μοίρας του εμβρύου, δηλαδή κατά το 2ο στάδιο).
Οι εμβρυϊκές επιπλοκές θεωρούνται σημαντικές. Η πιθανότητα απ’ ευθείας έγχυσης
τοπικού αναισθητικού στο έμβρυο είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλεισθεί και έχει
ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για το έμβρυο. Επίσης βραδυκαρδία εμφανίζεται στο έμβρυο
(ποσοστό 0-70%) 2 με 10 min μετά την έγχυση του τοπικού αναισθητικού διαρκεί 5-10 min
[σπανιότερα 30 min] και η πιθανότερη αιτιολογία της είναι η αγγειοσυσπαστική δράση του
τοπικού αναισθητικού.
Ο αποκλεισμός του αιδοιικού νεύρου προκαλεί ικανοποιητική αναλγησία για τον
κολπικό τοκετό, όχι όμως σε πιθανή εμβρυουλκία, μαιευτική εξέταση ή συρραφή
περινεοτομίας. Μέσω του κόλπου και του ιερονωτιαίου συνδέσμου και με οδηγό την
ισχιακή άκανθα χορηγείται τοπικό αναισθητικό (20 ml λιγνοκαΐνης 1% - 10ml από κάθε
πλευρά) μετά από προσεκτική αναρρόφηση, δεδομένου ότι η αιδοιική αρτηρία γειτνιάζει με
το αιδοιικό νεύρο. Οι επιπλοκές για τη μητέρα είναι συστηματική τοξικότητα, αιμάτωμα ή
απόστημα, ενώ για το έμβρυο τραυματισμός ή απ’ ευθείας έγχυση τοπικού αναισθητικού.
Η διήθηση περινέου τέλος προσφέρει αναλγησία για την περινεοτομή και τη συρραφή
της και γίνεται ακριβώς πριν τον κολπικό τοκετό, όταν πλέον είναι ορατή η προβάλλουσα
μοίρα του εμβρύου. Ενίονται 10ml λιγνοκαΐνης 1%-2% στην πλαγιοπισθία (δεξιά ή
αριστερά) θέση του περινέου, όπου ο μαιευτήρας κάνει την περινεοτομή. Η τεχνική της
είναι εύκολη και διαδεδομένη. Δίνεται προσοχή στην αποφυγή τραυματισμού της κεφαλής
του εμβρύου. Από αρκετούς προτείνεται να εφαρμόζεται ούτως ή άλλως, ακόμα και σε
περίπτωση που εφαρμόζεται επισκληρίδιος αποκλεισμός, διότι η νεύρωση του περινέου

γίνεται από τα τελικά ιερά νευροτόμια, που δεν αποκλείεται να μην έχουν αποκλειστεί
πλήρως κατά την επισκληρίδιο έγχυση.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1. Επιδράσεις του πόνου του φυσιολογικού τοκετού σε μητέρα και έμβρυο.
Τροποποίηση από Reynolds F.7

Εικόνα 2. Κύριες αλγαισθητικές οδοί που μεταφέρουν τα αλγεινά ερεθίσματα του
φυσιολογικού τοκετού και τα σημαντικότερα σημεία νευρικών αποκλεισμών.
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5
Ταξινόμηση ‐ Αίτια Κεφαλαλγίας
Θεραπευτική Αντιμετώπιση Κεφαλαλγίας (κείμενο & παρουσιάσεις)
Βικελής Μιχάλης & Βλάχος Γεώργιος ‐ Νευρολόγοι

Κεφαλαλγίες- Ταξινόμηση –Αίτια κεφαλαλγίας και Θεραπευτική αντιμετώπιση

Μιχάλης Βικελής και Γέωργιος Στ. Βλάχος
Νευρολόγοι

Εισαγωγή
Η κεφαλαλγία αποτελεί συχνή αιτία προσέλευσης ασθενών στο γιατρό, τόσο σε
επείγουσα, όσο και σε τακτική βάση. Έτσι, ο ασθενής με κεφαλαλγία συχνά θα
προβληματίσει τον ιατρό, ο οποίος σε πρώτη φάση καλείται να κάνει τη βασική
διαφορική διάγνωση μεταξύ πρωτοπαθών και δευτεροπαθών κεφαλαλγιών. Στην
πρώτη περίπτωση πρόκειται για εξ’ ορισμού καλοήθεις καταστάσεις και ο ρόλος του
ιατρού περιορίζεται στη σύσταση της κατάλληλης αγωγής για ανακούφιση του
ασθενούς από τα συμπτώματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, πέρα από την
αντιμετώπιση του πόνου, ο ιατρός καλείται να θέσει την ορθή διάγνωση, ώστε η
κεφαλαλγία του ασθενούς να αντιμετωπιστεί αιτιολογικά.

Επιδημιολογία των κεφαλαλγιών
Το ποσοστό των ασθενών που προσέρχονται με κύρια αιτίαση την κεφαλαλγία
κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες ανάμεσα σε 0.4% ως 4.5% στα ΤΕΠ ως και 30% σε
σε ιατρείο ΠΦΥ, γεγονός που καθιστά την κεφαλαλγία ως μία από τις
σημαντικότερες συνολικά αιτίες προσέλευσης. Στατιστικά, η πλειονότητα των
ασθενών που προσέρχονται λόγω κεφαλαλγίας θα υποφέρει από κάποια μορφή
πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας, συνήθως από ημικρανία ή κεφαλαλγία τύπου τάσεως). Το
άθροισμα των ποσοστών των δύο αυτών μορφών κεφαλαλγίας σε διάφορες σειρές
από τον Δυτικό Κόσμο αλλά και την Ελλάδα είναι της τάξης του 65-85%, με την
ημικρανία να αποτελεί την συχνότερη διάγνωση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά να
φαίνεται ότι υπολείπεται της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως στην Ελλάδα.

Διαγνωστική προσέγγιση, ταξινόμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση
Προσεγγίζοντας τον κάθε ασθενή με κεφαλαλγία, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν
και να αποκλεισθούν οι περιπτώσεις που η κεφαλαλγία οφείλεται σε υποκείμενα
νοσήματα. Η διάκριση ανάμεσα σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες δεν
είναι πάντοτε ευχερής και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει δίλημμα ή
αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα ο ιατρός να χρειαστεί να λάβει μία δύσκολη απόφαση
και να κρίνει αν θα πρέπει να προβει σε έλεγχο ή και να συστήσει εισαγωγή του
ασθενή στο νοσοκομείο ή, απλά, να συνταγογραφήσει αναλγητική ή αντί-ημικρανική
αγωγή και να παραπέμψει τον ασθενή σε τακτικό εξωτερικό νευρολογικό ιατρείο ή
ιατρείο κεφαλαλγίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Mια τέτοια απόφαση μπορεί να έχει
επιπτώσεις, αν δεν είναι η σωστή. Σε τυχόν ασθενή με μία επικίνδυνη δευτεροπαθή
κεφαλαλγία, αν δεν γίνει ο κατάλληλος έλεγχος μπορεί να υπάρξουν σοβαρές
συνέπειες για την υγεία του ή ακόμη και τη ζωή του. Αντίθετα, σε ασθενή με

πρωτοπαθή κεφαλαλγία η χρήση εξετάσεων ή η εισαγωγή στο νοσοκομείο οδηγεί σε
αχρείαστη δαπάνη πόρων, μία παράμετρος που αν και δεν θεωρείτο πολύ σημαντική
παλαιότερα, αξιολογείται ιδιαίτερα πλέον. Το μέγεθος δε της αχρείαστης χρήσης
πόρων σε ασθενείς με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες δεν είναι καθόλου αμελητέο, κάτι
που καταδεικνύεται σε διάφορες μελέτες, όπως για παράδειγμα σε μία σειρά ασθενών
όπου οι μισοί εισαχθέντες για διερεύνηση κεφαλαλγίας εξήλθαν τελικά με διάγνωση
πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας.
Τα δύο κυριότερα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ο ιατρός που εξετάζει έναν
ασθενή με κεφαλαλγία είναι τα εξής
1. Ο υπό εξέταση ασθενής έχει στοιχεία που δηλώνουν την πιθανότητα ύπαρξης
σοβαρής δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας, ώστε να σηματοδοτείται η ανάγκη για
διενέργεια νευροαπεικόνισης ή άλλου παρακλινικού ελέγχου;
2. Ο υπό εξέταση ασθενής έχει στοιχεία που δηλώνουν ότι παρουσιάζει κρίση
ημικρανίας ή άλλης συνήθους πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας;
Σύμφωνα με τα περισσότερα από τα δημοσιευμένα στοιχεία, το λεπτομερές ιατρικό
ιστορικό και η αναλυτική φυσική και νευρολογική εξέταση παραμένουν οι θεμέλιοι
λίθοι για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων και έτσι για τη διαγνωστική
προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κεφαλαλγία.
Λαμβάνοντας το ιστορικό, από τον ασθενή και τους συνοδούς του πρέπει να ληφθούν
πληροφορίες για ύπαρξη κάποιου νοσήματος, για χρήση οινοπνεύματος ή άλλων
ουσιών, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την κεφαλαλγία του, όπως χρόνος
έναρξης, διάρκεια από την έναρξη ως την κορύφωση του πόνου, εντόπιση,
επιβαρυντικοί ή ανακουφιστικοί παράγοντες, συνοδά συμπτώματα (φωτοηχοφοβία,
ναυτία, έμετοι, άλλα συμπτώματα), αν πρόκειται για νεοεμφανισθείσα κεφαλαλγία ή
για κεφαλαλγία που προϋπάρχει (σε συνεχή ή υποτροπιάζουσα μορφή) από καιρό,
άλλα συμπτώματα (για παράδειγμα, νευρολογικά συμπτώματα όπως σπινθηροβόλο
σκότωμα που μπορεί να προηγείται της ημικρανίας και να αποτελεί την ημικρανική
αύρα, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης ή άλλα νευρολογικά συμπτώματα, εστιακά
ή όχι). Ιδιαίτερη σημασία στη λήψη του ιστορικού έχει η συλλογή πληροφοριών
σχετικών με την ύπαρξη ή μη κάποιων στοιχείων που έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να
σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης μίας δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας.
Αυτά τα στοιχεία («red flags» στην αγγλική ορολογία, δηλαδή «κόκκινες σημαίες
κινδύνου») περιλαμβάνουν 1. Την αιφνίδια έναρξη των συμπτωμάτων και την
ταχύτατη κορύφωση τους (οξεία «κεραυνοβόλος» κεφαλαλγία), ειδικά αν είναι
πρωτοεμφανιζόμενη. 2. Την έναρξη κεφαλαλγίας σε άτομο άνω των 50 ετών. 3. Την
συνύπαρξη κεφαλαλγίας με συμπτώματα
που υποδηλώνουν νευρολογική
σημειολογία (εστιακή, όπως πάρεση κρανιακών νεύρων, αισθητικό έλλειμμα, εστιακή
αδυναμία κ.α., ή διάχυτη, όπως διαταραχή του επιπέδου συνείδησης). 4. Την έναρξη
κεφαλαλγίας σε ασθενείς με καρκίνο, HIV λοίμωξη ή άλλου είδους ανοσοανεπάρκεια
(περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικής αιτιολογίας ανοσοανεπάρκειες). 5. Την
εμφάνιση κεφαλαλγίας σε συσχέτιση με συστηματική νόσο και/ή πυρετό. 6. Την
αλλαγή χαρακτήρων (ποιότητα πόνου, χαρακτήρας, συχνότητα, διάρκεια, ένταση)
προϋπάρχουσας κεφαλαλγίας. 7. Την έναρξη κεφαλαλγίας στην εγκυμοσύνη ή στην
λοχεία.
Πέραν του ιστορικού, η ενδελεχής νευρολογική εξέταση, μπορεί να δώσει
πληροφορίες για στοιχεία που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης μίας

δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας («red flags»), τα οποία αυτονόητα περιλαμβάνουν την
ανεύρεση σημείων που υποδηλώνουν εστιακή σημειολογία (όπως πάρεση κρανιακών
νεύρων, αισθητικό έλλειμμα, εστιακή αδυναμία κ.α.), σημείων που υποδηλώνουν
ενδοκράνια υπέρταση (π.χ. οίδημα οπτικών θηλών) ή ευρήματα που υποδεικνύουν
διάχυτη εγκεφαλική βλάβη (π.χ. διαταραχή του επιπέδου συνείδησης).
Η αξία του ιστορικού και της φυσικής και νευρολογικής εξέτασης στην αξιολόγηση
ασθενών με κεφαλαλγία τεκμηριώνεται με βάση δημοσιευμένα βιβλιογραφικά
δεδομένα. Σε μία σημαντική ανασκόπηση, αξιολογήθηκαν δεδομένα από 11 μελέτες
που διερεύνησαν την αξία του ιστορικού και της αντικειμενικής εξέτασης σε
συνολικά 3725 ασθενείς κεφαλαλγία που εξετάστηκαν σε Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών. Στη μεγαλύτερη από τις μελέτες, σε 1876 ασθενείς που η κεφαλαλγία
αποτελούσε κρίση μίας υποτροπιάζουσας κεφαλαλγίας που υπήρχε για 1 χρόνο ή
περισσότερο, η συχνότητα ανεύρεσης σοβαρής ενδοκράνιας παθολογίας
(νεοπλάσματα, αγγειακές δυσπλασίες, υδροκέφαλος, δυσπλασία Chiari,
ενδοκρανιακή αιμορραγία, οξέα εγκεφαλικά έμφρακτα) ήταν μόνο 1.2% (95% CI,
0.77%-1.8%). Στους ασθενείς με ευρήματα στην νευροαπεικόνιση, η ύπαρξη
παθολογικών ευρημάτων στην αντικειμενική νευρολογική εξέταση ήταν ο
σημαντικότερος παράγοντας που τους διαφοροποιούσε από ασθενείς με κεφαλαλγία
που η απεικόνιση ήταν χωρίς παθολογικά ή με ήσσονος σημασίας ευρήματα
(ατροφία, μικροαγγειοπάθεια). Σε άλλη μελέτη σε ασθενείς με κεφαλαλγία με
πρόσφατη αλλαγή χαρακτήρα, η συχνότητα ανεύρεσης παθολογικών ευρημάτων ήταν
σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς βρέθηκε στο 32%. Η μεγάλη σημασία της αναζήτησης
πληροφοριών για τυχόν αλλαγή χαρακτήρων προϋπάρχουσας κεφαλαλγίας (ποιότητα
πόνου, χαρακτήρας, συχνότητα, διάρκεια, ένταση) σε ασθενή με κεφαλαλγία
αναδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία.
Η προοδευτική επιδείνωση κεφαλαλγίας σχετικά πρόσφατης έναρξης, ειδικά σε
ασθενείς άνω των 50 ετών, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αξιολογείται ιδιαίτερα.
Πέρα από την περίπτωση ύπαρξης ενδοκράνιας μάζας, που σαφώς και πάντοτε
υπάρχει στη διαφορική διάγνωση αυτών των ασθενών, μία κεφαλαλγία με αυτά τα
χαρακτηριστικά μπορεί να οφείλεται και σε κροταφική αρτηρίτιδα, μία φλεγμονώδη
αρτηριοπάθεια που εκτός της κεφαλαλγίας μπορεί επίσης με εκδηλωθεί με
διαλείπουσα χωλότητα της κάτω γνάθου, διόγκωση, ευαισθησία και απουσία σφίξεων
στις κροταφικές αρτηρίες, γενικευμένη κόπωση/κακουχία, πυρετό και αύξηση της
ταχύτητας καθίζησης ερυθρών και/ή της CRP. Η κροταφική αρτηρίτιδα
διαγιγνώσκεται οριστικά με βιοψία κροταφικής αρτηρίας, αλλά καθώς μπορεί να
προκαλέσει τύφλωση, σε έντονη υποψία για την ύπαρξη της αντιμετωπίζεται άμεσα
και αποτελεσματικά με χορήγηση κορτικοστεροειδών από το στόμα.
Σε μελέτες που εστίασαν ασθενείς με οξεία και μεγάλης έντασης («κεραυνοβόλο»/
thunderclap) κεφαλαλγία, κατάσταση που εγείρει σαφώς την υποψία υπαραχνοειδούς
αιμορραγίας, ανεύρεση σημαντικής ενδοκρανιακής παθολογίας στη νευροαπεικόνιση,
(εικόνα υπαραχνοειδούς αιμορραγίας), έγινε σε ποσοστό που πλησίαζε το 43%. Έτσι,
η αιφνίδια έναρξη κεφαλαλγίας με ταχύτατη κορύφωση (οξεία «κεραυνοβόλος»
κεφαλαλγία), ειδικά αν είναι πρωτοεμφανιζόμενη θα πρέπει πάντα να διερευνάται για
την ύπαρξη υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Άλλα χαρακτηριστικά της υπαραχνοειδούς
αιμορραγίας (ΥΑΑ), πέραν της κεφαλαλγίας, είναι η ναυτία και ο έμετος (σε 77%
των ασθενών), η ύπαρξη παθολογικών ευρημάτων στη νευρολογική εξέταση
(συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής του επιπέδου συνείδησης) (64% των
ασθενών), η αυχενική δυσκαμψία (35%). Αν και η αξονική τομογραφία με λεπτές

τομές στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο θεωρείται αρχική εξέταση εκλογής σε ασθενής
με υποψία ΥΑΑ και είναι θετική στο 95% των ασθενών με ΥΑΑ εντός 24 ωρών από
την έναρξη της αιμορραγίας, θα πρέπει να τονιστεί ότι αρνητική για παθολογικά
ευρήματα αξονική τομογραφία δεν αποκλείει υπαραχνοειδή αιμορραγία και πως η
οσφυονωτιαία παρακέντηση πρέπει πάντα να γίνεται εφόσον η κλινική υποψία είναι
έντονη. Στην περίπτωση που και η ΟΝΠ είναι αρνητική, και με δεδομένο ότι μπορεί
να συμβεί κάτι τέτοιο εντός 24 ωρών από την ΥΑΑ, ο ασθενής θα πρέπει να τίθεται
σε νευρολογική παρακολούθηση για 24 ώρες.
Σε μελέτες που συμπεριέλαβαν ασθενείς με κεφαλαλγία που συνοδευόταν από πυρετό
ή/και αυχενική δυσκαμψία, στοιχεία που σαφώς κατευθύνουν τη διαγνωστική σκέψη
προς την μηνιγγίτιδα, την εγκεφαλίτιδα, τα νοσήματα του συνδετικού ιστού αλλά και
τις συστηματικές λοιμώξεις, αναδείχθηκε η σημασία της οσφυονωτιαίας
παρακέντησης ως βασικής διαγνωστικής εξέτασης, καθώς η ΟΝΠ μπορεί να
τεκμηριώσει (ή και να αποκλείσει) την ύπαρξη μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας, που
φυσικά απαιτεί την άμεση έναρξη χορήγησης της κατάλληλης αντιμικροβιακής
χημειοθεραπείας. Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου σε ασθενείς με
τέτοια εικόνα έχει κυρίως ως σκοπό τον αποκλεισμό της πιθανότητας ύπαρξης μάζας
που να προκαλεί ενδοκράνια υπέρταση και να ενέχει τον κίνδυνο εγκολεασμού αν
διενεργηθεί ΟΝΠ. Σε περίπτωση ασθενούς με κεφαλαλγία και πυρετό ή/και αυχενική
δυσκαμψία, που η ΟΝΠ αποβαίνει αρνητική, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για
συστηματική λοίμωξη ή νόσημα του συνδετικού ιστού.
Όπως προαναφέρθηκε, το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ιατρός που
εξετάζει ασθενή με κκεφαλαλγία είναι αν ο υπό εξέταση ασθενής έχει στοιχεία που
δηλώνουν ότι παρουσιάζει κρίση ημικρανίας ή άλλης πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας. Η
διάκριση ασθενών με ημικρανία ή άλλη συνήθη πρωτοπαθή κεφαλαλγία γίνεται με
βάση το αν στο ιστορικό του ασθενούς αναφέρονται κρίσεις, παρόμοιες με την
τρέχουσα, των οποίων η εικόνα είναι τυπική για κάποια πρωτοπαθή κεφαλαλγία,
καθώς και με το αν υπάρχουν ατυπίες ή ύποπτα στοιχεία στο ιστορικό ή στην
εξέταση. Ως εκ τούτου, ο ιατρός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα τυπικά
χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά κριτήρια των κυριότερων πρωτοπαθών
κεφαλαλγιών: Της ημικρανίας, της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως και της αθροιστικής
κεφαλαλγίας. Η ταξινόμηση των διαφόρων πρωτοπαθών αλλά και δευτεροπαθών
κεφαλαλγιών, σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Κεφαλαλγίας περιγράφεται στον
Πίνακα 1.
Η ημικρανία κλινικά χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κεφαλαλγίας,
διάρκειας 4-72 ωρών. Τυπικά χαρακτηριστικά της είναι η ετερόπλευρη εντόπιση, ο
σφύζοντας χαρακτήρας, η μέση ή μεγάλη ένταση του πόνου και η επιδείνωση μετά
από απλή σωματική δραστηριότητα. Επίσης, η συνύπαρξη με ναυτία και / ή
φωτοφοβία και ηχοφοβία. Τα διαγνωστικά κριτήρια της Διεθνούς Εταιρείας
Κεφαλαλγίας για την ημικρανία, αναφέρονται στον Πίνακα 2.
Έχουν γίνει διάφορες μελέτες στην προσπάθεια να καθοριστεί το ποια στοιχεία
μπορεί να οδηγήσουν εύκολα και με ασφάλεια στην διάγνωση της ημικρανίας. Σε μία
καλού σχεδιασμού μελέτη σε 1040 ασθενείς ιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, η απάντηση σε 5 ερωτήσεις (έχει σφύζοντα/σφυγμώδη χαρακτήρα η
κεφαλαλγία; διαρκεί 4-72 ώρες; είναι ετερόπλευρη; συνοδεύεται από ναυτία; σας
μειώνει τη λειτουργικότητα;) φάνηκε να βοηθά στη διάκριση της ημικρανία από
άλλες κεφαλαλγίες, εφόσον οι θετικές απαντήσεις (σφύζοντας χαρακτήρας του

άλγους/ διάρκεια της κρίσης μεταξύ 4 και 72 ωρών/ ετερόπλευρη εντόπιση/ ναυτία/
μείωση της λειτουργικότητας) σε 4 από τις 5 απαντήσεις οδήγησαν με ασφάλεια στη
διάγνωση. Επίσης, σε μία μετά- ανάλυση μελετών που διερευνούσαν αν κάποια
στοιχεία από το ιστορικό μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια στη διάκριση της
ημικρανίας από την κεφαλαλγία τάσεως, βρέθηκε ότι τα χαρακτηριστικά που μπορεί
να οδηγήσουν στη διάκριση των δύο μορφών κεφαλαλγίας και αυτά είναι η ύπαρξη
ναυτίας, φωτοφοβίας, ηχοφοβίας και επιδείνωση της κεφαλαλγίας με τη σωματική
δραστηριότητα, τα οποία αν υπάρχουν συνηγορούν υπέρ της ημικρανίας. Η
συνύπαρξη των 4 χαρακτηριστικών μπορεί να διακρίνει με ασφάλεια την ημικρανία
από την κεφαλαλγία τάσεως, ενώ όταν υπάρχουν λιγότερα χαρακτηριστικά η
πιθανότητα να πρόκειται για ημικρανία μειώνεται.
Η κεφαλαλγία τύπου τάσεως χαρακτηρίζεται από επεισόδια κεφαλαλγίας, διάρκειας
λεπτών ως ημερών, που μπορεί να συμβαίνουν με ποικίλη συχνότητα: Σε άλλους
ασθενείς μία φορά το μήνα και σε άλλους ως και καθημερινά. Ο πόνος είναι τυπικά
αμφοτερόπλευρος, πιεστικός ή συσφιγκτικός ως προς την ποιότητα, ελαφριάς ως
μέτριας έντασης και δεν επιδεινώνεται με τη συνήθη φυσική δραστηριότητα, ενώ
επίσης δεν υπάρχει ναυτία, αλλά είναι δυνατόν να υπάρχει φωτοφοβία ή ηχοφοβία.
Τα διαγνωστικά κριτήρια της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την κεφαλαλγία
τύπου τάσεως, αναφέρονται στον Πίνακα 3.
Η αθροιστική κεφαλαλγία (παλαιότερα χρησιμοποιούμενος όρος: ισταμινική
κεφαλαλγία ή κεφαλαλγία Horton) χαρακτηρίζεται από κρίσεις σοβαρού,
αποκλειστικά ετερόπλευρου άλγους, με εντόπιση κογχική, υπερκογχική, κροταφική ή
σε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των περιοχών και διάρκεια 15-180 λεπτών, που
συμβαίνει από μια φορά κάθε δεύτερη μέρα ως 8 φορές την ημέρα. Οι κρίσεις
συνδυάζονται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, τα οποία είναι πάντοτε
ομόπλευρα στο άλγος: ένεση επιπεφυκότος, δακρύρροια, ρινική συμφόρηση,
ρινόρροια, εφίδρωση μετώπου και προσώπου, μύση, πτώση βλεφάρου, οίδημα
βλεφάρου. Οι ασθενείς είναι συνήθως ανήσυχοι κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στους
περισσότερους ασθενείς με αθροιστική κεφαλαλγία οι κρίσεις εμφανίζονται
καθημερινά για διαστήματα εβδομάδων ως μηνών και στη συνέχεια εξαφανίζονται
πλήρως για μήνες ή και χρόνια, αν και υπάρχουν και ασθενείς όπου οι κρίσεις
μπορούν να εμφανίζονται καθημερινά, για χρόνια, χωρίς ύφεση. Τα διαγνωστικά
κριτήρια της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την αθροιστική κεφαλαλγία,
αναφέρονται στον Πίνακα 4. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία από ελεγχόμενες μελέτες,
ειδικοί στις κεφαλαλγίες θεωρούν πως σε ασθενή με εικόνα αθροιστικής κεφαλαλγίας
είναι ασφαλές να μην πραγματοποιηθεί έλεγχος μόνο αν ο ασθενής παρουσιάζει
κρίσεις για δεύτερη φορά στη ζωή του, η δε προηγούμενη περίοδος κρίσεων απέχει
από την τρέχουσα κατά 6-12 μήνες, κατά τους οποίους υπήρχε πλήρης ύφεση.
Η γνώση της κλινικής εικόνας της ημικρανίας, της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως και
της αθροιστικής κεφαλαλγίας, μπορεί να κατευθύνει τον γιατρό προς τη διάγνωση,
αποφεύγοντας ταυτόχρονα μη απαιραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, εφόσον η
κλινική εικόνα και συμπτωματολογία είναι τυπική και ο ασθενής αναφέρει παρόμοιες
κρίσεις, οι οποίες υπάρχουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν
αλλάξει χαρακτήρα. Οι έξι μήνες θεωρούνται από τους περισσότερους ειδικούς
αρκετός για να γίνει με ασφάλεια η διάγνωση μίας πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας, αν και
μικρότερα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση απόλυτα τυπικής εικόνας, μπορεί να
είναι αποδεκτά.

Όσον αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με κεφαλαλγία, η απόφαση
ασφαλώς εξαρτάται από το είδος της κεφαλαλγίας. Στις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες
συνήθως γίνεται χρήση απλών αναλγητικών, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών ή και
οπιούχων, αλλά ασφαλώς μείζονα σημασία έχει η αιτιολογική θεραπεία. Όσον αφορά
τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, η ημικρανία είναι αυτή που έχει μελετηθεί
περισσότερο. Για αναλυτικές οδηγίες για τη θεραπεία της ημικρανίας, ο αναγνώσης
παραπέμπεται στο ειδικό κεφάλαιο αυτού του συγγράματος. Όσον αφορά άλλες
μορφές πρωτοπαθών κεφαλαλγιών, για την μεν κεφαλαλγία τάσεως συνήθως αρκεί η
χρήση απλών αναλγητικών ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών, ενώ για την
αθροιστική κεφαλαλγία χρησιμοποιείται η υποδόρια σουματριπτάνη (6mg SC) ή το
οξυγόνο (100%, στα 10-12 lt/min, για 15 λεπτά).

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, σε κάθε ασθενή με κεφαλαλγία ιδιαίτερα σημαντικό είναι να
διευκρινιστούν από το ιστορικό και την κλινική εξέταση τρία σημεία: Πρώτον, αν η
κεφαλαλγία για την οποία προσέρχεται ο ασθενής είναι πρωτοεμφανιζόμενη ή
σχετικά πρόσφατης έναρξης (εντός ημερών, εβδομάδων ή μηνών) ή, αντίθετα, αν η
κεφαλαλγία για την οποία προσέρχεται ο ασθενής αποτελεί κρίση μίας από καιρού
υπάρχουσας, υποτροπιάζουσας κεφαλαλγίας. Δεύτερον, αν τα χαρακτηριστικά της
κεφαλαλγίας συμπίπτουν με τα τυπικά χαρακτηριστικά μίας συνήθους πρωτοπαθούς
κεφαλαλγίας (ημικρανία, κεφαλαλγία τύπου τάσεως). Τρίτον, αν υπάρχει από το
ιστορικό ή την κλινική εξέταση κάποιο «ύποπτο» στοιχείο (red flag) για ύπαρξη
δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας. Εφόσον τα ερωτήματα αυτά απαντώνται, ο ιατρός
μπορεί να καταλήξει με σχετική ασφάλεια στο συμπέρασμα αν πρόκειται για
πρωτοπαθή κεφαλαλγία, οπότε η αντιμετώπιση του ασθενούς περιλαμβάνει μόνο τη
χορήγηση της κατάλληλης αναλγητικής αγωγής και την παραπομπή, αν απαιτείται σε
δεύτερο χρόνο, σε νευρολόγο ή σε ιατρείο κεφαλαλγίας για βελτιστοποίηση της
χορηγούμενης αγωγής ή αν υπάρχει υποψία δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας, οπότε θα
πρέπει να γίνει άμεσα περαιτέρω διερεύνηση με σκοπό την αιτιολογική
αντιμετώπιση.

Πίνακας. Διαγνωστικά κριτήρια της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την
Ημικρανία.
Α. Τουλάχιστον 5 επεισόδια , τα οποία πληρούν τα κριτήρια Β-Δ.
Β. Επεισόδια κεφαλαλγίας διάρκειας 4-72 ωρών χωρίς θεραπεία ή μετά από
αποτυχημένη θεραπεία)
Γ. Η κεφαλαλγία έχει το λιγότερο 2 από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ετερόπλευρη εντόπιση.
2. Σφύζοντα χαρακτήρα.
3. Μέση ή μεγάλη ένταση.
4. Επιβαρύνεται από απλή σωματική δραστηριότητα (π.χ. περπάτημα ή ανέβασμα
σκάλας).
Δ. Κατά τη διάρκεια της κεφαλαλγίας υπάρχει ένα από τα παρακάτω:
1. Ναυτία και / ή έμετος.
2. Φωτοφοβία ή ηχοφοβία.

Ε. Τα επεισόδια δεν αποδίδονται σε άλλη διαταραχή.
Πίνακας. Διαγνωστικά κριτήρια της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την
κεφαλαλγία τύπου τάσεως.
Α. Τουλάχιστον 10 επεισόδια κεφαλαλγίας, που πληρούν τα κριτήρια B-Δ.
B. Κεφαλαλγία διάρκειας 30 λεπτών μέχρι 7 ημερών.
Γ. Κεφαλαλγία που έχει τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
1. Αμφοτερόπλευρη εντόπιση.
2. Πιεστικός / συσφικτικός (όχι σφύζοντας) χαρακτήρας.
3. Ελαφρά ή μέτρια ένταση.
4. Μη επιδεινούμενη από φυσική δραστηριότητα, όπως η βάδιση ή το
ανέβασμα σκάλας.
Δ. Και τα δύο από τα ακόλουθα:
1. Όχι ναυτία ή έμετος (δυνατόν να υπάρχει ανορεξία).
2. Όχι πάνω από ένα από τα: φωτοφοβία / ηχοφοβία.
E. Οι κρίσεις δεν αποδίδονται σε άλλη διαταραχή.
Η κεφαλαλγία τύπου τάσεων διακρίνεται σε μη συχνή μορφή (συχνότητα μικρότερη
από 1 ημέρα το μήνα κατά μέσο όρο (δηλαδή, αθροιστικά, για λιγότερες από 12
ημέρες το χρόνο), στη συχνή μορφή (συχνότητα μεγαλύτερη από 1 ημέρα αλλά
μικρότερη από 15 ημέρες το μήνα, για τουλάχιστον 3 μήνες, δηλαδή, αθροιστικά, για
περισσότερες από 12, αλλά λιγότερες από 180 ημέρες το χρόνο) και στη χρόνια
μορφή (κεφαλαλγία εμφανιζόμενη για περισσότερο από 15 μέρες το μήνα, κατά μέσο
όρο, για περισσότερο από 3 μήνες, δηλαδή, αθροιστικά, για περισσότερες από 180
μέρες το χρόνο).
Πίνακας. Διαγνωστικά κριτήρια της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας για την
Αθροιστική Κεφαλαλγία
Α. Τουλάχιστον 5 κρίσεις που πληρούν τα κριτήρια B-Δ.
Β. Σοβαρό ή πολύ σοβαρό, ετερόπλευρο, κογχικό, υπερκογχικό και / ή κροταφικό
άλγος, διάρκειας 15-180 λεπτών, ανμείνει χωρίς θεραπεία.
Γ. Η κεφαλαλγία συνοδεύεται από ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα:
1. Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία σύστοιχα με την
κεφαλαλγία:
α) ένεση επιπεφυκότα και/ή δακρύρροια.
β) ρινική συμφόρηση και/ή ρινόρροια.
γ) οίδημα βλεφάρου.
δ) εφίδρωση μετώπου και προσώπου
ε) ερυθρότητα μετώπου και προσώπου
στ) αίσθημα πληρότητας του ωτός
ζ) μύση και/ή πτώση βλεφάρου.
2 Αίσθημα ανησυχίας ή ευερεθιστότητας.
Δ. Οι κρίσεις έχουν συχνότητα από 1 κάθε δεύτερη ημέρα ως 8 την ημέρα για
περισσότερο από το μισόδιάστημα, όταν η διαταραχή είναι ενεργή.
Ε. Να μην αντιπροσωπεύεται καλυτέρα από άλλη διάγνωση
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ɲɿʅɳʏʘʅɲ
ʅɻʆɿɶɶʉɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲ
ɸʆɷʉʃʌɿʆɿʃɹʎ
ɀɻʌɲɶɸʀʍɲ
ɲɶɶɸɿɲʃɼ
ʃ͘ɳ͘Ϳ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
ɷʐʍʋʄɲʍʀɲ
¾ Ⱦʌʉʏɲʔɿʃɼ;ɶɿɶɲʆʏʉʃʐʏʏɲʌɿʃɼͿ
ɲʌʏɻʌʀʏɿɷɲ͕ɲɶɶɸɿʀʏɿɷɲʏʉʐ
ȾɁɇ
Ʌɲɽʉʄʉɶʀɲʃʌɲʆʀʉʐɼ
¾ Ȱʌʏɻʌɿɲʃʊʎɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ
ȵʋʙɷʐʆɸʎʃʌɲʆɿɲʃɹʎ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ;ʋ͘ʖ͘
ʏʌɲʖɻʄɿʃʙʆɲɶɶɸʀʘʆ
ʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɸʎ;ʋ͘ʖ͘
Ɏʐʖɿʃɹʎʆʊʍʉɿ
ɲʐʖɸʆʉɶɸʆɼʎ
¾ Ⱥʌʊʅɴʘʍɻʔʄɸɴʘɷʙʆʃʊʄʋʘʆ ʆɸʐʌɲʄɶʀɲʏʌɿɷʑʅʉʐͿ
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ͕
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐʃ͘ɳ͘
ʋɲʌɲʌʌɿʆʉʃʉʄʋʀʏɿɷɲ͙Ϳ

ȿɼʗɻʉʐʍɿʙʆɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʏʉʐʎ͕ʋ͘ʖ͘
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲɲʋʊ
ʃɲʏɳʖʌɻʍɻ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ

Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋʌʊʍʔɲʏɻʎɸʅʔɳʆɿʍɻʎ
͞&ŝƌƐƚŽƌ
ǁŽƌƐƚ͟
Ȱʑʇɻʍɻʏɻʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎɼʏɻʎɹʆʏɲʍɻʎʋʌʉʒʋɳʌʖʉʐʍɲʎ ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎ
• ȰɿʔʆʀɷɿɲɹʆɲʌʇɻɹʆʏʉʆɻʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʅɸʃʉʌʑʔʘʍɻɸʆʏʊʎϱŵŝŶ;ʉʇɸʀɲ
ͨʃɸʌɲʐʆʉɴʊʄʉʎͩʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʹ ͞ƚŚƵŶĚĞƌĐůĂƉŚĞĂĚĂĐŚĞ͟Ϳ
• Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʃɲʏɳʏʉɴɼʖɲ͕ʏʉɶɹʄʘʏɲ͕ʏʉʆʋʏɲʌʅʊ͕ʏɻɷʉʃɿʅɲʍʀɲsĂůƐĂůǀĂ͕ʏʉʆ
ʉʌɶɲʍʅʊ͕ʏɻʍʘʅɲʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
• ɀɸʏɲɴʉʄɼʏɻʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʅɸɲʄʄɲɶɼɽɹʍɻʎʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
• ȵʆʏʊʋɿʍɻʏʉʐɳʄɶʉʐʎʋɳʆʏʉʏɸʍʏɻʆʀɷɿɲʋʄɸʐʌɳ;͞ƐŝĚĞͲůŽĐŬĞĚ͟ŚĞĂĚĂĐŚĞͿ
• Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋʉʐʇʐʋʆɳʏʉʆɲʍɽɸʆɼ
• ȶʆɲʌʇɻʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎхϱϬɸʏʙʆ
• ȶʆɲʌʇɻʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɲʆʉʍʉɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲ ɼɿʍʏʉʌɿʃʊʃɲʃʉɼɽɸɿɲʎ
• ȶʆɲʌʇɻʍɸʃʑɻʍɻͬʄʉʖɸʀɲ
• ȶʆɲʌʇɻʋɲʌʉʐʍʀɲʋʐʌɸʏʉʑɼʅɸʏɳɲʋʊʃɳʃʘʍɻʏɻʎʃɸʔɲʄɼʎ
• ɇʐʆʑʋɲʌʇɻʅɸʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲͬʍɻʅɸʀɲʋʉʐʐʋʉɷɻʄʙʆʉʐʆʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɲʏɲʌɲʖɼ͕ʋ͘ʖ͘ɸʋɿʄɻʋʏɿʃɹʎʃʌʀʍɸɿʎ

Ɂɸʐʌʉɶɸʆɼʎ
ʔʄɸɶʅʉʆɼ

Ʌɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲ ʏʘʆʃɸʔɲʄɲʄɶɿʙʆ
ȳɸʆɸʏɿʃʉʀ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ

ȵʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼ
ȾɈɈ

Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃɼ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉͲ
ʋʉʀɻʍɻ

Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉͲ
ʋʉʀɻʍɻ

Ɂɸʐʌʉɶɸʆɼʎ
ʔʄɸɶʅʉʆɼ

ȵʆɸʌɶʉʋʉʀͲ
ɻʍɻ
ʏʌɿɷʐʅʉɲɶͲ
ɶɸɿɲʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʆɸʌɶʉʋʉʀͲ
ɻʍɻ
ɲʐʏʉʆʊʅʉʐ
Ɂɇ
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ɍʌʊʆɿɲȾɈɈ

ȸȾȵɌȰȿȰȿȳȻȰ ɈɉɅɃɉ
ɈȰɇȵɏɇ
ȸʍʐʖʆʊʏɸʌɻʅʉʌʔɼʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʍʏʉɶɸʆɿʃʊʋʄɻɽʐʍʅʊ

ȸʅɿʃʌɲʆʀɲ

Ȱɽʌʉɿʍʏɿʃɼ
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻȴɿɸɽʆɼɈɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆ
Ⱦɸʔɲʄɲʄɶɿʙʆ͕ȶʃɷʉʍɻȻȻȻɲʋʊʏɻȴɿɸɽʆɼ
ȵʏɲɿʌɸʀɲȾɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎ;/,ͲϯďĞƚĂͿ͗
ɍɲʅɻʄɼʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎ
ɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼ

ȵʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
• ȵʋɿʋʉʄɲʍʅʊʎ͗ϯϬͲϳϴйʍʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎɺʘɼʎ;ʅɸɿʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆɻʄɿʃʀɲͿ
• ɍɲʅɻʄɼʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼȾɈɈ;фϭͬʅɼʆɲͿɸʅʔɲʆʀɺɸɿʍʖɸɷʊʆ

ʉʄʊʃʄɻʌʉʎʉʋʄɻɽʐʍʅʊʎ

• ȰʋʊʖʌʊʆɿɲȾɈɈʋɳʍʖɸɿʏʉϮͲϯйʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑ
• Ƃͬƃ сϱͬϰ
• ȶʆɲʌʇɻʍʐʆɼɽʘʎʍɸɻʄɿʃʀɲϮϱͲϯϬɸʏʙʆ

ɇʐʖʆɼɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼ

• Ʌɲʌɳɶʉʆʏɸʎʃɿʆɷʑʆʉʐ͗
•
•
•

Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʏʑʋʉʐ
ʏɳʍɸʘʎ;ȾɈɈͿ
ɍʌʊʆɿɲ

Ȱʐʏʉɸʃʏʀʅɻʍɻʐɶɸʀɲʎ͗ʃɲʃɼ
Ȱɷʐʆɲʅʀɲʖɲʄɳʌʘʍɻʎʅɸʏɳʏɻʆɸʌɶɲʍʀɲ
ɀɿʃʌɼʎɷɿɳʌʃɸɿɲʎʆʐʃʏɸʌɿʆʊʎʑʋʆʉʎ

• ȳɿɲʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻʍɻʅɲʆʏɿʃɼɸʀʆɲɿɻʏɼʌɻʍɻɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐʃɸʔɲʄɲʄɶɿʙʆ

ɶɿɲϰɸɴɷʉʅɳɷɸʎ

• ɈʉʔʉʌʏʀʉʍʏɻʆʃʉɿʆʘʆʀɲʄʊɶʘʏɻʎɲʆɲʋɻʌʀɲʎʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀɻȾɈɈ

ц ʋɸʌɿʃʌɲʆɿɲʃɼ
ɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲ

ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʘʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʃɲɿɲʋʊɲʐʏʊʏɻʎɻʅɿʃʌɲʆʀɲʎ

Ʌɿɽɲʆɼ

• Ʌɲʄɲɿʊʏɸʌɲɽɸʘʌɸʀʏʉʗʐʖʉɶɸʆɼʎɷɿɲʏɲʌɲʖɼʞʍɼʅɸʌɲɸʀʆɲɿɲʌʃɸʏɳ

ɶʆʘʍʏɳɶɿɲʏɻʆɸʐʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɴɳʍɻʏɻʎ

Ʌɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲ ȾɈɈ

ȵʆʏʊʋɿʍɻɷɿɲʔʊʌʘʆʏʑʋʘʆ
ʃɸʔɲʄɲʄɶɿʙʆ

Ʌʊʏɸʄɹʅɸʊʏɿɹʆɲʎɲʍɽɸʆɼʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿʍʐʖʆɼɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼȾɈɈ͖

Ʌʊʏɸʄɹʅɸʊʏɿɹʆɲʎɲʍɽɸʆɼʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿʖʌʊʆɿɲȾɈɈ͖

• ɈʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϭϬɸʋɸɿʍʊɷɿɲʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎʋʉʐʆɲʍʐʅɴɲʀʆʉʐʆϭͲϭϰ

• Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋʉʐʍʐʅɴɲʀʆɸɿшϭϱ ɻʅɹʌɸʎɲʆɳʅɼʆɲʃɲʏɳʅɹʍʉʊʌʉ ɶɿɲ

ɻʅɹʌɸʎɲʆɳʅɼʆɲʃɲʏɳʅɹʍʉʊʌʉ ɶɿɲ хϯʅɼʆɸʎ ;шϭϮʃɲɿ фϭϴϬɻʅɹʌɸʎʏʉ
ʖʌʊʆʉͿʃɲɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
• ȴɿɳʌʃɸɿɲɲʋʊϯϬʄɸʋʏɳʘʎ ϳɻʅɹʌɸʎ
• Ɉʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉ ɲʋʊʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʏɹʍʍɸʌɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͗
ɲʅʔʀʋʄɸʐʌɻɸʆʏʊʋɿʍɻ
• ʋɿɸʍʏɿʃʊʎɼ ʍʐʍʔɿɶʃʏɿʃʊʎ ;ʅɻʍʔʐɶʅʙɷɻʎͿʖɲʌɲʃʏɼʌɲʎ
• ɼʋɿɲɼʅɹʏʌɿɲɹʆʏɲʍɻ
• ɷɸʆɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʍʐʆɼɽɻʍʘʅɲʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ʊʋʘʎɴɳɷɿʍɻ ɼ
ɲʆɳɴɲʍɻʃʄʀʅɲʃɲʎ
•

• Ⱦɲɿʏɲɷʑʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͗

ʊʖɿʆɲʐʏʀɲɼɹʅɸʏʉʎ
• ʊʖɿʔʘʏʉʔʉɴʀɲʃɲɿ ʔʘʆʉʔʉɴʀɲ ʅɲɺʀ

хϯʅɼʆɸʎ ;шϭϴϬɻʅɹʌɸʎʏʉʖʌʊʆʉͿʃɲɿʋʄɻʌʉʀʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʃʌɿʏɼʌɿɲ

• ȴɿɲʌʃɸʀʙʌɸʎʘʎɻʅɹʌɸʎɼɸʀʆɲɿʍʐʆɸʖɼʎ
• Ɉʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉ ɲʋʊʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʏɹʍʍɸʌɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͗

ɲʅʔʀʋʄɸʐʌɻɸʆʏʊʋɿʍɻ
ʋɿɸʍʏɿʃʊʎɼ ʍʐʍʔɿɶʃʏɿʃʊʎ ;ʅɻʍʔʐɶʅʙɷɻʎͿʖɲʌɲʃʏɼʌɲʎ
• ɼʋɿɲɼʅɹʏʌɿɲɹʆʏɲʍɻ
• ɷɸʆɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʍʐʆɼɽɻʍʘʅɲʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ʊʋʘʎɴɳɷɿʍɻ ɼ
ɲʆɳɴɲʍɻʃʄʀʅɲʃɲʎ
•
•

• Ⱦɲɿʏɲɷʑʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͗
•

•

• ȴɸʆɸʇɻɶɸʀʏɲɿʃɲʄʑʏɸʌɲɲʋʊɳʄʄɻɷɿɳɶʆʘʍɻʃɲʏɳ/,Ͳϯ

•

ʊʖɿʋɳʆʘɲʋʊɹʆɲʍʑʅʋʏʘʅɲʅɸʏɲʇʑʔʘʏʉʔʉɴʀɲʎ͕ʔʘʆʉʔʉɴʀɲʎ ɼɼʋɿɲʎ
ʆɲʐʏʀɲʎ
ʊʖɿ ʅɹʏʌɿɲɼʍʉɴɲʌɼʆɲʐʏʀɲɼɹʅɸʏʉʎ

• ȴɸʆɸʇɻɶɸʀʏɲɿʃɲʄʑʏɸʌɲɲʋʊɳʄʄɻɷɿɳɶʆʘʍɻʃɲʏɳ/,Ͳϯ

ɅʊʏɸʋʌɹʋɸɿɹʆɲʎɲʍɽɸʆɼʎʅɸȾɈɈʆɲ
ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸDZ/ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐɼʃɲɿ
ɳʄʄɸʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ͖
ɍɲʅɻʄɼʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎ
ɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼȾɈɈ

ɈʉϵϬйʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʅɸʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋɳʍʖʉʐʆ
ɲʋʊɻʅɿʃʌɲʆʀɲɼȾɈɈɼʍʐʆɷʐɲʍʅʊʏʉʐʎʃɲɿ
ʍʐʖʆɳɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆʏɿʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɸʎʅʊʆʉɿ
ʏʉʐʎ͘Ʌʊʏɸʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿɿɲʏʌɿʃɼʍʐʅɴʉʐʄɼ͖
• Ʌʌʙʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻ

о

• ȾɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋɳʆʘɲʋʊϭϬɻʅɹʌɸʎʏʉʅɼʆɲ

ɇʐʖʆɼɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼ ȾɈɈ DZ/ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐϭ ʅɸ 'Ě Θʅɲɶʆɻʏɿʃɼ
ʔʄɸɴʉɶʌɲʔʀɲϮ
ɍʌʊʆɿɲȾɈɈ

• ɇʐʆʉɷɳ ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ͕ʅɸʏɲɴʉʄɹʎʍʏɿʎɶʆʘʍʏɿʃɹʎ

ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ͕ɸʋɿʄɻʋʏɿʃɹʎʃʌʀʍɸɿʎ͕ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎɸʋɿʋɹɷʉʐʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎ

• ȶʆɲʌʇɻʅɸʏɳʏɻʆɻʄɿʃʀɲʏʘʆϰϬ ɸʏʙʆ

ȲʐɽʉʍʃʊʋɻʍɻϮ

• Ȱʍʐʆɼɽɿʍʏɻɹʆʏɲʍɻ͕ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɼͬʃɲɿɸʆʏʊʋɿʍɻ

Ƀʍʔʐʉʆʘʏɿɲʀɲ ʋɲʌɲʃɹʆʏɻʍɻϮ

• Ʌʌʙʏɻɸʅʔɳʆɿʍɻʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲɼʅɸʏɳɲʋʊʍʘʅɲʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻɼͬʃɲɿ

Ʌʉʄʐʍʘʅɲʏʉʃɲʏɲɶʌɲʔɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻʑʋʆʉʐϯ
ϭ͘ ȼʍʘʎʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿʊʏɲʆ ɹʖʉʐʆɲʋʉʏʑʖɸɿϯɲʋʊʏɿʎʍʐʆɿʍʏʙʅɸʆɸʎ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɹʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɸʎ
Ϯ͘ ɇʏɻɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻɸɿɷɿʃɳʐʋɹʌɴɲʌʘʆɼʋɲʖʑʍɲʌʃʘʆɲʍɽɸʆʙʆɲʆʐʋɳʌʖɸɿʐʋʉʗʀɲ
ɸʆɷʉʃʌɳʆɿɲʎ ʐʋɹʌʏɲʍɻʎ
ϯ͘ Ȱʆʐʋɳʌʖɸɿʐʋʉʗʀɲɲʋʉʔʌɲʃʏɿʃɼʎʐʋʆɿʃɼʎ ɳʋʆʉɿɲʎ

ȰʌʖɹʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎȾɈɈ

н Ⱥɸʌɲʋɸʀɲʍʐʆʉɷʙʆ
ʗʐʖɿʃʙʆɷɿɲʏɲʌɲʖʙʆ͕
ʋ͘ʖ͘ɳɶʖʉʐʎɼʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ

ʋʉʄʑʅɸɶɳʄɻɹʆʏɲʍɻʃɲɿɸʆʏʊʋɿʍɻʍʏʉʆɲʐʖɹʆɲ

• Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʅɲɺʀʅɸʐʗɻʄʊʋʐʌɸʏʊ
• Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲʅɸʏɳɲʋʊʃɳʃʘʍɻʃɸʔɲʄɼʎ
• Ȱʑʇɻʍɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎ͕ɹʆʏɲʍɻʎʃɲɿɷɿɳʌʃɸɿɲʎʋɲʌɳʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ
• ɀɻɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʍɸʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʔɳʌʅɲʃɲ

Ʌʉɿɲʔɳʌʅɲʃɲɼʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀ
ʔɲʌʅɳʃʘʆʍʐʆɿʍʏʙʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɲʐʏʉͲ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʅɸȾɈɈ͖
• ɇʏɲɽɸʌʊʎʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻʎ͕ɲʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʐʄɿʃʉʑ ʉʇɹʉʎ

ɍɲʅɻʄɼʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎ
ɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼ

ʃɲɿʃɲʔɸʂʆɻʎ
ɇʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼ ɲɶʘɶɼ

• ɇʏɲɽɸʌʊʎʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻʎ ʃɲɿʃɲʔɸʂʆɻʎ
• ɀʉʆʉɽɸʌɲʋɸʀɲ ʅɸ͗

ɿɴʉʐʋʌʉʔɲʀʆɻ
ɲʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʐʄɿʃʊ ʉʇʑ
• ɷɿʃʄʉʔɲɿʆɳʃɻ

ɇʐʖʆɼɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼ

•
•

ɍʌʊʆɿɲ

н Ʌʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɼɲɶʘɶɼ

Ȱʆɲʋɻʌʀɲ

ȵʀʆɲɿʋɳʆʏʉʏɸɲʌʃɸʏɳʏɲɲʋʄɳ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳʍʏɻʆȾɈɈ͖

ȺɸʌɲʋɸʀɲʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆɸʋɸɿʍʉɷʀʘʆȾɈɈ
;ʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎʏɻʎ&E^Ϳ
• ɅʌʉʍʉʖɼʍʏɻʖʌʊʆɿɲȾɈɈ͗ʃɲʌɲɷʉʃɸʀʉʃʀʆɷʐʆʉʎʅɸʏɲʏʌʉʋɼʎʏɻʎʍɸ

Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ
ɲʋʄʙʆɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲȾɈɈ

Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎʏɻʎ&E^ ɶɿɲ
ʏɻʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼ ɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎȾɈɈ
Ƀʐʍʀɲ

ȴʊʍɻ

ȵʋʀʋɸɷʉ
ʍʑʍʏɲʍɻʎ

Ȼɴʉʐʋʌʉʔɲʀʆɻ

ϮϬϬͲϴϬϬŵŐ

Ȱ

Ⱦɸʏʉʋʌʉʔɲʀʆɻ

ϮϱŵŐ

Ȱ

Ȱʍʋɿʌʀʆɻ

ϱϬϬͲϭϬϬϬŵŐ

Ȱ

Ɂɲʋʌʉʇɹʆɻ

ϯϳϱͲϱϱϬŵŐ

Ȱ

ȴɿʃʄʉʔɲɿʆɳʃɻ

ϭϮ͕ϱͲϭϬϬŵŐ

Ȱ

Ʌɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ

ϭϬϬϬŵŐƉĞƌŽƐ

Ȱ

ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀʅɸ
ʃɲʔɸʂʆɻ

ϲϱͲϮϬϬŵŐ

Ȳ

ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲɲʋʊʃɲʏɳʖʌɻʍɻɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ͕ɸʔʊʍʉʆʉɲʍɽɸʆɼʎ
ʄɲʅɴɳʆɸɿɲʋʄɳɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳхϭϰɻʅɹʌɸʎɲʆɳʅɼʆɲ
• ȸʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸʏɲʇʑʅɸʄɸʏʙʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎɸʀʆɲɿɷʑʍʃʉʄɻ
• ȳɸʆɿʃɳ͕ɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆʔɲʌʅɳʃʘʆɸʀʆɲɿʅɹʏʌɿɲ
• ȸʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ ɲʋʉɷɸʀʖɽɻʃɸʊʏɿɴʉɻɽɳʅʊʆʉʍʏɻɷʊʍɻʏʘʆ
ϭϬϬϬŵŐ
• ȰʍʋɿʌʀʆɻϭϬϬϬŵŐхϱϬϬŵŐхϮϱϬŵŐ
• Ƀɿʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀʅɸʃɲʔɸʂʆɻɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʍʃɸʐɳʍʅɲʏɲɷɸʑʏɸʌɻʎ
ɸʋɿʄʉɶɼʎ
• ȸʖʌɼʍɻʃɲʔɸʂʆɻʎʃɲɿʉʋɿʉɸɿɷʙʆ ɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆɲʐʇɳʆɸɿʏʉʆʃʀʆɷʐʆʉ
ɸʅʔɳʆɿʍɻʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʎɲʋʊʃɲʏɳʖʌɻʍɻɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ
• Ƀɿʏʌɿʋʏɳʆɸʎ ʃɲɿʏɲʅʐʉʖɲʄɲʌʘʏɿʃɳ ɷɸʆɴʉɻɽʉʑʆ

Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎʏɻʎ&E^ ɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɼ ɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎʋʉʄʑʍʐʖʆɼʎ
ɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼʎʃɲɿʏɻʎʖʌʊʆɿɲʎȾɈɈ

ɇʖʊʄɿɲ
• ȳɸʆɿʃɳ͕ɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆʔɲʌʅɳʃʘʆɸʀʆɲɿʅɹʏʌɿɲ
• Ƀʌɿʍʅɹʆɲʏʌɿʃʐʃʄɿʃɳ ʃɲɿʏɸʏʌɲʃʐʃʄɿʃɳ ɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳʃɲɿʉɿ

^EZ/Ɛ ɹʖʉʐʆɲʋʉɷɸʀʇɸɿʏɻʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳʏʉʐʎ

ȳɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃɹʎ ʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͕
ɲɿʅʉʌʌɲɶɿʃɼɷɿɳɽɸʍɻ

• Ƀɿ^^Z/Ɛ ɸʀʆɲɿʖɲʅɻʄʊʏɸʌɻʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
• Ɉɲʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎɳʄʄɸʎʉʐʍʀɸʎʋʉʐɷʉʃɿʅɳʍʏɻʃɲʆʍʏɿʎʄʀɶɸʎ

ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎʅɸʄɹʏɸʎɸʀʆɲɿɲʌʆɻʏɿʃɳ

ɀɿʃʌʊʏɸʌʉʎʃʀʆɷʐʆʉʎ
ɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʙʆʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɲɀɇȰɌ͘ɉʗɻʄɹʎ
ɷʊʍɸɿʎʅʋʉʌɸʀʆɲʉɷɻɶɼʍʉʐʆ
ʍɸɻʋɲʏɿʃɼɴʄɳɴɻ

• ȵʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎʆɲɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿʊʏɿʏʉʔɳʌʅɲʃʉʋʉʐ

ʏʉʐʎɷʀʆɸʏɲɿɸʀʆɲɿɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʊ͕ɲʄʄɳɹʖɸɿʇɸʖʘʌɿʍʏɼɷʌɳʍɻ
ʍʏʉɳʄɶʉʎ͕ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏɻʍʐʆʑʋɲʌʇɻʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ
• ȸɲʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʇɲʍʃɼʍɸɿʏɻʆʋʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɼɷʌɳʍɻ
ʏɻʎɸʆʏʊʎϰɸɴɷʉʅɳɷʘʆʍɸɷʊʍɻʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
• ȴɿɲʃʉʋɼʏɻʎʋʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɼʎɲɶʘɶɼʎʋʌɹʋɸɿʆɲɷʉʃɿʅɳɺɸʏɲɿʃɳɽɸϲͲ
ϭϮʅɼʆɸʎ

Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎʏɻʎ&E^ ɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɼ ɽɸʌɲʋɸʀɲʏɻʎʋʉʄʑʍʐʖʆɼʎ
ɸʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼʎʃɲɿʏɻʎʖʌʊʆɿɲʎȾɈɈ

Ɉɿɳʄʄʉʅʋʉʌʉʑʅɸʆɲʋʌʉʍʔɹʌʉʐʅɸ
ʍʏʉʐʎɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸȾɈɈɸʃʏʊʎɲʋʊ
ʔɳʌʅɲʃɲ͖

Ƀʐʍʀɲ

• ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿɷɿɲɴɸɴɲʀʘʍɻʏʉʐɲʍɽɸʆʉʑʎʊʏɿɷɸʆʋɳʍʖɸɿɲʋʊʃɳʏɿ

ȸʅɸʌɼʍɿɲɷʊʍɻ

ȵʋʀʋɸɷʉʍʑʍʏɲʍɻʎ

Ɍɳʌʅɲʃʉϭɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎ
 Ȱʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ

ϯϬͲϳϱŵŐ



ɌɳʌʅɲʃɲϮɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎ

ʍʉɴɲʌʊ
• Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻɸʃʄʐʏɿʃʙʆ ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ͕ʊʋʘʎ͗

ʍʘʅɲʏɿʃʊɼʗʐʖɿʃʊƐƚƌĞƐƐ
ɲʃɲʆʊʆɿʍʏɲɼɲʃɲʏɳʄʄɻʄɲɶɸʑʅɲʏɲ
• ʐʗɻʄɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɼɷɿɲʃʉʋɼʃɲʔɹʃɲɿɳʄʄʘʆʃɲʔɸʁʆʉʑʖʘʆ ʋʉʏʙʆ
• ɲʔʐɷɳʏʘʍɻ
• ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʑʋʆʉʐ͕ʐʋɸʌɴʉʄɿʃɳʋʉʄʑʎɼʄʀɶʉʎʑʋʆʉʎ
• ʅɸɿʘʅɹʆɻɼɲʃɲʏɳʄʄɻʄɻʍʘʅɲʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
• ʗʐʖʉͲʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
• ʉʌʅʉʆɿʃɹʎɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʅʅɻʆʉʐʃʑʃʄʉʐɼ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
•
•

 ɀɿʌʏɲɺɲʋʀʆɻ

ϯϬŵŐ



 Ȳɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻ

ϭϱϬŵŐ



 ɍʄʘʌɿʅɿʋʌɲʅʀʆɻ

ϳϱͲϭϱϬŵŐ



 ɀɲʋʌʉʏɿʄʀʆɻ

ϳϱŵŐ



 ɀɿɲʆʍɸʌʀʆɻ

ϯϬͲϲϬŵŐ



Ɍɳʌʅɲʃɲϯɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎ

ɀɻʔɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎ
ʏɻʎȾɈɈ ;&E^Ϳ
Ⱥɸʌɲʋɸʀɲ

ȵʋʀʋɸɷʉʍʑʍʏɲʍɻʎ

ɎʐʖʉͲʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɿʃɹʎ ɽɸʌɲʋɸʀɸʎ
 ȸɀȳɴɿʉɲʆɳɷʌɲʍɻ



 ȳʆʘʍʏɿʃɼͲʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɿʃɼ
ɽɸʌɲʋɸʀɲ



 ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʖɲʄɳʌʘʍɻʎ



Ɍʐʍɿʃʉɽɸʌɲʋɸʀɲ



Ȳɸʄʉʆɿʍʅʊʎ



ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʐʍɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͗
ʋʌʘʏʉʋɲɽɼʎɼɷɸʐʏɸʌʉʋɲɽɼʎ
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ͖
• ȱʆɷʌɲʎϳϵɸʏʙʆ
• Ȱʋʊϰʅɼʆʉʐɲʆɲʔɹʌɸɿʃɲʏɳʏʉʍʃʑʗɿʅʉɹʆʏʉʆʉ͕ɴʌɲʖɸʀɲʎ

ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ͕ɷɿɲʇɿʔɿʍʏɿʃʊʐʋɸʌʃʊɶʖɿʉͲʉʋɿʍɽʉɴʉʄɴɿʃʊ ɳʄɶʉʎȰɆʅɸ
ʍʐʆʉɷʊɷɲʃʌʑʌʌʉɿɲ
• ɇʏɲɷɿɲʃɳʏʉɳʄɶʉʎɸʋɸʃʏɳɽɻʃɸʍɸʊʄɻʏɻʅɸʏʘʋɿɲʀɲʖʙʌɲʃɲɿ
ʋʄɹʉʆɸʃʄʑɸʏɲɿʃɲɿʅɸʏʉɴɼʖɲʃɲɿʅɸʖɸɿʌɿʍʅʊsĂůƐĂůǀĂ͘
Ȱʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɲʋʊʃɲʌɻɴɲʌʀɲ
• ȴɸʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʃɲʆɹʆɲɳʄʄʉʍʑʅʋʏʘʅɲɼɸʃʄʐʏɿʃʊʎ ʋɲʌɳɶʘʆ
• ȰȰ͗Ȼɷɿʉʋɲɽɼʎʏʌʊʅʉʎ͘Ȱʄʄɸʌɶɿʃɼʌɿʆʀʏɿɷɲ͕ʍʃʉʄʀʘʍɻʌɿʆɿʃʉʑ
ɷɿɲʔʌɳɶʅɲʏʉʎ͘Ʌʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɿʍʏʉʌɿʃʊʃɸʔɲʄɲʄɶɿʙʆ͗оȾɳʃʘʍɻ
ʃɸʔɲʄɼʎ͗о
• ɏɆȿɸʃʏʀʅɻʍɻʅɸd ʍʋʄɲɶʖʆɿʃʉʑʃʌɲʆʀʉʐ͗о
• ȶʄɲɴɸʋʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ ϳϱŵŐ ƋĚ ʃɲɿɴɿʏɲʅʀʆɸʎϭнϲнϭϮƉĞƌŽƐ ʅɸ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɸʄɲʔʌɳɴɸʄʏʀʘʍɻ

ɉʋɳʌʖʉʐʆɷɸɷʉʅɹʆɲɶɿɲʏɻʖʌɼʍɻ
ʏɸʖʆɿʃʙʆʆɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɻʆ
ȾɈɈ͖
ɉʋɳʌʖʉʐʆʃʄɿʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʅʊʆʉɶɿɲʖɲʅɻʄɼʎʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎʹ ʐʗɻʄɼʎ
ɹʆʏɲʍɻʎdE^ ;ɷɿɲɷɸʌʅɿʃʊɻʄɸʃʏʌɿʃʊ ʆɸʐʌɿʃʊɸʌɸɽɿʍʅʊͿ
ȴʉʃɿʅɳʍʏɻʃɸʍʏɻʆʃʌʉʏɲʔʉʁʆɿɲʃɼʖʙʌɲϭϯϴɲʍɽɸʆʙʆʅɸʖʌʊʆɿɲȾɈɈɶɿɲ
ϭϬɸɴɷʉʅɳɷɸʎ
ɇʐɶʃʌʀɽɻʃɸʅɸʏɻʄɼʗɻϱϬŵŐ ɿʅɿʋʌɲʅʀʆɻʎɻʅɸʌɻʍʀʘʎɶɿɲϯʅɼʆɸʎ
ȸɹʆʏɲʍɻʏʉʐɳʄɶʉʐʎʅɸɿʙɽɻʃɸʃɲɿʅɸʏɿʎɷʑʉɽɸʌɲʋɸʀɸʎ͕ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʅɸʏɻʆɿʅɿʋʌɲʅʀʆɻ

ȵʍɸʀʎʋʙʎɽɲʖɸɿʌɿɺʊʍɲʍʏɲʆʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɲʍɽɸʆɼ͖
• ȰɁȵ͗ʐʋʉʋɲʄʄɲɿʍɽɻʍʀɲ ʍʏʉȰɆʍʔʐʌʊ͘ȹʋɿɲɴʄɸʔɲʌʊʋʏʘʍɻȰɆʃɲɿ

ʏʌʊʅʉʎɽɹʍɻʎɳʆʘɳʃʌʘʆ͕ʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʊʏɿʋʌʉʒʋɳʌʖʉʐʆɲʋʊ
ɸʏʙʆ
• ȶʖɸɿʉɲʍɽɸʆɼʎʃɳʋʉɿʉ͞ƌĞĚĨůĂŐ͟ ɼʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʃɳʋʉɿɲɲʋʊʏɿʎ

ʋʌʘʏʉʋɲɽɸʀʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɸʎ;ʋ͘ʖ͘ʋʌʘʏʉʋɲɽɼʎʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲʋʉʐ
ɸʃʄʑɸʏɲɿʅɸʏʉɴɼʖɲɼʏɻʆɳʍʃɻʍɻͿ͖
• ȷɻʏɼɽɻʃɸɹʄɸɶʖʉʎʅɸɸʇɸʏɳʍɸɿʎɲʀʅɲʏʉʎʃɲɿDZ/ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ

Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ʏʉʐɸʄɹɶʖʉʐ
•

DZ/ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͗ɍʌʊʆɿʉʐʋʉʍʃʄɻʌʀɷɿʉ
ɲɿʅɳʏʘʅɲ ʍʏɻʆʃʐʌʏʊʏɻʏɲʏʉʐȴȵ
ɸɶʃɸʔɲʄɿʃʉʑɻʅɿʍʔɲɿʌʀʉʐ͕ʅɸ
ʋɲʌɸʃʏʊʋɿʍɻ ʅɹʍɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͕ɼʋɿɲ
ɷɿɳʏɲʍɻȰɆʋʄɳɶɿɲʎʃʉɿʄʀɲʎʃɲɿ
ɲʌʖʊʅɸʆʉ ɷɿɲʍʃɻʆɿɷɿɲʃʊ ɸɶʃʉʄɸɲʍʅʊ͘
ɀɿʃʌɳʖʌʊʆɿɲɹʅʔʌɲʃʏɲ ȴȵ
ʋɲʌɸɶʃɸʔɲʄɿɷɿʃʉʑɻʅɿʍʔɲɿʌʀʉʐ͕ʄʀɶɸʎ
ʅɿʃʌʉɲɶɶɸɿɲʃɹʎ ɲʄʄʉɿʙʍɸɿʎʍʏɻʄɸʐʃɼ
ʉʐʍʀɲʏʘʆɻʅɿʍʔɲɿʌʀʘʆ

•

ȱʅɸʍɻʋɲʌɲʋʉʅʋɼʍɸɁͬɍʃʄɿʆɿʃɼ

•

ɇɸʄʀɶɸʎɻʅɹʌɸʎʃɲʏɳʏɻʆʉʍɻʄɸʀɲʏʉʐʃɲɿ
ɸʆʙɸʀʖɸʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɸʀɸʋɹʅɴɲʍɻ͕
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸɲɿʔʆʀɷɿɲɸʋɿɷɸʀʆʘʍɻʅɸ
ʋʏʙʍɻɸʋɿʋɹɷʉʐʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎʃɲɿ
ʖɸɿʌʉʐʌɶɼɽɻʃɸɳʅɸʍɲ

•

ɇɼʅɸʌɲɹʖɸɿɸʋɲʆɹʄɽɸɿʋʄɼʌʘʎ

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙɶɿɲʏɻʆ
ʋʌʉʍʉʖɼʍɲʎ͊
ȢȾɚɉɒɇɐɒɄɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛ
ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɍɓ
ȽɐɅɂɋɍɠɑɊɂɖɏɟɋɇȽ
ɈɂɔȽɉȽɉɀɜȽȽɎȽɇɒɂɜ
ɎɏɍɐɍɖɛǡɂɋɁɇȽɔɚɏɍɋɈȽɇ
ɒɄɐɓɋɂɏɀȽɐɜȽɊɇȽɑ
ɍɊəɁȽɑɂɇɁɇɈɣɋ

ƩǀǊǔıǆ ıǑǋĳİǏǗǌĲǔǌ
3 ƮİĳĮǊĮǊǄǁİǐ ȺǎǑ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǄǌǔǏǁǅİĲİ

ƩǈƾǄǌǔıǆ ǉĮǈ ĬİǏĮȺİǁĮ
ƬǋǈǉǏĮǌǁĮǐ, ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀǐ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ ǉĮǈ ƱİǑǏĮǊǄǁĮǐ
ƷǏǈįǘǋǎǑ
ưǈǒƾǊǆǐ ƨǈǉİǊǀǐ

y

Allergan/ Nexus Medicals

y

Amgen

y

Brain Therapeutics

y

Novartis

y

Reckitt Beckinser

ƱİǑǏǎǊǗǄǎǐ, MSc in Headache Medicine, PhD
ī. īǏĮǋǋĮĲƿĮǐ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƪĲĮǈǏİǁĮǐ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ

ƬǋǈǉǏĮǌǁĮ

ƴǎǈİǐ ǄǌǙıİǈǐ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲİǐ;

Vikelis M et al, British Journal of Pain, 2012
ƨǈǉİǊǀǐ ư, ƱİǑǏǎǊǎǄǁĮ 2012
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ƬǋǈǉǏĮǌǁĮ
Ƭ ǆǋǈǉǏĮǌǁĮ:
1. Ơǒİǈ ǎǏǄĮǌǈǉǗ ǑȺǗıĲǏǔǋĮ ǉĮǈ İǁǌĮǈ ǋǈĮ
ǒǏǗǌǈĮ ĮıǇƿǌİǈĮ...
2. ƴǏǎǉĮǊİǁ įǈĮĲĮǏĮǒǀ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǗĲǆĲĮǐ...
3. ƧǌĮǄǌǔǏǁǅİĲĮǈ İǘǉǎǊĮ...
4. ƶǑǌǀǇǔǐ įİǌ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ƿǊİǄǒǎ...
5. ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...
6. ƶǑǒǌƾ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ȺǏǎǊǆȺĲǈǉǀ ĮǄǔǄǀ...

ƴǏǎǉĮǊİǁ įǈĮĲĮǏĮǒǀ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǗĲǆĲĮǐ...

ƴǏǎǉĮǊİǁ įǈĮĲĮǏĮǒǀ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǗĲǆĲĮǐ...
DALYs (per 100 000)

7

Alzheimer’s

125

Epilepsy

253

Migraine

325

Mulptiple Sclerosis

16

Parkinson

28

8

Murray et al, Lancet 2012

ƧǌĮǄǌǔǏǁǅİĲĮǈ İǘǉǎǊĮ...

ƶǑǌǀǇǔǐ įİǌ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ƿǊİǄǒǎ...

‘ƧǊǄǎǐ ǉİĳĮǊǀǐ
ưİ ıĳǘǅǎǌĲĮ ǀ ƾǊǊǎ ǒĮǏĮǉĲǀǏĮ
ưİ ĳǔĲǎĳǎǃǁĮ/ǆǒǎĳǎǃǁĮ/ǎıǋǎĳǎǃǁĮ

ƧȺİǈǉǎǌǈıĲǈǉƿǐ İǍİĲƾıİǈǐ ıİ ĮıǇİǌİǁǐ ȺǎǑ ȺǊǆǏǎǘǌ
ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǆǋǈǉǏĮǌǁĮ, ǒǔǏǁǐ ĮǊǊĮǄǀ
ǒĮǏĮǉĲǀǏĮ.

ưİ ǌĮǑĲǁĮ/İǋƿĲǎǑǐ/įǈƾǏǏǎǈİǐ
ưİ ĮǌƾǄǉǆ ǄǈĮ ȺİǏǈǎǏǈıǋǗ
įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ

Ʒǈ ƩƪƱ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ǌĮ ǉƾǌǎǑǋİ;

ȝɇɈɂɉɛɑɈȽɇȧɄɒɐɇɈɣɐɒȽɑ,2004

ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...

ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...
ƴǊǀǏǆǐ ƭǉĮǌǎȺǎǁǆıǆ

ưƶƧĭ

ưİǏǈǉǀ ƭǉĮǌǎȺǎǁǆıǆ

ưǈǉǏǀ/ƮĮǇǗǊǎǑ ƭǉĮǌǎȺǎǁǆıǆ

ƶǎǑǋĮĲǏǈȺĲƾǌǆ

100%
ĭǏǎǃĮĲǏǈȺĲƾǌǆ

ƪǏǄǎĲĮǋǈǌǈǉƾ

ƪǊİĲǏǈȺĲƾǌǆ

80%

ƷǏǈȺĲƾǌİǐ

ƬǋǈǉǏĮǌǈǉǀ
ǉǏǁıǆ

ƷǏǈȺĲƾǌİǐ
ƱĮǏĮĲǏǈȺĲƾǌǆ

60%
ƫǎǊǋǈĲǏǈȺĲƾǌǆ

40%

ƶǑǌįǑĮıǋǎǁ

ƧǌĲǈİǋİĲǈǉƾ

20%
ƵǈǅĮĲǏǈȺĲƾǌǆ

ƧǊǋǎĲǏǈȺĲƾǌǆ

0%
ƮĮǇǗǊǎǑ ȺǗǌǎǐ

ơȺǈǎǐ ȺǗǌǎǐ

ưƿĲǏǈǎǐ/ƿǌĲǎǌǎǐ ȺǗǌǎǐ

Silbersteinn et al, Curr Med Res 2013
CHMP, 2007
Tfelt Hansen et al, Cephalalgia 2012

ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...

Davies et al, Cephalalgia 2000

ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...

Ʈǎǈǌƾ ĮǌĮǊǄǆĲǈǉƾ, ǋǆ ıĲİǏǎİǈįǀ ĮǌĲǈĳǊİǄǋǎǌǙįǆ.
ƩǏĮıĲǈǉǀ ƳǑıǁĮ

ƧȺǎįİįİǈǄǋƿǌǆ ĮȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ ǄǈĮ:

ƪĲĮǈǏİǁĮ

y

ƧıȺǈǏǁǌǆ (1000mg)

ƶǎǑǋĮĲǏǈȺĲƾǌǆ (Imigran)

GlaxoSmithKline

y

ƴĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ (1000mg)

ƫǎǊǋǈĲǏǈȺĲƾǌǆ (Zomigon)

AstraZeneca

y

ƭǃǎǑȺǏǎĳƿǌǆ (200-800mg)

ƱĮǏĮĲǏǈȺĲƾǌǆ (Naramig)

GlaxoSmithKline

y

ƱĮȺǏǎǍƿǌǆ (500-1000mg)

ƵǈǅĮĲǏǈȺĲƾǌǆ (Maxalt)

MSD

y

ƩǈǉǊǎĳİǌƾǉǆ (50-100mg)

ƪǊİĲǏǈȺĲƾǌǆ (Relpax)

Pfizer

ĬİǔǏǎǘǌĲĮǈ ĳƾǏǋĮǉĮ ȺǏǙĲǆǐ İǉǊǎǄǀǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǇİǏĮȺİǁĮ ǀȺǈǔǌ ǀ

ĭǏǎǃĮĲǏǈȺĲƾǌǆ (Migralin)

Menarini

ƧǊǋǎĲǏǈȺĲƾǌǆ (Almogran)

Novis

ǋƿĲǏǈĮǐ ƿǌĲĮıǆǐ ǆǋǈǉǏĮǌǈǉǙǌ ǉǏǁıİǔǌ (ƶǘıĲĮıǆ ıİ İȺǁȺİįǎ Ƨ).

EFNS 2006, ƨǈǉİǊǀǐ ǉĮǈ ıǑǌ, 2014

ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...

ƹǏİǈƾǅİĲĮǈ ƴƧƱƷƧ ĮǄǔǄǀ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ Ĳǔǌ ǉǏǁıİǔǌ...
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Source: Ferrari et al. Oral triptans (serotonin 5-HT(1B/1D) agonists) in acute migraine treatment:
a meta-analysis of 53 trials.. Lancet 2001;358(9294):1668-75.
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Dodick D et al, CNS Drugs, 2007
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ƶǑǒǌƾ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ȺǏǎǊǆȺĲǈǉǀ ĮǄǔǄǀ...

ƶǑǒǌƾ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ȺǏǎǊǆȺĲǈǉǀ ĮǄǔǄǀ...

īǈĮĲǁ;
y īǈĮ ǌĮ ǋİǈǔǇİǁ ǆ ıǑǒǌǗĲǆĲĮ, ƿǌĲĮıǆ ǉĮǈ įǈƾǏǉİǈĮ Ĳǔǌ
ǉǏǁıİǔǌ (ǆ ǊǀǓǆ ĳĮǏǋƾǉǔǌ ǉĮǈ ǆ İǍƿǊǈǍǆ Ĳǆǐ ǌǗıǎǑ;).
ƶİ Ⱥǎǈǎǌ;
ƧıǇİǌİǁǐ ǋİ  2
y ƧıǇİǌİǁǐ ǋİ  3
y ƧıǇİǌİǁǐ ǋİ  4
ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǗĲǆĲĮ
y

ǵȋǿȆĬ


ǆǋƿǏİǐ ǋİ ıǎǃĮǏǀ ĮǌĮȺǆǏǁĮ Ĳǎ ǋǀǌĮ
ǆǋƿǏİǐ ǋİ ǋƿĲǏǈĮ ĮǌĮȺǆǏǁĮ Ĳǎ ǋǀǌĮ
ǆǋƿǏİǐ ǋİ ǆǋǈǉǏĮǌǁĮ ǉĮǈ ĳǑıǈǎǊǎǄǈǉǀ
Ĳǎ ǋǀǌĮ.

z

ƴǎıǎıĲǗ 39% Ĳǔǌ
ǆǋǈǉǏĮǌǈǉǙǌ ĮıǇİǌǙǌ ıĲǎ
ǄİǌǈǉǗ ȺǊǆǇǑıǋǗ ǒǏǀǅǎǑǌ ǀ
ȺǈǇĮǌǙǐ ǒǏǀǅǎǑǌ
ȺǏǎĳǑǊĮǉĲǈǉǀǐ ĬİǏĮȺİǁĮǐ.

z

ƧȺǗ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĮıǇİǌǙǌ
ǋǗǌǎ Ĳǎ 12,4% ǊƾǋǃĮǌİ
ȺǏǎĳǑǊĮǉĲǈǉǀ
ǇİǏĮȺİǁĮ.
Lipton et al Neurology

Shapiro, 2013

ǿȈȍȈȆĬ


ȆȇǼȆǼǿ
ȆĬ


17

ƶǑǒǌƾ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ȺǏǎǊǆȺĲǈǉǀ ĮǄǔǄǀ...

ƶǑǒǌƾ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ȺǏǎǊǆȺĲǈǉǀ ĮǄǔǄǀ...

ƪȺǁȺİįǎ ıǘıĲĮıǆǐ

ȘİʌȚȜȠȖȒ

ƴǏǙĲǆ ƪȺǈǊǎǄǀ
ƷǎȺǈǏĮǋƾĲǆ

Ƨ

ƨĮǊȺǏǎǕǉǗ

Ƨ

ƴǏǎȺǏĮǌǎǊǗǊǆ

Ƨ

ưİĲǎȺǏǎǊǗǊǆ

Ƨ

ƷǈǋǎǊǗǊǆ

Ƨ

ĭǏǎǃĮĲǏǈȺĲƾǌǆ (short term)

Ƨ

ȆȡȠʌȡĮȞȠȜȩȜȘ

ĭȜȠȣȞĮȡȚȗȓȞȘ

ȉȠʌȚȡĮȝȐĲȘ

ȘİʌȚȜȠȖȒ

ƩİǘĲİǏǆ ƪȺǈǊǎǄǀ
ƨİǌǊĮĳĮǍǁǌǆ

ƨ

ƧǋǈĲǏǈȺĲǑǊǁǌǆ

ƨ
ƴİĲĮıǁĲǆǐ

ǹȝȚĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ

Ƨ

ǺĮȜʌȡȠȧțȩ

ƴǏǎıĮǏǋǎǄǀ ĮȺǗ Vikelis and Rapoport, 2010

Silberstein et al, 2012
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ƹǏǗǌǈĮ ƬǋǈǉǏĮǌǁĮ
Ƴǈ ƪǊǊǆǌǈǉƿǐ ƮĮĲİǑǇǑǌĲǀǏǈİǐ ǎįǆǄǁİǐ: www.kefalalgia.gr

Ƭ «ıǉǎĲİǈǌǀ» ȺǊİǑǏƾ Ĳǆǐ ǆǋǈǉǏĮǌǁĮǐ.
>15 ǆǋƿǏİǐ (ǔǐ ǉĮǈ 30 ǋƿǏİǐ) Ĳǎ ǋǀǌĮ
ƶǑǒǌǀ ǆ ǉĮĲƾǒǏǆıǆ ĮǌĮǊǄǆĲǈǉǙǌ
ưİǄƾǊǆ İȺǁįǏĮıǆ ıİ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǗĲǆĲĮ ǉĮǈ
ȺǎǈǗĲǆĲĮ ǅǔǀǐ.
ưİǄƾǊǎ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ.
ƴǎǊǊĮȺǊƿǐ ǇİǏĮȺİǑĲǈǉƿǐ ĮȺǎĲǑǒǁİǐ

ƨǈǉİǊǀǐ ǉĮǈ ıǑǌ, 2014

ƨƳƷƳƹ ıĲǆ ǒǏǗǌǈĮ ǆǋǈǉǏĮǌǁĮ

ƨƳƷƳƹ ıĲǆ ǒǏǗǌǈĮ ǆǋǈǉǏĮǌǁĮ



ƶǑǌǎǊǈǉƾ 31 İǄǒǘıİǈǐ ıİ 7 ȺǏǎǉĮǇǎǏǈıǋƿǌǎǑǐ, ǋİ İǊƾǒǈıĲǆ įǗıǆ
ƿǄǒǑıǆǐ 155 ǋǎǌƾįǔǌ BOTOX® Įǌƾ ĮıǇİǌǀ1*



ƷĮ ĮǌĮĲǎǋǈǉƾ ıǆǋİǁĮ Ĳǆǐ ƿǄǒǑıǆǐ ĮǉǎǊǎǑǇǎǘǌ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ǉĮǈ Ĳǆǐ
ȺİǏǈǎǒƿǐ ǌİǘǏǔıǆǐ ĮȺǗ Ĳǎ ĲǏǈįǑǋǈǉǗĮǑǒİǌǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ

y

7/10 ĮıǇİǌİǁǐ Ĳǔǌ PREEMPT (1+2) ǎǊǎǉǊǀǏǔıĮǌ 1 ǒǏǗǌǎ
ǇİǏĮȺİǁĮǐ
Baseline: ~20 headache days/month

Plc/Btx: -10.8
A. ƪȺǈıǉǘǌǈǎǐ: 5 U ƶİ ǉƾǇİ ȺǊİǑǏƾ
B. ƴǑǏĮǋǎİǈįǀǐ: 5U (1 ıǆǋİǁǎ)
C. ưİĲǔȺǈĮǁǎǐ: 10 U ƶİ ǉƾǇİ ȺǊİǑǏƾ

' ȀȡȠĲĮĳȓĲȘȢ8ȈİțȐșİ
ʌȜİȣȡĮ 

( ǿȞȚĮțȩȢ8 ȈİțȐșİʌȜİȣȡȐ

* ȉȡĮʌİȗȠİȚįȒȢ 8ıİțȐșİʌȜİȣȡȐ

Á

ƪȺǈȺǊƿǎǌ ưǎǌƾįİǐ ƠǄǒǑıǆǐ ƨƳƷƳƹ (ǋƿǒǏǈ 40 ǋǎǌƾįİǐ) ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ǒǎǏǆǄǆǇǎǘǌ İƾǌ Ĳǎ İǉĲǈǋǀıİǈ ǎ
ǈĮĲǏǗǐ.
Figures adapted from Blumenfeld et al. 2010.
1. Blumenfeld A et al. Headache 2010;50:1406–18



) ǹȣȤİȞȚțȠȓʌĮȡĮıʌȠȞįȪȜȚȠȚȝȣȢ
8ıİțȐșİʌȜİȣȡȐ

Btx: -11.7

% ĲǎǑ ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ĮıǇİǌǙǌ

ƴǈǇĮǌǗĲǆĲĮ İȺǁĲİǑǍǆǐ >50 ǃİǊĲǁǔıǆǐ ǄǈĮ 1ǆ ĳǎǏƾ
54,2

53,1

49,3
60
50
40
20

13,1

11,3

30
10,3

8,6

11,6

7,4

ƠǄǒǑıǆ 1

10
0

ƠǄǒǑıǆ 2
ƶĲǆ
ıǑǒǌǗĲǆĲĮ
Ĳǔǌ ǆǋİǏǙǌ
ǋİ ǉİĳĮǊĮǊǄǁĮ

ƶĲǆ
ıǑǒǌǗĲǆĲĮ
Ĳǔǌ ǆǋİǏǙǌ
ǋİ ıǎǃĮǏǀ/
ǋƿĲǏǈĮ
ǉİĳĮǊĮǊǄǁĮ

ƶĲǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ
ƾǇǏǎǈıǋĮ
ǔǏǙǌ ǋİ
ǉİĳĮǊĮǊǄǁĮ Ĳǎ
ǋǀǌĮ

ƠǄǒǑıǆ 3

119 ĮıǇİǌİǁǐ ǋİ CM

2.9 ± 1.3 (1-7) ıİ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ ĮǄǔǄƿǐ

81 ƿǊĮǃĮǌ 3 ǒǎǏǆǄǀıİǈǐ

39/81 (48%) ǋİ ưƳƬ

ưƿıǆ ǆǊǈǉǁĮ 43.5 ± 9.8 ƿĲǆ

52/81 ǋİ ǓǑǒǈĮĲǏǈǉǀ ıǑǌǎıǆǏǗĲǆĲĮ

90.1% ǄǑǌĮǁǉİǐ

Silberstein et al, 2014

T0
Mean ± SD
Range
Median

T3
Mean ±SD)
Range
Median

P value

Headache days/month

21.3 ± 5.4
15-30
20

7.7 ± 4.8
2-19
6

P < 0.001

Number of days with
peak headache
intensity of more than
4/10 /month

11.9 ± 5.5
4-30
10

3.7 ± 3.3
0-18
3

P < 0.001

Days with any acute
headache medication /
month

16.2 ± 7.8
5-30
14

5.2 ± 4.3
0-19
4

P < 0.001

ƱİǑǏĮǊǄǁĮ ĲǏǈįǘǋǎǑ

Vikelis et al, JHP 2016

ƱİǑǏĮǊǄǁĮ ƷǏǈįǘǋǎǑ: ƮǊǈǌǈǉǀ ƪǈǉǗǌĮ

| ƮǊĮııǈǉǀ

ǌİǑǏĮǊǄǁĮ ĲǏǈįǘǋǎǑ ĺ ƭįǈǎȺĮǇǀǐ/
ıǑǋȺǁİıǆ ǏǁǅĮǐ V ĮȺǗ ĮǄǄİǈĮǉǗ ǉǊƾįǎ
y ƪȺǙįǑǌǆ ĲǏǈįǑǋǈǉǀ ǌİǑǏǎȺƾǇİǈĮ=
ƶǑǋȺĲǔǋĮĲǈǉǀ ǌİǑǏĮǊǄǁĮ ĲǏǈįǘǋǎǑ ĺ
ƩİǑĲİǏǎȺĮǇǀǐ (ȺǎǈǉǁǊǆǐ ĮǈĲǈǎǊǎǄǁĮǐ)

29

Rozen et al, 2001
ICHD, 2004

ƪǌĲǗȺǈıǆ

ƱİǑǏĮǊǄǁĮ ƷǏǈįǘǋǎǑ: ƮǊǈǌǈǉǀ ƪǈǉǗǌĮ

ƱİǑǏĮǊǄǁĮ ƷǏǈįǘǋǎǑ: ƮǊǈǌǈǉǀ ƪǈǉǗǌĮ
V1
4%
y
y
y
y
y
y
y

V2

17%

V3

15%

ƪȺǈȺǎǊĮıǋǗǐ 0.015%
V1+V2
14%
ƶĲǎ 90% >40ƿĲǆ
V2+V3
32%
ƧǈĳǌǁįǈĮ ƿǌĮǏǍǆ ǉĮǈ ĲİǏǋĮĲǈıǋǗǐ.
V1+V2+V 17%
3
ƩǈĮǍǈĳǈıĲǈǉǗǐ ǆǊ. ǏİǘǋĮĲǎǐ.
ưİǄƾǊǆ ƿǌĲĮıǆ.
ƪǌĲǗȺǈıǆ: ǋǎǌǗȺǊİǑǏǆ, ıĲǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ İǌǗǐ ǀ
ȺİǏǈııǗĲİǏǔǌ ǉǊƾįǔǌ ĲǎǑ V.
ƩǈƾǏǉİǈĮ: ĮȺǗ ǊǁǄĮ įİǑĲİǏǗǊİȺĲĮ ǔǐ įǘǎ ǊİȺĲƾ
(ƮƾȺǎǈǎǈ ĮıǇİǌİǁǐ ĮǌĮĳƿǏǎǑǌ ĮǋǃǊǘ ıǑǌİǒǀ
ȺǗǌǎ ıĲĮ ǋİıǎįǈĮıĲǀǋĮĲĮ Ĳǔǌ ȺǏǎıǃǎǊǙǌ).

ƶǑǒǌǗĲǆĲĮ: ƧǉĮǌǗǌǈıĲǆ. ƴǎǊǊƿǐ ĳǎǏƿǐ ǋİǄƾǊǆ
ǄǈĮ ǉƾȺǎǈǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ, İǌǙ ĮǉǎǊǎǘǇǔǐ
ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ǑȺƾǏǒİǈ ǘĳİıǆ.
y Ƴ ȺǗǌǎǐ ıǑǒǌƾ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǉǊǑǇİǁ ĮȺǗ ĮȺǊƿǐ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ (ȺǊǘıǈǋǎ ȺǏǎıǙȺǎǑ, ǍǘǏǈıǋĮ,
ǉƾȺǌǈıǋĮ,
ǎǋǈǊǁĮ
ǀ
ǃǎǘǏĲıǈıǋĮ
įǎǌĲǈǙǌ
(İǉǊǑĲǈǉƾ İǏİǇǁıǋĮĲĮ).*
y ưǈǉǏƿǐ ȺİǏǈǎǒƿǐ ıĲǆ ǏǈǌǎǒİǈǊǈǉǀ ĮǘǊĮǉĮ ǉĮǈ/ǀ
ıĲǎ ȺǆǄǎǘǌǈ İǁǌĮǈ ǈįǈĮǁĲİǏĮ İǑĮǁıǇǆĲİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƿǉǊǑıǆ ĲǎǑ ȺǗǌǎǑ (İǉǊǑĲǈǉƿǐ ǅǙǌİǐ).
y

31

Rozen et al, 2001/ Pollack et al, 1988

32

Montano et al, 2015/ Rozen et al, 2001/ Pollack et al, 1988

ƱİǑǏĮǊǄǈĮ ƷǏǈįǑǋǎǑ: ƧǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ
y

y

ƱİǑǏĮǊǄǈĮ ƷǏǈįǑǋǎǑ: ƧǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ

ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀ
ƶĲǗǒǎǐ ǆ ǋǎǌǎǇİǏĮȺİǁĮ.
ƮƾǇİ ĳƾǏǋĮǉǎ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ įǎǉǈǋĮıĲİǁ ıĲǆ
ǋƿǄǈıĲǆ įǗıǆ.
ƴǏǎıǎǒǀ ıĲǆǌ ĲǈĲǊǎȺǎǁǆıǆ (Ƨƪ)
ƴǏǎıǎǒǀ ıĲǈǐ Ƨƪ ǒǏǎǌǁǔǐ ǒǎǏǆǄǎǘǋİǌǔǌ
ĳĮǏǋƾǉǔǌ, İǈįǈǉƾ ıİ ǆǊǈǉǈǔǋƿǌǎǑǐ.
Ƭ ǇİǏĮȺİǁĮ įİǌ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ İĳ’ ǗǏǎǑ ǅǔǀǐ.

ƩǏĮıĲǈǉǀ
ǎǑıǁĮ

ƪȺİǋǃĮĲǈǉǀ

ƪǋȺǎǏǈǉǀ
ǎǌǎǋĮıǁĮ

ƬǋİǏǀıǈĮ
įǗıǆ

ƮĮǏǃĮǋĮǅİȺǁǌǆ

Tegretol

200-1200mg

ĭĮǈǌǑĲǎƦǌǆ

Epanutin

200-600mg

ƳǍǉĮǏǃĮǅİȺǁǌǆ

Trileptal

600-1800mg

ƨĮǉǊǎĳƿǌǆ

Lioresal

10-80mg

īǉĮǋȺĮȺİǌĲǁǌǆ

Neurontin

600-5000mg

ƯĮǋǎĲǏǈǄǁǌǆ

Lamictal

50-500mg

ƨĮǊȺǏǎǕǉǗ

Depakine

125-2500mg

ƴǏİǄǉĮǋȺĮǊǁǌǆ

Lyrica™

150-600mg

ƯİǃİĲǈǏĮıİĲƾǋǆ

Keppra™

1000-3000mg

ƷǎȺǈǏĮǋƾĲǆ

Topamac

50-1000mg

33
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Montano et al, 2015

ƮĮĲİǇǑǌĲǀǏǈİǐ ƳįǆǄǁİǐ AAN–EFNS
CBZ (Level A)
OXC (Level B)
y Baclofen, lamotrigine, ǉĮǈ pimozide (Level C)
y

Montano et al, 2015

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Cluster Headache)

y

ȵʋɿʋʉʄɲʍʅʊʎʋɲʌʊʅʉɿʉʎʅɸɅʉʄʄɲʋʄɼʎɇʃʄɼʌʐʆʍɻʎ
Ȱʄʄɳ͗ɍʌʊʆɿɲʘʎʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻ͗ɀɃхϳ ;ϬͲϰϱͿΎ

*Vikelis and Rapoport, JHP 2016

Cruccu G et al, 2008

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Cluster Headache)

ɀɸɶɳʄɻɹʆʏɲʍɻͲ Ȱʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʅʉʆʊʋʄɸʐʌɻ
Ⱦʉɶʖɿʃɼ͕ʐʋɸʌʃʉɶʖɿʃɼʃʌʉʏɲʔɿʃɼ
ȴɿɳʌʃɸɿɲϭϱͲϭϴϬ ʄɸʋʏʙʆͲ ϭͬϰϴŚʘʎϴͬϮϰŚ
ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲȰɁɇɼͬʃɲɿɲʆɻʍʐʖʀɲͲ ɸʐɸʌɸɽɿʍʏʊʏɻʏɲ

Vikelis and Rapoport, JHP 2016

ƪǁǒĮǌ İȺǈıǉİĳǇİǁ ǈĮĲǏǗ, ǒǔǏǁǐ ǌĮ ĲİǇİǁ
įǈƾǄǌǔıǆ (%, Ʊ= 302)
ƟǊǊǆ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ

Ʊ/ƹ

ƴǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ įǈĮǄǌǙıİǈǐ (%, Ʊ= 302)
ƱǗıǎǐ Ƨưƶƶ

22,6

ƳįǎǌĲǁĮĲǏǎǐ

12

ƳįǎǌĲ/TMJ ǌǗıǎǐ

25,9
8,5

Ʊ/Ư

Vikelis and Rapoport, JHP 2016

15,1

ƻƵƯ ǌǗıǎǐ

25,1

41,3

ƳĭĬ

ƳĳǇ ǌǗıǎǐ

31,4

ƻƵƯ

35,5

īƭ/ƴĮǇǎǊǗǄǎǐ

11

ƱİǑǏĮǊǄǁĮ ĲǏǈįǘǋǎǑ

42,3

63,5

ƳȺǎǈĮįǀȺǎĲİ

ƬǋǈǉǏĮǌǁĮ

81,1
0

20

40

60

80

100

Vikelis and Rapoport, JHP 2016

51
0

10

20

30

40

50

60

Vikelis and Rapoport, JHP 2016

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ

(Cluster Headache)

(Cluster Headache)

Ð ȺǗǌǎǑ 10-15’

SUM
SC
6mg

SPG
stim

2,1-4

1.67

Ð ȺǗǌǎǑ 30’

ZOL
PO
10mg

O2
100%
6L/m,
ǔǐ 15
ǊİȺĲƾ

O2
100%
12L/m,
15
ǊİȺĲƾ

5,5

Ð ȺǗǌǎǑ

2

ƪǊİǑǇİǏǁĮ
ȺǗǌǎǑ 15’

1,7

Robbins et al, Headache 2016

ĬİǏĮȺİǁĮ Ĳǆǐ ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀǐ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ
ĬİǏĮȺİǁĮ

ƠǌįİǈǍǆ

ƨǈǉİǊǀǐ, 2016

ĬİǏĮȺİǁĮ Ĳǆǐ ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀǐ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ

ƧȺǎįİǁǍİǈǐ

ƪȺǁȺİįǎ
ıǘıĲĮıǆǐ

ĬİǏĮȺİǁĮ

ƠǌįİǈǍǆ

ƧȺǎįİǁǍİǈǐ

ƪȺǁȺİįǎ
ıǘıĲĮıǆǐ

ƧȺǎǉǊİǈıǋǗǐ ĲǎǑ ƪƧƮ, ƹƧƮ
ǈǌǈĮǉǎǘ ǌİǘǏǎǑ

Ʃǘǎ RCT İȺǁȺİįǎǑ
ƭ

Level A:
established as
effective

ƨĮǏĳĮǏǁǌǆ, ǋİ
ıĲǗǒǎ INR 1.5
to 1.9

ƧǌǇİǉĲǈǉǀ
ƹƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭƭ

Level C: possibly
effective

Civamide, 100
ǋL of 0.025% in
each /d

ƪƧƮ

ưǁĮ RCT İȺǁȺİįǎǑ
ƭ

Level B:
probably
effective

ưİǊĮĲǎǌǁǌǆ
10mg/d

ƪƧƮ ǉĮǈ
ƹƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭƭ

Level C: possibly
effective

ƨİǏĮȺĮǋǁǊǆ per
os, 360mg/d

ƪƧƮ, ƹƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭƭ ǉĮǈ ǋǈĮ ĲƾǍǆǐ ƭƭƭ

Level C:
possibly
effective

ĭǏǎǃĮĲǏǈȺĲƾǌǆ
5mg/d

ƪƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭƭƭ

ƯǁǇǈǎ, per os,
900mg/d

ƪƧƮ, ƹƧƮ

Ʃǘǎ ǋİǊƿĲİǐ ĲƾǍǆǐ
ƭƭ (ǋǁĮ ǇİĲǈǉǀ, ǋǁĮ
ĮǏǌǆĲǈǉǀ)

Level C:
possibly
effective

Level U:
insufficient
evidence to
make
recommendation

ƴǏİįǌǈǅǎǊǗǌǆ
20mg eod

?

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭƭƭ

Level U
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ĬİǏĮȺİǁĮ Ĳǆǐ ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀǐ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Cluster Headache)

ĬİǏĮȺİǁĮ

ƠǌįİǈǍǆ

ƧȺǎįİǁǍİǈǐ

ƪȺǁȺİįǎ
ıǘıĲĮıǆǐ

ƨĮǊȺǏǎǕǉǗ
1000–2000 mg

ƪƧƮ ǉĮǈ
ƹƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭ

Level B: probably
ineffective

DBS

ƧǌǇİǉĲǈǉǀ
ƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭ

Level B: probably
ineffective

ƶǎǑǋĮĲǏǈȺĲƾǌǆ,
per os,
100mgx3

ƪƧƮ ǉĮǈ
ƹƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭ

Level B: probably
ineffective

Ȳɸʌɲʋɲʅʀʄɻ͗ϭϮϬʘʎϳϮϬ͘͘͘ϵϲϬ͘͘͘ϭϬϬϬнŵŐͬĚ͘

ƸȺİǏǃĮǏǈǉǗ Ƴ2

ƪƧƮ ǉĮǈ
ƹƧƮ

ưǁĮ ǋİǊƿĲǆ ĲƾǍǆǐ
ƭƭ

Level B: possibly
ineffective

ȿʀɽɿʉ͗ϵϬϬͲϭϱϬϬŵŐͬĚ͘

Ʌʌɸɷʆɿɺʉʄʊʆɻ͗ϲϬͲϳϬŵŐͬĚ ʃɲɿʍʏɲɷɿɲʃɼɷɿɲʃʉʋɼ͘

Robbins et al, Headache 2016

ƨǈǉİǊǀǐ, 2016

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Cluster Headache)

Ɉʉʍʘʍʏʊʔɳʌʅɲʃʉ͕ʍʏɻ
ʍʘʍʏɼɷʊʍɻ͕ɶɿɲʏʉʍʘʍʏʊ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͘͘͘
ɇʐʆʉʍɻʌʊʏɻʏɲ͘ȱʋʆʉɿɲ͖
Ȱʋʙʄɸɿɲɴɳʌʉʐʎ͖

Leroux et al, 2001, Ambrosini et al, 2005

Ƴǈ ĳǔĲǎǄǏĮĳǁİǐ įǆǋǎıǈİǘǎǌĲĮǈ ǋİ ƾįİǈĮ Ĳǆǐ ĮıǇİǌǎǘǐ

ƩǆǋǎǄǏĮĳǈǉƾ ĮıǇİǌǙǌ ǋİ ƧƮ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ (Ʊ=302)

ƩǆǋǎǄǏĮĳǈǉƾ ĮıǇİǌǙǌ ǋİ ƧƮ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ (Ʊ=302)

237 ƾǌįǏİǐ (78.5%) ǉĮǈ 65 (21.5%) ǄǑǌĮǁǉİǐ
Male-to-female ratio 3.6:1.

EAK 234 (77.5%), XAK 68 (22.5%)
ECH to CCH ratio 3.4:1.

ƩİǉĮİĲǁĮ

ƟǌįǏİǐ

ƿǌĮǏǍǆǐ

Male to

ƩİǉĮİĲǁĮ
ƿǌĮǏǍǆǐ

(N=237)

(N=65)

Female Ratio

26

4

6

<1989

<1989
1990-1999
2000-2009
2010-2016
p=0.139

īǑǌĮǁǉİǐ

56

13

4.3

1990-99

100

24

4.2

2000-09

55

24

2.3

2010-16

ƬǊǈǉǁĮ ƿǌĮǏǍǆǐ (median) 29
(8-67) 8 ĮȺǗ ĲǎǑǐ 234 (3.3%)
ǋİĲƿȺİıĮǌ ĮȺǗ ƹƧƮ ıİ ƪƧƮ

ƪƧƮ

ƹƧƮ

ECH/ CCH

(N=234)

(N=68)

Ratio

26

4

6

59

10

5.9

89

35

2.5

60

19

3.1

ƬǊǈǉǁĮ ƿǌĮǏǍǆǐ (median) 30
(13-66) 18 ĮȺǗ ĲǎǑǐ 68
ǋİĲƿȺİıĮǌ ĮȺǗ ƪƧƮ ıİ
ƹƧƮ(26.5%)
ƶǑǌǎǊǈǉƾ, 76
ĮıǇİǌİǁǐ ǋİ ƹƧƮ,
8 (10.5%)
ǋİĲƿȺİıĮǌ ıİ
ƪƧƮ

p=0.093

ƬǊǈǉǁĮ ƿǌĮǏǍǆǐ (median) 28 (8 – 68) ǄǈĮ
ƾǌįǏİǐ ǉĮǈ 30 (12 – 67) ǄǈĮ Ĳǈǐ ǄǑǌĮǁǉİǐ
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“ƟĲǑȺĮ” ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ ıĲǆǌ ƧƮ: Side shifts (%, N=302)

Vikelis and Rapoport, JHP 2016

ƩǈĮǄǌǔıĲǈǉǀ ȺǎǏİǁĮ ĮıǇİǌǙǌ ǋİ ƧƮ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ
(Ʊ=302)
ƹǏǗǌǈĮ ǔǐ Ĳǆ įǈƾǄǌǔıǆ: 5 (median) (0-45, mean 7.2 years).

Side shift

ƶǘǌǎǊǎ

ƪƧƮ

ƹƧƮ

ƟǌįǏİǐ

īǑǌĮǁǉİǐ

type
Side shift
between bouts
Side shift
within bouts
Side shift
within attacks

9.0
3.0
1.7

10.4
2.1
0.9

4.4

9.8

5.9

3.4

4.4

2.1

ƩİǉĮİĲǁĮ

ƶǘǌǎǊǎ

ƪƧƮ

ƹƧƮ

ƟǌįǏİǐ

īǑǌĮǁǉİǐ

ƿǌĮǏǍǆǐ

Median (range)

Median (range)

Median (range)

Median (range)

Median (range)

20 (0-45)

18 (0-45)

30 (20-30)

18 (0-41)

23 (20-45)

12 (2-21)

11 (2-21)

13 (2-16)

12 (3-21)

12 (2-16)

5 (0-14)

5 (0-14)

5 (0-12)

5 (0-12)

3 (0-14)

1 (0-7)

1 (0-7)

1 (0-6)

0 (0-6)

3 (0-7)

6.2

<1989

1.5

1990-99

0.0

2000-9
2010-16

p=0.001 ǄǈĮ ǗǊİǐ Ĳǈǐ ıǑǄǉǏǁıİǈǐ ǋİĲĮǍǘ įİǉĮİĲǈǙǌ
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“ƟĲǑȺĮ” ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ ıĲǆǌ ƧƮ (% N=302)

ƩǈĮǄǌǔıĲǈǉǀ ȺǎǏİǁĮ ĮıǇİǌǙǌ ǋİ ƧƮ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ
(Ʊ=302)

ƠǋİĲǎǈ

īǈĮĲǏǎǁ ǔǐ Ĳǆ įǈƾǄǌǔıǆ: 3 (median) (0-15, mean 3.5)
ƩİǉĮİĲǁĮ ƿǌĮǏǍǆǐ

7

ƱĮǑĲǁĮ

ƶǘǌǎǊǎ

22,8

ƬǒǎĳǎǃǁĮ

Median (range)

36,8

<1989

7 (0-15)

ĭǔĲǎĳǎǃǁĮ

1990-1999

5 (0-15)

2000-2009

ƪȺǈįİǁǌǔıǆ ĲǎǑ ȺǗǌǎǑ ǋİ ǉǁǌǆıǆ

10

3 (0-11)

2010-present

1 (0-10)

ƟĲǑȺǆ İǌĲǗȺǈıǆ ǋƿǄǈıĲǎǑ ȺǗǌǎǑ

10,6

Side shift (any)

12,6

p=0.001 ǄǈĮ ǗǊİǐ Ĳǈǐ ıǑǄǉǏǁıİǈǐ ǋİĲĮǍǘ
įİǉĮİĲǈǙǌ

ƠǊǊİǈǓǆ ıǑǋȺĲǔǋƾĲǔǌ ƧƱƶ

ƹƧƮ vs ƪƧƮ 4 vs. 2 (median) , p=0.0001)
ƟǌįǏİǐ vs ǄǑǌĮǁǉİǐ: 3 (median).

ƴĮǏƾǄǎǌĲİǐ ȺǎǑ ıǒİĲǁǅǎǌĲĮǈ ǋİ ȺİǏǈııǗĲİǏĮ ǒǏǗǌǈĮ ǔǐ Ĳǆ įǈƾǄǌǔıǆ
ƠĲǆ (Median,
Range)
Decade of onset

P value

ƧǏǈǇǋǗǐ
ǈĮĲǏǙǌ
(Median, Range)

P=0.001

No

5 (0-14) ƪǌĲǗȺǈıǆ ƾǊǄǎǑǐ ıĲǆ ǄǌƾǇǎ ǀ
1 (0-7) ȺĮǏİǈƾ (5 vs 7) , ĲĮ ǉƾĲǔ įǗǌĲǈĮ
ǀ Ĳǎ ǎǑǐ (5 vs 10), ĳǔĲǎĳǎǃǁĮ
(4 vs 6) , İȺǁĲĮıǆ ǋİ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ (3 vs 6) ,
ĮȺǎǑıǁĮ P=0.008
ıǑǋȺĲǔǋƾĲǔǌ ƧƱƶ (2 vs
5)
5 (0-45)

Yes

8 (0-26)

Side shift between
bouts

Vikelis and Rapoport, JHP 2016
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60

70

ƴĮǏƾǄǎǌĲİǐ ȺǎǑ ıǒİĲǁǅǎǌĲĮǈ ǋİ ȺİǏǈııǗĲİǏoǑǐ ǈĮĲǏǎǘǐ ǔǐ Ĳǆ
įǈƾǄǌǔıǆ

<2000

2010- present

20

ƩǈĮǄǌǔıĲǈǉǀ ȺǎǏİǁĮ ĮıǇİǌǙǌ ǋİ ƧƮ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ (Ʊ=302)

Decade of onset

2000-2009

10
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13 (0-45)

<2000

7
0
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ƩǈĮǄǌǔıĲǈǉǀ ȺǎǏİǁĮ ĮıǇİǌǙǌ ǋİ ƧƮ ıĲǆǌ ƪǊǊƾįĮ (Ʊ=302)

61,6

P value

2000-2009

P=0.001
ƪǌĲǗȺǈıǆ ƾǊǄǎǑǐ ıİ ǄǌƾǇǎ, ȺĮǏİǈƾ, ƾǌǔ
5 (0-15)
ǀ ǉƾĲǔ įǗǌĲǈĮ, ǋǘĲǆ, ǎǑǐ, Ǚǋǎ, İȺǁĲĮıǆ
3 (0-11)ǋİ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ (2 vs 3)

2010- present

1 (0-10)

ƷǘȺǎǐ ƧƮ

P=0.001

ƪƧƮ

2 (0-15)

ƹƧƮ

4 (0-15)
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ƴǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ ǇİǏĮȺİǁİǐ ıİ įǈĮǄǌǔıǋƿǌǎǑǐ ĮıǇİǌİǁǐ (%,
Ʊ=127) ǉĮǈ įǈĮǄǌǔıǋƿǌǎǑǐ ĮȺǗ ƱİǑǏǎǊǗǄǎ (%, Ʊ=89)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ƴǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ ǇİǏĮȺİǁİǐ ıİ įǈĮǄǌǔıǋƿǌǎǑǐ ĮıǇİǌİǁǐ (%,
Ʊ=127) ǉĮǈ įǈĮǄǌǔıǋƿǌǎǑǐ ĮȺǗ ƱİǑǏǎǊǗǄǎ (%, Ʊ=89)

44,9
43,7
35

31

33,7

30
23,8

20,2
18,3

25
20

3,2 2,2

2,6

6,3 6,7

13,5 13,5

15
10
5

2,4

3,4

0
SC Suma

O2

ƟǊǊİǐ ǇİǏĮȺİǁİǐ: ƮĮǏǃĮǋĮǅǈȺǁǌǆ, ĳǎǑǌĮǏǈǅǁǌǆ, TCS,
SSRIs/SNRIs, İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐ
Vikelis and Rapoport, JHP 2016

ƴĮǏǎǍǑıǋǈǉǀ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Paroxysmal Hemicrania)

Per os triptans

Vikelis and Rapoport, JHP 2016

ƴĮǏǎǍǑıǋǈǉǀ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Paroxysmal Hemicrania)

ɀɸɶɳʄɻɹʆʏɲʍɻͲ Ȱʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʅʉʆʊʋʄɸʐʌɻ
Ⱦʉɶʖɿʃɼ͕ʐʋɸʌʃʉɶʖɿʃɼʃʌʉʏɲʔɿʃɼ
ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲȰɁɇ
ɇʐʖʆɳɻʅɿʃʌɲʆɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ȴɿɳʌʃɸɿɲϮͲϯϬʄɸʋʏʙʆͬϱнͬϮϰŚ

ƴĮǏǎǍǑıǋǈǉǀ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Paroxysmal Hemicrania)

ȵʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼW,͗ʋɸʌʀʉɷʉɿɲʋʊϳɻʅɹʌɸʎʘʎ
ɹʆɲɹʏʉʎʹ ʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʐʔɹʍɸɿʎɶɿɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϯϬʅɹʌɸʎ
/ʆɷʉʅɸɽɲʃʀʆɻʍɸɷʊʍɻʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϭϱϬŵŐͲ
ϮϮϱŵŐ ɻʅɸʌɻʍʀʘʎ

ƨǏĮǒİǁĮǐ įǈƾǏǉİǈĮǐ ǋǎǌǗȺǊİǑǏİǐ
ǉǏǁıİǈǐ ǌİǑǏĮǊǄǈǉǗǋǎǏĳǆǐ
ǉİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ
(SUNCT- SUNA)

ɀɹʏʌɿɲʎɼʍʉɴɲʌɼʎ ɹʆʏɲʍɻʎ
Ⱦʌʀʍɸɿʎʍɲʆ͚ʅɲʖɲɿʌɿɳ͛ʍɲʆ͚ʍɸɿʌɳɲʋʊʅɲʖɲɿʌɿɹʎ͛ɼ
ʍɲʆ͚ʋʌɿʊʆɿ͕͛ɷɿɳʌʃɸɿɲʎϭͲϲϬϬɷɸʐʏɸʌʉʄɹʋʏʘʆ͘
ȵʋɸɿʍʉɷɿɲʃɼɼʖʌʊʆɿɲ͘

ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀɲʆʏɲʍʏʉʄɸʀʎʃʐʃʄʉͲʉʇʐɶɸʆɳʍɻʎϮ;ʍɸʄʉʃʉʇʀʅʋɻͿ͕
ʏʉʋɿʌɲʅɳʏɻ͕ɴɸʌɲʋɲʅʀʄɻ͕ʅɸʄɲʏʉʆʀʆɻ͕ʆɸʐʌɿʃʉʀ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʀ

ƨǏĮǒİǁĮǐ įǈƾǏǉİǈĮǐ ǋǎǌǗȺǊİǑǏİǐ
ǉǏǁıİǈǐ ǌİǑǏĮǊǄǈǉǗǋǎǏĳǆǐ
ǉİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ
(SUNCT- SUNA)

ɇɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴȴ͗ȸ
ɲʆɸʌɹɽɿʍʏɻ
ʋɸʌʀʉɷʉʎ͕ɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʃʌʀʍɻʎʃɲɿʹ
ʃʐʌʀʘʎͲ ɻʋɲʌʉʐʍʀɲ
;ʋʉʍʉʏɿʃɳʃɲɿʊʖɿ
ɲʋʄʙʎʋʉɿʉʏɿʃɳͿ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐȰɁɇ͘
Ɉʉ^hEdɽɸʘʌɸʀʏɲɿ
ɲʆɽɸʃʏɿʃʊʏɸʌʉʍɸ
ɽɸʌɲʋɸʀɲ͘
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ƱİǑǏĮǊǄǈĮ ƷǏǈįǑǋǎǑ:
ƩǈĮĳǎǏǈǉǆ
ƩǈĮǄǌǔıǆ
ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ:
53/112
ĮıǇİǌİǁǐ ǋİ

ƨǏĮǒİǁĮǐ įǈƾǏǉİǈĮǐ ǋǎǌǗȺǊİǑǏİǐ
ǉǏǁıİǈǐ ǌİǑǏĮǊǄǈǉǗǋǎǏĳǆǐ
ǉİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ
(SUNCT- SUNA)

ƧƮ İǁǒĮǌ ıĲǎ ȺĮǏİǇǗǌ įǈĮǄǌǔıĲİǁ ǔǐ ƱƷ!

SUNCT: Short lasting Unilateral Neuralgiform headache with
Conjuctival Injection and Tearing.

>ĂŵŽƚƌŝŐŝŶĞ ;ϭϬϬͲϯϬϬരŵŐͬĚĂǇͿŝƐƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĚƌƵŐŽĨ
ĐŚŽŝĐĞĨŽƌ^hEd͘

ƩǈƾǏǉİǈĮ ıǑǌǀǇǔǐ~15-90”. Ƭ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ĲǎǑ ƧƱƶ İǁǌĮǈ ƿǉįǆǊǆ.
ƠǌĲǎǌǆ įĮǉǏǘǏǏǎǈĮ ǉĮǈ ƿǌİıǆ İȺǈȺİĳǑǉǗĲĮ.
ƶǆǋĮǌĲǈǉǗĲİǏĮ ıĲǎǈǒİǁĮ
ƩƩ: Ƭ įǈƾǏǉİǈĮ Ĳǆǐ
ǉǏǁıǆǐ ǉĮǈ –ǉǑǏǁǔǐ- ǆ
ȺĮǏǎǑıǁĮ (ȺǎıǎĲǈǉƾ ǉĮǈ
Ǘǒǈ ĮȺǊǙǐ ȺǎǈǎĲǈǉƾ)
ıĲǎǈǒİǁǔǌ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ƧƱƶ.

'ĂďĂƉĞŶƚŝŶ;ϴϬϬͲϮϳϬϬരŵŐͬĚĂǇͿ͕ƚŽƉŝƌĂŵĂƚĞ ;ϱϬͲ
ϯϬϬരŵŐͬĚĂǇͿ͕ĂŶĚĐĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶĞ;ϮϬϬͲϭϲϬϬരŵŐͬĚĂǇͿ
ŵĂǇďĞŽĨŚĞůƉ͘

Ʒǎ SUNCT ǇİǔǏİǁĲĮǈ
ĮǌǇİǉĲǈǉǗĲİǏǎ ıİ
ǇİǏĮȺİǁĮ.
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ƶǑǌİǒǀǐ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
(Hemicrania Continua)

ȵʅʅɹʆʉʐʍɲ͕ɲʐʍʏɻʌʙʎʅʉʆʊʋʄɸʐʌɻ
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ ʅɹʏʌɿɲʎɹʆʏɲʍɻʎ
Ⱦʌʀʍɸɿʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎɹʆʏɲʍɻʎʅɸʍʐʆʉɷɳɲʋʊ
ʏʉȰɁɇ
/ʆɷʉʅɸɽɲʃʀʆɻʍɸɷʊʍɻʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϭϱϬŵŐͲ
ϮϮϱŵŐɻʅɸʌɻʍʀʘʎ

ȴɿɳʌʃɸɿɲ
ʃʌʀʍɻʎ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȰɁɇ

Ȱʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ
ʍʏɻʆ
Ȼʆɷʉʅɸɽɲʃʀʆɻ

Ȱɽʌʉɿʍʏɿʃɼ
ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ

ϲͲϭϴϬ͛

ϭͲϯͬϮϰŚ

нн

Ͳ

Ʌɲʌʉʇʐʍʅɿʃɼ
ɀʉʆʊʋʄɸʐʌɻ
Ⱦɸʔɲʄɲʄɶʀɲ

ϮͲϯϬ͛

хϱͬϮϰŚ

н

нн

^hEd

ϯϬͲϮϰϬ͟

ϯͲϮϬϬͬϮϰŚ

нн

н

Ɂɸʐʌɲʄɶʀɲ
Ɉʌɿɷʑʅʉʐ

ȿʀɶɲƐĞĐ

ɃʋʉɿɲɷɼͲ
ʋʉʏɸ

Ͳ

Ͳ

ȴɿɲʔʉʌɿʃɼɷɿɳɶʆʘʍɻʋʌʘʏʉʋɲɽʙʆʃɸʔɲʄɲʄɶɿʙʆʅɸʅɿʃʌɼʎ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʎʃʌʀʍɸɿʎ
ICHD

ɇɸʊʄɸʎʏɿʎdƐ͗

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ ,

ƮǏǁıİǈǐ 15-180 ǊİȺĲǙǌ

Ȱʋɸɿʃʊʆɿʍɻɸɶʃɸʔɳʄʉʐͬʐʋʊʔʐʍɻʎʍɸʊʄɸʎʏɿʎ
ʋʌʘʏʉɸʅʔɲʆɿɺʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͘
ȴɿɸʇʉɷɿʃɼɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʍʏɿʎɳʏʐʋɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͘

1/48h ǔǐ 8/24h
ƶǎǑǋĮĲǏǈȺĲƾǌǆ/ ƨİǏĮȺĮǋǁǊǆ

SUNCT- SUNA

ƯĮǋǎĲǏǈǄǁǌǆ

ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ ,

ƩǈƾǄǌǔıǆ ǉĮǈ ĬİǏĮȺİǁĮ
ƬǋǈǉǏĮǌǁĮǐ, ƧǇǏǎǈıĲǈǉǀǐ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ ǉĮǈ ƱİǑǏĮǊǄǁĮǐ
ƷǏǈįǘǋǎǑ
ưǈǒƾǊǆǐ ƨǈǉİǊǀǐ
ƱİǑǏǎǊǗǄǎǐ, MSc in Headache Medicine, PhD
ī. īǏĮǋǋĮĲƿĮǐ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƪĲĮǈǏİǁĮǐ ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮǐ

ƮǏǁıİǈǐ 2-30 ǊİȺĲǙǌ, Ⱥƾǌǔ
ĮȺǗ 5 Ĳǆǌ ǆǋƿǏĮ
ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ

ƶĲǈǐ ĳĮǏǋĮǉǎ-ĮǌǇİǉĲǈǉƿǐ
ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ
TACs,
ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
Trigeminal
Autonomic
Cephalalgias
ıǑǅǆĲǆǇǎǘǌ
ǎǈ (TACs)
İȺİǋǃĮĲǈǉƿǐ
ǇİǏĮȺİǁİǐ...
ƮǏǁıİǈǐ ıĮǌ ‘ǋĮǒĮǈǏǈƾ’ ıĮǌ
‘ıİǈǏƾ ĮȺǗ ǋĮǒĮǈǏǈƿǐ’ ǀ ıĮǌ
‘ȺǏǈǗǌǈ’, įǈƾǏǉİǈĮǐ 1-600”

3 ƮİĳĮǊĮǊǄǁİǐ ȺǎǑ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǄǌǔǏǁǅİĲİ

ƴĮǏǎǍǑıǋǈǉǀ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ

ƮǏǁıİǈǐ 15-180 ǊİȺĲǙǌ
1/48h ǔǐ 8/24h
ƶǎǑǋĮĲǏǈȺĲƾǌǆ/ ƨİǏĮȺĮǋǁǊǆ

ƶǑǌİǒǀǐ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
ƴĮǏǎǘıĮ ǄǈĮ ȺİǏǈııǗĲİǏǎ ĮȺǗ
3 ǋǀǌİǐ, ǋİ İǍƾǏıİǈǐ ǋƿĲǏǈĮǐ ǀ
ǋİǄƾǊǆǐ ƿǌĲĮıǆǐ
ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ

ƴĮǏǎǍǑıǋǈǉǀ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
ƮǏǁıİǈǐ 2-30 ǊİȺĲǙǌ, Ⱥƾǌǔ
ĮȺǗ 5 Ĳǆǌ ǆǋƿǏĮ
ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ

Trigeminal Autonomic
Cephalalgias (TACs)

SUNCT- SUNA
ƮǏǁıİǈǐ ıĮǌ ‘ǋĮǒĮǈǏǈƾ’ ıĮǌ
‘ıİǈǏƾ ĮȺǗ ǋĮǒĮǈǏǈƿǐ’ ǀ ıĮǌ
‘ȺǏǈǗǌǈ’, įǈƾǏǉİǈĮǐ 1-600”
ƯĮǋǎĲǏǈǄǁǌǆ

ƶǑǌİǒǀǐ ưǎǌǗȺǊİǑǏǆ
ƮİĳĮǊĮǊǄǁĮ
ƴĮǏǎǘıĮ ǄǈĮ ȺİǏǈııǗĲİǏǎ ĮȺǗ
3 ǋǀǌİǐ, ǋİ İǍƾǏıİǈǐ ǋƿĲǏǈĮǐ ǀ
ǋİǄƾǊǆǐ ƿǌĲĮıǆǐ
ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ

6
Στοματοπροσωπικός Πόνος (κείμενο & παρουσίαση)
Σαρλάνη Ελένη ‐ Οδοντίατρος

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Σαρλάνη Ελένη, Οδοντίατρος
Ο πόνος είναι ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που οδηγούν στην αναζήτηση ιατρικής
φροντίδας. Ειδικότερα ο πόνος στη στοματοπροσωπική περιοχή μπορεί να είναι δυσβάστακτος
αφού επηρεάζει δυσμενώς καθημερινές λειτουργίες όπως η μάσηση, η κατάποση και η ομιλία. Ο
στοματοπροσωπικός πόνος μπορεί να οφείλεται σε μια μεγάλη ποικιλία παθολογικών
καταστάσεων οι οποίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση.
Ένα διεξοδικό ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό και μία σχολαστική κλινική εξέταση
απαιτούνται ώστε να καθοριστεί η ακριβής διάγνωση. Η λεπτομερής περιγραφή του πόνου
αναφορικά με τη διάρκεια, τον εντοπισμό, την ένταση, τη χροιά, τη συχνότητα και την εξέλιξή
του αφότου πρωτοεμφανίστηκε, είναι καθοριστικής σημασίας. Συνοδά συμπτώματα καθώς και
παράγοντες που οδηγούν σε ανακούφηση ή επιδείνωση του πόνου μπορεί να συμβάλλουν
σημαντικά στη σωστή διάγνωση. Η κλινική εξέταση του ασθενούς με στοματοπροσωπικό πόνο
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κρανιακών νεύρων, τη μυοσκελετική εκτίμηση της αυχενικής
μοίρας της σπονδυλικής στήλης, την εξέταση των μυών μάσησης και της κροταφογναθικής
διάρθρωσης, και την πλήρη ενδοστοματική εξέταση. Τα ευρήματα του ιστορικού και της
κλινικής αξιολόγησης θα καθορίσουν τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την
επιβεβαίωση της τελικής διάγνωσης.
Ο στοματοπροσωπικός πόνος διακρίνεται σε: 1) μυοσκελετικό, 2) νευροπαθητικό, 3)
αγγειακό, 4) νευροαγγειακό, 5) πόνο προκαλούμενο από τοπική, απομακρυσμένη, ή συστεμική
παθολογία, 6) ψυχογενή και 7) ιδιοπαθή πόνο.
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Οι κροταφογναθικές δυσλειτουργίες και η κεφαλαλγία τύπου τάσης αποτελούν τις
βασικές υποκατηγορίες του μυοσκελετικού προσωπικού πόνου. Οι κροταφογναθικές
δυσλειτουργίες αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία στοματοπροσωπικού πόνου μετά τον
πόνο οδοντικής αιτιολογίας. Ο όρος κροταφογναθικές δυσλειτουργίες είναι συλλεκτικός και
αναφέρεται στο σύνολο των παθολογικών οντοτήτων που προσβάλλουν τους μύες της μασήσεως
ή/και τις κροταφογναθικές αρθρώσεις. Η συμπτωματολογία μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικό
πόνο που επιδεινώνεται κατά τη λειτουργία του μυός, ευαισθησία στη ψηλάφηση των μυών της
μασήσεως ή/και της κροταφογναθικής άρθρωσης, περιορισμένη κινητικότητα της κάτω γνάθου,
απόκλιση της κάτω γνάθου κατά την κατάσπαση και ήχους από τις κροταφογναθικές αρθρώσεις.
Οι κροταφογναθικές δυσλειτουργίες αποτελούν την πιο συνηθισμένη αιτία χρόνιου
πόνου στη στοματοπροσωπική περιοχή και προσβάλλουν συχνότερα γυναίκες συγκριτικά με
άντρες. Πιθανοί αιτιολογικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τραυματισμό,
επαναλαμβανόμενο μικροτραυματισμό (π.χ. λόγω σφιξίματος δοντιών ή συχνή μάσηση
τσίκλας), γενετική προδιάθεση, αυξημένα επίπεδα άγχους, κακή ποιότητα ύπνου, και
συγκλεισιακές ανωμαλίες. Επιπλέον, υπερευερεθιστότητα των αλγοδεκτικών οδών του νευρικού
συστήματος και δυσλειτουργία του ενδογενούς συστήματος αναστολής επώδυνων ώσεων μπορεί
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή και διατήρηση του πόνου.
Οι κροταφογναθικές δυσλειτουργίες διαχωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες: 1)
διαταραχές των μυών μασήσεως 2) μετατοπίσεις του διάρθριου δίσκου και 3) παθήσεις των
κροταφογναθικών αρθρώσεων.

1

Διαταραχές των μυών μασήσεως
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Στοματοπροσωπικού Πόνου, οι διαταραχές των
μυών μασήσεων διακρίνονται σε 4 τύπους: α) μυοπεριτονιακό πόνο, β) μυοσίτις, γ) μυϊκό
σπασμό και δ) μυαλγία.
Ο μυοπεριοτονιακός πόνος χαρακτηρίζεται από την παρουσία ιδιαίτερα επώδυνων κατά
τη ψηλάφηση περιοχών μυϊκού ιστού οι οποίες αναφέρονται ως ζώνες διέγερσης (trigger
points). Η ψηλάφηση των ζωνών διέγερσης προκαλεί όχι μόνο τοπικό πόνο αλλά και
αντανακλαστικό πόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της κεφαλής και του τραχήλου. Ο ασθενής
συνήθως αναφέρει μουντό, συνεχή μυϊκό πόνο ο οποίος επιδεινώνεται κατά τη λειτουργία του
μυός. Οι ζώνες διέγερσης στον μασητήρα και τον κροταφίτη μπορεί να αντανακλούν πόνο στα
οπίσθια δόντια, ενώ οι ζώνες διέγερσης στον στερνοκλειδομαστοειδή και τον τραπεζίτη συχνά
αντανακλούν πόνο στη γνάθο και στην κροταφική περιοχή. Συνεπώς, ο μυοπεριτονιακός πόνος
μπορεί να εκδηλωθεί ως οδοντικός πόνος ή κεφαλαλγία και απαιτείται ενδελεχής ψηλάφηση των
μυών κεφαλής και τραχήλου ώστε να ανευρεθούν οι ζώνες διέγερσης.
Η μυοσίτις είναι φλεγμονή του μυϊκού ιστού, μπορεί να προκύψει από επεκτεινόμενη
λοίμωξη ή οξύ τραυματισμό και εμφανίζεται με συνεχή πόνο, οίδημα, ερυθρότητα και αυξημένη
θερμοκρασία του προσβληθέντος μυός. Ο μυϊκός σπασμός είναι η οξεία βράχυνση του μυός και
εμφανίζεται με έντονο πόνο και σημαντική μείωση του εύρους κίνησης του μυός. Τόσο η
μυοσίτις όσο και ο μυϊκός σπασμός δεν αποτελούν συχνές κροταφογναθικές παθήσεις.
Ο όρος «μυαλγία» χρησιμοποιείται από την Αμερικανική Ακαδημία Στοματοπροσωπικού
Πόνου για να περιγράψει τις περιπτώσεις μυϊκού πόνου που δε μπορούν να αποδοθούν σε μία
συγκεκριμένη αιτιολογία όπως οι ζώνες διέγερσης, η φλεγμονή του μυϊκού ιστού ή ο μυϊκός
σπασμός. Η μυαλγία εμφανίζεται συχνά στη στοματοπροσωπική περιοχή και χαρακτηρίζεται
από αυτόματο μυϊκό πόνο, ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση του μυός και μειωμένη διάνοιξη του
στόματος λόγω του πόνου. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται από λειτουργίες που απαιτούν
κίνηση της κάτω γνάθου, όπως η μάσηση, η ομιλία και η χάσμη.
Μετατοπίσεις του διάρθριου δίσκου
Οι μετατοπίσεις του διάρθριου δίσκου συνήθως χαρακτηρίζονται από πρόσθια και έσω
μετατόπιση και διακρίνονται σε μετατόπιση με επαναφορά και μετατόπιση χωρίς επαναφορά.
Όσο αφορά τη μετατόπιση με επαναφορά, ο δίσκος ανακτά τη φυσιολογική του θέση κατά τη
διάνοιξη του στόματος. Κατά την επανατοποθέτηση του κονδύλου κάτω από το δίσκο, κατά την
κατάσπαση της κάτω γνάθου, ακούγεται ένας ήχος αναφερόμενος ως opening clicking, ενώ κατά
την ανάσπαση ακούγεται το closing clicking καθώς ο κόνδυλος αποχωρίζεται το δίσκο. Ο
ασθενής μπορεί επίσης να αναφέρει στιγμιαία δυσκολία μετακίνησης της γνάθου κατά τη
διάνοιξη του στόματος.
Η μετατόπιση χωρίς επαναφορά αναφέρεται σε διαταραχή της σχέσεως κονδύλου και
διάρθριου δίσκου η οποία δεν βελτιώνεται κατά την κατάσπαση. Συχνά αναφέρεται ιστορικό
clicking και απότομη έναρξη υποκινητικότητας της κάτω γνάθου. Ο μετατοπισμένος δίσκος
εμποδίζει την πρόσθια μετακίνηση του κονδύλου με αποτέλεσμα τη μείωση του εύρους κίνησης
της κάτω γνάθου και την εμφανή μείωση της διάνοιξης του στόματος. Η οξεία φάση συνήθως
συνοδεύεται από έντονο πόνο ο οποίος επιδεινώνεται κατά τη λειτουργία της γνάθου.
Παθήσεις των κροταφογναθικών αρθρώσεων
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Οι πιο συχνές παθήσεις των κροταφογναθικών αρθρώσεων είναι η θυλακίτιδα και η
οστεοαρθρίτιδα. Η θυλακίτιδα των κροταφογναθικών αρθρώσεων αναφέρεται στη φλεγμονή του
αρθρικού θυλάκου και χαρακτηρίζεται από συνεχή πόνο στη περιοχή της άρθρωσης, ευαισθησία
στη ψηλάφηση, περιορισμό της διάνοιξης του στόματος και διαταραχή της σύγκλεισης των
δοντιών στη σύστοιχη πλευρά. Η οστεοαρθρίτιδα των κροταφογναθικών αρθρώσεων προκαλεί
εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αρθρικών επιφανειών. Ο ασθενής εμφανίζει πόνο, ευαισθησία
κατά τη ψηλάφηση των αρθρώσεων και ερπυστικούς ήχους κατά τις κινήσεις της γνάθου. Η
ακτινογραφική απεικόνιση είναι θετική για ενδοστικές αλλοιώσεις, όπως επιπέδωση ή διάβρωση
του κονδύλου της κάτω γνάθου και οστεόφυτα.
ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Ο νευροπαθητικός στοματοπροσωπικός πόνος υποδιαιρείται σε περιοδικό, όπως η
νευραλγία του τριδύμου και η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία, και παρατεταμένο, όπως η
μεθερπητική νευραλγία και η τραυματική νευραλγία.
Νευραλγία του τριδύμου
Η νευραλγία του τριδύμου χαρακτηρίζεται από βραχύ, δριμύ, διαξιφιστικό,
υποτροπιάζοντα πόνο στην κατανομή ενός ή περισσοτέρων κλάδων του πέμπτου εγκεφαλικού
νεύρου. Οι κρίσεις πόνου διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα έως και δύο λεπτά, και μπορούν να
προκληθούν από μη επιβλαβή ερεθίσματα, όπως αφή, σε ειδικές περιοχές του δέρματος ή του
βλεννογόνου που νευρώνεται από το τρίδυμο, αναφερόμενες ως ζώνες διέγερσης ή ζώνες
σκανδάλης. Οι ζώνες διέγερσης βρίσκονται στην προβληθείσα πλευρά αλλά δε συμπίπτουν
πάντα με την περιοχή εντόπισης του πόνου. Συνήθως, οι κρίσεις πόνου ακολουθούνται από μια
ανασταλτική περίοδο κατά την οποία δε μπορούν να προκληθούν περαιτέρω επώδυνα επεισόδια.
Χαρακτηριστικά, ο πόνος δε διακόπτει τον ύπνο του ασθενή.
Η νευραλγία του τριδύμου χαρακτηρίζεται από περιόδους ύφεσης που μπορεί να
διαρκέσουν μήνες ή χρόνια. Εν τούτοις με τη πάροδο του χρόνου παρατηρείται προοδευτική
επιδείνωση, αυξημένη συχνότητα επώδυνων παροξυσμών και πιό σπάνιες υφέσεις. Τελικά,
άτυπη συμπτωματολογία μπορει να εμφανιστεί, όπως παρατεταμένος πόνος μεταξύ των
παροξυσμών.
Η συμπτωματική ή δευτεροπαθής νευραλγία του τριδύμου συχνά παρουσιάζεται με πόνο
παρόμοιο με εκείνο της πρωτοπαθούς νευραλγίας του τριδύμου, ο οποίος όμως αναπτύσσεται
λόγω βλάβης του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως καλοήθης ή κακοήθης όγκος, ή
σκλήρυνση κατά πλάκας. Ασθενείς με νευραλγία του τριδύμου που αναπτύσσεται
δευτεροπαθώς λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι τυπικά μικρότερης ηλικίας και
προσβάλλονται πιο συχνά από αμφίπλευρο προσωπικό πόνο. Μαγνητική τομογραφία του
εγκεφάλου, καθώς και επανειλημμένες νευρολογικές αξιολογήσεις, πρέπει να
πραγματοποιούνται σε όλους τους ασθενείς με νευραλγία του τριδύμου ώστε να αποκλειστεί
παρουσία καλοηθών ή κακοηθών εγκεφαλικών βλαβών ή σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Γλωσσοφαρυγγική νευραλγία
Η νευραλγία του γλωσσοφαρυγγικού παρουσιάζει όμοια κλινικά χαρακτηριστικά με την
νευραλγία του τριδύμου, με τη διαφορά ότι ο πόνος εντοπίζεται στην κατανομή του
γλωσσοφαρυγγικού νεύρου. Κρίσεις δριμύ, παροξυσμικού, μονόπλευρου πόνου διάρκειας
δευτερολέπτων προσβάλλουν τη βάση της γλώσσας, τον αμυγδαλικό βόθρο, και το αυτί. Οι
ζώνες διέγερσης εντοπίζονται στη φαρυγγική χώρα και ο πόνος μπορεί να προκληθεί με τη
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μάσηση, τη κατάποση, το βήχα και το χασμουρητό. Όπως και στη νευραλγία του τριδύμου,
συχνά παρατηρούνται περίοδοι ύφεσης οι οποίες διαρκούν μήνες ή χρόνια.
Μεθερπητική νευραλγία
Η μεθερπητική νευραλγία ορίζεται ως ο πόνος που παραμένει για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 3 μηνών μετά την επούλωση των δερματικών βλαβών του έρπητα ζωστήρα. Η
μεθερπητική νευραλγία προσβάλλει 5-20% ασθενών με έρπητα ζωστήρα και η επίπτωσή της
αυξάνει με την ηλικία καθώς και στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Επιπλέον η
μεθερπητική νευραλγία εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με επιβαρυμένο ψυχολογικό
υπόστρωμα, πρόδρομο πόνο, ιδιαίτερα έντονο εξάνθημα, και ιδιαίτερα δριμύ πόνο κατά την
οξεία ερπητική προσβολή. Ο πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας περιγράφεται ως έντονος και
καυστικός και συχνά εμφανίζει διαξιφιστικά χαρακτηριστικά (εξάρσεις). Επίσης, συχνά
παρατηρούνται αλλοδυνία (πόνος προκαλούμενος από μη επώδυνο ερέθισμα) και υπεραλγησία
(αυξημένη ένταση πόνου σε ερεθίσματα που υπερβαίνουν τον ουδό πόνου). Οι ασθενείς με
μεθερπητική νευραλγία δεν εμφανίζουν δερματικές βλάβες και λήψη πλήρους ιστορικού
απαιτείται όπου αναφορά σε προηγούμενες φυσαλιδώδεις και ελκωτικές βλάβες θα οδηγήσει
στην τελική διάγνωση.
Τραυματική νευραλγία
Η τραυματική νευραλγία προέρχεται από κάκωση περιφερικής οδού πόνου και εξάλειψη
των κεντρομόλων αισθητικών ώσεων. Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί με κάποια καθυστέρηση
και όχι αμέσως μετά τη κάκωση. Ο πόνος συνήθως περιγράφεται ως συνεχής και καυστικός και
μπορεί να εμφανίζει περιοδικούς διαξιφιστικούς παροξυσμούς. Αλλοδυνία, υπεραλγησία και
νευρικά αισθητικά ή κινητικά ελλείματα συχνά συνοδεύουν τον πόνο.
ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Ο αγγειακός πόνος στη στοματοπροσωπική περιοχή αντιπροσωπεύεται κυρίως από τη
γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα. Η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα είναι μια πολυεστιακή αγγειΐτιδα
που χαρακτηρίζεται από γιγαντοκυτταρική διήθηση του τοιχώματος των κρανιακών αρτηριών.
Προσβάλλει πιό συχνά τις κροταφικές αρτηρίες με αποτέλεσμα να αναφέρεται και ως κροταφική
αρτηρίτιδα. Η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα εμφανίζεται στις γυναίκες με διπλάσια συχνότητα
συγκριτικά με τους άντρες, τυπικά προσβάλλει άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και η επίπτωσή
της αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η συμπτωματολογία της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας ποικίλλει, εξαρτώμενη από τις
προσβεβλημένες αρτηρίες. Κροταφική κεφαλαλγία εμφανίζεται σε περίπου 90% των ασθενών.
Ο πόνος περιγράφεται ως έντονος και σφυγμώδης και επιδεινώνεται κατά την κατάκλιση.
Προσβολή των μυών της μάσησης και πόνος κατά τη μάσηση λόγω φλεγμονής της γναθικής
αρτηρίας επίσης αποτελεί προεξέχων σύμπτωμα, το οποίο μάλιστα συσχετίζεται στενά με θετική
βιοψία της κροταφικής αρτηρίας. Η κροταφική αρτηρίτιδα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται
στη διαφοροδιάγνωση όταν ο ασθενής παρουσιάζει πρωτοεμφανιζόμενη κεφαλαλγία και πόνο
των μυών της μάσησης κατά τη λειτουργία τους, ειδικά στις μεγαλύτερες των 50 ετών ηλικίες
όπου ο επιπολασμός πρωτοεμφανιζόμενης κεφαλαλγίας και κροταφογναθικών δυσλειτουργιών
είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Προσβολή της γλωσσικής αρτηρίας εμφανίζεται με πόνο, λεύκανση ή σπάνια νέκρωση
της γλώσσας. Στένωση των οπτικών αρτηριών προκαλεί διαταραχές στην όραση, και μπορεί να
οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της όρασης. Ο ασθενής συχνά εμφανίζει γενική κακουχία,
καταβολή δυνάμεων, πυρετό, ανορεξία και απώλεια βάρους. Η κροταφική αρτηρία είναι
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συνήθως ιδιαίτερα ευαίσθητη κατά τη ψηλάφηση και μπορεί να εμφανίζεται ερυθηματώδης,
πεπαχυσμένη και ελικοειδής. Οι σφυγμοί της μπορεί να είναι μειωμένοι ή απόντες. Οι
εργαστηριακές εξετάσεις αποκαλύπτουν αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών και
αξιοσημείωτη αύξηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία της
αρτηρίας και ιστοπαθολογική εξέταση που αποκαλύπτει εστιακή κοκκιωματώδη φλεγμονή και
στένωση του αυλού της αρτηρίας.
ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες νευροαγγειακής παθογένεσης, όπως η ημικρανία, η
αθροιστική κεφαλαλγία και η παροξυσμική ημικρανία μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να
προσβάλλουν τη στοματοπροσωπική περιοχή. Στην περίπτωση αυτή τα τυπικά χαρακτηριστικά
τους όσο αφορά την ένταση, την χροιά και τη διάρκεια του πόνου καθώς και τα συνοδά
φαινόμενα δε διαφέρουν; το μόνο που διαφοροποιείται είναι η εντόπιση του πόνου.
ΠΟΝΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ Η ΣΥΣΤΕΜΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Πόνος οφειλόμενος σε τοπική παθολογία
Νοσολογικές καταστάσεις εντοπιζόμενες σε οποιοδήποτε ανατομικό μόριο του
προσώπου και της κεφαλής θα πρέπει να αποκλειστούν ως πιθανή αιτία προέλευσης
στοματοπροσωπικού πόνου. Ο οδοντικός πόνος εμφανίζεται πολύ συχνά στη
στοματοπροσωπική περιοχή και μπορεί να αντανακλά σε διάφορες περιοχές της κεφαλής. Αφ’
ετέρου, ο μυοσκελετικός, ο νευροπαθητικός και ο νευροαγγειακός πόνος μπορεί να εντοπίζεται
στα δόντια, με αποτέλεσμα να προσομοιάζει πόνο οδοντικής αιτιολογίας και να δυσχεραίνει τη
διάγνωση. Ο πόνος οδοντικής αιτιολογίας συνήθως επιδεινώνεται ή βελτιώνεται με το χρόνο.
Πόνος που έχει μείνει αμετάβλητος για μεγάλο χρονικό διάστημα τυπικά δεν οφείλεται σε
οδοντική παθολογία.
Στοματοπροσωπικός πόνος μπορεί επίσης να οφείλεται σε ποικίλες βλάβες του
βλεννογόνου του στόματος, όπως η οξεία ελκονεκρωτική ουλίτιδα, οι άφθες, ό έρπητας, η
καντιντίαση και ο ομαλός λειχήνας. Η οξεία ιγμορίτιδα χαρακτηρίζεται από περικογχικό πόνο ο
οποίος μπορεί να αντανακλά στα δόντια της άνω γνάθου. Ο πόνος περιγράφεται ως αμβλύς και
συνεχής και τα δόντια είναι ευαίσθητα στην επίκρουση. Ο ασθενής εμφανίζει γενική κακουχία,
πυρετό, ρινική συμφόρηση και πυώδεις ρινικές εκκρίσεις, συμπτώματα που συμβάλλουν στη
σωστή διάγνωση.
Πόνος στη περιοχή των σιελογόνων αδένων ο οποίος εντείνεται αμέσως πριν και κατά τη
διάρκεια γευμάτων συχνά προέρχεται από απόφραξη του σιελογόνου πόρου από σιελόλιθο που
οδηγεί σε χρόνια σιελαδενίτιδα. Οι όγκοι των σιελογόνων αδένων μπορεί επίσης να ευθύνονται
για την εμφάνιση πόνου στη στοματοπροσωπική περιοχή. Οι όγκοι του εν τω βάθει λοβού της
παρωτίδας συχνά προκαλούν πόνο και συμπτώματα δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής
άρθρωσης. Στοματοπροσωπικός πόνος που έχει επιδεινωθεί σε σύντομο xρονικό διάστημα
μπορεί να οφείλεται σε κακοήθη νεοπλασματική εξεργασία. Κακοήθη νεοπλάσματα μπορούν να
προσβάλλουν οποιοδήποτε μαλακό ή σκληρό ιστό της στοματοπροσωπικής περιοχής,
συμπεριλαμβανομένης της κροταφογναθικής διάρθρωσης.
Πόνος οφειλόμενος σε απομακρυσμένη παθολογία (αντανακλαστικός πόνος)
Ο αντανακλαστικός πόνος εμφανίζεται συχνά στη στοματοπροσωπική περιοχή και
αποτελεί διαγνωστική πρόκληση για τον θεράποντα ιατρό. Τα κρανιακά νεύρα V(τρίδυμο), VII
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(προσωπικό), IX (γλωσσοφαρυγγικό), και X (πνευμονογαστρικό), καθώς και τα ανώτερα
αυχενικά νεύρα συγκλίνουν στον τριδυμικό πυρήνα της νωτιαίας οδού, παρέχοντας το
ανατομικό υπόστρωμα για αντανάκλαση του πόνου στη στοματοπροσωπική περιοχή. Κατά
συνέπεια, παθολογικές καταστάσεις σε απομακρυσμένες δομές, όπως ο αυχένας, ο καρδιακός
μυς, ο εγκέφαλος και ο πνεύμονας μπορεί να αποτελούν την πηγή προέλευσης του
αντανακλαστικού στοματοπροσωπικού πόνου.
Η ψηλάφηση των μυών του αυχένα και η αξιολόγηση του αυχενικού εύρους κίνησης
πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξέτασης του ασθενούς με στοματοπροσωπικό
πόνο, με σκοπό τη διερεύνηση πιθανότητας υποκείμενης αυχενοσπονδυλικής δυσλειτουργίας. Η
στηθάγχη επίσης μπορεί να αντανακλά στην κάτω γνάθο και τους αντίστοιχους γομφίους.
Ιστορικό ισχαιμικής καρδιακής νόσου, επιδείνωση του πόνου κατά την άσκηση και άμβλυνση
των συμπτωμάτων κατά την ανάπαυση ή μετά τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης θα συμβάλλουν
στη σωστή διάγνωση. Σπάνια, ο στοματοπροσωπικός πόνος μπορεί να οφείλεται σε υποκείμενο
ενδοκρανιακό όγκο. Πενήντα με 70% ασθενών με πρωτοπαθείς ή μεταστατικούς όγκους του
εγκεφάλου πάσχουν από κεφαλαλγία. Ο πόνος συνήθως διακόπτει τον ύπνο του ασθενούς και
μπορεί να ενταθεί με το βήχα, την καταπόνηση, την άσκηση και τις αλλαγές στη στάση του
σώματος. Επίσης, συχνά συνοδεύεται από ναυτία, έμεση ή διαταραχές οράσεως. Η
διαφοροποίηση προϋπάρχουσας κεφαλαλγίας, η κεφαλαλγία σε ηλικιωμένα άτομα, και τα
παθολογικά ευρήματα κατά τη νευρολογική εξέταση υποδηλώνουν πιθανό υποκείμενο
ενδοκρανιακό όγκο.
Σπάνια, ο στοματοπροσωπικός πόνος μπορεί να αποτελεί τη πρώτη εκδήλωση του
καρκίνου του πνεύμονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πόνος είναι μονόπλευρος και δριμύς, και
εντοπίζεται στο αυτί, τις γνάθους, και τη κροταφική περιοχή. Ιστορικό καπνίσματος, επιδείνωση
και επέκταση του πόνου, πληκτροδακτυλία, αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων και
απώλεια βάρους αποτελούν σημαντικές διαγνωστικές ενδείξεις.
Πόνος οφειλόμενος σε συστεμική παθολογία
Πολλές συστεμικές νόσοι συσχετίζονται με την εμφάνιση πόνου στη στοματοπροσωπική
περιοχή. Ρευματικές ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριατική αρθρίτιδα και ο
συστεμικός ερυθηματώδης λύκος μπορούν να προσβάλλουν τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις
και να προκαλέσουν μυοσκελετικό πόνο και δυσλειτουργία. Η ινομυαλγία προσβάλλει 15-20%
των ασθενών με κροταφογναθικές δυσλειτουργίες ενώ ο επιπολασμός της στο γενικό πληθυσμό
κυμαίνεται μεταξύ 0.5-5%. Επιπλέον, 75% των ασθενών με ινομυαλγία εμφανίζει
συμπτωματολογία από το στοματογναθικό σύστημα. Νευρολογικές παθήσεις, όπως η
σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να οφείλονται για την εμφάνιση νευροπαθητικού
στοματοπροσωπικού πόνου.
ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΠΟΝΟΣ
Διάφορες ψυχολογικές διαταραχές έχουν συσχετιστεί με το χρόνιο στοματοπροσωπικό
πόνο, συμπεριλαμβανομένων των σωματόμορφων και των πλασματικών διαταραχών. Η
διάγνωση του ψυχογενούς πόνου δεν απαιτεί μόνο αποκλεισμό άλλων οργανικών αιτίων, αλλά
και εκπλήρωση συγκεκριμένων διαγνωστικών κριτηρίων. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της
διάγνωσης και της αντιμετώπισης των ψυχικών ασθενειών, παραπομπή σε ψυχίατρο ή ψυχολόγο
απαιτείται.
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
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Ο ιδιοπαθής στοματοπροσωπικός πόνος αναφέρεται στον πόνο αγνώστης αιτιολογίας. Η
διάγνωση βασίζεται στον αποκλεισμό οργανικής βλάβης μετά από εξάντληση όλων των
κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών εξετάσεων και
σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών. Νευρολογική εξέταση της κεφαλής και του τραχήλου,
ωτορινολαρυγγολογική εξέταση καθώς και απεικονιστικές μελέτες του προσώπου και του
εγκεφάλου συνήθως απαιτούνται. Επίσης, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά
χρονικά διαστήματα διότι η διάγνωση μπορεί να διαφοροποιηθεί αργότερα στη πορεία της
νόσου καθώς τα κλινικά ή/και τα ακτινολογικά ευρήματα συχνά μεταβάλλονται.
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ȀȡȠĲĮĳȠȖȞĮșȚțȫȞǻȣıȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ
 ǼȞȘȝȑȡȦıȘĮıșİȞȒ
 ĭĮȡȝĮțȠșİȡĮʌİȓĮ
 ĭȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ

 ȂİȚȦȝȑȞȠİȪȡȠȢțȚȞȒıİȦȞĲȘȢțȐĲȦȖȞȐșȠȣ

 ǼȞįȠıĲȠȝĮĲȚțȩȢȞȐȡșȘțĮȢ

 ǼȡʌȣıĲȚțȠȓȒȤȠȚ

 ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
 ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ

īİȞȚțȑȢȅįȘȖȓİȢȖȚĮĲȠȣȢǹıșİȞİȓȢ
 ȂȘȞĮțȠȣȝʌȐĲİĲĮįȩȞĲȚĮĲȘȢȐȞȦȝİĲĮįȩȞĲȚĮ
ĲȘȢțȐĲȦȖȞȐșȠȣʌĮȡȐȝȩȞȠțĮĲȐĲȘȝȐıȘıȘ
 ȂȘıĲȘȡȓȗİĲİĲȠıĮȖȩȞȚȝİĲȠȤȑȡȚ
 ȂȘįĮȖțȫȞİĲİĲĮȤİȓȜȘĲĮȝȐȖȠȣȜĮȒĲĮȞȪȤȚĮıĮȢ
 ǹʌȠĳİȪȖİĲİĲȘȞİȣȡİȓĮȒʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘįȚȐȞȠȚȟȘ
ĲȠȣıĲȩȝĮĲȠȢ
 ǹʌȠĳİȪȖİĲİĲȘȝȐıȘıȘıțȜȘȡȫȞĲȡȠĳȫȞ
 ǻȚĮțȩȥİĲİĲȘȝȐıȘıȘĲıȓțȜĮȢ
 ȁĮȝȕȐȞİĲİȝȚțȡȑȢȝʌȠȣțȚȑȢ
 ȂĮıȐĲİĮȡȖȐțĮȚıĲȚȢįȪȠʌȜİȣȡȑȢĲȠȣıĲȩȝĮĲȠȢ

ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘȈĲȠȝĮĲȠʌȡȠıȦʌȚțȠȪȆȩȞȠȣ
 ȂȣȠıțİȜİĲȚțȩȢ
 ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
 ǹȖȖİȚĮțȩȢ
 ȃİȣȡȠĮȖȖİȚĮțȩȢ
 ȆȡȠțĮȜȠȪȝİȞȠȢĮʌȩĲȠʌȚțȒ
ĮʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȘȒıȣıĲȘȝĮĲȚțȒʌĮșȠȜȠȖȓĮ
 ȌȣȤȠȖİȞȒȢ
 ǿįȚȠʌĮșȒȢ

ȃǼȊȇȅȆǹĬǾȉǿȀȅȈȆȅȃȅȈ

ȃǼȊȇǹȁīǿǹȉȅȊȉȇǿǻȊȂȅȊ

ȆİȡȚȠįȚțȩȢ

ȅȡȚıȝȩȢ

 ȃİȣȡĮȜȖȓĮĲȠȣĲȡȚįȪȝȠȣȞİȪȡȠȣ
 ȃİȣȡĮȜȖȓĮĲȠȣȖȜȦııȠĳĮȡȣȖȖȚțȠȪȞİȪȡȠȣ

ȄĮĳȞȚțȑȢıȣȞȒșȦȢȝȠȞȩʌȜİȣȡİȢʌİȡȚȠįȚțȑȢțȡȓıİȚȢ

ȆĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȠȢ

įȡȚȝȪĲĮĲȠȣʌȩȞȠȣȝȚțȡȒȢįȚȐȡțİȚĮȢıĲȘȞțĮĲĮȞȠȝȒ

 ȉȡĮȣȝĮĲȚțȒȞİȣȡĮȜȖȓĮ

İȞȩȢȒʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞțȜȐįȦȞĲȠȣĲȡȚįȪȝȠȣȞİȪȡȠȣ

 ǼȡʌȘĲȚțȒȞİȣȡĮȜȖȓĮ
 ȂİșİȡʌȘĲȚțȒȞİȣȡĮȜȖȓĮ
 ǱĲȣʌȘȠįȠȞĲĮȜȖȓĮ"
 ȀĮȣıĮȜȖȓĮıĲȩȝĮĲȠȢ"

ǿQWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQIRUWKH6WXG\RI3DLQ

ȃǼȊȇǹȁīǿǹȉȅȊȉȇǿǻȊȂȅȊ

ȃǼȊȇǹȁīǿǹȉȅȊȉȇǿǻȊȂȅȊ

ǼʌȚįȘȝȚȠȜȠȖȓĮ

ǼȞĲȩʌȚıȘʌȩȞȠȣ

 ǹıșİȞİȓȢȐȞȦĲȦȞİĲȫȞ

 ǼȞĲȩʌȚıȘȂȠȞȩʌȜİȣȡȠȢ 

 ǼĲȒıȚĮİʌȓʌĲȦıȘ

 ȈȣȤȞȩĲİȡĮıĲȘȞțĮĲĮȞȠȝȒĲȠȣȠȣ țĮȚȠȣ țȜȐįȠȣ

 ȈȣȤȞȩĲİȡĮıİȖȣȞĮȓțİȢ )0 VH[ UDWLR RI  

 ȠȢ ȠȢ 
 ȠȢ ȒȠȢ 
 ȠȢ ȠȢ ȠȢ 
 ȠȢ 

ȃǼȊȇǹȁīǿǹȉȅȊȉȇǿǻȊȂȅȊ

ȃǼȊȇǹȁīǿǹȉȅȊȉȇǿǻȊȂȅȊ

ȀȜȚȞȚțȐȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣȆȩȞȠȣ

ǽȫȞİȢǻȚȑȖİȡıȘȢȒȈțĮȞįȐȜȘȢ

 ǲȞĲĮıȘǻȡȚȝȪȢ
 ȋȡȠȚȐȅȟȪȢįȚĮȟȚĳȚıĲȚțȩȢʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢ
 ǻȚȐȡțİȚĮ ǻȑțĮ įİȣĲİȡȩȜİʌĲĮȑȦȢ ȜİʌĲȐ
 ǹȞĮıĲĮȜĲȚțȒʌİȡȓȠįȠȢ
 ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ ǹȡȚșȝȩȢțȡȓıİȦȞʌȠȚțȓȜȜİȚ
 ȀȣȡȓȦȢțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢȘȝȑȡĮȢ

 ǹȕȜĮȕȒİȡİșȓıȝĮĲĮʌȡȠțĮȜȠȪȞİȟȐȡıİȚȢʌȩȞȠȣ
 ǹĳȒȠȝȚȜȓĮȝȐıȘıȘțĮĲȐʌȠıȘțȡȪȠȢĮȑȡĮȢ
ȕȠȪȡĲıȚıȝĮįȠȞĲȚȫȞʌȜȪıȘʌȡȠıȫʌȠȣȟȪȡȚıȝĮ

ȃǼȊȇǹȁīǿǹȉȅȊȉȇǿǻȊȂȅȊ
Tic douloureux

ȉȠʌȚțȒʌĮșȠȜȠȖȓĮ
 ȅįȠȞĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
 ȋȡȩȞȚĮıȚİȜĮįİȞȓĲȚįĮ
 ǵȖțȠȚıȚİȜȠȖȩȞȦȞĮįȑȞȦȞ
 ǵȖțȠȚȀīǻ
 ȅȟİȓĮȚȖȝȠȡȓĲȚįĮ

,Q2URIDFLDO3DLQDQG+HDGDFKH
(G<DLU6KDUDY 5DIDHO%HQROLHO

ǹʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
ȈȪȖțȜȚıȘĲȦȞțȡĮȞȚĮțȫȞȞİȪȡȦȞ 99,,,;;țĮȚ
ĲȦȞĮȞȫĲİȡȦȞĮȣȤİȞȚțȫȞȞİȪȡȦȞıĲȠȞĲȡȚįȣȝȚțȩ
ʌȣȡȒȞĮĲȘȢȞȦĲȚĮȓĮȢȠįȠȪ

ǹʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȓĮ
ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
 ǹȣȤİȞȠıʌȠȞįȣȜȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
 ǼȞįȠțȡĮȞȚĮțȒʌĮșȠȜȠȖȓĮ
 ǿıȤĮȚȝȚțȒțĮȡįȚĮțȒȞȩıȠȢ
 ȀĮȡțȓȞȠȢĲȠȣʌȞİȪȝȠȞĮ

ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȐǹȓĲȚĮ
 ǿȞȠȝȣĮȜȖȓĮ
 ǼȡȣșȘȝĮĲȫįȘȢȜȪțȠȢ
 ȇİȣȝĮĲȠİȚįȒȢĮȡșȡȓĲȚįĮ
 ȊʌȠșȣȡİȠİȚįȚıȝȩȢ
 ȈțȜȒȡȣȞıȘțĮĲȐʌȜȐțĮȢ
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ɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɇɅɃɁɃɇ










/͘ɈȰɂȻɁɃɀȸɇȸɈɃɉɅɃɁɃɉ

ȸʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐɶʀʆɸʏɲɿʅɸɷɿɳʔʉʌɲʃʌɿʏɼʌɿɲ;ɹʆʏɲʍɻ͕ɷɿɳʌʃɸɿɲ͕ɸʆʏʊʋɿʍɻ͕ʔʐͲ
ʍɿʉͲʋɲɽʉʄʉɶʀɲʃ͘ɲ͘Ϳ͘Ƀɿʍʐʆɼɽɸɿʎɸʆʖʌɼʍɸɿʏʑʋʉɿʋʊʆʉʐɸʀʆɲɿ;ɸɿʃʊʆɲϭͿ͗


x Ȱʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ;EŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƉĂŝŶͿʹɌʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ɃʋʊʆʉʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼɼɷʐʆɻʏɿʃɼɴʄɳɴɻʅɻͲʆɸʐʌɿʃʉʑɿʍʏʉʑΘʉʔɸʀʄɸʏɲɿ
ʍʏɻʆɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆʋʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɷɿɲʍʋɲʌʅɹʆʉɿʍɸʊʄɲʏɲʊʌɶɲʆɲ͘
ɃʊʌʉʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɶɿɲʆɲʋɸʌɿɶʌɳʗɸɿʏʉʆʋʊʆʉʋʉʐʍʐʅɴɲʀʆɸɿʅɸʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼʄɸɿͲ
ʏʉʐʌɶʀɲ͕ʍɸɲʆʏʀɽɸʍɻʅɸʏɻʅɻʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍʏʉʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ͕ʏʉʐʍʘͲ
ʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘


x ɁɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎɼɁɅͲɅʊʆʉʎ;EĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶͿʹɅɲɽʉʄʉɶɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ɃʋʊʆʉʎʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊɴʄɳɴɻɼʆʊʍʉʏʉʐʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲͲ
ʏʉʎɸʀʏɸʋɸʌɿʔɸʌɿʃɳ;ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʎɁɅͲɅʊʆʉʎͿɸʀʏɸʃɸʆʏʌɿʃɳ;ʃɸʆʏʌɿʃʊʎɁɅͲɅʊʆʉʎͿ͘
ɀʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊɴʄɳɴɻʍɸʃɳɽɸʍɻʅɸʀʉʏʘʆʆɸʐʌɿʃʙʆʉɷʙʆ͕ɲʋʊʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎ
ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ;ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʀɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎͿʅɹʖʌɿʏʉʐʎʔʄʉɿʁʃʉʑʎʆɸʐʌʙʆɸʎʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͘
9 ȾɸʆʏʌɿʃʊʎɁɅͲɅʊʆʉʎ;ĞŶƚƌĂůƉĂŝŶaϭϬйͿ
Ƀ ʋʊʆʉʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɴʄɳɴɻ ɼ ʆʊʍʉ ʏʉʐ ʃɸʆʏʌɿʃʉʑ ʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼͲ
ʅɲʏʉʎ;ɸɶʃɹʔɲʄʉʎʃɲɿʆʘʏɿɲʀʉʎʅʐɸʄʊʎͲɁɀͲͿ͘
9 ɅɸʌɿʔɸʌɿʃʊʎɁɅͲɅʊʆʉʎ;WĞƌŝƉŚĞƌĂůŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶaϵϬйͿ
Ƀ ʋʊʆʉʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɴʄɳɴɻ ɼ ʆʊʍʉ ʏʉʐ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑ ʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑ ʍʐͲ
ʍʏɼʅɲʏʉʎ;ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʆɸʑʌʉ͕ɶɳɶɶʄɿʉʌɲʖɿɲʀɲʎʌʀɺɲʎͿ͘


x ɀɿʃʏʊʎʋʊʆʉʎ
ɇʐʆʑʋɲʌʇɻɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʃɲɿʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘









ȵɿʃʊʆɲϭ͘Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘


ɃɁɅͲɅʊʆʉʎɸʀʆɲɿɹʆɲʃʄɿʆɿʃʊʍʑʅʋʏʘʅɲʃɲɿʊʖɿɷɿɳɶʆʘʍɻ͕ʏʉʉʋʉʀʉɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆʋɲʌʉʐͲ
ʍʀɲʅɿɲʎʍɲʔʉʑʎɴʄɳɴɻʎɼʆʊʍʉʐʋʉʐʆɲɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀʃɲɽɿɸʌʘʅɹʆɲʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɳɷɿɲɶʆʘʍʏɿͲ
ʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ͘
Ƀ ʊʌʉʎ ɴʄɳɴɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɸʀʏɸ ʊʏɲʆ ʉɿ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʋɿͲ
ʍʏʉʋʉɿʉʑʆʅɿɲʍɲʔɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʀʏɸʊʏɲʆʐʋɳʌʖɸɿɸʅʔɲʆɹʎʏʌɲʑʅɲ͘
Ƀ ʊʌʉʎ ʆʊʍʉʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʊʏɲʆ ʏʉ ɲʀʏɿʉ ʏɻʎ ɴʄɳɴɻʎ ɸʀʆɲɿ ɶʆʘʍʏʊ ;ʋ͘ʖ͘ ɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊ
ɸʋɸɿʍʊɷɿʉ͕ʍɲʃʖɲʌʙɷɻʎɷɿɲɴɼʏɻʎʃʄʋͿ͘
Ʌʉʄʄɹʎ ʔʉʌɹʎ ʉ ʊʌʉʎ ɁɅͲɅʊʆʉʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ʊʏɲʆ ɼ ʏʉ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ;ʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼ
ʆɸʐʌɲʄɶʀɲͿɼɻʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɼʃʄɿʆɿʃɼɸʅʔɳʆɿʍɻ;ʆɸʐʌɲʄɶʀɲʏʌɿɷʑʅʉʐͿʃɲʄʑʋʏʉʐʆʏɻɷɿɳͲ
ɶʆʘʍɻ;/^WͿ͘

Ɉʉʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ;ɸɿʃʊʆɲϮͿ


Ɉʉʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊ͗
 Ɉɲʋɸʌɿʔɸʌɿʃɳʆɸʑʌɲʃɲɿʏɿʎɸʄɸʑɽɸʌɸʎɲʋʉʄɼʇɸɿʎʏʉʐʎ͘
 Ɉɲɶɳɶɶʄɿɲʍʏɿʎʌɲʖɿɲʀɸʎʌʀɺɸʎʏʘʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆʆɸʑʌʘʆ͘
 ɈʉʉʋʀʍɽɿʉʃɹʌɲʎʏʉʐɁɀʅɸʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎʏʉʐ͘
 Ɉɻʆʘʏɿʉɽɲʄɲʅɿʃɼʉɷʊʃɲɿʏʉɽɳʄɲʅʉ͘
 Ɉɻʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɴʌɸɶʅɲʏɿʃʉʑʄʉɴʉʑ͘

ȵʄɹɶʖɸɿʏɿʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʋʉʐʐʔʀʍʏɲʏɲɿʏʉʍʙʅɲɲʋʊʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʃɲɿʊʖɿʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀͲ
ɸʎʋʉʐɷɹʖɸʏɲɿʏʉɳʏʉʅʉɲʋʊʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ;ʊʋʘʎʊʌɲʍɻ͕ɲʃʉɼͿ͘Ⱦɲʄʑʋʏɸɿʏɿʎʍʘʅɲʏɿʃɹʎ
ɲɿʍɽɼʍɸɿʎʃɲɿɸʋɿʏʌɹʋɸɿʍʏʉʆʉʌɶɲʆɿʍʅʊʆɲɲɿʍɽɳʆɸʏɲɿʏɻʆɲʔɼ͕ʏɿʎɷʉʆɼʍɸɿʎ͕ʏʉʆʋʊʆʉ͕ʏɻ
ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ ʏɻ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʃ͘ɲ͘ ȳɿɲ ʆɲ ʏʉ ɸʋɿʏʑʖɸɿ ɷɿɲɽɹʏɸɿ
ʏʉʐʎ ɲʆɳʄʉɶʉʐʎ ɲɿʍɽɻʏɼʌɸʎ ɷɿɲʍʋɲʌʅɹʆʉʐʎ ʍɸ ʉʄʊʃʄɻʌʉ ʏʉ ʍʙʅɲ͘ ȴɿɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿͲ
ʔɸʌɿʃʊʃɲɿʃɸʆʏʌɿʃʊ͘

ȰȻɇȺȸɇȵȻɇ
ϭ͘ɇʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ
 Ȱʔɼ
 Ȼɷɿʉɷɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ
 Ⱥɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ
 ɅɃɁɃɇ
Ϯ͘Ʉʌɲʍɻ
ϯ͘ȰʃʉɼͬȰʀʍɽɻʍɻɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎ
ϰ͘ȳɸʑʍɻ
ϱ͘Ʉʍʔʌɻʍɻ


ȵɿʃʊʆɲϮ͘ɇʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊʆɸʐʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͘



ȻȻ͘ȵȻɇȰȳɏȳȸɇɈȸɌɉɇȻɃȿɃȳȻȰɈɃɉɅɃɁɃɉ

ɅɸʌɿʔɸʌɿʃɹʎɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎʀʆɸʎȰɷ͕ʃɲɿȰɴ


Ⱦɳɽɸ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼ ʀʆɲ ɹʖɸɿ ʏɲ ɷɿʃɳ ʏɻʎ ʉʌɶɲʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʄʄɻͲ
ʄʉʐʎʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͘ɇʏɿʎɸʄɸʑɽɸʌɸʎɲʋʉʄɼʇɸɿʎʏʘʆɿʆʙʆʃɲɿȰɷʐʋɳʌʖʉʐʆʉɿɷʀɲʐʄʉɿdZWsϭ͕
ʋʉʐɸʄɹɶʖʉʐʆʏʉʆʋʊʆʉʃɲɿʏɻɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ͘

9 ȼʆɸʎ;ɲʅʑɸʄɸʎ͕ʏɲʖʑʏɻʏɲϬ͕ϱͲϮŵƐĞĐ͕ɷɿɳʅɸʏʌʉʎϬ͕ϮͲϭ͕ϱʅŵͿ
ɀɸʏɲʔɹʌʉʐʆʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʏʉʐɷɿɳʖʐʏʉʐʃɲɿɴʑɽɿʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏɻʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎʃɲɿʏʉʐ
ʃʆɻʍʅʉʑ͘ɀɸʏɲʔɹʌʉʐʆʅʊʆʉʅɸɶɳʄʉʐɷʐʆɲʅɿʃʉʑɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘ȰʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉϳϬй
ʏʘʆɿʆʙʆʏʉʐʋʊʆʉʐʃɲɿʔɹʌʉʐʆʍʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɳʏʉʐʎʃɲʏɳʄʄɻʄɲʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎʋʌʘʏɸʂͲ
ʆɸʎʋʉʐʋɲʀɺʉʐʆʌʊʄʉɷɿɲʑʄʘʆɼɲʆʏʄɿʙʆɿʊʆʏʘʆɼɸɿɷɿʃʙʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ʃɳʋʉɿʉɿɲʋʊʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎɸʀʆɲɿʉɿʐʋʉɷʉʖɸʀʎʏʉʐʋʊʆʉʐɼɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͘Ƀɿʀʆɸʎɸʀʆɲɿɷɿɲʍʋɲʌʅɹʆɸʎʃɲɿ
ʍɸʋʉʄʄɳɸʍʘʏɸʌɿʃɳʊʌɶɲʆɲ͘

9 ȼʆɸʎȰɷ;ɸʅʅʑɸʄɸʎ͕ʏɲʖʑʏɻʏɲϱͲϯϬŵƐĞĐ͕ɷɿɳʅɸʏʌʉʎϭͲϱʅŵͿ
ɀɸʏɲʔɹʌʉʐʆʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʏʉʐʉʇɹʉʎɸʍʏɿɲʍʅɹʆʉʐʋʊʆʉʐʃɲɿʏɻʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ͘ɀʋʉͲ
ʌʉʑʆʆɲʅɸʏɲʔɹʌʉʐʆʃɲɿʅɿʃʌʉʑɷʐʆɲʅɿʃʉʑɻʄɸʃʏʌɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘

9 ȼʆɸʎȰɴ;ɸʅʅʑɸʄɸʎʀʆɸʎ͕ʏɲʖʑʏɻʏɲϯϱͲϳϱŵƐĞĐ͕ɷɿɳʅɸʏʌʉʎϲͲϭϮʅŵͿ
ɀɸʏɲʔɹʌʉʐʆʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʏʘʆʅɻʖɲʆʉɲɿʍɽɻʏɼʌʘʆ͘Ɍʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ͕ɻɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ɿʆʙʆ ɲʐʏʙʆ ɷɸ ɷɿɸɶɸʀʌɸɿ ʏʉʐʎ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ɳʄɶʉʐʎ ʏʉʐ ʉʋʀʍɽɿʉʐ ʃɹʌɲʏʉʎ͘ Ʉʅʘʎ͕ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻʉɿʀʆɸʎȰɴʅʋʉʌʉʑʆʆɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɻʆɸʃɷɼʄʘʍɻɁɅͲɅʊʆʉʐ͘


ȰȿȳȰȻɇȺȸɇȻȰ


Ƀʊʌʉʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸɿʏɿʎʆɸʐʌʘʆɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿʋʌʉʙɽɻʍɻʎʏʘʆ
ɴʄɲʋʏɿʃʙʆ ɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ ;ʅɻʖɲʆɿʃɳ͕ ɽɸʌʅɿʃɳ͕ ʖɻʅɿʃɳͿ͘ ȸ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʅɸ
ʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉʃɲɿɻɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɸʇɸʄʀʍʍɸʏɲɿʍɸϰʍʏɳɷɿɲ;ɸɿʃʊʆɲϯͿ͘

ϭ͘ɀɸʏɲʏʌʉʋɼ;dƌĂŶƐĚƵĐƚŝŽŶͿ


ȵʀʆɲɿɻʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͘
ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲʏɲɴʄɲʋʏɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɲʆɿʖʆɸʑʉʆʏɲɿʃɲɿʅɸʏɲʏʌɹʋʉʆʏɲɿ
ʍɸɻʄɸʃʏʌɿʃɳɷʐʆɲʅɿʃɳɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉʐʎɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ʋʉʐɸʀʆɲɿʉɿɸʄɸʑɽɸʌɸʎʏɸʄɿʃɹʎɲͲ
ʋʉʄɼʇɸɿʎʏʘʆʋʌʘʏʉɶɸʆʙʆȰɷʃɲɿɿʆʙʆ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʘʆɿʆʙʆʏʉʐʋʊʆʉʐʏʌɿʙʆɸɿͲ
ɷʙʆɷʀɲʐʄʉɿɿʊʆʏʘʆʋɲʀɺʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃʊʌʊʄʉ͗
x Ƀɿɽɸʌʅʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿʅɻɸɿɷɿʃʉʀɷʀɲʐʄʉɿɿʊʆʏʘʆ;dZWsͿ
x Ƀɿɻʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɷʀɲʐʄʉɿʆɲʏʌʀʉʐ;EĂǀͿ
x Ƀɿɻʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɷʀɲʐʄʉɿʃɲʄʀʉʐ;<ǀͿ͘

Ƀɿɽɸʌʅʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿʅɻɸɿɷɿʃʉʀɷʀɲʐʄʉɿɿʊʆʏʘʆ;dZWsͿͲɃɿdZWsϭ
Ƀɿ dZWs ɸʀʆɲɿ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʋʌʘʏɸʁʆʙʆ ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉ ʅɸ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʆʉʀɶʉʐʆ
ʃɲɿʆɲʃʄɸʀʆʉʐʆɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻɷʌɳʍɻɷɿɲʔʊʌʘʆɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆʃɲɿʆɲɲʔɼʆʉʐʆʆɲʋɸʌʆʉʑʆ
ʍʏʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊʏɻʎʆɸʐʌɿʃɼʎʀʆɲʎɿʊʆʏɲɲʍɴɸʍʏʀʉʐ͕ɿʊʆʏɲʅɲɶʆɻʍʀʉʐʃɲɿʅɸʌɿʃɳɿʊʆʏɲʆɲʏʌʀͲ
ʉʐ͘ɃʋɿʉɶʆʘʍʏʊʎɷʀɲʐʄʉʎɸʀʆɲɿʉdZWsϭ͕ʋʉʐɲʆɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿʃʐʌʀʘʎʍʏʉʐʎɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ
ʏʘʆ ɿʆʙʆ  ʏʘʆ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆ ʆɸʑʌʘʆ͕ ɲʄʄɳ ɹʖɸɿ ɸʆʏʉʋɿʍɽɸʀ ʃɲɿ ʍʏʉ ȾɁɇ͘ Ɉʉ ʃɲʏɿʊʆ ʋʉʐ ɸͲ
ʄɹɶʖɸɿʉdZWsϭɸʀʆɲɿʏʉɲʍɴɹʍʏɿʉ͘ȵʀʆɲɿʉɴɲʍɿʃʊʎɷʀɲʐʄʉʎʋʉʐɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿʍʏɻʅɸʏɳɷʉʍɻ
ʃɲɿʏɻʆʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʍɻʅɳʏʘʆʋʊʆʉʐ͕ʊʋʘʎɻɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʃɲɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎʖɻʅɿʃɹʎʉʐͲ
ʍʀɸʎ;ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɸʎ͕ʉʇɹɲ͕ʃɲʗɲʁʃʀʆɻʃɲɿʋʉʄʄɳɳʄʄɲɲʄɶɸɿʆɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲͿ͘





ȸʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɷʀɲʐʄʉɿɁɲʏʌʀʉʐ;EĂǀͿ
ɃɿɷʀɲʐʄʉɿEĂǀɸʀʆɲɿɳɽʌʉɿʍʅɲʋʌʘʏɸʁʆɿʃʙʆʅʉʌʀʘʆɸʆʏɲɶʅɹʆʉʍʏɻʆʃʐʏʏɲʌɿʃɼʅɸʅɴʌɳͲ
ʆɻʏʘʆʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆ͘ɉʋɳʌʖʉʐʆϵɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʀɷʀɲʐʄʉɿʆɲʏʌʀʉʐ͕ɲʄʄɳɲʐʏʉʀʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹͲ
ʖʉʐʆʍʏʉʆʋʊʆʉɸʀʆɲɿʉɿEĂǀϭ͘ϯ͕ɁĂǀϭ͘ϳ͕EĂǀϭ͘ϴʃɲɿEĂǀϭ͘ϵ͘Ƀʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎʏʉʐʎʌʊʄʉʎ
ɸʀʆɲɿɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʃɲɿ͕ʃʐʌʀʘʎ͕ɻʅɸʏɳɷʉʍɻʏʘʆ ɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ ʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ɇɸʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆ ʆɸʑʌʘʆ ʉɿ ʋʐʌɼʆɸʎ ʏʘʆ ʍʘʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʋʉʐ ɲͲ
ʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɲɶɳɶɶʄɿɲʏʘʆʉʋʀʍɽɿʘʆʌɿɺʙʆɷɿɸɶɸʀʌʉʆʏɲɿʃɲɿʋɲʌɳɶʉʐʆɳʔɽʉʆʉʐʎɷɿɲʑͲ
ʄʉʐʎʆɲʏʌʀʉʐʃɲʏɳʅɼʃʉʎ ʏʘʆɷɸʆɷʌɿʏʙʆʃɲɿʏʘʆ ʆɸʐʌɲʇʊʆʘʆʏʉʐʎ͘ Ȱʐʏʊʉɷɻɶɸʀ ʍɸʐʋɸʌͲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʃɲɿʐʋɸʌɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʏʉʐʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘

ȸʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɷʀɲʐʄʉɿȾɲʄʀʉʐ;ȾǀͿ
ɈɲʆɸʐʌɿʃɳʃʑʏʏɲʌɲʋʉʐɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɲɶɳɶɶʄɿɲʏʘʆʉʋʀʍɽɿʘʆʌɿɺʙʆʋɲʌɳɶʉʐʆɷɿɲʑͲ
ʄʉʐʎ ʃɲʄʀʉʐ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɷɿɲʍʋɸʀʌʉʐʆ ʃɲʏɳ ʅɼʃʉʎ ʏʘʆ ɷɸʆɷʌɿʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɸʐʌɲʇʊʆʘʆ
ʏʉʐʎ͘ɃʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎʌʊʄʉʎʏʘʆȾǀɸʀʆɲɿʆɲʍʏɲʅɲʏʉʑʆʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɷʐʆɲʅɿʃʉʑɸʆɹʌɶɸɿͲ
ɲʎ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿȾǀɷɸʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʃɲʆʉʆɿʃɳʏʊʏɸɹʖʉʐʅɸʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʏʉʐ
ʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ɇʐʆɸʋʙʎ͕ʅɸʏɳʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʏʉʐɷʐʆɲͲ
ʅɿʃʉʑɸʆɹʌɶɸɿɲʎʏɻʎʙʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐɲʋʊʏʉʐʎɷɿɲʑʄʉʐʎdZWsϭ͕ɲʃʉʄʉʐɽɸʀɻʅɸʏɳɷʉʍɻʏʉʐ
ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎɲʋʊʏʉʐʎɷɿɲʑʄʉʐʎEĂǀʃɲʏɳʅɼʃʉʎʏʘʆɷɸʆɷʌɿʏʙʆʃɲɿʆɸʐʌɲʇʊʆʘʆʏʘʆʋɸʌɿͲ
ʔɸʌɿʃʙʆʆɸʑʌʘʆʋʌʉʎʏʉȾɁɇʃɲɿʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉʍʏɲʅɲʏɳʅɸʋɲʌɹʅɴɲʍɻʏʘʆɷɿɲʑʄʘʆȾǀ͘

Ϯ͘ɀɸʏɲɴʀɴɲʍɻ;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͿ


Ⱦɲʄʑʋʏɸɿʏɻʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʅɸʏɻʅʉʌʔɼɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆɷʐʆɲʅɿʃʙʆ͕ʅɹʍʘʏʉʐʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻͲ
ʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʍʏɲʉʋʀʍɽɿɲʃɹʌɲʏɲʏʉʐɁɀ;ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʍʏɳɷɿʉȻͿ
ʃɲɿɲʋʊɸʃɸʀ͕ɷɿɲʅɹʍʉʐɲʆɿʊʆʏʘʆɷɸʅɲʏʀʘʆ;ʆʘʏɿʉɽɲʄɲʅɿʃɼʉɷʊʎͿ͕ʔʏɳʆɸɿʍʏɲɲʆʙʏɸʌɲʃɹͲ
ʆʏʌɲʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐͲɽɳʄɲʅʉʎ͕ʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼͲ;ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʍʏɳɷɿʉȻȻͿ͘

Ƀɿʍʐʆɳʗɸɿʎʏʉʐʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎ
Ƀɿ ʆɸʐʌɳʇʉʆɸʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆ ʆɸʑʌʘʆ ʍʏɲ ɶɳɶɶʄɿɲ ʏʘʆ ʉʋʀʍɽɿʘʆ ʌɿɺʙʆ ʍʐʆɲʆʏʉʑʆ
ʏʉʐʎ ɷɸʆɷʌʀʏɸʎ ʏʘʆ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʍʏɻ ʔɲɿɳ ʉʐʍʀɲ ʏʘʆ ʉʋʀʍɽɿʘʆ ʃɸʌɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɹʏʍɿ ʅɸʏɲʔɹʌɸʏɲɿ ʏʉ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʍʏʉ Ɂɀ ʃɲɿ ɲʋʊ ɸʃɸʀ ʍʏʉ ɽɳʄɲʅʉ ʏʉʐ
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͘ȸʍʐʆɳʆʏɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿʅɸʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎ͘ɇʏʉʐʎʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎʏʉʐʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʉʑ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʍʐʆɳʗɸʘʆ ɲʆɼʃʉʐʆ ʃɲɿ ʉɿ ɷʀɲʐʄʉɿ ɲʍɴɸʍʏʀʉʐ ʃɲɿ ʃʐʍʏʀɷɿɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ
ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ͘ ɇʏʉʐʎ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎ ʏʉʐ ʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʉʑ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʍʐʆɳʗɸʘʆ
ɲʆɼʃʉʐʆʉɿʐʋʉɷʉʖɸʀʎʏʘʆʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆ;ʆɸʐʌʉʃɿʆʀʆɻʎ͕ED͕Ɂȵʃɲɿʋʉʄʄʉʀɳʄʄʉɿ͕
ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲͲɷɿɸɶɸʌʏɿʃɼɼʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃɼͲʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀɻʃɳɽɸʍʑʆɲʗɻͿ͘
ȸʔɲɿɳʉʐʍʀɲʏʉʐʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎʏʉʐɁɀɸʀʆɲɿʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻʍɸɷɿɲʃʌɿʏɹʎɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ͕
ʋʉʐ ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʍʏɿɴɳɷɸʎ ɼ ʋɹʏɲʄɲ ;Ȼ ɹʘʎ ɍͿ͘ Ƀɿ ʍʏɿɴɳɷɸʎ Ȼ ɹʘʎ sȻ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʐʆ ʏʉ ʉʋʀʍɽɿʉ
ʃɹʌɲʎʃɲɿɹʖʉʐʆʍʖɹʍɻʃɲɿʅɸʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ɀɹʍɲʍʏɿʎʍʏɿɴɳɷɸʎɲʐʏɹʎɴʌʀͲ
ʍʃʉʆʏɲɿɷɿɸɶɸʌʏɿʃʉʀʃɲɿɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʉʀʆɸʐʌʙʆɸʎ͕ɳʔɽʉʆɸʎʍʐʆɳʗɸɿʎ͕ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʃʑʏͲ
ʏɲʌɲʋʉʐʋʌʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʃɲɿʅɸʏɲʔɹʌʉʐʆʋʌʉʍɲɶʘɶɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʍɸʐʗɻʄʊʏɸʌɲʃɹʆʏʌɲ͘


ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ ȸ ʍʏɿɴɳɷɲ s ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʆɸʐʌɿʃɳ ʃʑʏʏɲʌɲ ;tZE ɼ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ɸʐʌɹʉʎ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑͿ
ʋʉʐɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍɸɲʄɶɸɿʆɳʃɲɿʅɻɲʄɶɸɿʆɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʃɲɽʙʎʃɲɿʍɸɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɲʋʊ
ʍʋʄɲʖʆɿʃɹʎʀʆɸʎ͘Ƀʌʊʄʉʎʏʉʐʎɸʀʆɲɿʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍɲʆɶɸʆɿʃʊʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʋɲɶʌʑʋʆɻʍɻʎ
ʃɲɿ ʍɲʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏʘʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ͘ Ƀ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɲʐʏʊʎ ʃɲʄɸʀʏɲɿ
ɷɿɳʖʐʏʉʎ ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʉʐ ɸʋʙɷʐʆʉʐ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ ;E/͗ ŝĨĨƵƐĞ EŽǆŝŽƵƐ
/ŶŚŝďŝƚŽƌǇŽŶƚƌŽůͿʃɲɿɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʍʐʆɳʔɸɿɲʅɸʏɲʃʑʏʏɲʌɲʏɻʎʍʏɿɴɳɷɲʎȻȻ͘

Ƀɿɻʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɷʀɲʐʄʉɿɲʍɴɸʍʏʀʉʐ
Ȱʋʉʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊϰʐʋʉʉʅɳɷɸʎʅʉʌʀʘʆ͕ʏɻʆɲϭ͕ʏɻʆɲϮɷ͕ʏɻʆɴϭͲϰʃɲɿʏɻɶ͘ȸʐʋʉʉʅɳɷɲ
ɲϮɷʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʙʍɸʘʆ͘




Ƀɿʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ
ȵʀʆɲɿʉʐʍʀɸʎʋʉʐʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿʃɲɿɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿʍɸʃʐʍʏʀɷɿɲʍʏʉʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ʍʑʆɲʗɻʎ͘ Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ ʏʉ ɷʐʆɲʅɿʃʊ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕
ɷɿɲʅɹʍʉʐʏɻʎɸɿʍʌʉɼʎʏʉʐɲʍɴɸʍʏʀʉʐ͕ʋʌʉʃɲʄɸʀʌɼʇɻʏʘʆʃʐʍʏɿɷʀʘʆʃɲɿɲʋɹʃʃʌɿʍɻʆɸʐʌʉͲ
ʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼ͕ʉʌʊʄʉʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆɸʀʆɲɿɻʍʑʆɷɸʍɼʅɸʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿͲ
ʖʉʐʋʉɷʉʖɹɲʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃɳʃɲɿɻʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʍɻʅɳʏʘʆ͘
x ȴɿɸɶɸʌʏɿʃʉʀ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ͗ ɶʄʉʐʏɲʅɿʃʊ͕ ʉʐʍʀɲ W͕ Ʌɸʋʏʀɷɿʉ ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉ ʅɸ ʏʉ ɶʉʆʀͲ
ɷɿʉʃɲʄʍɿʏʉʆʀʆɻʎ;'ZWͿ͕ʆɿʏʌɿʃʊʉʇɸʀɷɿʉ;ɁɃͿʃ͘ɲ͘
x Ȱʆɲʍʏɲʄʏɿʃʉʀʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ͗ɸʆɷʉɶɸʆɼʉʋɿʉɸɿɷɼ͕ʆʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻ;ɁȵͿ͕ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻ
;ϱͲȸɈͿ͕ɶͲɲʅɿʆʉɴʉʐʏʐʌɿʃʊʉʇʑ;'Ϳʃ͘ɲ͘

ϯ͘Ȱʆʏʀʄɻʗɻ;WĞƌĐĞƉƚŝŽŶͿ


ȾɲʄʑʋʏɸɿʏɻʆɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻͲɲʆʏʀʄɻʗɻʏʉʐɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏʉɸʀɷʉʎʏʉʐ͕ʏɻʆɹʆʏɲͲ
ʍɼʏʉʐ͕ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɳʏʉʐ͕ʏɻʖʌʉɿɳʏʉʐʃɲɿʔʐʍɿʃɳʏɻʆɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʅɸʏɻʅʉʆɲɷɿʃɼʗʐʖʉͲ
ʄʉɶʀɲʏʉʐɲʏʊʅʉʐʃɲɿʏɻʆɸʋɹʆɷʐʍɼʏʉʐʅɸʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɲʆʏʀɷʌɲʍɻ;ɽʐʅʊʎ͕ʔʊɴʉʎʃʄʋͿ͘
ȸʐʋʉʃɸɿʅɸʆɿʃɼʃɲɿʅʉʆɲɷɿʃɼʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲʋʉʐɲʆʏɿʄɲʅɴɲʆʊʅɲʍʏɸʍɲʆʋʊʆʉ͘

ϰ͘Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ;DŽĚƵůĂƚŝŽŶͿ


ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ʙʍɸʘʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɷɿɲʅɹʍʉʐʋʉɿʃʀʄʘʆʆɸʐʌʘʆɿʃʙʆɸʋɿɷʌɳʍɸʘʆ͘
ɃʋʊʆʉʎʏʌʉʋʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏɲʉʋʀʍɽɿɲʃɹʌɲʏɲʏʉʐɁɀɲʋʊ͗
9 ȴɿɲʆɸʐʌʙʆɸʎ ʏɻʎ ʋɻʃʏʘʅɲʏʙɷʉʐʎ ʉʐʍʀɲʎ ;ɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʆʉʐʆ ɸʆɷʉɶɸʆɼ ʉʋɿʉɸɿɷɼ ʋʉʐ
ɷʌʉʐʆ ʍɸ ʉʋɿʉɸɿɷɸʀʎ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ ɸʅʋʉɷʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ^Ɇ Θ 'ůƵƚ ʃɲɿ ʌʐɽʅʀͲ
ɺʉʐʆ͕ɹʏʍɿ͕ʏɻʆɲʆɿʉʑʍɲʙʍɻɷʌʙʆʏɲʎɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃɳʍʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎʅɸʏɲʇʑϭʉʐΘϮʉʐʆɸʐͲ
ʌʙʆɲͿ͕ ʋʉʐ ʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ  ʃɲʏɿʉʐʍʙʆ ʉɷʙʆ
;ʃɲʏɿʉʑʍɲʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻͿʃɲɿʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆɿʆʙʆʋʌʉʎʏʉɁɀ;ɽɸʘʌʀɲ ɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʋʑͲ
ʄɻʎͿ͘
 ʆɸʐʌʉɶʄʉɿɲʃɳʃʑʏʏɲʌɲʏʉʐɁɀ͘
ȸɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʊʄʘʆɲʐʏʙʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʋɻʌɸɳʍɸɿʏɻʆ͞ɸʃʌʉɼ͟ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʙʍɸʘʆ
ɲʋʊʏɲʉʋʀʍɽɿɲʃɹʌɲʏɲʏʉʐɁɀ͘


Ʉʍʉʆɲʔʉʌɳʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʐʋɳʌʖʉʐʆʍʏɻʆʃʐʏʏɲʌɿʃɼɸʋɿʔɳʆɸɿɲ
ʏʘʆ ʆɸʑʌʘʆ ɸɿɷɿʃʉʀ ɼͬʃɲɿ ʃʉɿʆʉʀ ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɲʄɶʉɶʊʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ;ʋʌʉʍʏɲͲ
ɶʄɲʆɷʀʆɸʎ͕ ɴʌɲɷʐʃɿʆʀʆɻ͕ ɿʍʏɲʅʀʆɻ ʃ͘ɲ͘Ϳ͘ Ƀɿ ʉʐʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆ ʏʉʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʋʉɷʉʖɹɲ͕ʉʉʋʉʀʉʎɷʌʙʆʏɲʎʍʏʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊʏʉʐʃʐʏʏɳʌʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɻʆʋɲʌɲͲ
ɶʘɶɼ ʋʌʘʏɸʁʆɿʃɼʎ ʃɿʆɳʍɻʎ Ȱ͘ ȸ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷʌʙʆʏɲʎ ʍʏʉ ɷʀɲʐʄʉ EĂǀ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʋɿʋʘʅɲʏɿͲ
ʍʅɹʆʉʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ɲʋʊ ʃɳʋʉɿʉ ɲʅɿʆʉʇʑ ɷɿɲʄʑɸɿ ʏʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɲʅɿʆʉʇʑ ʃɲɿ ʏʉʆ ɲʆʉʀɶɸɿ͘
ȶʏʍɿ͕ɹʄʃʉʆʏɲɿʏɲEĂнʃɲɿɷɿɲʋɸʌʆʉʑʆʍʏʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊʏʉʐʆɸʐʌɿʃʉʑʃʐʏʏɳʌʉʐ͘Ȱʆʏɿɽɹʏʘʎ͕ʏɲ
ɿʊʆʏɲ<нɸʀʆɲɿɲɷʑʆɲʏʉʆɲɸɿʍɹʄɽʉʐʆʄʊɶʘʅɸɶɹɽʉʐʎ͘ɀɸɲʐʏʊʏʉʅɻʖɲʆɿʍʅʊɽɸʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊɻʌɸʅʀɲʎʍʏʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊʏʉʐʆɸʑʌʉʐɶɿɲɸʄɳʖɿʍʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͘ȸɲʄʄɲɶɼ
ɲʐʏɼɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʘʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʃʔʊʌʏɿʍɻ;ɸʃʋʊʄʘʍɻͿʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉɸʌɹɽɿʍʅɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
ȸʏɸʄɸʐʏɲʀɲʉɷɸʑɸɿʋʌʉʎʏʉʃɹʆʏʌʉʏʉʐʃʐʏʏɳʌʉʐ͕ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʙʆʏɲʎɻʄɸʃʏʌɿʃɳʏʉʐʎɸʋʊʅɸͲ
ʆʉʐʎɷɿɲʑʄʉʐʎEĂǀ͘ȶʏʍɿ͕ɹʆɲɸʌɹɽɿʍʅɲɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʔʏɳʆɸɿʍʏʉʆʋʐʌɼʆɲʏʉʐʆɸʐʌɿͲ
ʃʉʑʃʐʏʏɳʌʉʐʃɲɿɲʋʊɸʃɸʀʍʏʉʆɸʐʌɳʇʉʆɲʃɲɿʍʏʉʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲʏɻʎʍʑʆɲʗɻʎʏʉʐ
Ɂɀʍɲʆɻʄɸʃʏʌɿʃʊɸʌɹɽɿʍʅɲ͘ȸɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʃʔʊʌʏɿʍɻʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɷɿɲʆʉʀɶɸɿʏʉʐʎɷɿɲʑͲ
ʄʉʐʎɲʍɴɸʍʏʀʉʐ͕ɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿɲʍɴɹʍʏɿʉʍʏʉʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲ͕ʊʋʉʐɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɲʅɿʏʉͲ
ʖʊʆɷʌɿɲʏɲʉʋʉʀɲʋɲʌɹʖʉʐʆɸʆɹʌɶɸɿɲɶɿɲʏɻɷɿɳʆʉɿʇɻʏʘʆʃʐʍʏɿɷʀʘʆʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʐʆ^Ɇʃɲɿ
ɶʄʉʐʏɲʅɿʃʊ͘ȸ^Ɇʃɲɿʏʉɶʄʉʐʏɲʅɿʃʊɸʇɹʌʖʉʆʏɲɿʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼ͕ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏɲʍʐͲ
ʆɲʋʏɿʃɳʅɸʏʉʐʎʐʋʉɷʉʖɸʀʎʏɻʎʆɸʐʌʉʃɿʆʀʆɻʎͲϭʃɲɿʏʉʐʎŶŽŶͲED;EͲŵĞƚŚǇůͲͲĂƐƉĂƌƚĂƚĞͿ͕
ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎʃɲɿʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɻɷɿɳʆʉɿʇɻʏʘʆɷɿɲʑʄʘʆʆɲʏʌʀʉʐʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃɳ͘ȸɲʋʊʏʉʅɻ
ɸʀʍʉɷʉʎʆɲʏʌʀʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʆɹɲɸʃʔʊʌʏɿʍɻɻʉʋʉʀɲʍɲʆɷʐʆɲʅɿʃʊɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕ʊʋʘʎʃɲɿʍʏɻʆ



ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͕ɽɲʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀɷɿɲʅɹʍʉʐʏʘʆʆʘʏɿʉɽɲʄɲʅɿʃʙʆʉɷʙʆʍʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎʏʉʐʏʌɿʏʉͲ
ɶɸʆʉʑʎʆɸʐʌʙʆɲʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͘


ȵɿʃʊʆɲϯ͘Ɍʐʍɿʉʄʉɶʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘






Ȼ//͘ɅȰȺɃɌɉɇȻɃȿɃȳȻȰɈɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ

ȸ ɴɲʍɿʃɼ ʃɲɿ ɻ ʃʄɿʆɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʊʏɿ ɻ ɴʄɳɴɻ ʆɸʑʌʉʐ ʉɷɻɶɸʀ ʍɸ ɷʌɲʅɲʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʍʏʉʆɸʐʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎʏʉɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆɲʋʊɳʄʄʉʐʎʏʑʋʉʐʎ
ʖʌʊʆɿʉʐ ʋʊʆʉʐ ʅɸ ɳɽɿʃʏʉ ʏʉ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ;ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎ ʋʊʆʉʎͿ͘ Ƀ ɁɅͲɅʊʆʉʎ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɿʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎɲʐʏɹʎ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎʏʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐɁɀʃɲɿʏʉʐ
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐʃɲɿʉɷɻɶʉʑʆʍɸʆɸʐʌʉʋʄɲʍʏɿʃɹʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʍɸɷɿɳʔʉʌɸʎɽɹʍɸɿʎ͘
ȰʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎʃɲɿɁɅͲɅʊʆʉʎɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɿʎʀɷɿɸʎʉɷʉʑʎ͘Ɉʉʅʊʆʉʋʉʐɲʄʄɳɺɸɿɸʀʆɲɿʏʉ
ʅɼʆʐʅɲ ʋʉʐ ʔʏɳʆɸɿ ʍʏʉʆ ɸɶʃɹʔɲʄʉ͘ Ɉɲ ʋʌʉʍɴɸɴʄɻʅɹʆɲ ʆɸʐʌɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʆʏɿɷʌʉʑʆ ɲʆʙͲ
ʅɲʄɲ ʍʏɲ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ɼ ɷɿɸɶɸʀʌʉʆʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɲ͘ Ɉɲ ɲʆʙʏɸʌɲ ɸɶʃɸʔɲʄɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɷɹʖʉʆʏɲɿ
ɷɿɲʍʏʌɸɴʄʘʅɹʆɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʋʊʏɿʎΗʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎΗʃɸʆʏʌʉʅʊʄɸʎʉɷʉʑʎɶɿɲʏɻʆʏɸʄɿͲ
ʃɼɲʆʏʀʄɻʗɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
Ƀɿ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʀ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ
ʏʉʐɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʃɲɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲ͘ɀɸʌɿʃʉʀɲʋʊɲʐʏʉʑʎ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʍʏʉʐʎ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑʎ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ;ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʀ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀͿ͕ ɸʆʙ
ɳʄʄʉɿʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʅɸʏɲɴʉʄɹʎʍʏʉȾɁɇ;ʃɸʆʏʌɿʃʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀͿ͘Ʌɲʌʊʄʉʋʉʐ
ʉɁɅͲɅʊʆʉʎɸʋɻʌɸɳɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻɴʄɳɴɻ͕ʐʋɳʌʖɸɿɻʐʋʊɽɸʍɻʊʏɿʉɿɴɲʍɿʃʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀʋʉʐ
ʏʉʆ ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ ʃɲɽʀʍʏɲʆʏɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉɿ ʏɻʎ ɴʄɳɴɻʎ͘ ȸ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʅɻʖɲʆɿͲ
ʍʅʙʆɸʅʋɸʌɿɹʖɸɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉʆɸʐʌʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿʆɸʐʌʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʏʘʆʆɸʐʌʙʆʘʆ͕
ʊʋʘʎ ɲʆɲʃɲʏɲʆʉʅɼ ɷɿɲʑʄʘʆͲʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ɸʆɷʉʃʐʏʏɳʌɿɲʎ ɲʋʉʃʌʐͲ
ʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏɻ ʍʑʆɽɸʍɻ ʋʌʘʏɸʁʆʙʆ͕ ʃʐʏʏɲʌɿʃʊ ɽɳʆɲʏʉ͕ ʃɿʆɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ
ɸʆɷʉʃʌɿʆɿʃʉʑʃɲɿɲʆʉʍʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ʅɸʏɲɴʉʄɹʎʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎʆɸʐʌʘʆɿʃɼʎɷʌɲͲ
ʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃ͘ɲ͘ ȸ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʆɲ ʅɸʏɲɴɳʄʄʉʐʆ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʎɸʇɲɿʏʀɲʎʏɻʎɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎʙʍɻʎʃɲʄɸʀʏɲɿʆɸʐʌʉʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ͘

Ɂɸʐʌʉʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ


ȵʀʆɲɿʉɿɲʄʄɲɶɹʎʍʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͕ʏɻʖɻʅɸʀɲʃɲɿʏɻɷʉʅɼʆɸʐʌʙʆʘʆʉɿʉʋʉʀɸʎʋʐʌʉɷʉʏʉʑͲ
ʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻ͘ȸʆɸʐʌʉʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʅɸʏɲɴʉʄɹʎʍɸʅʉʌɿɲʃɹʎɷɿͲ
ɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ;ɲʑʇɻʍɻ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ED ʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ ʋʉʐ ɷɿɸɶɸʀʌʉʐʆ ʏʉʐʎ
ʆɸʐʌʙʆɸʎɸʐʌɹʉʎɷʐʆɲʅɿʃʉʑͲtZEͿ͕ʍʏɻʆɹʃʔʌɲʍɻɷɿɲʑʄʘʆɿʊʆʏʘʆ;ʆɹʉɿɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑͲ



ʆʏɸʎɷʀɲʐʄʉɿɿʊʆʏʘʆɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆɹʃʏʉʋɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲͿʃɲɿʍɸɽɹʍɸɿʎɲʋʉʅʐɸʄʀʆʘʍɻʎ;ɲͲ
ʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ɲʆʙʅɲʄɸʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ ͲɸʔɳʗɸɿʎͲͿ͘ ȸ ʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ɲʐʏɼ ʏʉʐ ȾɁɇ
ʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʀʇɸɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʌʊʄʉʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʖʌʊʆɿʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ;ɸɿʃʊʆɲϰͿ͘
ɇɸʃʐʏʏɲʌɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ͕ɻʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐȾɁɇʔɲʀʆɸʏɲɿʆɲʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸɲʐʇɻʅɹʆɻʆɸʐͲ
ʌʉʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻɷɿɲʅɹʍʉʐʏʘʆEDʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͘ȾɲʏɳʄʄɻʄɻɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆͲɿʆʙʆʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɼʍɸɿʏʉʐʎɸʆɷʉʆɸʐʌʙʆɸʎʏʉʐʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎ͕ʋʌʉʃɲʄʙʆʏɲʎɲʋʊɲʐʏʉʑʎɹʃʄʐͲ
ʍɻ ɷɿɸɶɸʌʏɿʃʙʆ ɲʅɿʆʉʇɹʘʆ ;ʋʖ͘ ɲʍʋɲʌʏɳʍɻ͕ ɶʄʉʐʏɲʅɿʃʊͿ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɿɸɶɸʀʌʉʐʆ ʏʉʐʎ
tZɁʆɸʐʌʙʆɸʎ͕ɷɿɲʅɹʍʉʐʏʘʆEDʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͘ȸɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆEDʐʋʉɷʉʖɹʘʆ
ʋʐʌʉɷʉʏɸʀɹʆɲʆʃɲʏɲʌʌɳʃʏɻɶɸɶʉʆʊʏʘʆʋʉʐʉɷɻɶʉʑʆʍɸɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆtZEʏʉʐ
ʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎ͘ɉʋɳʌʖɸɿʍɻʅɲʆʏɿʃɼɲʑʇɻʍɻʍʏʉɸʆɷʉʃʐʏʏɳʌɿʉɲʍɴɹʍʏɿʉʃɲɿɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻͲ
ʍɻʋʌʘʏɸʁʆɿʃʙʆʃɿʆɲʍʙʆʃɲɿɸʆɺʑʅʘʆʔʘʍʔʉʌʐʄʀʘʍɻʎ͕ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲʑʇɻʍɻʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʆʘʏɿɲʀʘʆ ʔʘʍʔʉʄɿʋɲʍʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʍʐʆɽɸʏɳʍɻʎ ʏʉʐ ɁɃ͘ Ƀɿ ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɸʎ ʃɲɿ ʏʉ
ɁɃʋʉʐɲʃʉʄʉʑɽʘʎʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿʃɲɿɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉɸʇʘʃʐʏʏɳʌɿʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʅʋʉͲ
ʌʉʑʆ ʆɲ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆ ʋɸʌɸʏɲʀʌʘ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ɷɿɸɶɸʌʏɿʃʙʆ ɲʅɿʆʉʇɹʘʆ ʃɲɿ ʆɸʐʌʉʋɸʋʏɿͲ
ɷʀʘʆɲʋʊʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎʋʌʉʍɲɶʘɶɹʎʀʆɸʎʋʊʆʉʐ͘
Ƀɿɲɿʍɽɻʏɿʃʉʀʆɸʐʌʙʆɸʎʃɲɿʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʐʎɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆɸʇɲɿʌɸʏɿʃɼɲʄʄɻʄɸʇɳʌʏɻʍɻ
ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ͞ʉɿʃʉʍʑʍʏɻʅɲ͕͟ ʊʋʉʐ ʅɿɲ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʍɸ ʅɿɲ ɽɹʍɻ ͞ʗɿɽʐʌʀɺɸʏɲɿ͟ ʍɸ ʋʉʄʄɹʎ
ɳʄʄɸʎ͘ȸʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻʋʐʌʉɷʉʏɸʀʏɻʆɸʐʌʉʋʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ;ʆɸʐʌʘʆɿʃɼɲʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻͿʃɲɿ
ʏɻʆɲɿʍɽɻʏɿʃɼɸʆʀʍʖʐʍɻ;ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻͿ͘


ȵɿʃʊʆɲϰ͘Ȱʆɲɶɹʆʆɻʍɻʅɸʏɳɲʋʊʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻ;ƌ͘^ŝƚƚůϮϬϬͿ͘




Ʉʏɲʆʐʋɳʌʇɸɿɴʄɳɴɻʆɸʑʌʉʐʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʋɲʀɺʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃʊʌʊʄʉ͘

ϭ͘Ɂɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʉʀʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ


ȵʀʆɲɿ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ʋʌʘʏɸʂʆɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋʐʌɼʆɸʎ ʏʘʆ ʆɸʑʌʘʆ ʊʏɲʆ
ʏʌɲʐʅɲʏɿʍɽʉʑʆ ʃɲɿ ʍʏʊʖʉ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ʃɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʆɸʑʌʘʆ͘ ɀɹʖʌɿ ʍɼʅɸʌɲ ɹʖʉʐʆ
ɴʌɸɽɸʀʏɹʍʍɸʌɿʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆʉʋɿʉʍɻʅɲʆʏɿʃʊʎɸʀʆɲɿʉʆɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʊʎʋɲʌɳͲ
ɶʉʆʏɲʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ;E'&Ϳ͘ɃE'&ɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʎɶɿɲʏɻʆɸʋɿɴʀʘʍɻ͕ʏɻʆɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʃɲɿ
ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ͘ Ʌɿʍʏɸʑɸʏɲɿ ʊʏɿ ʃʐʃʄʉʔʉʌɸʀ
ʍʏʉʆʉʌɶɲʆɿʍʅʊʃɲɿɷɿɲʏɻʌɸʀʏɻʆʉʅʉɿʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐ ʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘Ȱʃʊʅɻ͕ɷɿɲɽɹʏɸɿ
ɲʋʉʋʏʘʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʆɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃɹʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͘ ȵʃʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʆɸʐʌʙʆɲ ʃɲɿ ɷʌɲ͕ ɷɿɲʅɹʍʉʐ
ʏʘʆʐʋʉɷʉʖɹʘʆdƌŬʃɲɿƉϳϱ͕ʍʏʉʀɷɿʉʏʉʆɸʑʌʉɼʍɸʋɲʌɲʋʄɼʍɿɲ͘Ƀʍʃʉʋʊʎʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʏʉʐɸʀʆɲɿɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʍʏɻʆʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲɲʆɳʋʄɲʍɻʎʏʉʐʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐʆɸʑʌʉʐʃɲɿɻ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʆɹʘʆ ɸʃɴʄɲʍʏɼʍɸʘʆ ʆɸʑʌʘʆ ;ƐƉƌŽƵƚŝŶŐͿ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʆɹʘʆ ɷɿɲʑʄʘʆ
Ɂɲн ʃɲɿ dZWsϭ͕ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɻ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼ ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲ ʋʉʐ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼɽɻʃɸ ɲʋʊ
ʏʉʆʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʏʉʐʆɸʑʌʉʐ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʌɲʐʅɲʏɿͲ
ʍʅʊ ʆɸʑʌʉʐ ɻ ʖʌʊʆɿɲ ʐʋɸʌɹʃʃʌɿʍɻ ʆɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ ɹʖɸɿ ʍɲʆ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʍɸʅɸʌɿʃʉʑʎʅʊʆʉɲʆɽʌʙʋʉʐʎ;ɶɸʆɸʏɿʃɳʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎͿʅɸɶɳʄʉʐɲʌɿɽʅʉʑʃɲɿ
ʅɸɶɹɽʉʐʎɸʃɴʄɲʍʏɼʍɸʘʆ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎɴʌʀɽʉʐʆɷɿɲʑʄʘʆdZWsϭ͕ʋʉʐʊʋʘʎɸʀʆɲɿɶʆʘʍʏʊɸʀʆɲɿ
ʐʋɸʑɽʐʆʉɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʊʆʉ͘ ȸ ʃʄɿʆɿʃɼ ɹʃʔʌɲʍɻ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʎ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎʅɸʃʑʌɿɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʏɻʆʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲʃɲɿʏɻʆɲʄʄʉɷʐʆʀɲ͘



ɇʐʆɸʋʙʎ͕ʉE'&ɸʀʆɲɿʅɿɲʋʌʘʏɸʂʆɻʋʉʐʋɲʌɳɶɸʏɲɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɴʄɳɴɻʎʆɸʑʌʉʐ
ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐ͘

Ϯ͘Ɂɸʐʌʉɶɸʆɼʎʔʄɸɶʅʉʆɼ͕ʉʐʍʀɲɆʃɲɿ'ZW


Ƀʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʎɸʆʊʎʆɸʑʌʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɻʆɹʃʄʐʍɻʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɷʑʉɲʃʊʅɻʉʐʍɿʙʆ͕
ʏɻʎʉʐʍʀɲʎɆʃɲɿʏʉʐ'ZW͘
,ʅɸʆʉʐʍʀɲɆɸʋɿɷʌɳʍʏɲʅɲʍʏʉʃʑʏʏɲʌɲʏʉʐɷɹʌʅɲʏʉʎʏɲʉʋʉʀɲɸʃʄʑʉʐʆɿʍʏɲʅʀʆɻʃɲɿ
ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻ͕ʋʉʐ͕ʘʎɲɶɶɸɿʉʃɿʆɻʏɿʃɹʎɲʅʀʆɸʎ͕ʋʌʉʃɲʄʉʑʆɲɶɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼ͕ʉʀɷɻʅɲ͕ʋʊʆʉʃɲɿ
ʏɲɳʄʄɲʍɻʅɸʀɲʏɻʎʔʄɸɶʅʉʆɼʎ͕ʏʉɷɸ'ZWɸʋɿɷʌɳʍʏʉʏʉʀʖʘʅɲʏʘʆʏʌɿʖʉɸɿɷʙʆɲɶɶɸʀʘʆʃɲɿ
ʋʌʉʃɲʄɸʀɲɶɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼ͕ʉʀɷɻʅɲʃɲɿ ʋʊʆʉ͘ȸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻɲʐʏɼ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʘʎ ʆɸʐʌʉͲ
ɶɸʆɼʎʔʄɸɶʅʉʆɼ͘

ȸʉʐʍʀɲɆ;^ɆͿ


ȸ ^Ɇ ɸʀʆɲɿ ʆɸʐʌʉʋɸʋʏʀɷɿʉ ʋʉʐ ɷʌɲ ʘʎ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɼʎ ʃɲɿ ʆɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉɿɻʏɼʎ͘ Ƀ
ɸʆɷʉɶɸʆɼʎʐʋʉɷʉʖɹɲʎʏɻʎɸʀʆɲɿɻʆɸʐʌʉʃɿʆʀʆɻͲϭ;E<ͲϭͿ͕ʋʉʐɲʆɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʊʄʉʍʖɸɷʊʆʏʉ
ȾɁɇʃɲɿʋɲʌɳɶɸʏɲɿɲʋʊʏɲɻʘʍɿʆʊʔɿʄɲ͕ʏɲʅɲʍʏʉʃʑʏʏɲʌɲʃɲɿʏɲɸʆɷʉɽɻʄɿɲʃɳʃʑʏʏɲʌɲ͘ Ƀ
ʃʑʌɿʉʎʌʊʄʉʎʏɻʎʉʐʍʀɲʎɆɸʀʆɲɿɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸɷʑʉɸʋʀʋɸɷɲ͕ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʃɲɿʃɸʆʏʌɿʃʊ͕ʍʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ;ɲʄɶʉɶʊʆʉʎʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɼʎͿ͘
ɇʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲɻ^ɆʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʏʉɷʀɲʐʄʉdZWsϭ͘ɇʏʉɸʋʀʋɸɷʉʏʘʆʍʐʆɳʗɸʘʆɻ^Ɇ͕
ʅɸʏɻʆɳʔɿʇɻʏʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎʏʉʐʋʊʆʉʐʍʏʉʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲ͕ɸʃʃʌʀʆɸʏɲɿ
ʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼʃɲɿʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʏʉʆʐʋʉɷʉʖɹɲɁȾͲϭ͘ȸʍʑʆɷɸʍɼɲʐʏɼʋʌʉʃɲʄɸʀʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉʍʏʉʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲɿʊʆʏʘʆʆɲʏʌʀʉʐ͕ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɹʆɲʆɹʉɷʐʆɲʅɿʃʊɸʆɹʌͲ
ɶɸɿɲʎʋʉʐʅɸʏɲɷʀɷɸʏɲɿɷɿɲʅɹʍʉʐʏɻʎʆʘʏɿʉɽɲʄɲʅɿʃɼʎʉɷʉʑʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͘

Ɉʉ'ZW


Ɉʉ'ZWɸʀʆɲɿɹʆɲʋɸʋʏʀɷɿʉʋʉʐɷʌɲɷɿɲʅɹʍʉʐɷʑʉʐʋʉɷʉʖɹʘʆ;>Z>ʃɲɿZDWϭͿ͕ʉɿ
ʉʋʉʀʉɿɲʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿɷɿɳʍʋɲʌʏʉɿʍɸʉʄʊʃʄɻʌʉʏʉʍʙʅɲ͘ɅɲʌɳɶɸʏɲɿɲʋʊʏɲʆɸʐʌɿʃɳʃʑʏʏɲͲ
ʌɲʏʉʐʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑʃɲɿʏʉʐȾɁɇ͘ɇʏʉɁɀʊʏɲʆʋɲʌɳɶɸʏɲɿʍʏʉʉʋʀʍɽɿʉʃɹʌɲʎʖʌɻʍɿʅɸʑɸɿʍʏɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʏʘʆɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ȸʃʄɲʍɿʃɼ͕ʊʅʘʎ͕ɷʌɳʍɻʏʉʐɸʀʆɲɿɻʋʌʊʃʄɻʍɻɲɶͲ
ɶɸɿʉɷɿɲʍʏʉʄɼʎʃɲɿʉɿɷɼʅɲʏʉʎʍʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐʐʋɳʌʖɸɿʖʌʊʆɿʉʎʋʊʆʉʎ͘


ɀȸɍȰɁȻɇɀɃȻɈɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ

Ȱ͘ɅȵɆȻɌȵɆȻȾɃȻɀȸɍȰɁȻɇɀɃȻ

Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ


ɀɸʏɳ ɲʋʊ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼ ʆɸʐʌɿʃɼ ɴʄɳɴɻ͕ ɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʆʉʆʏɲɿ͕ ɲʋʊ ʏɲ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɲ ʃɲɿ
ɲʋʊ ʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ ʃʑʏʏɲʌɲ ;ʋ͘ʖ͘ ʅɲʍʏʉʃʑʏʏɲʌɲ͕ ʄɸʅʔʉʃʑʏʏɲʌɲͿ͕ ʖɻʅɿʃɹʎ ʉʐʍʀɸʎ ;Ɂȵ͕ ϱͲȸɈ͕
ɴʌɲɷʐʃɿʆʀʆɻ͕ɿʍʏɲʅʀʆɻ͕ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɸʎ͕ʆɸʐʌʉʋɸʋʏʀɷɿɲʃ͘ɲ͘Ϳ͘ɃɿʃʐʏʏɲʌɿʃʉʀɲʐʏʉʀʅɸʍʉʄɲͲ
ɴɻʏɹʎʋʌʉʃɲʄʉʑʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʏʘʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆʍɸɸʋʊʅɸʆɸʎ
ʆɸʐʌɿʃɹʎʙʍɸɿʎ͘Ȱʐʏʊʋʌʉʃɲʄɸʀɲʄʄɲɶɹʎʍʏʉʆɲʌɿɽʅʊʃɲɿʏɻʆɸʆʏʊʋɿʍɻʏʘʆɷɿɲʑʄʘʆɿʊʆʏʘʆ
ʍʏɿʎʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎʆɸʐʌɿʃɹʎʀʆɸʎʃɲɿʏɲʆʘʏɿɲʀɲɶɳɶɶʄɿɳʏʉʐʎ͘ɏʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ͕ɸʄɲʏʏʙʆɸͲ
ʏɲɿʉʉʐɷʊʎɸʃʋʊʄʘʍɻʎʃɲɿɲʐʏʊʅɲʏɸʎɸʃʔʉʌʏʀʍɸɿʎ͕ɶʆʘʍʏɹʎʘʎɹʃʏʉʋɸʎɸʃʔʉʌʏʀʍɸɿʎ͕ʅʋʉͲ
ʌɸʀʆɲʍʐʅɴʉʑʆʍɸɲʆʙʅɲʄɸʎɸʆʏʉʋʀʍɸɿʎ͘Ȱʃʉʄʉʑɽʘʎ͕ɻɲʋɳʆʏɻʍɻʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆʍʏɲ
ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɲʐʇɳʆɸɿ͕ɹʆɲʔɲɿʆʊʅɸʆʉɶʆʘʍʏʊʘʎʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻͲ
ʍɻ;ʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉʎʉʐɷʊʎɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿɲʐʇɻʅɹʆʉʎʌʐɽʅʊʎʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻʎͿ͘Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳ͕
ɻɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏɼɲʔʉʌɳʅɿɲʖɻʅɿʃɳʋʌʉʃɲʄʉʑʅɸʆɻʅɸʏɲɴʉʄɼʏɻʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʅɸʏɲͲ
ʏʌʉʋɼʎʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͘



Ʉʏɲʆɷɿɸɶɸʀʌʉʆʏɲɿɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊɷʌɳʍɻʎʉɷɸʑɸɿʉʌɽʊɷʌʉʅɲ͕ʋʌʉʎʏʉȾɁɇ͕
ʃɲɿ ɲʆʏʀɷʌʉʅɲ͕ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͕ ʃɲɿ ɸɿʍɴɳʄɸɿ ʍʏɿʎ ʏɸʄɿʃɹʎ ʆɸʐʌɿʃɹʎ ɲʋʉʄɼʇɸɿʎ͘ Ȱʐʏʊ
ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɻʆɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʆɸʐʌʉʋɸʋʏɿɷʀʘʆ;^Ɇ͕'ZWͿʏɲʉʋʉʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲʉɷɻɶɼʍʉʐʆʍɸ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ;ʃɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲͿ ʃɲɿ ʏʘʆ ɳɽɿʃʏʘʆ ɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ͘
Ɍʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ͕ ʏɲ ʔɲɿʆʊʅɸʆɲ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐʏʉͲɸʇɲʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɽʙʎ ʉ ɿʍʏʊʎ ɸʋʉʐͲ
ʄʙʆɸʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ʔʄɸɶʅʉʆɼ ʐʋʉʖʘʌɸʀ͘ Ʉʅʘʎ͕ ʊʏɲʆ͕ ɲʋʊ ʏɻ ʆɸʐʌɿʃɼ ɴʄɳɴɻ͕ ɻ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏɻʎ
ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎʋʌʉʍɲɶʘɶʉʑʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʀʆɲɿɸʋʀʅʉʆɻɲʐʏɹʎʉɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɸʋɿʅɹʆʉʐʆ͘

ȶʃʏʉʋɻʆɸʐʌɿʃɼɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲͲɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ;ʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻͿ


ȸɲʀʍɽɻʍɻʍʐʆɸʖʉʑʎɲʐʏʊʅɲʏʉʐʋʊʆʉʐʃɲɿʋɲʌʉʇʐʍʅɿʃʉʑ;ɷʀʃɻʆʋʐʌʉɴʉʄɿʍʅʉʑͿʋʊʆʉʐ
ɸʋʀɲʋʉʐʍʀɲʎɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻɶɹʆʆɻʍɻɹʃʏʉʋʘʆʙʍɸʘʆɸʆʏʊʎ
ʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʉɷʙʆ͘
ȾɳʏʘɲʋʊʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɻɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʃɲɿȰɷɿʆʙʆɷɸʀʖʆɸɿɷʐʆɻʏɿʃɼ
ɿʍʏɿʃɼɴʄɳɴɻ͕ɻʉʋʉʀɲɲʆʏɲʆɲʃʄɳʏɲɿʍʏʉʐʎʐʗɻʄʉʑʉʐɷʉʑɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎɶɿɲʏɲɸʋɿɴʄɲɴɼ
ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ͘ȰʐʏɳʅɸʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿɷʌɲʅɲʏɿʃɳʍɸʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɁɅͲɅʊʆʉʐ͘ɀɸʏɳɲʋʊʋɸʌɿʔɸͲ
ʌɿʃɼʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻɻɲʐʏʊʅɲʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɸʀʆɲɿʋɲʌʉʑʍɲʃɲɿʍʏɿʎʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎʃɲɿ
ʍʏɿʎɳɽɿʃʏɸʎɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎʉɷʉʑʎ͘ȰʐʇɻʅɹʆɻɹʃʔʌɲʍɻʏʘʆɷɿɲʑʄʘʆɁĂǀ;ʃɲɿʏʉʐ
ɲʍɴɸʍʏʀʉʐͲɲϮĚĞůƚĂʐʋʉʅʉʆɳɷɲͿ͕ʍʏɿʎʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎʃɲɿʍʏɿʎɳɽɿʃʏɸʎʆɸʐʌɿʃɹʎʀʆɸʎ͕ʅʋʉͲ
ʌɸʀʆɲʅɸɿʙʍɸɿʏʉʆʉʐɷʊ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʐʋɸʌɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʃɲɿ ʐͲ
ʋɸʌʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʅɸʅɴʌɳʆɻʎ ʍɸ ʏɹʏʉɿʉ ɴɲɽʅʊ ʙʍʏɸ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɲ ɷʐʆɲʅɿʃɳ
ɷʌɳʍɻʎ;ɹʃʏʉʋɻɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲͿ͕ɸʄɸʐɽɸʌʙʆɸʏɲɿʉʐʍʀɲW͕ʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀɲʐʏʊʅɲʏʉʋʊʆʉ͘
Ʌɲʌʊʅʉɿɸʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʋɿʍʏɸʑɸʏɲɿʊʏɿʍʐʅɴɲʀʆʉʐʆʍɸɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʎʆɸʐʌʙʆɸʎɴʚʏɳʇɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊʃɸʆʏʌɿʃɼɴʄɳɴɻ͕ʋʉʐʉɷɻɶʉʑʆʍɸʃɸʆʏʌɿʃʊɁɅͲɅʊʆʉ͘
ȵʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲʅɸʏʉʐʎɷɿɲʑʄʉʐʎEĂǀ͕ɷɿɳʔʉʌɲɳʄʄɲɿʉʆʏɿʃɳʃɲʆɳʄɿɲʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿʅɸʏɲɴʉͲ
ʄɹʎʅɸʏɳɲʋʊʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻ͕ʊʋʘʎɸʀʆɲɿʉɿɷʀɲʐʄʉɿȾǀ͕ʉɿʉʋʉʀʉɿʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ
ʍɸɲʄʄɲɶɹʎʏɻʎɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʎʏɻʎʅɸʅɴʌɳʆɻʎʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʆɸʑʌʘʆ͘
ȸʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻʋʌʉʃɲʄɸʀ͕ɸʋʀʍɻʎ͕ɲʐʇɻʅɹʆɻɹʃʔʌɲʍɻɷɿɳʔʉʌʘʆʋʌʘʏɸʁʆɿʃʙʆʐʋʉɷʉͲ
ʖɹʘʆ͕ʊʋʘʎʉdZWsϭ͕ʋʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍʏɿʎɲʋʉʄɼʇɸɿʎɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆʃɲɿɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ɲʋʊ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɸʎ ʋɸʌʀʋʉʐ ϰϭʉ͘ ɀɸʏɳ ɲʋʊ ʆɸʐʌɿʃɼ ɴʄɳɴɻ ʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ɻ ɹʃͲ
ʔʌɲʍɻʏʉʐdZWsʍʏɿʎʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎ͕ɲʄʄɳɲʐʇɳʆɸʏɲɿʍʏɿʎɳɽɿʃʏɸʎʀʆɸʎ͘ȰʐʏɼɻʆɹɲɹʃͲ
ʔʌɲʍɻ ʏɻʎ dZWsϭ ʃɲɿ ɻ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɻ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʍʏʉ ɽɸʌʅʊ͕ ʄʊɶʘ ɸʆɷʉʃʐʏʏɳʌɿɲʎ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼʎ ʏʉʐ ʍɼʅɲʏʉʎ͕ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍɸ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ʆɸʐʌɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ ʋʌʉͲ
ʃɲʄʉʑʅɸʆɻɲʋʊʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ͕ɸɳʆʉʉʐɷʊʎʏʉʐdZWsϭɸʄɲʏʏʘɽɸʀ
ʃɳʏʘɲʋʊʏʉʐʎϯϴʉ͘Ƀɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʏɹʏʉɿʉʐʎʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉʐʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎʋʊʆʉʐ͕ʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ;ʋʌʘʏʉɶɸʆɼͿʍʏʉɽɸʌʅʊʍʐɶʖʌʊʆʘʎʅɸʍʐʆɸʖɼʃɲʐʍʏɿʃʊʋʊʆʉ͘

ɇɻʅɸʀʘʍɻ
Ȱʐʇɻʅɹʆɻɹʃʔʌɲʍɻɷɿɲʑʄʘʆ
ȰʆʙʅɲʄʉɿɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʏɸʎɷʀɲʐʄʉɿɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿʍɸɲʐʇɻʅɹʆɻʋʐʃʆʊʏɻʏɲʃɲɿʅɸɷɿͲ
ɲʔʉʌɸʏɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʔɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɳʃɲɿɸʃʋʊʄʘʍɻʎ͘


ɇʏʉʐʎʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʉʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎʆɸʐʌʘʅɳʏʘʆ͕ʋʉʐʍʐͲ
ʆʀʍʏɲʆʏɲɿɲʋʊɲʆʙʅɲʄɸʎɸʃɴʄɲʍʏɼʍɸɿʎ;ƐƉƌŽƵƚŝŶŐͿʏʉʐɳʇʉʆɲ͕ʃɲɿɻɲʆɳʋʏʐʇɻʆɹʘʆʆɸʐʌɿͲ
ʃʙʆʋʌʉʍɸʃɴʉʄʙʆʋʌʉʎɳɽɿʃʏʉʐʎɶɸɿʏʉʆɿʃʉʑʎʆɸʐʌʙʆɸʎ͕ʘʎʍʐʆɹʋɸɿɲʏɻʎɲʆɲɶɹʆʆɻʍɻʎʏʉʐ
ʆɸʑʌʉʐʅɸʏɳɲʋʊʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊ͕ɻʉʋʉʀɲʉɷɻɶɸʀʍɸ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊ ʆɹʘʆɷɿɲʑʄʘʆɿʊʆʏʘʆ ;ʆɲͲ
ʏʌʀʉʐͿ͕ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ͘ Ɉɲ ʆɸʐʌʙʅɲʏɲ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ
ɴɲɽʅʊʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃɼʎʆɸʑʌʘʍɻʎʃɲɿʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʔɲʆʀʍʉʐʆɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͘


Ⱦɳʏʘɲʋʊʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʉɿʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎʆɸʐʌɿʃɹʎʀʆɸʎɸʀʆɲɿɲʋʉʅʉʆʘʅɹʆɸʎ
ɻ ʅʀɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʄʄɻ͘ Ʉʅʘʎ͕ ɻ ɸʋʀʅʉʆɻ ʆɸʐʌɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʋʉʐ ʍʐʅͲ
ɴɲʀʆʉʐʆ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏɻʎ ʆɸʐʌɿʃɼʎ ɴʄɳɴɻʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ ʖɻʅɿʃɳ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʅɸʆɸʎ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆ ɳɽɿʃʏʘʆ ɿʆʙʆ͘ Ɍɲʀʆɸʏɲɿ



ʊʏɿɲʐʏɼɻʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ͕ɶʆʘʍʏɼʘʎɸʔɲʋʏɿʃɼʋɲʌɸʅɴʉʄɼ͕ɹʖɸɿʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʅɻɸʋʙɷʐʆɲ
ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʆɲʋʌʉʃɲʄʉʑʆɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʍɸɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳΗʍɿʘʋɻʄʉʑʎΗɲʄɶʉͲ
ʒʋʉɷʉʖɸʀʎʃɲɿɹʏʍɿʆɲʋɲʌɳɶɸʏɲɿʋʊʆʉʎ͘Ȱʆʙʅɲʄɸʎɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎʍʐʆɷɹʍɸɿʎʀʍʘʎɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ
ʅɸʏɲʇʑ ɴʄɲʍʏʙʆ ɼ ɲʋʉʅʐɸʄɿʆʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɲʇʊʆʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ɴʄɳɴɻʎ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲʎ
͞ɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɸʔɲʋʏɿʃɹʎʋɲʌɸʅɴʉʄɹʎ͟ʅɸʏɲʇʑʆɸʐʌɲʇʊʆʘʆ͕ɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆ͕ʍʐʅʋɲɽɻʏɿͲ
ʃʙʆ ɿʆʙʆ͕ ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͘ Ƀɿ ɲʄʄɲɶɹʎ ɲʐʏɹʎ͕ ɸʆʀʉʏɸ͕ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆɸʎ ɶɿɲ ʋʌʊʃʄɻʍɻ ʐʋɸͲ
ʌɲʄɶɻʍʀɲʎʃɲɿɲʐʏʊʅɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ ʃɲʐʍʏɿʃʉʑ ʋʊʆʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ʍʐʆɸʖʉʑʎ ɸʃʔʊʌʏɿʍɻʎ
ʏʘʆ  ɿʆʙʆ͕ ɸʆʙ ʉɿ ɷʐʍɲɿʍɽɻʍʀɸʎ ʃɲɿ ʉɿ ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɸʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿɲʃɸͲ
ʃʉʅʅɹʆɸʎɲʐʏʊʅɲʏɸʎɸʃʔʉʌʏʀʍɸɿʎʏʘʆɿʆʙʆȰɷʃɲɿȰɴ͘
ȶʆɲʎ ɳʄʄʉʎ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ͕ ʍɸ ʐʋʉʉʅɳɷɲ ɲʍɽɸʆʙʆ͕ ɸʀʆɲɿ ɻ ʍʑɺɸʐʇɻ ʏʉʐ ɁɅͲ
Ʌʊʆʉʐʅɸʏʉʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʆɸʐʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ;ɲʋʊʏʉʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʍʐʆʏɻʌʉʑʅɸʆʉʎʋʊʆʉʎͿ͘
ɀɸʏɳʏɻʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻʉɿɲʄʄɲɶɹʎʏʘʆͲɿʆʙʆʀʍʘʎɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆʆɹʉʐʎɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʑʎʐʋʉͲ
ɷʉʖɸʀʎ͕ʋʉʐʀʍʘʎɸʇɻɶʉʑʆʏʉʅɻʖɲʆɿʍʅʊʏʉʐʍʐʆʏɻʌʉʑʅɸʆʉʐɲʋʊʏʉʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʆɸʐʌʉʋɲͲ
ɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘



Ȳ͘ȾȵɁɈɆȻȾɃȻɀȸɍȰɁȻɇɀɃȻ

Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ


Ʉʋʘʎʍʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͕ʘʎɸʋɲʃʊʄʉʐɽʉʆɸʐʌɿʃɼʎɴʄɳɴɻʎʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʅɴɸʀɸʐɲɿʍɽɻʏʉͲ
ʋʉʀɻʍɻʏʘʆʆɸʐʌʙʆʘʆɸʆʏʊʎʏʉʐʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎ͘ȶʏʍɿ͕ʃɸʆʏʌɿʃʉʀʆɸʐʌʙʆɸʎʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿʍɸ
ɷʌɲʅɲʏɿʃɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʅɸʅɿɲɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʄʄʙʆʍʏɲɷʀʘʆ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉͲ
ʅɹʆɻʎʅɿɲʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʘʎʃɸʆʏʌɿʃɼ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀͲ
ɻʍɻ ;ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ ɸʄɳʏʏʘʍɻ ʉʐɷʉʑ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʍɸ
ʋʌʉʍɲɶʘɶʊɸʌɹɽɿʍʅɲʃɲɿʃʐʏʏɲʌɿʃʊʎɽɳʆɲʏʉʎͿ͘ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʐʏɼʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʅɸʏɲɴʉʄɹʎ
ʍʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏʘʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʏʘʆ ʉʋʀʍɽɿʘʆ ʃɸʌɳʏʘʆ ʏʉʐ Ɂɀ ʃɲɿ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ʉʐʍɿʙʆ
;ʆɸʐʌʉʋɸʋʏʀɷɿɲ͗ ʉʐʍʀɲ Ɇ Θ ʆɸʐʌʉʃɿʆʀʆɻ Ȱ ʃɲɿ ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ͗ ɶʄʉʐʏɲʅɳʏɻ͕ 'ZW ʃɲɿ
'Ϳ͘ Ʌɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆɻ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ʃɲɿ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ɲʐʏʙʆ ʍɸ ʆɸʐʌɿʃʉʑʎ ʐʋʉͲ
ɷʉʖɸʀʎɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏʉʐʎEDʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ʉɿʉʋʉʀʉɿʋʌʉʃɲʄʉʑʆʅɿɲɲʑʇɻʍɻʏʉʐɸʆɷʉʃʐʏͲ
ʏɳʌɿʉʐɲʍɴɸʍʏʀʉʐ͕ʅɳʄʄʉʆɷɿɲʅɹʍʉʐʏʘʆʏʑʋʉʐͲɁɷɿɲʑʄʘʆ͕ɻʉʋʉʀɲʅɸʏɻʍɸɿʌɳʏɻʎʋʌʉͲ
ʃɲʄɸʀɹʃʃʌɿʍɻɁɃʃɲɿʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷɿʆʙʆ͘Ƀɿʉʐʍʀɸʎɲʐʏɹʎɷɿɸɶɸʀʌʉʐʆʋɲʄʀʆɷʌʉʅɲʏɿʎʀʆɸʎ͕
ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʆɲʅɻʆɸʀʆɲɿʋʄɹʉʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʏɲʋɸʌɿʔɸʌɿʃɳɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɶɿɲʏɻɷɿɲʏɼʌɻͲ
ʍɻ ʏɻʎ ʐʋɸʌɷɿɹɶɸʌʍɻʎ͘ ȸ ɸʋɲʆɸɿʄɻʅʅɹʆɻ ɷɿɹɶɸʌʍɻ ʏʘʆ  ɿʆʙʆ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ɸʃʔʉʌʏʀʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʆɸʐʌʙʆʘʆʏʉʐʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎʍɸʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎʍʐʖʆʊʏɻʏɸʎ;ʔɲɿʆʊʅɸʆʉɸʆʀͲ
ʍʖʐʍɻʎͿʃɲɿɲʐʇɻʅɹʆɻɲʋɳʆʏɻʍɻ͕ɷɻʄɲɷɼʅɿɲʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼɲʑʇɻʍɻʏʉʐɲʌɿɽʅʉʑʏʘʆɷʐʆɲͲ
ʅɿʃʙʆ ɷʌɳʍɻʎ ʋʉʐ ɸʃʄʑʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ʅɸ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɷɿɹɶɸʌʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ
ʄɼʇɻʏʘʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʙʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ;ɲʐʏʊʅɲʏʉʎʋʊʆʉʎͿ͘Ȱʐʏɼɻʃʄɿʅɳʃʘʍɻ
ʏɻʎɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʎʏʘʆʆɸʐʌʙʆʘʆʏʉʐʉʋʀʍɽɿʉʐʃɹʌɲʏʉʎ;ʉʉʐɷʊʎɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎʅɸɿʙʆɸʏɲɿ͕
ɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʍʏɲ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ɲʐʇɳʆɸɿ ʍɸ ʅɹɶɸɽʉʎ ʃɲɿ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ɷɿɸʐʌʑʆɸʏɲɿ ʏʉ ɷɸʃʏɿʃʊ
ʋɸɷʀʉͿ͕ ɷɿɲʅɹʍʉʐ ɸʆʊʎ ʃɲʏɲʌʌɳʃʏɻ ɴɿʉʖɻʅɿʃʙʆ ɲʆʏɿɷʌɳʍɸʘʆ͕ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʆʏɿʄɻʋʏɼ ʍɲʆ ʅɿɲ
ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɲʀʍɽɻʍɻ ʋʊʆʉʐ͕ ɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ
ʘʎ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ʐʋɸʌɷɿɹɶɸʌʍɻ ;ǁŝŶĚ ƵƉͿ͘ Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ǁŝŶĚ ƵƉ͕ ʏɲ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ ɸʋɸͲ
ʃʏɸʀʆʉʆʏɲɿʅɸʏʉʐʎɼɷɻʐʋɳʌʖʉʆʏɸʎɷɿɲʆɸʐʌʙʆɸʎʏʉʐʉʋɿʍɽʀʉʐʃɹʌɲʏʉʎʏʉʐɁɀʃɲɿʍɸʋɲͲ
ʌɲʋʄɸʑʌʉʐʎ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ;ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲͿ͕ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍɸ ʆɸʐʌʙʆɸʎ ɳʍʖɸʏʉʐʎ ʅɸ
ʏʉʆ ʋʊʆʉ ;Ȱɴ ʆɸʐʌʙʆɸʎͿ͕ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʄʄʉɷʐʆʀɲ͘ ȸ ʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲ ɷɿɲʌʃɸʀ ʅɹʖʌɿ
ʆɲɽɸʌɲʋɸʐɽɸʀɻɲʌʖɿʃɼɴʄɳɴɻ͕ɸɳʆɷɸʆɽɸʌɲʋɸʐɽɸʀʉʋʊʆʉʎɶʀʆɸʏɲɿʖʌʊʆɿʉʎ;ɸɿʃʊʆɲϱ͕ϲ͕ɲ͕
ɴ͕ɶ͕ϭɲ͕Ϯɲ͕ϯɲ͕ϰɲ͕ϱɲͿ͘
Ʌɲʌʊʅʉɿʉɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ͕ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʊʖɿ ʅʊʆʉ ʍʏʉ Ɂɀ͕ ɲʄʄɳ ɸʋʀʍɻʎ ʍɸ
ʐʋɸʌʆʘʏɿɲʀɸʎɽɹʍɸɿʎ͕ʊʋʘʎɹʖɸɿɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉ͘





ȵɿʃʊʆɲϱ͘Ɍʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼɲʀʍɽɻʍɻ͘
ȸɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆɿʆʙʆɹʖɸɿʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʀʍɽɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
ȸɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆȰɴɿʆʙʆɹʖɸɿʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʀʍɽɻʍɻʏɻʎɲʔɼʎ͘
ůŝĨĨŽƌĚ :͘ tŽŽůĨ͘ ĞŶƚƌĂů ƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ͗ /ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ Θ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂŝŶ͘ W/E
ϭϱϮ;ϮϬϭϭͿ^ϮͲ^ϭϱ͘

ȵɿʃʊʆɲϲ͘Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ͘
ȸɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆɿʆʙʆɹʖɸɿʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʀʍɽɻʍɻʏɻʎʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲʎ͘
ȸɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆȰɴɿʆʙʆɹʖɸɿʘʎɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʀʍɽɻʍɻʏɻʎɲʄʄʉɷʐʆʀɲʎ͘
ůŝĨĨŽƌĚ :͘ tŽŽůĨ͘ ĞŶƚƌĂů ƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ͗ /ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ Θ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂŝŶ͘ W/E
ϭϱϮ;ϮϬϭϭͿ^ϮͲ^ϭϱ͘







Ɍʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼɲʀʍɽɻʍɻ

ɲ͘ȱʔɿʇɻʙʍɸʘʆʍʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎɲʋʉʄɼʇɸɿʎʏʉʐʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʉʑʆɸʐʌʙʆɲ
ʃɲɿɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʏɻʎɶʄʉʐʏɲʅɳʏɻʎʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼ͘



ɴ͘ȴɿɳʖʐʍɻʏɻʎɶʄʉʐʏɲʅɳʏɻʎʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼʃɲɿʍʑʆɷɸʍɻʍʏʉʆDWʐʋʉɷʉʖɹɲ͘





ɶ͘ɃȰɀɆȰʐʋʉɷʉʖɹɲʎɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏʉʐʎʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʉʑʎɴΖʏɳʇɻʎɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʎ
ʆɸʐʌʙʆɸʎʃɲɿʅɸʏɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿɻʙʍɻʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃɳ͘
ɃɿEDʐʋʉɷʉʖɸʀʎʍʏɻʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃɼʅɸʅɴʌɳʆɻɷɸʆɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɸʋɸɿɷɼɸʀʆɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʅɹʆʉɿɲʋʊDŐϮн͘




Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ

Į

Į
ϭɲ͘Ɂɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻɼʏʌɲʑʅɲʋʌʉʃɲʄɸʀɲʐʇɻʅɹʆɻʆɸʐʌɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͘
Ϯɲ͘ȰʐʇɻʅɹʆɲʋʉʍɳʉʐʍʀɲʎɆʃɲɿɶʄʉʐʏɲʅɳʏɻʎɲʋɸʄɸʐɽɸʌʙʆʉʆʏɲɿʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼ͘
?

Į
Į
ϯɲ͘ȸʉʐʍʀɲɆʍʐʆɷɹɸʏɲɿʍʏʉʐʎɁȾͲϭʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ʋʉʐɷɿɸɶɸʀʌʉʐʆʏʉʐʎEDʐʋʉɷʉʖɸʀʎʆɲɸʃɷɿʙʇʉʐʆʏɲDŐϮн͘
ϰɲ͘ȸɶʄʉʐʏɲʅɳʏɻʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʆɷɸɽɸʀʍʏʉʐʎEDʐʋʉɷʉʖɸʀʎʃɲɿʍʏʉʐʎȰɀɆȰʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͘

Į
ϱɲ͘ȸɸʀʍʉɷʉʎɲʍɴɸʍʏʀʉʐʅɹʍʘʏʘʆEDʐʋʉɷʉʖɹʘʆʋʌʉʃɲʄɸʀʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʏʘʆʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʙʆ
ɴΖʏɳʇɻʎɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʆɸʐʌʙʆʘʆ͘Ȱʐʇɻʅɹʆɸʎʙʍɸɿʎʅɸʏɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʊʆɸʐʌʙʆɲ͘







Ȱʋʙʄɸɿɲɸʄɹɶʖʘʆɲʆɲʍʏʉʄɼʎ;ŝƐŝŶŚŝďŝƚŝŽŶͿ


ȶʆɲʎɳʄʄʉʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ͕ʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀɲʆʙʅɲʄɻɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʏʘʆʃɸʆʏʌɿʃʙʆʆɸʐʌʙͲ
ʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʍʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ͕ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ ɸʋʀ ɲʋʙͲ
ʄɸɿɲʎɼɷɿɲʏɲʌɲʖɼʎʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆɸʄɹɶʖʉʐʏʘʆɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆʉɷʙʆ͘
Ⱦɳʏʘɲʋʊʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɻʅɸʏɲʔɸʌʊʅɸʆɻʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ʋʌʉʎ ʏʉʆ ɸɶʃɹʔɲʄʉ ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʉʌʌʉʋʀɲ ɲʆɿʉʑʍɲʎ ;ɷɿɸɶɸʌʏɿʃɼͿ ʃɲɿ ʃɲʏɿʉʑʍɲʎ ;ɲͲ
ʆɲʍʏɲʄʏɿʃɼͿʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎʋʉʐɸʋɿɷʌɳʍʏʉʐʎʆɸʐʌʙʆɸʎʏʘʆʉʋʀʍɽɿʘʆʃɸʌɳʏʘʆʏʉʐɁɀ͘
Ⱦɳʏʘɲʋʊʋɲɽʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʉɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʅʋʉʌɸʀʆɲɷɿɲʏɲʌɲʖɽɸʀ;ɷɿͲ
ɲʏɲʌɲʖɼ ɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎ ʅɸʏɲʇʑ ɲʆɿʊʆʏʘʆͲʃɲʏɿʊʆʏʘʆ ʍɻʅɳʏʘʆͿ ɼ ʆɲ ɲʋʉʄɸʍɽɸʀ͕ ʋʌʉʃɲʄʙʆʏɲʎ
ΗʐʋɸʌʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻΗʍʏʉʐʎʆɸʐʌʙʆɸʎʏʘʆʉʋʀʍɽɿʘʆʃɸʌɳʏʘʆʏʉʐɁɀʘʎɲʋɳʆʏɻʍɻʍʏɻʆɲɿͲ
ʍɽɻʏɿʃɼ ʙʍɻ͕ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʅɿɲ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʋʊʆʉʐ͘ ȶʏʍɿ͕ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼ
ʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʅɴɸʀ͗
 Ȱʋʙʄɸɿɲʏʘʆɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆ'ͲɸʌɶɿʃʙʆɸʆɷʉʆɸʐʌʙʆʘʆʍʏɲʉʋʀʍɽɿɲʃɹʌɲʏɲʏʉʐɁɀ͘
ȸʋʌʊʄɻʗɻʏʉʐʃʐʏʏɲʌɿʃʉʑɽɲʆɳʏʉʐʏʘʆɸʆɷʉʆɸʐʌʙʆʘʆʅɸʏʌɿɳɺɸɿʏɻʆʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲʃɲɿ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿʊʏɿɻɷɿɲʏɲʌɲʖɼʏʘʆɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʍʏʉɁɅͲɅʊʆʉ͘
 ȱʄʄʉɿ͕ɸʋʀʍɻʎ͕ɿʍʖʐʌʉʀɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʉʀʆɸʐʌʙʆɸʎ͕ʊʋʘʎʉɿʃɲʏɿʉʑʍɸʎʉɷʉʀʋʉʐʇɸʃɿʆʉʑʆɲʋʊ
ʏʉʍʏɹʄɸʖʉʎʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͕ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ȲʄɳɴɸʎʋʉʐɸʋɻͲ
ʌɸɳɺʉʐʆɲʐʏɳʏɲʉʋɿʉɸʌɶɿʃɳʃɲɿʅʉʆʉɲʅɿʆɸʌɶɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʉɷɻɶʉʑʆɲʑʇɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ɷɿɲʅɹʍʉʐʏɻʎɷɿɲʏɲʌɲʖɼʎʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎ͘

ȴʉʅɿʃɼʃɸʆʏʌɿʃɼɲʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ;^ƚƌƵĐƚƵƌĂůƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶͿ


ȶʆɲʎɳʄʄʉʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐɸʀʆɲɿɻʃɸʆʏʌɿʃɼɲʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʏʘʆɿʆʙʆȰɴ͕ʋʉʐʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɻʅɻɸʋʙɷʐʆɻɲɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲ;ɲʔɼͿ͘Ʉʅʘʎ͕ʍɸ
ʅʉʆʏɹʄɲɺʙʘʆʏʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ͕ʅɸʏɳɲʋʊʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɴʄɳɴɻʆɸʑʌʉʐ͕ɳʄʄɸʎʀʆɸʎȰɴɸʃʔʐͲ
ʄʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ͕ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏʉʐ ʆɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʉʑ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ;EĞƌǀĞ
'ƌŽǁƚŚ&ĂĐƚŽƌɼE&'Ϳ͕ɲʆɲɶɸʆʆɿʉʑʆʏɲɿʃɲɿɸʋɸʃʏɸʀʆʉʆʏɲɿ;ƐƉƌŽƵƚŝŶŐͿɲʋʊʏɻʍʏɿɴɳɷɲsʋʌʉʎ
ʏɿʎ ʍʏɿɴɳɷɸʎ ȻȻͲȻ ʏʘʆ ʉʋʀʍɽɿʘʆ ʃɸʌɳʏʘʆ ʏʉʐ Ɂɀ͕ ʊʋʉʐ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʐʆ ʍʐʆɳʗɸɿʎ ʅɸ ʐʋɸʑɽʐͲ
ʆʉʐʎɶɿɲʏʉʆʋʊʆʉʆɸʐʌʙʆɸʎ͘ɃɿʍʏɿɴɳɷɸʎȻȻΘȻɸʀʆɲɿʅɿɲʋɸʌɿʉʖɼɻʉʋʉʀɲʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳʅɸͲ
ʍʉʄɲɴɸʀ ʍʏɻʆ ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͕ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ɸʋʙɷʐʆɸʎ ʙʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
ɷɿɲʅɹʍʉʐʏʘʆɿʆʙʆ͘ɀɸʏʉʆʏʌʊʋʉɲʐʏʊɶʀʆʉʆʏɲɿɲʆʏɿʄɻʋʏɳ;ʍʐʖʆɳɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɻʅɹʆɲ͕ʅɸ
ɸʋʙɷʐʆʉʖɲʌɲʃʏɼʌɲͿ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʏɲʉʋʉʀɲɽɲɷɿɹʔɸʐɶɲʆ͘ȶʏʍɿ͕ ɻɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɿʆʙʆ
Ȱɴɲʋʊʅɻɸʋɿɴʄɲɴɼɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ;ɲʃʊʅɲʃɲɿɹʆɲɸʄɲʔʌʑɳɶɶɿɶʅɲͿʋʌʉʃɲʄɸʀʋʊʆʉ͘ɅɸʌɲɿʏɹͲ
ʌʘ͕ʉɿʀʆɸʎɲʐʏɹʎʅʋʉʌɸʀʆɲɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍʉʐʆʅɿɲɲʐʇɻʅɹʆɻɲʋɳʆʏɻʍɻʍɸɸʋʙɷʐʆʉɸʌɹɽɿʍʅɲ
;ʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲͿ ʃɲɿ ʅɿɲ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏɻʎ ɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ ʍɸ ɳɽɿʃʏɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ͕ ʃʄɿʆɿʃɳ͕
ɸʃɷɻʄʙʆɸʏɲɿʘʎɲʄʄʉɷʐʆʀɲ͘

ɇʑʆʉʗɻʏɻʎʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͗
ϭ͘ Ȱʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆʙʆ ɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ ;ʋ͘ʖ͘ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏʘʆ
ʍʐʍʍʘʌɸʑʍɸʘʆ ɲʆʙʅɲʄʘʆ ɷɿɲʑʄʘʆͲEĂн ʍʏɿʎ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɹʎ ʆɸʐʌɿʃɹʎ ʀͲ
ʆɸʎʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿɹʃʏʉʋɸʎɸʃʔʉʌʏʀʍɸɿʎͿ͘
Ϯ͘ ɀɸɿʘʅɹʆɻɲʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʆɸʐʌʘʆɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʍɸʃɸʆʏʌɿʃɹʎɷʉʅɹʎ;ʋ͘ʖ͘ɲʋʙʄɸɿɲ
ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆʆɸʐʌʙʆʘʆͿ͘
ϯ͘ ɀɸʏɲɴʉʄɼʏɻʎʃɸʆʏʌɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ;ʃɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻͿ͕ɹʏʍɿʙʍʏɸʔʐʍɿʉʄʉͲ
ɶɿʃɹʎɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎʙʍɸɿʎʆɲɸʆɿʍʖʑʉʆʏɲɿʃɲɿʆɲʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ͘

ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗
ɈɲʆɸʐʌʉɶʄʉɿɲʃɳʃʑʏʏɲʌɲʅʋʉʌʉʑʆɸʋʀʍɻʎʆɲɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿͬɼʄɸɿʏʉʐʌͲ
ɶɿʃɹʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʘʎɲʋɳʆʏɻʍɻʍɸɸʋʙɷʐʆɸʎɷɿɸɶɹʌʍɸɿʎ͘ȶʏʍɿ͕ʅɸʏɳɲʋʊʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼʃɲɿʃɸͲ
ʆʏʌɿʃɼ ʆɸʐʌɿʃɼ ɴʄɳɴɻ͕ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃʑʏʏɲʌɲ ʏɻʎ ʅɿʃʌʉɶʄʉʀɲʎ ʅɹʍɲ ʍʏʉ ȾɁɇ ʋʉʐ ɲʋɸͲ
ʄɸʐɽɸʌʙʆʉʐʆ ɲʌʃɸʏʉʑʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ɲʋʊ ʏʉ ɲʆʉʍʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʃɲɿ ʍʐʅɴɳʄͲ
ʄʉʐʆʍʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͘



ȸʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼʃɲɿɻʃɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʆɸɿʍʔɹʌʉʐʆʃɲɿʍɸɳʄʄʉʐʎ
ʏʑʋʉʐʎ ʋʊʆʉʐ͕ ɲʄʄɳ ɻ ɹʃʏʉʋɻ ɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲ͕ ɻ ɲʋʙʄɸɿɲ ɸʄɹɶʖʘʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʃɲɿ ɻ
ɷʉʅɿʃɼɲʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻɸʀʆɲɿʅʉʆɲɷɿʃʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀɶɿɲʏʉʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ͘



/s͘ȴȻȰȳɁɏɇȸɈɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ


ɃɁɅͲɅʊʆʉʎ͕ɿɷɿɲʀʏɸʌɲʉʃɸʆʏʌɿʃʊʎ͕ɸʃɷɻʄʙʆɸʏɲɿʅɸʋʉʄʑʋɸʌʀɸʌɶɸʎʃɲɿʔʉɴɸʌɹʎʅʉʌʔɹʎ
ʉɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɸʆɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿɶɿɲʏʀʐʋɳʌʖʉʐʆ͘Ȱʐʏʊʃɲɽɿʍʏɳ͞ɲʆʊɻʏʉʐʎ͟
ɲʍɽɸʆɸʀʎΘɽɸʌɳʋʉʆʏɸʎ͙ɻɸʇɲʀʌɸʍɻɸʀʆɲɿʉʃɲʆʊʆɲʎʍʏʉɁɅͲɅʊʆʉ͘;ŚĂƉŵĂŶZͿ


ɃɁɅͲɅʊʆʉʎ͕ʍʐʆɼɽʘʎʖʌʊʆɿʉʎ͕ɲʋʉʏɸʄɸʀɹʆɲɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊʋʉʄʑʄɻʅʅɲ͘ɇʐʖʆɳɷɸʆɷɿɲɶɿͲ
ɶʆʙʍʃɸʏɲɿ͕ ʅɸʌɿʃɹʎ ʔʉʌɹʎ͕ ʊʅʘʎ͕ ɻ ɷɿɳɶʆʘʍɻ ɸʀʆɲɿ ɳʅɸʍɻ͕ ʊʋʘʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ ʅɸͲ
ɽɸʌʋɻʏɿʃɼʎʆɸʐʌɲʄɶʀɲʎɼʅɸʏɳɲʋʊʅɿɲɶʆʘʍʏɼʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻ͘ȸɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼ
ʃʄɿʆɿʃɼɲʇɿʉʄʊɶɻʍɼʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸɿʅʊʆʉʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉʆɸʑʌʉʔɹͲ
ʌɸɿɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʉʑʎɷɸʌʅɲʏɿʃʉʑʎʃʄɳɷʉʐʎ͘Ȱʆʏɿɽɹʏʘʎ͕ʊʏɲʆʏʉʆɸʑʌʉʃɲʏɲʄɼɶɸɿʍɸɸʆʏʘɴɳͲ
ɽɸɿʅʐɼʊʌɶɲʆʉɻɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿɹʅʅɸʍɲɸʋɸɿɷɼɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʍʖɸʏɿʃɹʎɷʉʃɿʅɲʍʀɸʎ͘
ȴɸʆ ɹʖɸɿ ɴʌɸɽɸʀ ʍɲʔɼʎ ʍʖɹʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ʃɲɿ ɲʌʖɿʃɼʎ ʋʌʉʍɴʉʄɼʎ ɼ
ɴʄɳɴɻʎʏʉʐʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘ȴɸʆɸʀʆɲɿɶʆʘʍʏʊɶɿɲʏʀɻʀɷɿɲʃɲʏɳʍʏɲʍɻʅʋʉͲ
ʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿɸʋʙɷʐʆɻʍɸʅɸʌɿʃʉʑʎɲʍɽɸʆɸʀʎʃɲɿʍɸɳʄʄʉʐʎʊʖɿ͘
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊ ʆɲ ʃɲɽʉʌʀʍʉʐʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ ɲʋʊ ʏɲ ʃʄɿʆɿʃɳ ʖɲʌɲͲ
ʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
ɀɹʌʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɷɿɳɶʆʘʍɻʎ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɻ ʋʉɿʃɿʄʀɲ ʏʘʆ ʍʐͲ
ʅʋʏʘʅɳʏʘʆʏʘʆʋʉɿʃʀʄʘʆʍʐʆɷʌʊʅʘʆʃɲɿɻʋʉʄʄɲʋʄʊʏɻʏɲʏʘʆʐʋʉʃɸʀʅɸʆʘʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ͘
ȸʍʖɹʍɻʅɸʏɲʇʑɲɿʏʀɲʎ͕ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆʃɲɿʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆɸʀʆɲɿʋʉʄʑʋʄʉʃɻ͘
Ʌʉʄʄʉʀɲʋʊʏʉʐʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎɷɸʆɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲɿʏʀɲʏɻʎʆʊʍʉʐ͕ɸʋɸɿɷɼʉʀɷɿʉʎ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋɳʌʖɸɿʍɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʆʊʍʉʐʎ͘
ɇʏʉʆʀɷɿʉɲʍɽɸʆɼʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀʃɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʀʅɻͲ
ʖɲʆɿʍʅʉʀʅʋʉʌɸʀʆɲʉɷɻɶɼʍʉʐʆʍʏʉʀɷɿʉʍʑʅʋʏʘʅɲ͘
ɈʉʀɷɿʉʍʑʅʋʏʘʅɲʍɸɷʑʉɲʍɽɸʆɸʀʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎʅɻʖɲʆɿͲ
ʍʅʉʑʎʃɲɿɹʆɲʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎʅʋʉʌɸʀʆɲɸʐɽʑʆɸʏɲɿɶɿɲʋʉʄʄɳɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ͘
ɃɿʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͕ʃɸʆʏʌɿʃɳʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɿʃɳ͕ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ
ʍʏɻ ɶɹʆʆɻʍɻ ɲʐʏʊʅɲʏʉʐ ʃɲɿ ʋʌʉʃʄɻʏʉʑ ʋʊʆʉʐ͘ ȴɿɳʔʉʌʉɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸͲ
ʋʙɷʐʆɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ ʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ͕ ɲʄʄʉɷʐʆʀɲͿ ʃɲɿ ʅɻ ɸʋʙɷʐʆɸʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ;ʋ͘ʖ͘ ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɲͿ
ʍʏɲɷɿɳʔʉʌɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ;ɸɿʃʊʆɲϳͿ͘




ȵɿʃʊʆɲϳ͘ɇʖɹʍɻʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆΘʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆʍʏʉɁɅͲɅʊʆʉ͘








ȳɿɲʏɻʆɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎʋɲʌʉʐʍʀɲʎɁɅͲɅʊʆʉʐɻʄɸʋʏʉʅɸʌɼʎʄɼʗɻʏʉʐɿʍʏʉʌɿʃʉʑ
ʏʉʐɲʍɽɸʆʉʑʎʃɲɽʙʎʃɲɿɻʋʌʉʍɸʃʏɿʃɼʃʄɿʆɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻɸʀʆɲɿɸʃʏʘʆʘʆʉʐʃɳʆɸʐ͘






Ȼɲʏʌɿʃʊɿʍʏʉʌɿʃʊʃɲɿɿʍʏʉʌɿʃʊʏʉʐʋʊʆʉʐ
Ɉʉɿʍʏʉʌɿʃʊ͕ɸʃʏʊʎʏʘʆɳʄʄʘʆ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʌʘʏɼʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸʏɻɷɿɸʌɸʑͲ
ʆɻʍɻʏʘʆɲɿʏʀʘʆʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏɻʆɸʆʏʊʋɿʍɻ͕ʏɻʆɹʆʏɲʍɻ;ʃʄʀʅɲʃɸʎʏʉʐʋʊʆʉʐͿ͕ʏʉʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
;ʋʉɿʊʏɻʏɲͿ ʃɲɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ʋʌʉʔʀʄ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͕ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʐʋɳʌʖʉʆʏɲ ʍʐʆʉɷɳ ʍʐͲ
ʅʋʏʙʅɲʏɲʃɲɿʋɿɽɲʆʉʑʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɸʋɿɷɸʀʆʘʍɻʎɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʎ͘

Ɍʐʍɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ
ɇʃʉʋʊʎ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏʉʑʆ ʏɲ ɸʋʙɷʐʆɲ ʍɻʅɸʀɲ͕ ʆɲ ʍʐʆɷɸͲ
ɽʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɲʏʉʅɿʃɼ ʉɷʊ ʃɲɿ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ ʏʉʐ ʋɳʍʖʉʆʏʉʎ͕ ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɲɶʘɶɼ͘

Ɂɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ
ɀɿɲ ʋʄɼʌɻʎ ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼ ɸʇɹʏɲʍɻ ʋɲʌɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ
ʏʉʐ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ ȾɁɇ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɲʐʏʊ ɴʉɻɽɳ ʍɸ ʅɿɲ ɲʃʌɿɴɼ ɷɿɳɶʆʘʍɻ ʏʉʐ
ɁɅͲɅʊʆʉʐ͘
ȸʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ͗
x ȵʇɹʏɲʍɻʏʉʐɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ;ʋʊʆʉʎ͕ɲʔɼ͕ʋʀɸʍɻ͕ɽɹʍɻ͕ɷʊʆɻʍɻͿ͘
x ȵʇɹʏɲʍɻʏʉʐʃɿʆɻʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ;ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻ͕ʅʐʁʃɼɿʍʖʑʎ͕ʏʊʆʉʎ͕ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ͕ɲʆʏɲͲ
ʆɲʃʄɲʍʏɿʃɳ͘͘͘Ϳ͘
x ȵʇɹʏɲʍɻʏʉʐʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑɲʐʏʊʆʉʅʉʐʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘ɇɸʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐɲʆɲɺɻͲ
ʏʉʑʅɸɁɅͲɅʊʆʉʋʉʐʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿʅɸɴʄɳɴɻʃɲɿʏʉʐʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʏʊʏɸʋʌɹͲ
ʋɸɿʆɲɸʄɹɶʇʉʐʅɸʏɲʉʆʉʅɲɺʊʅɸʆɲɷʐʍɲʐʏʉʆʉʅɿʃɳʍɻʅɸʀɲ;ɽɸʌʅʊ͕ʗʐʖʌʊ͕ɸʄɲʔʌʊʉʀɷɻͲ
ʅɲ͕ɲʋʉʖʌʘʅɲʏɿʍʅʊʎɷɹʌʅɲʏʉʎ͕ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎɸʔʀɷʌʘʍɻʎ͕ɲʏʌʉʔʀɲɷɹʌʅɲʏʉʎʃɲɿʉʆʑʖʘʆͿ͘
ȵʇɹʏɲʍɻʏʉʐɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ
ɈɲƚĞƐƚɲɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ;ʊʋʘʎɷʉʃɿʅɲʍʀɸʎʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆɿʆʙʆʅɸɲʋʄɳ
ɸʌɶɲʄɸʀɲͿɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉʋʄɹʉʆɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʅɼʅɲʏɻʎʃʄɿʆɿʃɼʎɸʇɹʏɲʍɻʎɶɿɲʏɻʆɲʋʉʃɳʄʐͲ
ʗɻ ɲʆʙʅɲʄɻʎ ʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͘ Ɉɲ ɸʐʌɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ɸʋʙɷʐʆɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʍʐɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿ
ʅɸʏɲɸʐʌɼʅɲʏɲʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎʐɶɿʉʑʎʋɸʌɿʉʖɼʎ;ʋʀʆɲʃɲʎϭͿ͘

Ʌʀʆɲʃɲʎϭ͘ȰɿʍɽɻʏɿʃɹʎɲʆʘʅɲʄʀɸʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɁɅͲɅʊʆʉ
Ʌʉʍʉʏɿʃɹʎ
ɉʋʉɲɿʍɽɻʍʀɲ

Ʌʉɿʉʏɿʃɹʎ
Ȱʄʄʉɷʐʆʀɲ

Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ
Ɍʏʘʖɼɸʆʏʊʋɿʍɻ

ɍʌʉʆɿʃɹʎ
Ȱʆʙʅɲʄɻʄɲʆɽɳʆʉʐʍɲʋɸʌʀʉɷʉʎ

ɉʋɸʌɲɿʍɽɻʍʀɲ Ʌɲʌɲɿʍɽɻʍʀɲ Ȱʆʙʅɲʄɻɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲ

ɀɸʏɲɲɿʍɽɼʍɸɿʎ

ɉʋʉɲʄɶɻʍʀɲ

ȴʐʍɲɿʍɽɻʍʀɲ 

ɍʌʉʆɿʃɼɳɽʌʉɿʍɻ

ɉʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ






,ĂŶƐƐŽŶW͕͘ϭϵϵϴ͘

ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɹʎȵʇɸʏɳʍɸɿʎ;^ĐƌĞĞŶŝŶŐdĞƐƚƐͿ
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏɿʎʅɸʄɹʏɸʎʅʊʆʉʃɲɿʍʋɲʆɿʊʏɲʏɲɶɿɲɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑʎʍʃʉʋʉʑʎ͕ʊʋʘʎ͗
D';ůĞĐƚƌŽŵǇŽŐƌĂƉŚǇ͕ɻʄɸʃʏʌʉʅʐʉɶʌɳʔɻʅɲͿʃɲɿE^E^;EĞƌǀĞŽŶĚƵĐƚŝŽŶ^ƚƵĚǇ͕ʅɸͲ
ʄɹʏɻ ʆɸʐʌɿʃɼʎ ɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎͿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɿʆɻʏɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͕ E^͕ DE ;DŝĐƌŽŶĞƵƌŽŐƌĂƉŚǇ͕



ʅɿʃʌʉʆɸʐʌʉɶʌɲʔʀɲͿɶɿɲʏɻʆɲɿʍɽɻʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͘ɀɸʏɲʇʑʏʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆ͕
ʏɲʋʌʉʃʄɻʏɳɷʐʆɲʅɿʃɳʃɲɿʏɲ>ĂƐĞƌʋʌʉʃʄɻʏɳɷʐʆɲʅɿʃɳɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏʉʃɲʄʑʏɸʌʉɸʌɶɲʄɸʀʉ
ɶɿɲʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆȰɷʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆʃɲɿɻɴɿʉʗʀɲɷɹʌʅɲʏʉʎɶɿɲʏɻʆ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʆɸʐʌʉʋɲɽɸɿʙʆʅɸɲʋʙʄɸɿɲʏʘʆɲʅʑɸʄʘʆʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆ͘ȸʋʉʍʉʏɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻɲɿͲ
ʍɽɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ;YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ^ĞŶƐŽƌǇ dĞƐƚͿ ɸʀʆɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʖʌɼʍɿʅɻ ɶɿɲ ɹʆɷɸɿʇɻ ʋɿɽɲʆʉʑ ɁɅͲ
Ʌʊʆʉʐʃɲɿɶɿɲʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʏʉʐɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʉʑɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ;ɸɿʃʊʆɲϴͿ͘


Ⱦɿʆɻʏɿʃɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

D'ʃɲɿE^

Ⱦɲʏɲɶʌɳʔʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸɶɳʄʘʆ ɸʅʅʑɸʄʘʆ
ɿʆʙʆ͘

Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

E^

ɀɸʏʌɳʏɻʆʏɲʖʑʏɻʏɲɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎʏʘʆʆɸʑʌʘʆ
ʃɲɿʏʉɸʑʌʉʎʏʉʐɷʐʆɲʅɿʃʉʑʏʘʆɿʆʙʆȰɴ͘
ȲʉɻɽɳʍʏɻɷɿɳʃʌɿʍɻʅʉʆʉͲʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɲɽɸɿʙʆ͘

DE

Ʌʄɻʌʉʔʉʌɸʀɶɿɲʏɿʎʏʌɸɿʎʆɸʐʌɿʃɹʎʀʆɸʎʃɲɿʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɹʃʏʉʋʘʆʙʍɸʘʆ͘

ɈʌʀʖɸʎsŽŶ&ƌĞǇ

ɀɸʏʌʉʑʆʏʉʆʉʐɷʊʅɻʖɲʆɿʃʉʑɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ͘

ȴʉʃɿʅɲʍʀɲɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ

ɀɸʏʌɳʏʉʆʉʐɷʊɽɸʌʅɿʃʉʑɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ͘

ɀɸʏʌɻʏɼʎɷʊʆɻʍɻʎ

ɀɸʏʌɳʏʉʆʉʐɷʊɲʆʏʀʄɻʗɻʎʏɻʎɷʊʆɻʍɻʎ͘

Ȱʐʏʊʆʉʅɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ɀɸʏɲɴʄɻʏʊʏɻʏɲʍʏʉʌʐɽʅʊʏɻʎʃɲʌɷɿɳʎͲȺɸʌʅʉɶʌɲʔʀɲͲ>ĂƐĞƌĚŽƉƉůĞƌ
Ʌʉʍʉʏɿʃɼɷʉʃɿʅɲʍʀɲɿɷʌʘʏʉʋʉɿʉʑɲʇʉʆɿʃʉʑɲʆʏɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʉʑ;Y^ZdͿ

ȱʄʄɸʎ
ʅɹɽʉɷʉɿ

Ȳɿʉʗʀɲɷɹʌʅɲʏʉʎ

ȵʇɸʏɳɺɸɿɸʅʅʑɸʄɸʎΘɲʅʑɸʄɸʎʆɸʐʌɿʃɹʎʀʆɸʎ͘

DZ/

ȵʇɸʏɳɺɸɿɲɿʏʀɸʎɁɅͲɅʊʆʉʐʅɸɲʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃɹʎʏɸʖʆɿʃɹʎ͘



ȵɿʃʊʆɲϴ͘ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎʍʏʉɁɅͲɅʊʆʉ͘

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
ȴɿɳʔʉʌɲ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ;EĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐ ƉĂŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ WĂŝŶ ĞƚĞĐƚ͕ /ͲWĂŝŶ͕
Eϰ ʃ͘ɲ͘Ϳ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ͕ ʃɲɿ ɲʋʊ ʅɻ ɸɿɷɿʃʉʑʎ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ͕ ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͘ ȸ ɸʐʃʉʄʀɲ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐʎ
ɲʋʊɶɿɲʏʌʉʑʎʃɲɿɲʍɽɸʆɸʀʎʃɲɽɿʍʏɳɸʄʃʐʍʏɿʃɳɲʐʏɳʏɲɸʌɶɲʄɸʀɲ͕ɸʋɸɿɷɼʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆɳʅɸͲ
ʍɻʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ͘ɇʏɻʆȵʄʄɳɷɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʏʉEϰʃɲɿʏʉWĂŝŶĞƚĞĐƚɷɿʊʏɿɸʀʆɲɿʍʏɲɽͲ
ʅɿʍʅɹʆɲʍʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼɶʄʙʍʍɲ͘ɈʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉYͲϱϯůĞǀĞůǀĞƌƐŝŽŶʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɶɿɲʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎɺʘɼʎ͘


ȸɸʃʏʀʅɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
Ƀʋʊʆʉʎɸʀʆɲɿʐʋʉʃɸɿʅɸʆɿʃʊʎ͘ȵʀʆɲɿɲɷʑʆɲʏʉʆʆɲʅɸʏʌɻɽɸʀɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɳ͘Ⱦɳɽɸɲʍɽɸʆɼʎ
ɹʖɸɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʉʐɷʊʋʊʆʉʐ͕ʉʉʋʉʀʉʎɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ɶɸʆɸʏɿʃʉʑʎ͕ʗʐʖʉʄʉɶɿͲ
ʃʉʑʎ͕ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʉʑʎ͕ʋɲɿɷɸʀɲʎ͕ɸʅʋɸɿʌʀɲʎʃʄʋ͘ȴɿɳʔʉʌɸʎʅʉʆʉɷɿɳʍʏɲʏɸʎʃɲɿʋʉʄʐɷɿɳʍʏɲʏɸʎ
ʃʄʀʅɲʃɸʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘


Ƀɀɏɇ
͞Ƀɲʍɽɸʆɼʎʋʉʆɳɸɿʏʊʍʉʊʍʉɲʐʏʊʎɲɿʍɽɳʆɸʏɲɿʊʏɿʋʉʆɳɸɿ͘͟
͞ɏʎʋʊʆʉɽɸʘʌʉʑʅɸʊ͕ʏɿɷɻʄʙʆɸɿʉɲʍɽɸʆɼʎ͘͟
͞WĂŝŶŝƐǁŚĂƚĞǀĞƌƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƉĞƌƐŽŶƐĂǇƐŝƚŝƐ͕ĞǆŝƐƚŝŶŐǁŚĞŶĞǀĞƌŚĞƐĂǇƐŝƚĚŽĞƐ͘͟
;DĐĂĨĨĞƌǇΘWĂƐĞƌŽ͕ϭϵϴϵͿ͘

Ʌʌʉʃʄɼʍɸɿʎʍʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻ
x ȶʆɲʌʇɻʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐɲʅɹʍʘʎʅɸʏɳʏʉʆʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊɼʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸ͘
x Ʌʌʉɷɿɲɽɸʍɿʃʉʀʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎɷɸʆɹʖʉʐʆɴʌɸɽɸʀ͘
x ȴɿɲʔʉʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʍʐʅʋʏʘʅɲʏʉʄʉɶʀɲ͘
x Ʌʉʄʄɲʋʄʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ͘
x ȵʇɹʄɿʇɻɿɷɿʉʍʐɶʃʌɲʍɿʃɼʃɲɿɲʋʌʊɴʄɸʋʏɻ͘



x Ƀɿɲʍɽɸʆɸʀʎɷʐʍʃʉʄɸʑʉʆʏɲɿʆɲɸʃʔʌɳʍʉʐʆʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɳʏʉʐʎʅɸʍɲʔɼʆɸɿɲ͘
x Ƀɿɿɲʏʌʉʀʅʋʉʌɸʀʆɲɷʐʍʃʉʄɸʑʉʆʏɲɿʆɲɸʌʅɻʆɸʑʍʉʐʆʏɻʆʉʌʉʄʉɶʀɲʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʉɿ
ɲʍɽɸʆɸʀʎɶɿɲʆɲʋɸʌɿɶʌɳʗʉʐʆʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɳʏʉʐʎ͘
x ȸɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎ͘
Ʌʌʉʍʔɳʏʘʎ͕ ɹʖɸɿ ʋʌʉʏɲɽɸʀ ɹʆɲ ɷɿɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ͗
ʉʌɿʍʏɿʃʊʎ;ĚĞĨŝŶŝƚĞͿ͕ʋɿɽɲʆʊʎ;ƉƌŽďĂďůĞͿʃɲɿɷʐʆɻʏɿʃʊʎ;ƉŽƐƐŝďůĞͿɁɅͲɅʊʆʉʎ;ɸɿʃʊʆɲϵΘϭϬͿ͘
ȸ ɴɲɽʅʀɷɲ ΗɷʐʆɻʏɿʃʊʎΗ ɁɅͲɅʊʆʉʎ ;ɲʆɸʋɿɴɸɴɲʀʘʏʉʎͿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅʊʆʉ
ʍɲʆʐʋʊɽɸʍɻ͕ɻʉʋʉʀɲʉʑʏɸɲʋʉʃʄɸʀɸɿʉʑʏɸɷɿɲɶɿɶʆʙʍʃɸɿʏʉɁɅͲɅʊʆʉ͘ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʆɻ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʏʉʐʋʊʆʉʐɸʀʆɲɿɸʐʄʉɶʉʔɲʆɼʎʆɸʐʌʉɲʆɲʏʉʅɿʃɳʃɲɿɲʋʊʏʉɿʍʏʉʌɿʃʊɲʋʉʃɲʄʑʋʏɸͲ
ʏɲɿɴʄɳɴɻɼʆʊʍʉʎ͘
ɃɿɴɲɽʅʀɷɸʎΗʋɿɽɲʆʊʎΗʃɲɿΗʉʌɿʍʏɿʃʊʎΗɁɅͲɅʊʆʉʎɲʋɲɿʏʉʑʆɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ
ʅɸʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ͘


ȵʋɿɴɸɴɲɿʘʏɿʃɳɼɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳƚĞƐƚƐ
ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʉʐʆ ʅɿɲ ɴʄɳɴɻ ɼ ʆʊʍʉ ʋʉʐ ɸʇɻɶɸʀ ʏʉ ɁɅͲɅʊʆʉ ;ʋ͘ʖ͘ ʆɸʐʌʉɲʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ɼ
ʆɸʐʌʉʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿ͕d͕DZ/Ϳ͘






ȵɿʃʊʆɲϵΘϭϬ͘ɷɿɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉʍʑʍʏɻʅɲɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͘




ɇɸɲʋʄɹʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͕ɻɷɿɳɶʆʘʍɻʏʉʐɁɅͲɅɽɲʅʋʉʌʉʑʍɸʆɲɽɸʘʌɻɽɸʀʋɿɽɲʆɼɲʋʊʏʉ
ɿʍʏʉʌɿʃʊʃɲɿʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ͕ʖʘʌʀʎʆɲɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎʉɿɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ͘




ȾʄɿʆɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ


ɃɿɲʍɽɸʆɸʀʎʏʐʋɿʃɳɹʖʉʐʆΗʋɲʌɳɷʉʇɸʎΗɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎɲʆʏɿʄɼʗɸɿʎʅɸʏʉʆʋʊʆʉʘʎʃʐʌʀɲʌʖʉ
ɽɸʏɿʃʊʍʐʍʏɲʏɿʃʊʋʉʐʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿʅɸɸʄɲʏʏʘʅɹʆɸʎɲɿʍɽɼʍɸɿʎʋʌʉʃɲʄʉʑʅɸʆɸʎɲʋʊʏɻɴʄɳͲ
ɴɻ͘Ƀɿɲʆʏɿʄɼʗɸɿʎɲʐʏɹʎɸʀʆɲɿʅʉʆɲɷɿʃɹʎʃɲɿɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɸʅʋɸɿʌʀɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎ͘ ȸ ʍʐʆʑʋɲʌʇɻ ʍɻʅɸʀʘʆ ʐʋɸʌɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ ʃɲɿ ʐʋʉɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʃʉɿʆɹʎ ʍʏɿʎ
ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ͘ Ȱʆʏɿɽɹʏʘʎ͕ ʉ ʋʊʆʉʎ ʘʎ ʐʋʉʃɸɿʅɸʆɿʃʊ ɲɿʍɽɻʏɿʃʊ ʍʑʅʋʏʘʅɲ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿʉʌɲʏʊʎ͕ɸʀʆɲɿɷʑʍʃʉʄʉʆɲʅɸʏʌɻɽɸʀʃɲɿɸʅʋɸʌɿɹʖɸɿʊʖɿʅʊʆʉʔʐʍɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ͕ɲʄʄɳʃɲɿ
ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɳ ʃɲɿ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɳ ʍʐʍʏɲʏɿʃɳ͘ Ƀɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎ ɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎ ɲʆʘʅɲʄʀɸʎ ɸʀͲ
ʆɲɿɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃɼʎʍɻʅɲʍʀɲʎɶɿɲʏɻʆɲʃʌɿɴɼɷɿɳɶʆʘʍɻʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐʃɲɿʏɻɷɿɳʃʌɿʍɼʏʉʐ
ɲʋʊɳʄʄʉʐʎʏʑʋʉʐʎʋʊʆʉʐ͘
Ƀ ɁɅͲɅʊʆʉʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ɽɸʏɿʃɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ɲʌʆɻʏɿʃɳ ʍɻʅɸʀɲ ʋʉʐ ɲͲ
ʆʏɲʆɲʃʄʉʑʆʏɻʆɸʐʌɿʃɼɴʄɳɴɻ;ɸɿʃʊʆɸʎϭϭΘϭϮͿ͘

ɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɇɅɃɁɃɇ



ȵɿʃʊʆɲϭϭ͘ȾʑʌɿʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͘










ȵɿʃʊʆɲϭϮ͘ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲʃɲɿʍɻʅɸʀɲʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͘

ȾɳɽɸɲʍɽɸʆɼʎʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʔɲʆʀɺɸɿʍʐʆɷʐɲʍʅʊʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆͲʍɻʅɸʀʘʆ͕ʏɲʉʋʉʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʋʉɿʃʀʄʉʐʆ ʍɸ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɹʆʏɲʍɻ ʏʊʍʉ ʍʏʉ ʀɷɿʉ ɳʏʉʅʉ ʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ɲʏʊͲ
ʅʘʆʅɸʏɻʆʀɷɿɲʐʋʉʃɸʀʅɸʆɻɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ͘ ȰɿʍɽɻʏɿʃɹʎɲʆʘʅɲʄʀɸʎʃɲɿʋʊʆʉʎʍʐʖʆɳʍʐʆʐʋɳʌͲ
ʖʉʐʆ͘Ⱦɳʋʉɿʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʔɲʆʀʍʉʐʆʅʊʆʉʋʊʆʉɼʏɻʆʉɿʃɸʀɲɲʀʍɽɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ɼʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ͘




Ⱥɸʏɿʃɳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ;ʐʋɸʌɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʄʊɶʘʐʋɸʌɴʉʄɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ
Ȱʍɽɸʆɸʀʎ ʅɸ ɁɅͲɅʊʆʉ ɹʖʉʐʆ ʍʖɸɷʊʆ ʋɳʆʏɲ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʐʋɸʌɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ ʍʏɻʆ ʋʌʉͲ
ʍɴʄɻɽɸʀʍɲ ʋɸʌɿʉʖɼ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲɿͲ
ʍɽɻʏɿʃʊ ɹʄʄɸɿʅʅɲ͘ Ȱʐʏɳ ʏɲ ɽɸʏɿʃɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ ʅʐʌʅɼɶʃɿɲʍʅɲͿ
ʃɲɿɷʐʍɲɿʍɽɻʍʀɸʎ;ʊʋʘʎʋʊʆʉʎʍɲʆʏʌʑʋɻʅɲ͕ʍɲʆʃʊʗɿʅʉʅɸʅɲʖɲʀʌɿ͕ʍɲʆʃɳʗɿʅʉʃ͘ɲ͘Ϳ͘

Ȱʌʆɻʏɿʃɳʍɻʅɸʀɲ;ɲɿʍɽɻʏɿʃʊɹʄʄɸɿʅʅɲʄʊɶʘɸʄʄɿʋʉʑʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎͿ
Ȳʄɳɴɻ ʍɸ ɲɿʍɽɻʏɿʃʊ ɼ ʅɿʃʏʊ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊ ʆɸʑʌʉ ʅɸ ɷɸʌʅɲʏɿʃʊ ʃʄɳɷʉ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲͲ
ʍʏʌʉʔɼʏɻʎʃɸʆʏʌɿʃɼʎʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎʉɷʉʑɽɲʉɷɻɶɼʍɸɿʍɸɲɿʍɽɻʏɿʃʊɹʄʄɸɿʅʅɲ;ʐʋɲɿͲ
ʍɽɻʍʀɲ͕ɲʆɲɿʍɽɻʍʀɲ͕ʐʋʉɲʄɶɻʍʀɲ͕ɲʆɲʄɶɻʍʀɲͿʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʃɲʏɲʆʉʅɼʎʏʉʐʆɸʑʌʉʐ͘ɃɿʖɲͲ
ʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɹʎɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎɲʆʘʅɲʄʀɸʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɸʐʌɼʅɲʏɲɶɿɲʆɲɷɿɲɶʆʙʍʉʐʅɸ
ʍʘʍʏɳ ʏʉ ɁɅͲɅʊʆʉ ʃɲɿ ʆɲ ʏʉʆ ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʅɸ ɲʋʊ ɳʄʄʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ ʋʊʆʉʐ͘ Ȱʐʏɳ ʏɲ ɲʌʆɻʏɿʃɳ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɳʍɻʅɸʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ͘
x ȶʄʄɸɿʅʅɲ ʍʏɻʆ ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ ɼ ɷʊʆɻʍɻʎ͕ ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ
ɴʄɳɴɻʏʘʆʅɸɶɳʄɻʎɷɿɲʅɹʏʌʉʐʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆɼʏɻʎʆʘʏɿɲʀɲʎʉɷʉʑ͘
x Ȱʋʙʄɸɿɲ ʏɻʎ ɸʋɿɴʄɲɴʉʑʎ ʃɲɿ ɽɸʌʅɿʃɼʎ ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ͕ ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ɴʄɳɴɻ ʏʘʆ
ʅɿʃʌɼʎɷɿɲʅɹʏʌʉʐʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆɼʏɻʎʆʘʏɿʉɽɲʄɲʅɿʃɼʎʉɷʉʑ͘

Ȱʐʏʊʅɲʏʉʎʋʊʆʉʎ;ɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʎɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎɼʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʎɲʋʊʏʉʆɲʍɽɸʆɼͿ
ɃɁɅͲɅʊʆʉʎʃɲʏɳɴɳʍɻɸʀʆɲɿɷʐʍɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ͘Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʅɸʋʉɿʃʀʄɻʉʌʉʄʉɶʀɲ
;ʃɲɿʆɸʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎͿʃɲɿʍʐʖʆɳʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɸʎ͘ɅɲʌʊʄʉʋʉʐʊʄɲɲʐʏɳʏɲʖɲʌɲͲ
ʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʉʑʏɸ ʋɲʌʊʆʏɲ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʉʑʏɸ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ͕
ʊʏɲʆɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿɻɷɿɳɶʆʘʍɻʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐɸʀʆɲɿʋɿɽɲʆɼ͘

Ʌʌʉʃʄɻʏʊʎʋʊʆʉʎ;ɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉʎɲʋʊɸʌɹɽɿʍʅɲɼʋʌʉʃɲʄʉʑʅɸʆʉʎʃɲʏɳʏɻʆɸʇɹʏɲʍɻͿ
ɅʉʄʄʉʀɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɁɅͲɅʊʆʉʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʋʌʉʃʄɻʏʊʋʊʆʉ͘ɀʋʉʌʉʑʅɸʆɲɷɿɲͲ
ʃʌʀʆʉʐʅɸʃʐʌʀʘʎɷʑʉʏʑʋʉʐʎʐʋɸʌɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ͕ʏɻʆɲʄʄʉɷʐʆʀɲʃɲɿʏɻʆʐʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ͘

ȸɸʃʏʀʅɻʍɻʏʉʐɲʍɽɸʆʉʑʎʅɸʐʋʉʗʀɲɁɅͲɅʊʆʉʐʍʏʉʖɸʑɸɿ͗
x ɇʏɻʆɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͘
x ɇʏɻʆɸʆʏʊʋɿʍɻʏɻʎɴʄɳɴɻʎ͘
x ɇʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻʏɻʎʆʊʍʉʐɼʏʉʐʍʐʅɴɳʆʏʉʎ͘
x ɇʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʏʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆʋʉʐʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆʋʊʆʉ͘
x ɇʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎʗʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɇʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻʍʐʆʐʋɲʌʖʉʐʍʙʆɷɿɲʏɲʌɲʖʙʆ͘Ƀɲʍɽɸʆɼʎɶɿɲʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀʊʏɿʋɳʍʖɸɿ
ɲʋʊɁɅͲɅʊʆʉʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿʃɲɿɳʄʄɲʍʐʆʉɷɳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ͕ʊʋʘʎɷʐʍʃʉʄʀɲʍʏʉʆʑʋʆʉ;ϲϬͲ
ϳϬйͿ͕ɲʀʍɽɻʍɻʖʌʊʆɿɲʎʃʊʋʘʍɻʎ;ϱϬͲϲϬйͿ͕ʐʋʆɻʄʀɲ;ϰϬͲϱϬйͿ͕ɷʐʍʃʉʄʀɲʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ;ϯϬͲ
ϰϬйͿ͕ ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ ;ϯϬͲϰϬйͿ͕ ɳɶʖʉʎ ;ϮϬͲϰϬйͿ ʃɲɿ ʅɸɿʘʅɹʆɻ ʊʌɸʇɻ ;ϭϬͲϮϬйͿ͘ Ɉɹʄʉʎ͕ ʏɲ ʍʐͲ
ʅʋʏʙʅɲʏɲʆɲɸʋɿʏɸʀʆʉʆʏɲɿʏɻʆʆʑʃʏɲʃɲɿʆɲɸʀʆɲɿɲʆɽɸʃʏɿʃɳʍʏɲʍʐʆɼɽɻɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳ͘


ȾȵɁɈɆȻȾɃɇɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɇɅɃɁɃɇ


ȵɿʍɲɶʘɶɼ
ȳɿɲʅɸʌɿʃʉʑʎɲʍɽɸʆɸʀʎʐʋɳʌʖɸɿɹʆɲʎɳʄʄʉʎʋʊʆʉʎ͕ʅɸʋʉɿʃʀʄɲʉʆʊʅɲʏɲ͕ʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆɸɿ
ʍʖɸɷʊʆʋɳʆʏɲʃɲɿʍʐʆɻɽʀɺɸʏɲɿʆɲʉʆʉʅɳɺɸʏɲɿͨʍʑʆɷʌʉʅʉʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊʆʉʐͩ͘Ƀʋʊʆʉʎɲʐʏʊʎ͕
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͕ʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʋɻʌɸɳɺɸɿɷɿɳʔʉʌɲʍɻʅɸʀɲʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎʃɲɿʆɲɸʅʔɲʆʀɺɸɿ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɸʋʀʋɸɷɲɹʆʏɲʍɻʎ͕ɸʀʆɲɿɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳɷʑʍʃʉʄʉʎʍʏɻɷɿɳɶʆʘʍɼʏʉʐʃɲɿɲʆɽɸʃʏɿʃʊʎ
ʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲʏʉʐ͘ɀʋʉʌɸʀʆɲɸʋɻʌɸɳɺɸɿʅɸɶɳʄɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎɼʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ͕ ʊʋʘʎ ʖɹʌɿɲɼ ʋʊɷɿɲ͘ ȸ ɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʍʐʆɼɽʘʎ ʅɸ ʏɻʆ
ɲɿʏʀɲʏɻʎɴʄɳɴɻʎʏʉʐȾɁɇ͘




ɇɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲɲʀʏɿɲΘɇʑʆɷʌʉʅɲʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊʆʉʐ

Wʅɸʏɳɲʋʊɴʄɳɴɸʎ
ʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ

Wʅɸʏɳɲʋʊɴʄɳɴɸʎ
ʏʉʐɸɶʃɸʔɳʄʉʐ

Ɉʌɲʐʅɲʏɿʃɹʎɴʄɳɴɸʎ

Ɉʌɲʐʅɲʏɿʃɹʎɴʄɳɴɸʎ

Ɍʄɸɶʅʉʆɹʎ

Ɍʄɸɶʅʉʆɹʎ

ɇʐʌɿɶɶʉʅʐɸʄʀɲ

Ȱɶɶɸɿɲʃɹʎɴʄɳɴɸʎ

ɇʃʄɼʌʐʆʍɻʃɲʏɳʋʄɳʃɲʎ

Ȱɿʅʉʌʌɲɶʀɲ

Ȱɶɶɸɿɲʃɹʎɴʄɳɴɸʎ

Ɂɸʉʋʄɳʍʅɲʏɲ

Ɂɸʉʋʄɳʍʅɲʏɲ
ɁʊʍʉʎWĂƌŬŝŶƐŽŶ͍͍͍

Ȱʍɽɸʆɸʀʎʅɸɴʄɳɴɸʎʍʏʉʅɹʍʉɸɶʃɹʔɲʄʉɷɸʆɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉ͕ʋɿɽɲʆʊʆɷɿʊʏɿ
ɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɲɿʍɽɻʏɿʃʉʀʋʐʌɼʆɸʎʍɸɲʐʏɼʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ͘
ɃʃɸʆʏʌɿʃʊʎʋʊʆʉʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʏʅɼʅɲʏʉʐȾɁɇ͕ɲʄʄɳʍʐʆɼͲ
ɽʘʎʉɿɴʄɳɴɸʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɻʆʘʏɿʉɽɲʄɲʅɿʃɼʉɷʊ͘ɇʖɸɷʊʆʃɳɽɸɴʄɳɴɻʍʏʉȾɁɇʅʋʉʌɸʀ
ʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉ͘Ɉʉɸʀɷʉʎʏɻʎɴʄɳɴɻʎɸʀʆɲɿʋɿɽɲʆʊʆʋʉʄʑʄɿɶʊʏɸʌʉʍɻʅɲʆʏɿʃʊ
ɲʋʊʏɻʆɸʆʏʊʋɿʍɼʏɻʎ͕ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʆʃʀʆɷʐʆʉʋʌʊʃʄɻʍɻʎʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘
ȸ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʃɸʆʏʌɿʃʉʑ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑ ʋʊʆʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀ͕ɷɿʊʏɿʋʉʄʄɹʎɲʋʊʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘɲɿʏʀɸʎʋʌʉʃɲʄʉʑʆʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʆɸʐʌʉʋɲͲ
ɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ͘ɇʏɿʎʄʀɶɸʎɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʐʅɸ͕ɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲʏʉʐʃɸʆʏʌɿͲ
ʃʉʑʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐʅɸʏɳɲʋʊɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊɸʋɸɿʍʊɷɿʉɸʀʆɲɿʋɸʌʀʋʉʐϭϱй͕ɸʆʙʅɸʏɳ
ɲʋʊʋʉʄʄɲʋʄɼʍʃʄɼʌʐʆʍɻɼʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʍʏʉʆɁɀɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍʏʉϯϬй͘

ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʀ
ɅɲʌʊʄʉʋʉʐʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɲʋʊʏɿʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʆɷɸɽɸʀʅɸʏɻʆΗʃɸʆʏʌɿʃɼ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻΗ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɸʆʏʌɿʃʉʑ ʋʊʆʉʐ͕ ɸʄɳʖɿʍʏɲ
ɸʀʆɲɿɶʆʘʍʏɳʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͘ɌɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɻɴʄɳɴɻʍʏɿʎʆʘʏɿɲɿʉͲ
ɽɲʄɲʅʉʔʄʉɿʁʃɹʎʉɷʉʑʎɸʀʆɲɿɴɲʍɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʍʏɻʆɸʅʔɳʆɿʍɻʃɲɿɸʇɹʄɿʇɻʏʉʐʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊͲ
ʆʉʐ͕ʅɸʏɳɲʋʊɴʄɳɴɻʍɸʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸɸʋʀʋɸɷʉʏʉʐʆɸʐʌɿʃʉʑɳʇʉʆɲ͘ȵʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ͕ʆɲʍʐʆʐͲ
ʋɳʌʖɸɿʃɲɿɲʋʙʄɸɿɲʏʘʆɸʄɹɶʖʘʆɲʆɲʍʏʉʄɼʎ͘Ƀɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʊʎʃɲɿʉʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɿʎʀɷɿɸʎʉɷʉʑʎ͘ȵʃɸʀʆʉʋʉʐɲʄʄɳɺɸɿɸʀʆɲɿʏʉʅɼʆʐʅɲʋʉʐʔʏɳʆɸɿʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲͲ
ʄʉ͘ ȸ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃɼ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʍʏʉʆ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʋʊʆʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɲʆʙʅɲʄɻ ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ
ʉɷʉʑʎʅɹʖʌɿʏʉʔʄʉɿʊ͘
ɉʋɳʌʖʉʐʆ ʋʉʄʄɹʎ ɸʌʅɻʆɸʐʏɿʃɹʎ ɽɸʘʌʀɸʎ͕ ʅʀɲ ɲʋʊ ɲʐʏɹʎ ɸʆʉʖʉʋʉɿɸʀ ʏɻ ʆʉʌɲɷʌɸʆɲʄʀʆɻ
ʃɲɿʏɻʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʃɲɿʋʌʉʏɸʀʆɸɿʊʏɿʉɿɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʏʘʆʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆʏʘʆʉʐʍɿʙʆɲʐʏʙʆ
ʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɻʆɸʃɷɼʄʘʍɻʏʉʐ ʋʊʆʉʐ͘Ʌɿɽɲʆʊʆ ɶɿɲʏʉʄʊɶʉɲʐʏʊʔɳʌʅɲʃɲ
ʊʋʘʎʉɿ^EZ/Ɛɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʋʉʄʑɷʌɲʍʏɿʃɳʍʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉ͘
ɇʏɻʆʋʉʄʄɲʋʄɼʍʃʄɼʌʐʆʍɻʉʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʀʆɲɿʋɿʉʋɸʌʀʋʄʉʃʉʎ͘Ƀʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎɴʄɲɴʙʆ
ʍʏʉɁɀɸʋɿɷʌɳʃɸʆʏʌɿʃɳʍʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆʋʐʌɼʆʘʆʏʉʐɽɲʄɳʅʉʐ͘
ɇʏɻʍʐʌɿɶɶʉʅʐɸʄʀɲʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʏʉʍʐʌʀɶɶɿʉ͕ʋʉʐɹʖɸɿɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽɸʀʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐ
Ɂɀ͕ʊʍʉʅɸɶɲʄʙʆɸɿɲɽʌʉʀɺʉʆʏɲʎɸɶʃɸʔɲʄʉʆʘʏɿɲʀʉʐɶʌʊʋɿɹɺɸɿʏɿʎɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎʉɷʉʑʎʋʌʉʃɲͲ
ʄʙʆʏɲʎʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉʃɲɿɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ;ʊʋʘʎɲʋʙʄɸɿɲɽɸʌʅʉʑͲʗʐʖʌʉʑͿ͘
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆɹʖɸɿɻɽɸʘʌʀɲʋʉʐʋʌʉʍʋɲɽɸʀʆɲɸʌʅɻʆɸʑʍɸɿ͞ʋʘʎʅɿɲʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɴʄɳɴɻ
ʋʌʉʃɲʄɸʀʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉ͘͟ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ:ŝΘ^ƚƌŝĐŚĂƌƚǌ͕;^Đŝ^d<ϮϬϬϰ͖ϮϬϬϰ;ϮϱϮͿ͗ƌĞϭϰͿ
ɲʐʏʊʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍʏɿʎʅʉʌɿɲʃɹʎɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿʉɿɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎʅɸʏɳɲʋʊʃɳʋʉɿɲ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɴʄɳɴɻ͘Ƀɿɲʄʄɲɶɹʎɲʐʏɹʎʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɻʆɲʆɸʇɹʄɸɶʃʏɻʐʋɸʌɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐʎ͕
ʏɻʆ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʋʄɻɽʙʌɲʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʙʍɸʘʆ ʍʏɲ ɶɳɶɶʄɿɲ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʍʐʆɳʗɸɿʎ ʏʉʐ Ɂɀ͕ ʋʉʐ



ʉɷɻɶʉʑʆ ʏɸʄɿʃɳ ʍʏɻʆ ʐʋɸʌʋɲʌɲɶʘɶɼ ʐʋɸʌʔʄɸɶʅʉʆʘɷʙʆ ʃʐʏʏɲʌʉʃɿʆʙʆ͕ ɸʆʙ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ
ɸʋɻʌɸɳɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʏɲʍɸʉɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ ɷɿɲʑʄʘʆͲEĂ ʏʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ʉͲ
ɷʙʆ͘ȰʆʏʀɽɸʏɲʉĂƌůƚŽŶʃɲɿʍʐʆ͘;WĂŝŶϮϬϬϵ͖ϭϰϳ;ϭͲϯͿ͗ϮϲϱͲϳϲͿʋɿʍʏɸʑʉʐʆʊʏɿʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉ
ɲʐʏʊʉʔɸʀʄɸʏɲɿʍɸɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼɶʄʉʀɲɼɶʄʉɿʉʋɳɽɸɿɲʋʉʐɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿɲʋʊʏɿʎʉʐʍʀɸʎ
ʋʉʐɸʃʄʑʉʆʏɲɿʅɸʏɳɲʋʊɹʆɲʆʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʃʐʏʏɳʌʘʆʃɲɿɷɿɲʖɹʉʆʏɲɿʍɸʊʄʉʏʉʆɸʐʌɿʃʊʍʑͲ
ʍʏɻʅɲ͕ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɸɳʆ ɻ ɴʄɳɴɻ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼ ɼ ʍʏʉ Ɂɀ ;'ǁĂŬ Ğƚ Ăů͕ ǆƉ EĞƵƌŽů
ϮϬϭϮ͖Ϯϯϰ;ϮͿ͗ϯϲϮͲϳϮͿ͘


ɇʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉʐʋɳʌʖʉʐʆ͗
x ɇʏʉɷɹʌʅɲɸʐɸʌɸɽɿʍʏʊʏɻʏɲ
x ɇʏʉʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊɸʆʀʍʖʐʍɻ
x ɇʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʃɲɿɲʆʏʀʄɻʗɻ͕ʋʉʐɸʀʆɲɿʃɲɿʏʉʍʋʉʐɷɲɿʊͲ
ʏɸʌʉʍʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉ͘


ȵʅʔɳʆɿʍɻ
Ɉʉ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʍʑʆɷʌʉʅʉ ʋʊʆʉʐ ʍʐʖʆɳ ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ʍʑʆʏʉʅɲ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻ ɴʄɳɴɻ͕ ɲʄʄɳ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸɿ ɶɿɲ ʅɼʆɸʎ ɼ ʃɲɿ ʖʌʊʆɿɲ͕ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʊʏɲʆ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍɸ ɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊ
ɸʋɸɿʍʊɷɿʉ͘ɇʐʆɼɽʘʎɸʀʆɲɿɿʍʊɴɿʉʎʋʊʆʉʎʃɲɿʋʌʉʃɲʄɸʀɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ͘


ȵʆʏʊʋɿʍɻ
Ƀʃɸʆʏʌɿʃʊʎʋʊʆʉʎʏɸʀʆɸɿʆɲɸʆʏʉʋʀɺɸʏɲɿʍɸʋɸʌɿʉʖɼ͕ɻʉʋʉʀɲʍʘʅɲʏʉʏʉʋɿʃɳɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ
ʍʏɻʆʃɸʆʏʌɿʃɼɴʄɳɴɻ͘ȸɸʆʏʊʋɿʍɻʍʐʆɼɽʘʎɸʀʆɲɿɷɿɳʖʐʏɻʃɲɿɸʏɸʌʊʋʄɸʐʌɻ͘ɀʋʉʌɸʀʆɲɸʋɻͲ
ʌɸɳɺɸɿʅɸɶɳʄɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎɼʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸɸɿɷɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎ͕ʊʋʘʎʖɹʌɿɲɼ
ʋʊɷɿɲ͘ȸɹʃʏɲʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʍʐʆɼɽʘʎʅɸʏɻʆɲɿʏʀɲʏɻʎɴʄɳɴɻʎʏʉʐȾɁɇ͘
x ɀʀɲʋʄɸʐʌɳʍʙʅɲʏʉʎɼʅʀɲʋʄɸʐʌɳ͕ɸʃʏʊʎɲʋʊʏʉʋʌʊʍʘʋʉ
x Ʌʌʊʍʘʋʉʅʀɲʎʋʄɸʐʌɳʎ͕ɳʃʌɲʏɻʎɳʄʄɻʎɼʅʊʆʉʋʌʊʍʘʋʉ
x Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʍɸɹʆɲɳʃʌʉɼʏʅɼʅɲɲʐʏʉʑɼɳʆʘɼͬʃɲɿʃɳʏʘɳʃʌʉʅʀɲʎʋʄɸʐʌɳʎ

ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲʃɲɿʍɻʅɸʀɲ
ɇʏɻʆʋʌɳʇɻʏɲʃʄɿʆɿʃɳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʃɲɿʏɲʍɻʅɸʀɲɷɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʆʍʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊɲʋʊʏʉʆ
ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊ ʋʊʆʉ͘ Ƀɿ ɷʐʍɲɿʍɽɻʍʀɸʎ ʃɲɿ ʉɿ ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʃɳɽɸʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉɷɸʆɹʖʉʐʆɿɷɿɲʀʏɸʌɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʍʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿͲ
ʃʊʋʊʆʉ;ɸɿʃʊʆɲϭϯΘϭϰͿ͘






ȵɿʃʊʆɲϭϯ͘ȴɿɲʔʉʌɹʎʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑΘʃɸʆʏʌɿʃʉʑɁɅͲɅʊʆʉʐ͘


Ƀɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉʅʋʉʌɸʀʆɲɷɲʆɸʀɺʉʆʏɲɿʉʌʉʄʉɶʀɲɲʋʊʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎ
ɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲʎɼʅʋʉʌɸʀʆɲɸʋɿʆʉʉʑʆʔɲʆʏɲʍʏɿʃɼ͕ɲʃɲɽʊʌɿʍʏɻʉʌʉʄʉɶʀɲ͘Ɉɲʃʄɿʆɿʃɳʍɻʅɸʀɲ
ʍʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉʍʐʆɼɽʘʎɸʀʆɲɿʋʉʄʑʋʄʉʃɲʃɲɿɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿɷɿɳʔʉʌɲɸʀɷɻʋʊʆʉʐʏɲʐͲ
ʏʊʖʌʉʆɲ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ɼ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ͘ ȵʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲͲ
ʖɹʎ͕ʅɸʃɲʏɳɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲʋɲʌʉɷɿʃɼɳɽʌʉɿʍɻ͕ʃɲɿʋɿɽɲʆʊʃɿʆɻʏɿʃʊɹʄʄɸɿʅʅɲ͘ɃʃɸʆʏʌɿʃʊʎʋʊͲ
ʆʉʎ ʃʄɲʍɿʃɳ ɸʀʆɲɿ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͕ ʏʐʋɿʃɳ ʍʏɲɽɸʌʊʎ͕ ɲʐʏʊʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʍʐʆɼɽʘʎ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸͲ
ʏɲɿʍɲʆʅɿɲʃɲʐʍʏɿʃɼ͕ɸʋʙɷʐʆɻɼɷɿɲʋɸʌɲʍʏɿʃɼɲʀʍɽɻʍɻ͕ɸʆʀʉʏɸɷɿɲʄɸʀʋʉʐʍɲ͘ɍɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸͲ



ʏɲɿɲʋʊɹʆɲʅʀɶʅɲΗɲɿʍɽɼʍɸʘʆʋʊʆʉʐΗ͕ʅɸɸʋɿʃʌɲʏʉʑʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊʏɻʍʏɲɽɸʌɼʃɲʐʍɲʄͲ
ɶʀɲ͘Ȱʆɲʅɸʅɿɶʅɹʆɲʅɸʏɻʆʃɲʐʍɲʄɶʀɲʅʋʉʌɸʀ͕ʋɸʌɿʍʏɲʍɿɲʃɳ͕ʆɲɸʀʆɲɿɲɿʍɽɼʍɸɿʎΗʃɲʌʔɿʏʍʙʆ
ʃɲɿɴɸʄʉʆʙʆΗ͕ʋɿɸʍʏɿʃʊʎ͕ɴɲʍɲʆɿʍʏɿʃʊʎɼɸʆʉʖʄɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ͕ʅɸɲʆʐʋʊʔʉʌɸʎɸʇɳʌʍɸɿʎʉʇɹʉʎ
ʋʊʆʉʐ͕ʊʅʉɿʉʐʅɸʏʉʆʋʊʆʉʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲʍɸɹʆɲɸʃʏɸɽɸɿͲ
ʅɹʆʉʆɸʑʌʉ͘Ƀɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʅʉʐɷɿɳʍʅɲʏɲʍʏɻʆɸʋɻʌɸɲɺʊʅɸʆɻɲʋʊʏʉʆ
ʋʊʆʉʋɸʌɿʉʖɼ͘ȸʃɲʐʍɲʄɶʀɲʃɲɿɻɲʋʙʄɸɿɲʏɻʎɲʀʍɽɻʍɻʎʃɲʏɳʏʉɳɶɶɿɶʅɲɸʀʆɲɿʋɿʉʍʉɴɲʌɹʎ
ʍɸ ɲʋʉʅɲʃʌʐʍʅɹʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ͕ ʊʋʘʎ ʖɹʌɿɲ ʃɲɿ ʋʊɷɿɲ͘ ȶʆʏʉʆɸʎ ɷɸʌʅɲʏɿʃɹʎ ɲͲ
ʆʏɿɷʌɳʍɸɿʎʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɲʐʏɳ͘Ƀʋʊʆʉʎɸʀʆɲɿʅɹʏʌɿʉʎɹʘʎɿʍʖʐʌʊʎ
ʃɲɿʍʐʖʆɳɸʋɿɷɸɿʆʙʆɸʏɲɿʅɸʏʉɳɶɶɿɶʅɲ͕ʏɻʆʃʀʆɻʍɻ͕ʏɲʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲʃɲɿʏɿʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎʏɻʎ
ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ͕ʍʐʆɼɽʘʎʅɸʏʉʃʌʑʉ͘ɈɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʋʊʆʉʐɷɿɲʔɹʌʉʐʆɸʐʌɹʘʎʅɸͲ
ʏɲʇʑʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆ͕ɿɷɿɲʀʏɸʌɲɸʇɲɿʏʀɲʎʏɻʎʋʉɿʃɿʄʀɲʎʏʘʆɷʐʆɻʏɿʃʙʆɲɿʏʀʘʆ͘


ȾʌɿʏɼʌɿɲŽǁƐŚĞƌ͗ϳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
Ȱʃʌʘʆʑʅɿʉ͗D,^W
M

DƵƐĐůĞƉĂŝŶƐ

ɀʐʁʃʉʀʋʊʆʉɿ

D

Dysesthesia

ƦǖǔǂǊǔǉǈǔǀǂ

H

,ǇƉĞƌƉĂƚŚŝĂ

ɉʋɸʌʋɳɽɸɿɲ

A

ůůŽĚǇŶŝĂ

Ȱʄʄʉɷʐʆʀɲ

S

^ŚŽŽƚŝŶŐƉĂŝŶ

ȴɿɲʇɿʔɿʍʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ

C

ŝƌĐƵůĂƚŽƌǇƉĂŝŶ

Ȱɶɶɸɿɲʃʊʎʋʊʆʉʎ

P

WĞƌŝƐƚĂůƚŝĐƉĂŝŶ;ǀŝƐĐĞƌĂůͿ

Ʌɸʌɿʍʏɲʄʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ;ʍʋʄɲʖʆɿʃʊʎͿ


ȵɿʃʊʆɲϭϰ͘ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲʃɲɿʍɻʅɸʀɲʃɸʆʏʌɿʃʉʑɁɅͲɅʊʆʉʐ͘


ɇʐʆʉɷɳɸʐʌɼʅɲʏɲ
ɀʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʆʐʋɳʌʖʉʐʆ ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɹʎ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ͕ ɳɶʖʉʎ͕ ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ͕ ʃɲʏɲʍʏʉʄɼ ʃɲͲ
ɽʙʎ ʃɲɿ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ ɿɷʌʙʏɲ ɼ ɲɶɶɸɿʉʃɿʆɻʏɿʃɹʎ͕ ɲʋʊ ʋɿɽɲʆɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʉʑ
ʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘


ȴɿɳɶʆʘʍɻ
ȸɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʃɲɿɻʃɲʏɲʆʊɻʍɻʏʉʐʍʐʆɷʌʊʅʉʐɸʀʆɲɿɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳʍɻʅɲʆʏɿʃɼ͘Ɉɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ʏʉʐƌŽǁƐŚĞƌ͘ɸʀʆɲɿʍʐʆɼɽʘʎɸʋɲʌʃɼɶɿɲʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻʏʉʐʃɸʆʏʌɿʃʉʑʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐ͘ȰʋʊʊʄɲʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʉŽǁƐŚĞƌɹʖɸɿʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍɸɿʏʌʀɲɴɲʍɿʃɳ͕ʏɲʉʋʉʀɲɲʋʉͲ
ɷɹʖɸʏɲɿɶɿɲʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻ;ɸɿʃʊʆɲϭϲ͗


ȾʌɿʏɼʌɿɲŽǁƐŚĞƌ͗ϯɴɲʍɿʃɳ
x
x
x

ȵʋɿʃʌɲʏʙʆʃɲʐʍʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ʍʐʖʆɳʅɸɹʆɲ
Ʌɲʌɳɷʉʇʉʍʏʉɿʖɸʀʉʍʏʉʃʌʑʉ͕
ʋʉʐɸʋɿɷɸɿʆʙʆɸʏɲɿɲʋʊ
ȵʄɲʔʌʑɳɶɶɿɶʅɲɼɸʋɲʔɼʅɸɸʆɷʑʅɲʏɲ͘
ȳɸʆɿʃɳ͕ɸʀʆɲɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɴʄɳɴɻͬʆʊʍʉ
ʍʏʉʍʘʅɲʏʉɲɿʍɽɻʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ
ʃɲɿ͞ʋɲʌɳɷʉʇʉ͟ʋʊʆʉ͕
ʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʅʔɲʆɿʍʏɸʀʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸ͘


ȵɿʃʊʆɲϭϲ͘ȲɲʍɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲʏʉʐƌŽǁƐŚĞƌ͘





ȸɷɿɳɶʆʘʍɻʏʉʐʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊʆʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɷɿɲʔʑɶɸɿʏɻʎʋʌʉʍʉʖɼʎ͘Ȱʆ͕ʊʅʘʎ͕ʉɲʍɽɸͲ
ʆɼʎ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʋʉʄʄɲʋʄɼ ʍʃʄɼʌʐʆʍɻ ɼ ɹʖɸɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿ ɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊ ɸʋɸɿʍʊɷɿʉ ɼ ɴʄɳɴɻ
Ɂɀ͕ʏɲʉʋʉʀɲɲʃʉʄʉʐɽɸʀʋɲʌɳɷʉʇʉʎʋʊʆʉʎ͕ɻʃʄɿʆɿʃɼɷɿɳɶʆʘʍɻʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊʆʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɶʀʆɸɿʅɸʐʗɻʄʊɴɲɽʅʊɲʃʌʀɴɸɿɲʎ͘

Ʌʌʊɶʆʘʍɻ
Ɉɲʃɸʆʏʌɿʃɳʍʑʆɷʌʉʅɲʋʊʆʉʐɷɸʆɲʋʉʏɸʄʉʑʆɽɲʆɲʏɻʔʊʌʉɷɿɲʏɲʌɲʖɼ͕ɲʄʄɳɸʋɸɿɷɼʋʌʉͲ
ʃɲʄʉʑʆ ʖʌʊʆɿʉ͕ ʍʐʖʆɳ ɷʑʍʃʉʄɲ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉ͕ ʋʊʆʉ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆ ɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ͨɷʉʃɿʅɲʍʀɲͩ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʘʆ ɲʍɽɸʆʙʆ ʋʉʐ ʏɲ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ͘ ȸ ʋʌʊɶʆʘʍɻ ɸʆʊʎ ʃɸͲ
ʆʏʌɿʃʉʑ ʋʊʆʉʐ ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ͘ Ʌʉʄʄɹʎ ʔʉʌɹʎ ɸʋɿɷɸɿʆʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ɴʄɳɴɻ͕
ɳʄʄɸʎ͕ʊʋʘʎʋ͘ʖ͘ʍʏʉʆʋʊʆʉʅɸʏɳɲʋʊɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊɸʋɸɿʍʊɷɿʉ͕ʅʋʉʌɸʀʆɲɸʇɲʔɲʆɿʍɽɸʀʅɸʏɳ
ɲʋʊɹʆɲɸʋʊʅɸʆʉɼɸʋʊʅɸʆɲɸɶʃɸʔɲʄɿʃɳɸʋɸɿʍʊɷɿɲ͘

ɇʐʅʋɹʌɲʍʅɲ
ΗɃɲʋɸʌʀɶʌɲʋʏʉʎʋʊʆʉʎɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀ͕
ɲʄʄɳʋɲʌʊʄɲɲʐʏɳɸʀʆɲɿɲʄɻɽɿʆʊʎΗ͘


ɇɉɁȴɆɃɀȰɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ



ȵɿʃʊʆɲϭϳ͘ɇʑʆɷʌʉʅɲʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘











s͘ȺȵɆȰɅȵȻȰɈɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ

ȸ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ɲʍɽɸʆʙʆ ʅɸ ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊ ʋʊʆʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʋʌʊʃʄɻʍɻ͕ ʋɲʌɳ ʏɿʎ
ʋʉʄʄɹʎʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎʋʉʐɶʀʆʉʆʏɲɿɶɿɲʅɿɲʋɿʉΗʄʉɶɿʃɼΗɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ͘
Ƀɿ ʋʉʄʄʉʀ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ʃɲɿ ʅɸʍʉʄɲɴɻʏɹʎ ʋʉʐ ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲɽʉɶɹʆɸʍɻ ʏʉʐ ɁɅͲ
Ʌʊʆʉʐ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʋʉʄʄʉʑʎ ʋɿɽɲʆʉʑʎ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ͘ ɀɹʖʌɿ ʍɼʅɸʌɲ͕ ɻ ɽɸʌɲͲ
ʋɸʐʏɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏʉʐ ɁɅͲɅʊʆʉʐ ʍʏɻʌɿɺʊʏɲʆ ʍɸ ɹʆɲ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ɴɲʍɿʍʅɹʆʉ
ʍʏɻʆ ɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɼ ʍʏɻʆ ɲʆɲʏʉʅɿʃɼ ɸʅʔɳʆɿʍɼ ʏʉʐ͕ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʉʅʉɿʊʅʉʌʔɻ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʊʄʘʆʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʅɸʀɷɿɲʋɳɽɻʍɻ͘ȳɿɲʋʉʄʄʉʑʎʄʊɶʉʐʎɻʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻɲʐʏɼɷɸʆ
ɲʋʉɷɸʀʖɽɻʃɸ ɿɷɲʆɿʃɼ͘ Ⱦɲʏɲʌʖɳʎ ʅɿɲ ɲʋʄɼ ʆʊʍʉʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ʅɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ɲʋʊ ɹʆɲ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ʋʊʆʉʐ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʄʄɳɺɸɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ͘ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʔɳʍɸɿʎʅɿɲʎʆʊʍʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɳɶʉʐʆʏɲʀɷɿɲʍʑʆɷʌʉʅɲ
ɁɅͲɅʊʆʉʐ͘ȵʀʆɲɿʋɿɽɲʆʊ͕ɸʋʀʍɻʎ͕ʆɲʅɻʆʐʋɳʌʖɸɿʅʉʆʉʍɼʅɲʆʏɻʍʖɹʍɻʅɸʏɲʇʑʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ
ʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐʃɲɿʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ͘ȳɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͕ʉɿɹʃʏʉʋɸʎɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɲʌɳɶʉʐʆ ʉʇʑ ʋʊʆʉ͕ ɷʐʍɲɿʍɽɻʍʀɲ ɼ ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɲ͘ Ɉɹʄʉʎ͕ ʉɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ʃɲɿ ʏɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɲɺʊʅɸʆɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʍʐʖʆɳɷɿɲʔɹʌʉʐʆʍɸʃɳɽɸʏʑʋʉʍʐʆɷʌʊʅʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐ͘ȵʀʆɲɿ
ʋʄɹʉʆʃɲʏɲʆʉɻʏʊʊʏɿɻɽɸʌɲʋɸʀɲʋʉʐɸʋɿʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʃɲɿʍʏɻ
ʍʖɹʍɻʏʉʐʎʅɸʏʉʐʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎɸʀʆɲɿʋɿʉɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ;ɸɿʃʊʆɲϴʃɲɿϵͿ͘
ȴɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲʇɸʖʆɳʅɸʊʏɿɻʋʌʉʃɲʄʉʑʍɲʏʉɁɅͲɅʊʆʉʆʊʍʉʎɲʋɲɿʏɸʀɽɸʌɲʋɸʀɲʋʌʉʃɸɿͲ
ʅɹʆʉʐʆɲʋɲʌɸʅʋʉɷɿʍʏɸʀɻɸʇɹʄɿʇɻʏɻʎʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲʎɼɳʄʄʘʆɸʋɿʋʄʉʃʙʆ͘
ɃɁɅͲɅʊʆʉʎʏɸʀʆɸɿʆɲɸʀʆɲɿʅɲʃʌɳʎɷɿɳʌʃɸɿɲʎ͘Ⱦɳʋʉɿʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆɲʆɼʗʉʐʆ
ʋʄɼʌʘʎɲʋʊʏʉʆʋʊʆʉʏʉʐʎ͕ɸʆʙɳʄʄʉɿʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆɲʃʉʐʔɿʍʏʉʑʆɲʋʊʏɻʔɲʌʅɲʃʉɽɸʌɲʋɸʀɲ
ʃɲɿʆɲʅɳɽʉʐʆʆɲʏɲΗɴɶɳɺʉʐʆʋɹʌɲΗʅɸʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɳʏʉʐʎ͘ȸɽɸʌɲʋɸʀɲʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʅɸ
ɁɅͲɅʊʆʉʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ʏɻʅɸʀʘʍɻʏʘʆɴʄɲɴʙʆʋʉʐ
ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲɺʘɼʎ͕ʊʋʘʎɸʀʆɲɿʉɿɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎʑʋʆʉʐ͕ʃɲɿʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼɲʋʉʃɲͲ
ʏɳʍʏɲʍɻ͘ɇʐʆɸʋʙʎ͕ɷɸʆʇɸʖʆɳʅɸʊʏɿʋʌɹʋɸɿʆɲɷʀʆɸʏɲɿɹʅʔɲʍɻʍʏɿʎʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎ;ʔʐʍɿʃʉɽɸͲ
ʌɲʋɸʀɲʃʄʋ͘Ϳʋʉʐʅɸʏɲʏʌɹʋʉʐʆʏɻʆɸʄɳʏʏʘʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐʍɸɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʔʐʍɿʃɼʎʃɲɿʏɻʎ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆ͘ȸʍʐʆʉʄɿʃɼɽɸʌɲʋɸʀɲʋʌɹʋɸɿʆɲʍʏʉʖɸʑɸɿʍʏɻʆ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʃɲɿɿɷʀʘʎʍʏɻʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʋɲʆɹʆʏɲʇɻ͕ʋʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʋʉʄʑʋɿʉʍɻͲ
ʅɲʆʏɿʃɳɶɿɲʏʉʆɲʍɽɸʆɼɲʋʊʏɻʆʀɷɿɲʏɻʆɸʄɳʏʏʘʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘


Ƀɿ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɹʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʅɿɲ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ ʍʑʆɽɸʍɻʎ ʏʘʆ ɲʋʊʗɸʘʆ ʏʘʆ
ΗɸɿɷɿʃʙʆΗ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎɲʆʏɲʆɲʃʄʉʑʆʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼʏʉʐʎɸʅʋɸɿʌʀɲ͕ɸʋʀɲʋʉʐʍʀɲʎɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʘʆ
ɲʋʉɷɸʀʇɸʘʆ͕ʃɲɿʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɷɿɸɽʆʉʑʎɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͘
ȼʍʘʎɷɸʆɸʃʔʌɳɺʉʐʆʏɻɶʆʙʅɻʏʘʆ͞ɸɿɷɿʃʙʆ͟ʃɲɿɷɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲɸʌʅɻʆɸʐʏʉʑʆʘʎ͞ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘͟


ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȵɇɃȴȸȳȻȵɇȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɈɃɉɁɅͲɅɃɁɃɉ;ɸɿʃʊʆɲϭϴͿ
x Ʌɿʍʏɹʗʏɸʊʍɲɲʆɲʔɹʌɸɿʉɲʍɽɸʆɼʎɶɿɲʏʉʆʋʊʆʉ͘
x ȻʍʏʉʌɿʃʊͲɌʐʍɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻͲȵʇɸʏɳʍɸɿʎͲȶʆʏɲʍɻʋʊʆʉʐ͘
x Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻɲʍɽɸʆʉʑʎ͞ʘʎʍʑʆʉʄʉ͘͟
x Ȱʆɲʄɶɻʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʋʄʊ͕ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ͕ɳʅɸʍɻɹʆɲʌʇɻ͘
x ȸ͞ʄʉɶɿʃɼ͟ʋʉʄʐʔɲʌʅɲʃʀɲʔɲʀʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ͘
x Ⱦɲʏɳʄʄɻʄʉʔɳʌʅɲʃʉ͕ɷʉʍʉʄʉɶʀɲ͕ʖʌʉʆɿʍʅʊʎ͕ɷɿɳʌʃɸɿɲ͘
x Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼɽɸʌɲʋɸʀɲʎʍʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʃɳɽɸɲʍɽɸʆɼ͘
x ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎʋʊʆʉʐ͘
x Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆ͘
x Ɏʐʖʉʄʉɶɿʃɼ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʃɲɿʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼʍʏɼʌɿʇɻɲʍɽɸʆʉʑʎʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘
x ɇʐʆɸʖɼʎɸʋɲʆɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏɻʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎ͘








ȵɿʃʊʆɲϭϴ͘Ⱥɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘


ɇʏʊʖʉʎʏɻʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎ
ɇʏʊʖʉʎʏɻʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎɸʀʆɲɿɻʃɲʏɲʍʏʉʄɼʏʘʆɷɿɸɶɸʌʏɿʃʙʆɼͬʃɲɿɻɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆ
ɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ;ɸɿʃʊʆɲϭϵͿ͘
ȵʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɸʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎ
ɀɇȰɌ

Ⱦɲʏɳʌɶɻʍɻɷɿɸɶɸʌʏɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ
Ʌʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɸʎ



ȴɿɹɶɸʌʍɻʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ

Ƀʋɿʉɸɿɷɼ͕Ɉʌɲʅɲɷʊʄɻ

ȵʆɷʉʌʔʀʆɸʎ

^EZ/Ɛ͕dƐ͕Ɉʌɲʅɲɷʊʄɻ

ɇɸʌʉʏʉʆʀʆɻΘɁʉʌɲɷʌɸʆɲʄʀʆɻ

Ʌʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ
ȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ

ɀɸʌɿʃʊʎɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎɹʃʄʐʍɻʎ
ʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʙʆ

ȵɿʃʊʆɲϭϵ͘ɇʏʊʖʉʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘

ɀɹʖʌɿʍɼʅɸʌɲɸʄɳʖɿʍʏɸʎʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎɹʖʉʐʆɶʀʆɸɿɶɿɲʏɻɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎ
ɷʌɳʍɻʎʏʉʐ'͕ʋɲʌʊʄʉʋʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀʏɻʆɿʍʖʐʌʊʏɸʌɻʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃɼʉʐʍʀɲʍʏʉȾɁɇ͘
͘ȺȵɆȰɅȵȻȰɈɃɉɅȵɆȻɌȵɆȻȾɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ
ȸ ɽɸʌɲʋɸʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑ ɁɅͲɅʊʆʉʐ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɷʑʍʃʉʄɻ ɷɿʊʏɿ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻʆʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʏʉʐ͕ʏɲʔɳʌʅɲʃɲʋʌɹʋɸɿʆɲʍʏʉʖɸʑʉʐʆ͗
x ɇʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͕ɸʃɸʀʊʋʉʐɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿɻɴʄɳɴɻ͘
x ɇʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎʏʉʐɁɀ͕ɸʃɸʀʊʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿɻɽɸʘʌʀɲʏɻʎʋʑʄɻʎ͘
x ɇʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͕ɷɿʊʏɿʏʉʗʐʖʉʄʉɶɿʃʊʐʋʊɴɲɽʌʉʍʏʉʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɲʏʉ͘



ȸɽɸʌɲʋɸʀɲʏʉʐɁɅͲɅʊʆʉʐɸʀʆɲɿ͕ʃɲʏɳʃɲʆʊʆɲ͕ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ͕ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʍʏɿʎɲʌͲ
ʖɿʃɹʎʔɳʍɸɿʎ͘ɄʄɸʎʉɿʍʐʆɿʍʏʙʅɸʆɸʎʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɹʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎɶɿɲʏʉɁɅͲɅʊʆʉʋʌʉʏɸʀͲ
ʆʉʐʆʏʙʌɲʘʎʋʌʙʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎʔɳʌʅɲʃɲʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ͞ʍʐʆʉɷɳ͟ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳ͗
x Ȱʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ
x Ɉʌɿʃʐʃʄɿʃɳɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ;d͛ƐͿ
x ȵʋɿʄɸʃʏɿʃʉʀɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻʎʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎʃɲɿʆʉʌɲɷʌɸʆɲʄʀʆɻʎ;^EZ/͛ƐͿ
x ȿɿɷʉʃɲʂʆɻϱйƉůĂƐƚĞƌ
ɈɲʅɻʉʋɿʉɸɿɷɼɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳɷɸʆʔɲʀʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏʉɁɅͲɅʊʆʉ͘









ȵɿʃʊʆɲϮϬ͘Ⱥɸʌɲʋɸʐʏɿʃʊʎɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎʋɸʌɿʔɸʌɿʃʉʑʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘



ȺȵɆȰɅȵȻȰɈɃɉɅȵɆȻɌȵɆȻȾɃɉɁɅͲɅɃɁɃɉɀȵɅɆɏɈȵɉɃɁɈȰɇɈɃɍɃɈɃȾɁɇ
ɇɉɁɃȴȰȰɁȰȿȳȸɈȻȾȰ


x Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼɲʑʇɻʍɻʏɻʎɷʉʍʉʄʉɶʀɲʎ;ʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻͿ͕ʋʉʐɸʇɲʏʉʅɿʃɸʑɸʏɲɿɲʆɳͲ
ʄʉɶɲʅɸʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐɲʍɽɸʆɼʃɲɿʏɲʔɳʌʅɲʃɲʋʉʐʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿ͘
x ɃɿɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʅɸɴʌɲɷɸʀɲʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷʉʍʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿʋʌʉʉͲ
ɷɸʐʏɿʃɼɷɿɲʃʉʋɼʏʉʐʔɲʌʅɳʃʉʐ͘
x Ɉʉɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲʋɲɿʏɸʀʋʀʍʏʘʍɻʖʌʊʆʉʐʃɲɿɸʀʆɲɿʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉ͘ȶʏʍɿ͕ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿʅɸɳʄʄɲʔɳʌʅɲʃɲ͘
x Ʌʌʉʍʉʖɼɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʏɿʎɲʄʄɻʄɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎʅɸɳʄʄɲʔɳʌʅɲʃɲ͘

ϭ͘ȰɁɈȻȾȰɈȰȺȿȻɅɈȻȾȰ
x Ʌʌʉʃɲʄʉʑʆɲʆɲʄɶɻʍʀɲɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻʏɻʎʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɼʎɷʌɳʍɻʎʏʉʐʎ͘
x Ȳɸʄʏɿʙʆʉʐʆʏʉʆʑʋʆʉ͕ʏʉɳɶʖʉʎʃɲɿʏɻɷɿɳɽɸʍɻ͘
x Ƀʌɿʍʅɹʆɲ͕ʊʋʘʎʏɲʏʌɿʃʐʃʄɿʃɳ͕ɹʖʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎ͘

Ɉʌɿʃʐʃʄɿʃɳɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ;ȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻͿ
ɈɲdΖƐɷʌʉʐʆʍʏɿʎʍʐʆɳʗɸɿʎɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲʎʏɻʆɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻϱͲȸɈʃɲɿʅɸʌɿʃɳɲʋʊ
ɲʐʏɳʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɲʋʉʃʄɸʀʉʐʆʏɻʆɸʀʍʉɷʉʆɲʏʌʀʉʐʍʏʉʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲɸʅʋʉɷʀɺʉʆʏɲʎ
ʏɻʌʉɼʏʘʆɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆʋʌʉʎʍʏʉʆɸɶʃɹʔɲʄʉ͘ɈʊʍʉɻɲʑʇɻʍɻʏɻʎϱͲȸɈʍʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿͲ
ʍʅɼʊʍʉʃɲɿɻʅɸʌɿʃɼɲʆɲʍʏʉʄɼʏʘʆɷɿɲʑʄʘʆʆɲʏʌʀʉʐʍʏʉʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃʊʏʅɼʅɲɲʆɲʍʏɹʄͲ
ʄʉʐʆ ʏɻ ʌʉɼ ʏʘʆ ɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ ʋʊʆʉʐ ɲʋʊ ʏʉ Ɂɀ ʍʏʉʆ ɸɶʃɹʔɲʄʉ͘ ȸ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʏʘʆdΖƐɹʖɸɿʔɲʆɸʀʍʏɻʅɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼʆɸʐʌɲʄɶʀɲ;W,EͿʃɲɿʍʏɻʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃɼɸʋʙɷʐʆɻɷɿɲͲ
ɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ;WEͿ͘

^EZ/͛Ɛ;Ɂʏʉʐʄʉʇɸʏʀʆɻ͕ȲɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻͿ
Ƀɿ^EZ/͛ƐɸʀʆɲɿʔɳʌʅɲʃɲʋʉʐɸʅʋʉɷʀɺʉʐʆʏɻʆɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻʏɻʎϱͲȸɈʃɲɿʏɻʎɁȵɲʋʊ
ʏɻʍʐʆɲʋʏɿʃɼʍʖɿʍʅɼ͕ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏʘʆʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆʏʘʆɷʑʉɲʐʏʙʆʉʐͲ
ʍɿʙʆʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʃɲɿʏɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʃɲʏɲʍʏʉʄɼʏʘʆɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆʏʉʐʋʊʆʉʐ͘ȸɲʆɲʍʏʉʄɼ
ɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻʎʅʊʆʉʏɻʎϱͲȸɈɷɸʆɸʋɲʌʃɸʀɶɿɲʏɻʆɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ɲʄʄɳɲʋɲɿʏɸʀͲ
ʏɲɿɻɲʆɲʍʏʉʄɼɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻʎʃɲɿʏɻʎɁȵ͘ȸɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʎɹʖɸɿʔɲʆɸʀʃʐʌʀͲ
ʘʎʍɸWE͘
ȸɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʏʘʆ^EZ/͛ƐʅɸʔɳʌʅɲʃɲʋʉʐɸʆɿʍʖʑʉʐʆʏɻɷʌɳʍɻʏɻʎϱͲȸɈ͕ʊʋʘʎʋ͘ʖ͘ɻ
ʏʌɲʅɲɷʊʄɻ͕ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿ ʏʉ ʍʑʆɷʌʉʅʉ ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎ ;ʏɲʖʐʃɲʌɷʀɲ͕ ʐʋɹʌʏɲʍɻ͕ ʍʐͲ



ʅʋʏʙʅɲʏɲ ʅɲʆʀɲʎ͕ ʄʉɶʊʌʌʉɿɲ͕ ʍʑɶʖʐʍɻ͕ ʍʏʉʅɲʖɿʃɹʎ ʃʌɳʅʋɸʎ͕ ɷɿɳʌʌʉɿɲ͕ ʏʌʊʅʉʎ͕ ɲʏɲʇʀɲ͕
ɷʐʍɲʌɽʌʀɲ͕ʐʋɸʌɽɸʌʅʀɲ͕ʃɲʌɷɿɲʃɼʃɳʅʗɻʃɲɿʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲʏɲʄɼʇɸɿʍɸɽɳʆɲʏʉͿ͘

Ϯ͘ȰɁɈȻȵɅȻȿȸɅɈȻȾȰ


Ȱʆɼʃʉʐʆʍʏʉʐʎʍʏɲɽɸʌʉʋʉɿɻʏɹʎʅɸʅɴʌɳʆɻʎ͘


Ⱦɲʌɴɲʅɲɺɸʋʀʆɻ
ɉʋɳʌʖɸɿʋʉʄʑʅɸɶɳʄɻʃʄɿʆɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ͘ȵʀʆɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ͕ɲʄʄɳɸʇɲɿʏʀɲʎʏʘʆɲʆɸʋɿͲ
ɽʑʅɻʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʏɸʀʆɸɿʆɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀɲʋʊʏɻʆʋʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ͘


Ʌʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻʃɲɿȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
Ƀɿ ʉʐʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ʍʐʆɷɸʊʅɸʆɸʎ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋʉɷʉʖɹɲ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ɲʍɴɸʍʏʀʉʐ
ʍʏɻʆʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼɲʋʉʃʄɸʀʉʐʆʏɻɷʌɳʍɻʏʉʐ͘ɇʐʆɸʋʙʎ͕ʍɸʃɳɽɸɻʄɸʃʏʌɿʃʊɸʌɹɽɿͲ
ʍʅɲ ɷɸʆ ɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿ ɲʍɴɹʍʏɿʉ ʍʏʉ ʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ͕ ɷɸʆ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʅɿʏʉʖʊʆͲ
ɷʌɿɲʃɲɿɷɸʆɸʃʃʌʀʆɸʏɲɿɶʄʉʐʏɲʅɿʃʊʃɲɿʉʐʍʀɲɆ͘ȸɲʆɲʍʏʉʄɼɲʐʏɼʎʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋʌʉʃɲͲ
ʄɸʀ ɸʇʉʐɷɸʏɹʌʘʍɻ ʏɻʎ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʘʆ ɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʍʐʆɲʋʏɿʃɼ ʍʏɻ
ʅɸʏɲʍʐʆɲʋʏɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ͘ ȵʀʆɲɿ ʏɲ ʍʐʖʆʊʏɸʌɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɲ ɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ͕ ɸʇɲɿʏʀɲʎ
ʏɻʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏʉʐʎ͘ȸɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʎɹʖɸɿʔɲʆɸʀ
ʍʏɻW,EʃɲɿWE͘Ƀɿɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎɸʀʆɲɿɶɸʆɿʃɳɼʋɿɸʎʃɲɿɲʆɸʃʏɹʎ͘

ϯ͘ɃɅȻɃȵȻȴȸȰɁȰȿȳȸɈȻȾȰ


Ɉʌɲʅɲɷʊʄɻ
ȸ ʏʌɲʅɲɷʊʄɻ ɸʀʆɲɿ ɿʍʖʐʌʊʎ ɷɿɸɶɹʌʏɻʎ ʏʘʆ ʅͲʐʋʉɷʉʖɹʘʆ͕ ɸʆʙ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ɷɿɸɶɸʀʌɸɿ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼϱͲȸɈʃɲɿʏɻɷʌɳʍɻʏɻʎɁȵ͘ɃʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʏʘʆʏʌɿʙʆɲʐʏʙʆɷʌɳʍɸʘʆʏɻʆʃɲɽɿͲ
ʍʏɳ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ ʔɳʌʅɲʃʉ ʍʏʉ ʖʌʊʆɿʉ ʋʊʆʉ͘ ɇʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿ ʖʘʌʀʎ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʅɸ ɲʆʏɿɸʋɿͲ
ʄɻʋʏɿʃɳʃɲɿʉʋɿʉɸɿɷɼ͘ɀɸʋʌʉʍʉʖɼʍʐɶʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿʅɸɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ͘
ȸ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʏʌɲʅɲɷʊʄɻʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑ ʅɸ
ʋɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ͕ɹʖɸɿʔɲʆɸʀʍʏɻʆWE͘

Ȼʍʖʐʌɳʉʋɿʉɸɿɷɼ
ȸ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɿʍʖʐʌʙʆ ʉʋɿʉɸɿɷʙʆ ʍʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʉʐ ʖʌʊʆɿʉʐ ʋʊʆʉʐ ɹʖɸɿ ɲʐʇɻɽɸʀ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɸʃɲɸʏʀɲ͘ɅɲʌɳʏɻʆɸʋʀʅɲʃʌʊʆɲʅʔɿʄɸɶʊʅɸʆɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻͲ
ʏɳʏʉʐʎʍʏʉʖʌʊʆɿʉɁɅͲɅʊʆʉ͕ʏʙʌɲʔɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʏɲɿʍʖʐʌɳʉʋɿʉɸɿɷɼ;ʉʇʐʃʘɷʊʆɻ͕ʅʉʌʔʀʆɻͿ
ɸʀʆɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏʉʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊɁɅͲɅʊʆʉ͘

ϰ͘ȰɁɈȰȳɏɁȻɇɈȵɇɈɏɁEDɉɅɃȴɃɍȵɏɁ;ȾɸʏɲʅʀʆɻͿ


Ɉɲ ʔɳʌʅɲʃɲ ɲʐʏɳ ʋɿʍʏɸʑɸʏɲɿ ʊʏɿ ɲʋʉʃʄɸʀʉʐʆ ʏʉʐʎ ED ʐʋʉɷʉʖɸʀʎ͕ ʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ɹʏʍɿ
ʏɻʆ ɹʆʏɲʍɻ ʏɻʎ ʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ;ǁŝŶĚ ƵƉͿ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ͘ ȴɸʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʐʖʆɳʄʊɶʘʏʘʆɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɷʌɳʍɸʙʆʏʉʐʎ͘


ȺȵɆȰɅȵȻȰɈɃɉɅȵɆȻɌȵɆȻȾɃɉɁɅͲɅɃɁɃɉɀȵɅɆɏɈȵɉɃɁɈȰɇɈɃɍɃɈɃɅɁɇ

ϭ͘ɀȸɇɈȵɆɃȵȻȴȸȰɁɈȻɌȿȵȳɀɃɁɏȴȸɌȰɆɀȰȾȰ;ɀɇȰɌͿ


ɈɲɀɇȰɌɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆʏɻʆʃʐʃʄʉʉʇʐɶɸʆɳʍɻͲKy͘
KyͲϭс͞ʃɲʄʊ͕͟ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊɹʆɺʐʅʉ͕ʅɻɸʋɿɽʐʅɻʏɼɻɲʆɲʍʏʉʄɼ͘
KyͲϮс͞ʃɲʃʊ͕͟ɸʋɲɶʘɶɿʃʊɹʆɺʐʅʉʔʄɸɶʅʉʆɼʎ͕ɸʋɿɽʐʅɻʏɼɻɲʆɲʍʏʉʄɼͿ͘
ɇʐʆɸʋʙʎ͕ɲʆɲʍʏɹʄʄɸʏɲɿɻʍʑʆɽɸʍɻʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷɿʆʙʆʍʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͕ʍʏʉɁɀʃɲɿʍʏʉʆ
ɸɶʃɹʔɲʄʉ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʏʊʍʉʍʏɻʅɸʏɳɷʉʍɻʏʘʆɸʌɸɽɿʍʅɳʏʘʆʊʍʉʃɲɿʍʏɻɷɻʅɿͲ
ʉʐʌɶʀɲʐʋɸʌɷɿɸɶɸʌʍɿʅʊʏɻʏɲʎ͘ȵʋʉʅɹʆʘʎ͕ʏɲɀɇȰɌʅʋʉʌʉʑʆɲʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲʎʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ



ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷɿʆʙʆ ʆɲ ɲʆɲʍʏɸʀʄʉʐʆ ʏʉʆ ʋʊʆʉ͘ Ɉɲ ʅɻ ʊʇɿʆɲ ʃɲɿ ʄɿʋʉɷɿɲʄʐʏɳ ɀɇȰɌ͕ ʊʋʘʎ ɻ
ʍɸʄɸʃʉʇʀʅʋɻ͕ ɸʋɸɿɷɼ ɷɿɹʌʖʉʆʏɲɿ ɸʐʃʉʄʊʏɸʌɲ ʏʘʆ ɲɿʅɲʏʉɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊ ʔʌɲɶʅʊ ʃɲɿ ɸɿʍɹʌʖʉͲ
ʆʏɲɿʍʏʉɸɶʃɸʔɲʄʉʆʘʏɿɲʀʉʐɶʌʊɹʖʉʐʆʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʆɲɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆɸʋʀʋɸɷɲʍʏʉȾɁɇʃɲɿ
ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʋɿʉ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏɲ ʊʇɿʆɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ʍʏʉ ȾɁɇ͘
Ȱʆʏʀɽɸʏɲ͕ʏɲʊʇɿʆɲɀɇȰɌɸʀʆɲɿʋɿʉɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʋʉʐɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿʉ
ʋʊʆʉʎɲʋʊʏʉʔʄɸɶʅʉʆʙɷɸʎɸʌɹɽɿʍʅɲ͘

ȾʄɲʍɿʃɳɀɇȰɌ;KyͲϭΘϮɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎͿΘȾʉʇʀʅʋɸʎ;ɸʃʄɸʃʏɿʃʉʀKyͲϮɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎͿ
ɇʏʉʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊɁɅͲɅʊʆʉʏɲɀɇȰɌɸʀʆɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏɻʆɲʌʖɼ;ʉʇɸʀɲʔɳʍɻͿʊʏɲʆ
ʐʋɳʌʖɸɿʔʄɸɶʅʉʆɼʃɲɿɴɸʄʏɿʙʆʉʐʆʏʉʆʋʊʆʉ͕ʏʉʉʀɷɻʅɲ͕ʃɲɿʏɲɳʄʄɲʍɻʅɸʀɲʏɻʎʔʄɸɶʅʉʆɼʎ͘
ɄʏɲʆʖʌʉʆʀʍɸɿɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɲʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻʍʏʉɿʖɸʀɲʐʋʉʖʘʌʉʑʆʃɲɿʏʊʏɸʉʋʊʆʉʎɸʀʆɲɿʃɲͲ
ɽɲʌɳʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͘Ɉʉɴɲʍɿʃʊʋʌʊɴʄɻʅɲʏʘʆ ɀɇȰɌ ɸʀʆɲɿ ʊʏɿɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆʆɲɷʉɽʉʑʆ
ɶɿɲʅɸɶɳʄʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͕ʋɹʌɲʆʏʘʆϯʅɻʆʙʆ͕ɷɿʊʏɿʋʌʉʃɲʄʉʑʆʍʉɴɲʌɹʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎɲʋʊʏʉɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʊʃɲɿʏʉʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͘

Ϯ͘ɈɃɅȻȾɃȻɅȰɆȰȳɃɁɈȵɇ


ȿɿɷʉʃɲʂʆɻ;ƉůĂƐƚĞƌͿ
Ȱʆɼʃɸɿʍʏʉʐʎʍʏɲɽɸʌʉʋʉɿɻʏɹʎʅɸʅɴʌɳʆɻʎ͘
ȸ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʄɿɷʉʃɲʂʆɻʎ ɹʖɸɿ ʔɲʆɸʀ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻ W,E͘ ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ɷɿɲͲ
ɷɸʌʅɿʃɳ ɸʋɿɽɹʅɲʏɲ͕ ʋʉʐ ɸʋɿʃʉʄʄʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ɲʆɳ ϭϮʘʌʉ͘ ȳɿɲ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ϯ ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ ʃɲɿ ɲʆ ʃɳʋʉɿʉʎ ʍʏɲʅɲʏɼʍɸɿ ʏɻʆ ɸʋɿͲ
ʃʊʄʄɻʍɻʅɸʏɳɲʋʊϮͲϯɻʅɹʌɸʎɸʋɲʆɹʌʖɸʏɲɿʉʋʊʆʉʎ͘

Ⱦɲʗɲʁʃʀʆɻ;ƉĂƚĐŚϴйͿ
Ɉʉ ɸʋʀɽɸʅɲ ɲʋʉɷʀɷɸɿ ʏɲʖʑʏɲʏɲ ʏɻʆ ʃɲʗɲʁʃʀʆɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ ʍʏʉɿɴɳɷɲ ʏʉʐ ɷɹʌʅɲͲ
ʏʉʎ͕ʊʋʉʐɲʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿʃɲɿʉɿʐʋʉɷʉʖɸʀʎʏʉʐʋʊʆʉʐʏʘʆɿʆʙʆʃɲɿʉɿɷʀɲʐʄʉɿdZWsϭ͘
ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɳ ʐʗɻʄɼʎ ɷʊʍɻʎ ʃɲʗɲʁʃʀʆɻʎ ɹʖɸɿ ʍɲʆ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʔɸʆʊʎ ʏɻʆ
ɲʋɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ;ɸʇʉʐɷɸʏɹʌʘʍɻͿʏʘʆdZWsϭʃɲɿɲʔɸʏɹʌʉʐʏɻʆɲʆɲʍʏʉʄɼɹʃʃʌɿʍɻʎʏʉʐ
E&'ʃɲɿʅɸʀʘʍɻʏʘʆɸʃɴʄɲʍʏɼʍɸʘʆʍɸɲʌɿɽʅʊ͘ȶʏʍɿɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʉɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎʐʋɸʌɲʄɶɻͲ
ʍʀɲʎʃɲɿʏɻʎɲʄʄʉɷʐʆʀɲʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɶɿɲϯʅɼʆɸʎ͘
Ƀɿɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɷʌɳʍɸɿʎɸʀʆɲɿʅʊʆʉʏʉʋɿʃɹʎ;ɲʀʍɽɻʅɲʃɲʑʍʉʐʃɲɿɸʌʑɽɻʅɲͿ͘

ϯ͘ȰȿȿȵɇȺȵɆȰɅȵȻȵɇ


ɀʋʉʌʉʑʆʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆʊʄɸʎʉɿɽɸʌɲʋɸʀɸʎʏʉʐʖʌʊʆɿʉʐʋʊʆʉʐ͘

Ⱥɸʌɲʋɸʀɲʐʋʉʃɸʀʅɸʆɻʎʆʊʍʉʐ
ɍɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼͲȰʃʏɿʆʉɽɸʌɲʋɸʀɲͲɍɻʅɸɿʉɽɸʌɲʋɸʀɲͲɃʌʅʉʆʉɽɸʌɲʋɸʀɲ͘

ɀɻʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɹʎʅɻɸʋɸʅɴɲʏɿʃɹʎɽɸʌɲʋɸʀɸʎ
ȸ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ɲʐʏɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʊʋʘʎ ɻ
ʔʐʍɿʃʉɽɸʌɲʋɸʀɲʃɲɿʏɸʖʆɿʃɹʎʋʉʐɸʆɿʍʖʑʉʐʆʏɻʖɲʄɳʌʘʍɻʃɲɿʏɻʆɲʋʊʍʋɲʍɻʏɻʎʋʌʉʍʉʖɼʎ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐ ʋʊʆʉʐ ;ɴɲɽɿɹʎ ɲʆɲʋʆʉɹʎ͕ ʅʉʐʍɿʃɼ͕ ʑʋʆʘʍɻ ʃ͘ɲ͘Ϳ͘ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ʃɲɿ
ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ͘ ȸ ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ͘ ȸ ɲʆʏɿʅɸͲ
ʏʙʋɿʍɻʏʘʆʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃʙʆʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆʋʌʉʍʔɹʌɸɿʍɻʅɲʆʏɿʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʍʏʉʆɲʍɽɸͲ
ʆɼ;ʅɸʀʘʍɻɳɶʖʉʐʎ͕ɲʋʉʏʌʉʋɼɲʆʏɿɷʌɲʍʏɿʃɼʎʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎͿ͘

ȵɿɷɿʃɹʎʋɲʌɸʅɴɲʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɽɸʌɲʋɸʀɸʎ ʆɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ ʊʋʘʎ ɴɸʄʉʆɿʍʅʊʎ͕ ɷɿɲɷɸʌͲ
ʅɿʃʊʎɻʄɸʃʏʌɿʃʊʎʆɸʐʌɿʃʊʎɸʌɸɽɿʍʅʊʎ;dE^Ϳ͕ʖɸɿʌʉʅɲʄɳʇɸɿʎ;ʅɲʍɳɺͿ͘





ȵʋɸʅɴɲʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
Ȱʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿʆɸʐʌʉʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɹʎʏɸʖʆɿʃɹʎ;ʆɸʐʌɿʃʉʀɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʀ͕ɷɿɹɶɸʌʍɻʏʉʐ
Ɂɀ͕ĚƌƵŐĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵƐ͕ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʃ͘ɲ͘Ϳ͘
Ƀɿ ʋɲʌɸʅɴɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋɸʅɴɲʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʐʆɼɽʘʎ ʍɸ ɲʍɽɸͲ
ʆɸʀʎʋʉʐɷɸʆɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿɼɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿʅɸʌɿʃʙʎʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ͘
Ȱʋʊʏɿʎɸʋɸʅɴɲʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ͗
x ȴɿɹɶɸʌʍɻʏʉʐɁɀʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʍʑʆɽɸʏʉʋɸʌɿʉʖɿʃʊʍʑʆɷʌʉʅʉʋʊʆʉʐ;ZW^Ϳ͘
x ȴɿɹɶɸʌʍɻʏʉʐʃɿʆɻʏɿʃʉʑʔʄʉɿʉʑʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʃɸʆʏʌɿʃʊʋʊʆʉʅɸʏɳɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊɸʋɸɿʍʊɷɿʉ
;W^WͿ͘
x ɁɸʐʌɿʃʊʎɼɸʋɿʍʃʄɻʌʀɷɿʉʎɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸW,Eɼʌɿɺʉʋɳɽɸɿɲ͘
x ɇʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʎɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸW,EɼZW^͘
x ɉʋɲʌɲʖʆʉɸɿɷɼʎɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ;ʅɸʉʋɿʉɸɿɷɼ͕ɺɿʃʉʆʉʏʀɷɻ͕ʏʉʋɿʃɳɲʆɲɿʍɽɻʏɿʃɳͿʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎ
ʅɸW,E͕WEɼɴʄɳɴɻɁɀ;^/Ϳ͘


͘ȺȵɆȰɅȵȻȰɈɃɉȾȵɁɈɆȻȾɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ



ȵɿʃʊʆɲϮϭ͘Ⱥɸʌɲʋɸʐʏɿʃʊʎɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎʃɸʆʏʌɿʃʉʑʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘

͞ɃȿȻȾȸ͟ȺȵɆȰɅȵɉɈȻȾȸɅɆɃɇȵȳȳȻɇȸɈɃɉɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ


ȵɿʃʊʆɲϮϮ͘͞ΖɃʄɿʃɼΗɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ



ȵɅɏȴɉɁȵɇɅȵɆȻɌȵɆȻȾȵɇɁȵɉɆɃɅȰȺȵȻȵɇͲɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾɃɇȰȿȳɃɆȻȺɀɃɇ









ɀȸɍȰɁȻɇɀɃȻȾȰȻɇɉɀɅɈɏɀȰɈȰɈɃɉɁɅͲɅɃɁɃɉΘɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȸȺȵɆȰɅȵȻȰ










ɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȸɅɆɃɇȵȳȳȻɇȸɁȵɉɆɃɅȰȺȸɈȻȾɃɉɅɃɁɃɉ
xȰʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ
Ʌʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻ;ϭϱϬͲϲϬϬŵŐͬĚͿ
ȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ;ϭϮϬϬͲϯϲϬϬŵŐͬĚͿ





xȰʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ
d͗Ȱʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ;ϭϬͲϭϱϬŵŐͬĚͿͲɁʉʌʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ;ϮϱͲϭϱϬŵŐͬĚͿ
^EZ/͗Ȳɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻ;ϳϱͲϮϮϱŵŐͬĚͿͲɁʏʉʐʄʉʇɸʏʀʆɻ;ϲϬͲϭϮϬŵŐͬĚͿ



ϭɻȳʌɲʅʅɼ

xȿɿɷʉʃɲʂʆɻƉůĂƐƚĞƌ;ϭͲϯͬĚͿ
xɈʌɲʅɲɷʊʄɻ;ϮϬϬͲϰϬϬŵŐͬĚͿ
xȾɲʗɲʂʃʀʆɻƉĂƚĐŚ
xɃʋɿʉɸɿɷɼ
ɀʉʌʔʀʆɻZʘʎϯϬϬŵŐͬĚͲɃʇʐʃʘɷʊʆɻʘʎϭϮϬŵŐͬĚ


Ϯɻͬϯɻȳʌɲʅʅɼ



xȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎEDʐʋʉɷʉʖɹʘʆ
xɀɸʇɿʄɸʏʀʆɻ

ϰɻȳʌɲʅʅɼ




ȲȸɀȰ

ȵɁȵɆȳȵȻȰ

ϭ͘

ȴɿɳɶʆʘʍɻʃɲɿȰʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʐʋʉʃɸʀʅɸʆɻʎɲɿʏʀɲʎ͘

Ϯ͘

ɇʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʅɸʔɳʌʅɲʃɲϭɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͘

ϯ͘

ȵʋʀɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐʍʐʆɸʖʀʍʏɸʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ͘
ȵʋʀʅɸʌɿʃɼʎɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐʅɸʏɻʅɹɶɿʍʏɻɲʆɸʃʏɼ
ɷʊʍɻʋʌʉʍɽɹʍʏɸʃɲɿɳʄʄʉʆʋɲʌɳɶʉʆʏɲϭɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͘
ȵʋʀʅɻɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐʍʏʌɲʔɸʀʏɸʍɸɳʄʄʉʆ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲϭɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͘

ϰ͘

ȵʋʀʅɻɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐʅɸʔɳʌʅɲʃɲϭɻʎɶʌɲʅʅɼʎ
ʍʐʆɷʐɳʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸʅɸϮɻʎͬϯɻʎɶʌɲʅʅɼʎʔɳʌʅɲʃɲ͘

ϱ͘

ȵʋʀɲʋʉʏʐʖʀɲʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʍʏɸϰɻʎɶʌɲʅʅɼʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘




ȻȴȻȰȻɈȵɆȵɇɇɉɇɈȰɇȵȻɇ
ɌȰɆɀȰȾɃ

ȵȻȴȻȾȸȵɁȴȵȻɂȸ

Ⱦɲʌɴɲʅɲɺɸʋʀʆɻ

Ⱦʄɲʍɿʃɼʆɸʐʌɲʄɶʀɲʏʌɿɷʑʅʉʐ

ȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ

ȵɶʃɸʔɲʄɿʃʊɸʋɸɿʍʊɷɿʉͲȲʄɳɴɻɁɀ
ɏʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃʊ

ƵƚŝůŝŶƵŵƚŽǆŝŶͲ ɀɸʏɲʏʌɲʐʅɲʏɿʃʊʎɁɅͲɅʊʆʉʎ
ȵʋʙɷʐʆɻɷɿɲɴɻʏɿʃɼʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ

Ⱦɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷɼ

Ʌʉʄʄɲʋʄɼʍʃʄɼʌʐʆʍɻ;D^Ϳ
,/sʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ
ɅʉʄʄɲʋʄɼʎɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎɁɅͲɅʊʆʉʎ
ȰʆɽɸʃʏɿʃʊʎʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊʎɁɅͲɅʊʆʉʎ

Ȼʍʖʐʌɳʉʋɿʉɸɿɷɼ

Ⱥɸʘʌʉʑʆʏɲɿ͕ʋʄɹʉʆ͕ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏʉʆʋɸʌɿʔɸʌɿʃʊɁɅͲɅʊʆʉ͘

Ɉʌɿʃʐʃʄɿʃɳ
Ɍɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿɸʀʆɲɿʏɲʋʄɹʉʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ ʏʉʐʃɸʆʏʌɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘
ʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃɳ



Ɍɳʌʅɲʃɲɸʃʄʉɶɼʎʍʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʋɲʌʉʇʐʍʅɿʃʊʋʊʆʉ͘




ȵʋʙɷʐʆɸʎʋʉʄʑͲʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɸʎ;WE͙͕ɸʃʏʊʎʏɻʎdEͿ
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
xɅʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻͬȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xɁʏʉʐʄʉʇɸʏʀʆɻͬȲɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻ
Ϯɻͬϯɻȳʌɲʅʅɼ
xɈʌɲʅɲɷʊʄɻцɅɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ
xKʋɿʉɸɿɷɼ



ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





Ⱦʄɲʍɿʃɼʆɸʐʌɲʄɶʀɲʏʌɿɷʑʅʉʐ;ɈEͿ
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xȾɲʌɴɲʅɲɺɸʋʀʆɻ
xɃʇʃɲʌɴɲʅɲɺɸʋʀʆɻ
Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ
ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xɍɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ



ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





ɀɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼʆɸʐʌɲʄɶʀɲ;W,EͿ
ɻ

ϭ ȳʌɲʅʅɼ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
xɅʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻͬȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xȿɿɷʉʃɲʂʆɻƉůĂƐƚĞƌ
Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xȾɲʗɲʁʃʀʆɻĐƌĞĂŵ͕ƉĂƚĐŚϴй
xKʋɿʉɸɿɷɼ



ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ;WͿ
ɻ

ϭ ȳʌɲʅʅɼ
xɅʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻͬȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
Ϯɻͬϯɻȳʌɲʅʅɼ
xɈʌɲʅɲɷʊʄɻ;^/Ϳ
xȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ;^/͕W^WͿ
xɃʋɿʉɸɿɷɼ
xȾɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷɼ;D^Ϳ



ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





ɀɸʏɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃʊʎͬɀɸʏɲʏʌɲʐʅɲʏɿʃʊʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
xƵƚŝůŝŶƵŵƚŽǆŝŶͲ



Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xɅʌɸɶʃɲʅʋɲʄʀʆɻͬȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xȲɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻ




ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘




Ⱦɲʌʃɿʆɿʃʊʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ;ɁWͿ
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
xɈʌɲʅɲɷʊʄɻ


ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





Ʌʊʆʉʎʅɹʄʉʐʎʔɳʆʏɲʍʅɲ;W>WͿ
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xɈʌɲʅɲɷʊʄɻ
xɀʉʌʔʀʆɻ
Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
xȿɿɷʉʃɲʂʆɻƉůĂƐƚĞƌ
xȾɲʗɲʁʃʀʆɻĐƌĞĂŵ



ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





Ɂɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ,/s
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xȾɲʗɲʁʃʀʆɻ
xȾɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷɼ
xȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ
Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ



ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘





Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ϭɻȳʌɲʅʅɼ
xȰʅɿʏʌɿʋʏʐʄʀʆɻ
xɃʋɿʉɸɿɷɼ
xȾɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷɼ
Ϯɻȳʌɲʅʅɼ
xȳʃɲʅʋɲʋɸʆʏʀʆɻ
xȿɲʅʉʏʌɿɶʀʆɻ
xȲɸʆʄɲʔɲʇʀʆɻ
xȿɿɷʉʃɲʂʆɻƉůĂƐƚĞƌ






ɇɸɲʆɸʋɲʌʃɼɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʋʌʉʍɽɹʍʏɸɼɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍʏɸ
ʅɸɳʄʄʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘






ɃɆɃȿɃȳȻȰɈɃɉɅɃɁɃɉ

Ȱʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲ;EŽĐŝĐĞƉƚŝŽŶͿ
ȸ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʙɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿɴʄɲɴʙʆ ɸʌɸɽɿͲ
ʍʅɳʏʘʆʍʏʉʆɸʐʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͘
Ƀʋʊʆʉʎɷɸʆʏɲʐʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲ͘ȰʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲɸʀʆɲɿɻɲʋɳʆʏɻʍɻʍʏɻɷɿɹɶɸʌͲ
ʍɻʏʘʆɲʄɶʉʒʋʉɷʉʖɹʘʆ͘ Ʌɲʌʊʄʉʋʉʐ ɻɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲʋʌʉʃɲʄɸʀ ʏɻʆ ɸʅʋɸɿʌʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ ʉ
ʋʊʆʉʎʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋɳʌʖɸɿʖʘʌʀʎɲʄɶɲɿʍɽɻʍʀɲʃɲɿɲʆʏɿʍʏʌʊʔʘʎ͘

Ȱʄʄʉɷʐʆʀɲ;ůůŽĚǇŶŝĂͿ
Ʌʊʆʉʎ ʉʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎ ʍɸ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ʋʉʐ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸʆ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʋʊʆʉ ;ʊʋʘʎ ʖɳʁɷɸʅɲ
ʏʉʐɷɹʌʅɲʏʉʎʅɸɴɲʅɴɳʃɿͿ͘

ȴʐʍɲɿʍɽɻʍʀɲ;ǇƐĞƐƚŚǇƐŝĂͿ
ȴʐʍɳʌɸʍʏɻ ɲʆʙʅɲʄɻ ɲʀʍɽɻʍɻ͕ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɼ ʋʌʉʃʄɻʏɼ ;ʊʋʘʎ ʋʊʆʉʎ ʍɲʆ ʏʌʑʋɻʅɲ͕ ʍɲʆ
ʃʊʗɿʅʉʅɸʅɲʖɲʀʌɿ͕ʍɲʆʃɳʗɿʅʉʃ͘ɲ͘Ϳ͘

ȵʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ;^ĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶͿ
Ȱʐʇɻʅɹʆɻ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʍʏɲ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɳ
ʏʉʐʎʃɲɿͬɼʍɸʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎʙʍɸɿʎʖɲʅɻʄʉʑʉʐɷʉʑ͘
x Ⱦɸʆʏʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ;ĞŶƚƌĂůƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶͿ
Ȱʐʇɻʅɹʆɻ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆ ʆɸʐʌʙʆʘʆ ʍʏʉ ȾɁɇ ʍʏɿʎ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ɼ
ʖɲʅɻʄʉʑʉʐɷʉʑʋʌʉʍɲɶʘɶɹʎʙʍɸɿʎ͘
x Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ;WĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶͿ
Ȱʐʇɻʅɹʆɻɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿɸʄɳʏʏʘʍɻʏʉʐʉʐɷʉʑʏʘʆɲʄɶɲɿʍɽɻʏɿʃʙʆʆɸʐʌʙʆʘʆʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʃɲʏɳʏɻɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆɷɸʃʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʏʉʐʎ͘

ɀɸʏɲɲɿʍɽɼʍɸɿʎ;DĞƚĞƐƚŚĞƐŝĂͿ
Ʌʊʆʉʎʋʉʐɷɿɲʌʃɸʀʃɲɿʅɸʏɳʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɷɿɹɶɸʌʍɻʎ͘

Ʌɲʌɲɿʍɽɻʍʀɲ;WĂƌĞƐƚŚĞƐŝĂͿ
Ȱʆʙʅɲʄɻɲʀʍɽɻʍɻ͕ɲʐʏʊʅɲʏɻɼʋʌʉʃʄɻʏɼ;ʋ͘ʖ͘ʅʐʌʅɼɶʃɿɲʍʅɲͿ͕ʊʖɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɷʐʍɳʌɸͲ
ʍʏɻ͘

ɉʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ;,ǇƉĞƌĂůŐĞƐŝĂͿ
Ȱʐʇɻʅɹʆʉʎʋʊʆʉʎʍɸɸʌɹɽɿʍʅɲʋʉʐʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳʋʌʉʃɲʄɸʀʋʊʆʉ͘

ɉʋʉɲɿʍɽɻʍʀɲ;,ǇƉŽĞƐƚŚĞƐŝĂͿ
ȵʄɲʏʏʘʅɹʆɻɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʍʏɻɷɿɹɶɸʌʍɻ;ɲʔɼɼɽɸʌʅɿʃɼͿ

ɉʋʉɲʄɶɻʍʀɲ;,ǇƉŽĂůŐĞƐŝĂͿ
ɀɸɿʘʅɹʆʉʎʋʊʆʉʎʍɸɸʌɹɽɿʍʅɲʋʉʐʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɳʋʌʉʃɲʄɸʀʋʊʆʉ͘

ɉʋɸʌʋɳɽɸɿɲ;,ǇƉĞƌƉĂƚŚŝĂͿ
ȶʆʏʉʆʉʎʋʊʆʉʎʍɸʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸɹʆʏɲʍɻʎɸʌɹɽɿʍʅɲ͘

ɍʌʉʆɿʃɼɳɽʌʉɿʍɻ;^ƵŵŵĂƚŝŽŶͿ
Ȳʌɲɷɸʀɲ ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɻ ɷɿɹɶɸʌʍɻ ʅɸ ʅɸʏʌʀʘʎ ɴʄɲʋʏɿʃʊ ɸʌɹɽɿʍʅɲ ;ʏʍɿʅʋɼʅɲʏɲ
ʃɲʌʔʀʏʍɲʎͿʉɷɻɶɸʀʍɸʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɼʖɸɿʌʉʏɹʌɸʐʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘






ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁȰ
/͘Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
//͘ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɻʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
///͘Ʌɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲ;ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀͿʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘
/s͘ȴɿɳɶʆʘʍɻʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘
s͘Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ͘
s/͘Ⱥɸʌɲʋɸʀɲʏʉʐʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ͘



ȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
ϭ͘ &E^ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐ ƉĂŝŶ͗ ϮϬϭϬ ƌĞǀŝͲ
ƐŝŽŶ͘ƵƌŽƉĞĂŶ:ŽĨEĞƵƌŽůϮϬϭϬ͕ϭϳ͗ϭϭϭϯͲϮϯ͘
Ϯ͘ /^W͕WĂŝŶ͕ůŝŶŝĐĂůhƉĚĂƚĞƐ͘
ϯ͘ >ŽĞƐĞƌ :͕ Z dƌĞĞĚ͘ <ǇŽƚŽ WƌŽƚŽĐŽů ŽĨ /^W ĂƐŝĐ WĂŝŶ dĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ͘ WĂŝŶ ϮϬϬϴ͖
ϭϯϳ͗ϰϳϯͲϳ͘
ϰ͘ ĂƌŽŶZ͕ŝŶĚĞƌ͕tĂƐŶĞƌ'͘EĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ͗ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ƉĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞĐŚͲ
ĂŶŝƐŵƐ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘>ĂŶĐĞƚEĞƵƌŽů͘ϮϬϭϬ͖ϵ͗ϴϬϳͲϭϵ͘
ϱ͘ ŽǁƐŚĞƌ͘D:ϭϵϵϬ͖ϯϬϬ͗ϭϲϱϮ͘
ϲ͘ <ƵŵĂƌ͘ŶĞƐƚŚŶĂůŐϮϬϬϵ͕ϭϬϴ͗ϭϲϰϱͲϱϳ
ϳ͘ DĞƌƐŬĞǇ,ĞƚĂů͘;ĚƐͿ/Ŷ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŚƌŽŶŝĐWĂŝŶ͗ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŽĨŚƌŽŶŝĐWĂŝŶ
^ǇŶĚƌŽŵĞƐĂŶĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐŽĨWĂŝŶdĞƌŵƐ͘ϭϵϵϰ͗ϮϬϵͲϮϭϮͿ͘
ϴ͘ ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃʊɴɿɴʄʀʉɅɸʌʀɅʊʆʉʐ͘ȴʌȰʖɿʄʄɹɲʎȵ͘ȳɸʘʌɶɿɳɷɻʎ;ŵǇŽƐŬĞůĞƚŝŬŽ͘ĐŽŵͿ͘
ϵ͘ ȺɸʌɲʋɸʐʏɿʃɳʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲȵɃɌ͕ɃʃʏʙɴʌɿʉʎϮϬϭϯ͕ȶʃɷʉʍɻϭ͘Ϭ͘






ȰȾɆɏɁɉɀȻȰ
ȾɁɇ

ȾɸʆʏʌɿʃʊɁɸʐʌɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ

Ɂɀ

Ɂʘʏɿɲʀʉʎɀʐɸʄʊʎ

ɁɅͲɅʊʆʉʎ

ɁɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎɅʊʆʉʎ

ϱͲȸɈ;^ĞƌŽƚŽŶŝŶͿ

ϱͲɉɷʌʉʇʐʏʌʐʋʏɲʅʀʆɻɼʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻ

DW

ĂůƉŚĂͲŵŝŶŽͲϯŚǇĚƌŽǆǇͲϱͲDĞƚŚǇůŝƐŽǆĂǌŽůĞͲϰͲWƌŽƉŝŽŶŝĐĐŝĚ

Ky;ǇĐůŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞͿ

ǇĐůŽŽǆǇŐĞŶĂƐĞ;ʃʐʃʄʉʉʇʐɶɸʆɳʍɻͿ

W;ĞŶƚƌĂůWĂŝŶͿ

ĞŶƚƌĂůWĂŝŶ

W^W;ĞŶƚƌĂůWŽƐƚͲ^ƚƌŽŬĞWĂŝŶͿ

Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎʋʊʆʉʎʅɸʏɳɲʋʊɸɶʃɸʔɲʄɿʃʊɸʋɸɿʍʊɷɿʉ

ZW^;ŽŵƉůĞǆZĞŐŝŽŶĂůWĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞͿ

ɇʑʆɽɸʏɲɸʋʙɷʐʆɲʋɸʌɿʉʖɿʃɳʍʑʆɷʌʉʅɲ

'ZW;ĂůĐŝƚŽŶŝŶ'ĞŶĞZĞůĂƚĞĚWĞƉƚŝĚĞͿ

Ʌɸʋʏʀɷɿʉʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʅɸʏʉɶʉʆʀɷɿʉʃɲʄʍɿʏʉʆʀʆɻʎ

E/;ŝĨĨƵƐĞEŽǆŝŽƵƐ/ŶŚŝďŝƚŽƌǇŽŶƚƌŽůͿ

ȴɿɳʖʐʏʉʎɲʆɲʍʏɲʄʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʏʉʐɸʋʙɷʐʆʉʐɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ

D';ůĞĐƚƌŽŵǇŽŐƌĂƉŚǇͿ

ȸʄɸʃʏʌʉʅʐʉɶʌɳʔɻʅɲ

';ɶͲĂŵŝŶŽďƵƚǇƌŝĐĂĐŝĚͿ

ɶͲɲʅɿʆʉɴʉʐʏʐʌɿʃʊʉʇʑ

'ůƵƚĂŵĂƚĞ

ȳʄʉʐʏɲʅɿʃʊɲʅɿʆʉʇʑ

DE;DŝĐƌŽŶĞƵƌŽŐƌĂƉŚǇͿ

ɀɿʃʌʉʆɸʐʌʉɶʌɲʔʀɲ

D^;DƵůƚŝƉůĞ^ĐůĞƌŽƐŝƐͿ

Ʌʉʄʄɲʋʄɼʍʃʄɼʌʐʆʍɻ

E^;EĞƌǀĞŽŶĚƵĐƚŝŽŶ^ƚƵĚǇͿ

ɀɸʄɹʏɻʆɸʐʌɿʃɼʎɲɶʘɶɿʅʊʏɻʏɲʎ

E;EŽƌĞƉŝŶĞƉŚƌŝŶĞͿ

Ɂʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻɼʆʉʌɲɷʌɸʆɲʄʀʆɻ

E'&;EĞƌǀĞ'ƌŽǁƚŚ&ĂĐƚŽƌͿ

Ɂɸʐʌʉʏʌʉʔɿʃʊʎʋɲʌɳɶʉʆʏɲʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

E<ϭͲƌĞĐĞƉƚŽƌ͕E<ͲϭZ

ɉʋʉɷʉʖɹɲʎʆɸʐʌʉʃɿʆʀʆɻʎ

ED

EͲŵĞƚŚǇůͲͲĂƐƉĂƌƚĂƚĞ

WE;WĂŝŶĨƵůŝĂďĞƚŝĐEĞƵƌŽƉĂƚŚǇͿ

ȵʋʙɷʐʆɻɷɿɲɴɻʏɿʃɼʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ

W,E;WŽƐƚ,ĞƌƉĞƚŝĐEĞƵƌĂůŐŝĂͿ

ɀɸɽɸʌʋɻʏɿʃɼʆɸʐʌɲʄɶʀɲ

W>W;WŚĂŶƚŽŵ>ŝŵďWĂŝŶͿ

Ʌʊʆʉʎʅɹʄʉʐʎʔɳʆʏɲʍʅɲ

WWE;WĂŝŶĨƵůWŽůǇͲEĞƵƌŽƉĂƚŚǇͿ

ȵʋʙɷʐʆɻʋʉʄʐʆɸʐʌʉʋɳɽɸɿɲ

^/;^ƉŝŶĂůŽƌĚ/ŶũƵƌĞͿ

ȲʄɳɴɻɁɀ

^EZ/͛Ɛ;^ĞƌŽƚŽŶŝŶEŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶĞZĞƵƉƚĂŬĞ/ŶŚŝďŝƚŽƌƐͿ

ȰʆɲʍʏʉʄɸʀʎɸʋɲʆɲʋʌʊʍʄɻʗɻʎʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎͲʆʉʌɸʋɿʆɸʔʌʀʆɻʎ

^W

ɃʐʍʀɲɆ

d͛Ɛ;dƌŝĐǇĐůŝĐŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐĂŶƚƐͿ

Ɉʌɿʃʐʃʄɿʃɳɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳ

dE^

ȴɿɲɷɸʌʅɿʃʊʎɻʄɸʃʏʌɿʃʊʎʆɸʐʌɿʃʊʎɸʌɸɽɿʍʅʊʎ

dE;dƌŝŐĞŵŝŶĂůEĞƵƌĂůŐŝĂͿ

Ɂɸʐʌɲʄɶʀɲʏʌɿɷʑʅʉʐ

dZWs;dƌĂŶƐŝĞŶƚZĞĐĞƉƚŽƌWŽƚĞŶƚŝĂůsĂŶŝůůŽŝĚͿ

ɉʋʉɷʉʖɸʀʎʋɲʌʉɷɿʃʙʆɷʐʆɲʅɿʃʙʆɴɲʆɿʄʄʉɸɿɷʉʑʎʏʑʋʉʐ

sŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚ^ŽĚŝƵŵŚĂŶŶĞůƐɼEĂǀ

ȸʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɼɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉɿɲʋʊʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊɷʀɲʐʄʉɿʆɲʏʌʀʉʐ

sŽůƚĂŐĞͲŐĂƚĞĚWŽƚĂƐƐŝƵŵŚĂŶŶĞůƐɼ<ǀ

ȸʄɸʃʏʌʉɸʐɲʀʍɽɻʏʉɿɼɸʇɲʌʏʙʅɸʆʉɿɲʋʊʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊɷʀɲʐʄʉɿʃɲʄʀʉʐ

tZE;tŝĚĞǇŶĂŵŝĐZĂŶŐĞEĞƵƌŽŶƐͿ

Ɂɸʐʌʙʆɸʎɸʐʌɹʉʎɷʐʆɲʅɿʃʉʑ






7DQ\D3DWHUVRQ
6XIIHULQJIRUDUW´

ƲƱƯƱƴ

ƲƱƯƱƴ

ȆĮșȠĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒ
ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ
 ǹȜȖĮȚıșȘĲȚțȩȢ
ʌȩȞȠȢ

$36

ȋȡȒıĲȠȢǹǿĮĲȡȠȪ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȩȖȠȢ

5REHUW %HDO
%URNHQ SHRSOH

NeP

ƲƱƯƱƴ

ȆȩȞȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ıĮȞ ȐȝİıȘ ıȣȞȑʌİȚĮ
ȕȜȐȕȘȢ Ȓ ȞȩıȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠ
ƴǚǍǂǕǐǂǊǔǉǈǕǊǋǝ ƴǞǔǕǈǍǂ.

ȆİȡȚĳİȡȚțȩ
ƲǆǒǊǗǆǒǊǋǝǓ
NeP
(P-NeP)

 ƯǆǖǒǐǑǂǉǈǕǊǋǝǓ
ǑǝǎǐǓ (NeP)

NeP

ƲƱƯƱƴ

ƣƫƴƪƩƴƧƫƴ

IASP
2007

ȀİȞĲȡȚțȩ
ƬǆǎǕǒǊǋǝǓ
NeP
(CP)

“ȆĮșȠȜȠȖȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ”

ǼȟȦĲİȡȚțȐ
İȡİșȓıȝĮĲĮ

ǼıȦĲİȡȚțȐ
İȡİșȓıȝĮĲĮ

ǽȀǼȀȁǽȉ ǺȀȉĭǿȉǽȀȉ

ȉȎȃǺȊȀȁǽȉ ǺȀȉĭǿȉǽȀȉ

 ǵȡĮıȘ
 ǹțȠȒ & ǹȓıșȘıȘ
ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ
 īİȪıȘ
 ǵıĳȡȘıȘ

ȉȧȞįĳȡįțĲȚșĳțȜȪ
ĲȫĲĳșȞį

 ǹĳȒ
 ǿįȚȠįİțĲȚțȩĲȘĲĮ
 ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ


'DQD+DUUHOO6DQGHUV
'R\RXVHHZKDW,IHHO"

NeP

ƲƱƯƱƴ

NeP

ƲƱƯƱƴ

ƣǌǌǐǅǖǎǀǂ

ȆȩȞȠȢ Įʌȩ ĮȞȫįȣȞȠ İȡȑșȚıȝĮ.

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ ǹȣȟȘȝȑȞȠȢ ʌȩȞȠȢ Įʌȩ İʌȫįȣȞȠ İȡȑșȚıȝĮ.
ƣǖǕǝǍǂǕǐǓ
ǑǝǎǐǓ

ȆȩȞȠȢ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡȠȣıȓĮ İȡİșȓıȝĮĲȠȢ.

ƲǂǒǂǊǔǉǈǔǀǂ ǹȜȜȠȚȦȝȑȞȘ ĮȓıșȘıȘ, ĮȣĲȩȝĮĲȘ Ȓ ʌȡȠțȜȘĲȒ,

ȩȤȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ įȣıȐȡİıĲȘ.
ƦǖǔǂǊǔǉǈǔǀǂ ǹȜȜȠȚȦȝȑȞȘ ĮȓıșȘıȘ, ĮȣĲȩȝĮĲȘ Ȓ ʌȡȠțȜȘĲȒ,

ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣıȐȡİıĲȘ (țȣȡȓȦȢ İʌȫįȣȞȘ).

ƲƱƯƱƴ

=HYLQ 7XFVRQ
7KHIDFHRI WRUWXUHGXH
WRXQUHOHQWLQJSDLQ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ǹį & C-ȚȞȫȞ.
ǻȚİȖİȓȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕȜĮʌĲȚțȐ İȡİșȓıȝĮĲĮ.
Nociceptors
TRPV1

ĭıȢȞȪ

ǻȝįʍĳțȜȑ
ıȢıȚȔĲȞįĳį

ȌșȞțȜȪ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

Ȉİ ĮȞĲȓșİıȘ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȞİȣȡȚțȫȞ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ,
ȠȚ ĮȜȖȠȨʌȠįȠȤİȓȢ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ ȝȚĮ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ
ıİ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠ Ȓ ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȠ İȡȑșȚıȝĮ.
ȅ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ȠȣįȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ įȣȞĮȝȚțȠȪ
įȡȐıȘȢ İȜĮĲĲȫȞİĲĮȚ.

ȃșȥįȟțȜȪ
ȍȤȥȢȪ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

ǻȚİȖİȓȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȕȜĮȕȑȢ ȝȘȤĮȞȚțȩ İȡȑșȚıȝĮ.

ȉȧȞįĳȡįțĲȚșĳțȜȪȣ ĴȝȡțȪȣ
ĭȑȝįȞȡȣ

ĮȤĲțȡȝȡȗțȜȑ,
Ș İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ʌȩȞȠ.

ǺȟțȡȫĲį ȬĲș

ȉı ȖȝȑȖș ĳȡȤ ĲȧȞįĳȡįțĲȚșĳțȜȡȫ ĲȤĲĳȓȞįĳȡȣ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȝʌȜĮțȠȪȞ ıĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ NeP.

ȁįĳțȡȫĲį ĳȢȡʍȡʍȡȔșĲș
ȆʍȔĲȚțȡ ȜȒȢįȣ

ȄȧĳțȡȚįȝįȞțȜȓ
ȡİȪȣ

L 'homme
deǽȢȒȚțĲȞį
Rene Descartes
ȆİȪȣ ʍȪȟȡȤ, 1664

ȇıȢțĴıȢțȜȪ
ȟıȫȢȡ

ȇıȢțĴıȢțȜȡȔ
įȝȗȡȩʍȡİȡȥıȔȣ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

ƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

Ʊ ǑǝǎǐǓ ǕǒǐǑǐǑǐǊǆǀǕǂǊ ǔǕǂ
ǐǑǀǔǉǊǂ ǋƾǒǂǕǂ Ǖǐǖ ƯƮ, ǝǑǐǖ

ȁįĳțȡȫĲıȣ
ȡİȡȫȣ

ȇȢȡĲįȗȧȗȒȣ Ȕȟıȣ
(ȚıȧȢȔį ʍȫȝșȣ)

ȄıȤȢȡȗȝȡțįȜȑ
ȜȫĳĳįȢį Ȅȃ.

Ǿ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ
ĲȘȞ “İțȡȠȒ” ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȫȞ ȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȃȂ.

ƵƳƱƲƱƲƱƫƩƴƩ

ƲƱƯƱƴ

1. ǽȗȜıĴįȝȔȟș

ƵƳƱƲƱƲƱƫƩƴƩ

ƲƱƯƱƴ

2. ȆʍțȡıțİıȔȣ
ȤʍȡİȡȥıȔȣ
ǹį & C ȚȞȫȞ,
1ȡȣ ȟıȤȢȬȟįȣ

Ȉİ stress & ȑȞĲȠȞİȢ
ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
ȠȚ

3. SP, Glut

2ȡȣ ȟıȤȢȬȟįȣ

ƦǊǆǖǋǐǌǖǎǕǊǋƿ
ǅǒƽǔǈ

ƣǎǂǔǕǂǌǕǊǋƿ
ǅǒƽǔǈ

ƵƳƱƲƱƲƱƫƩƴƩ

ƲƱƯƱƴ

ƵƳƱƲƱƲƱƫƩƴƩ

ƲƱƯƱƴ

ǻȚȑȖİȡıȘ Aį & C-ȚȞȫȞ Â ʌȪȜȘ ĮȞȠȚȤĲȒ Â ȇȆȄȆȉ
ǻȚȑȖİȡıȘ Aȕ-ȚȞȫȞ Â ʌȪȜȘ țȜİȚıĲȒ Â ȆȌȀ ȇȆȄȆȉ

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ
ĮȞȠȓȖȠȣȞ ĲȘȞ ʌȪȜȘ
ȀĮĲĮıĲȐıİȚȢ
 ĭȣıȚțȑȢ
 ȈȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ
 ȆȞİȣȝĮĲȚțȑȢ

0HO]DFN

ƲǞǌǈ

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ
țȜİȓȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȪȜȘ

ƲǝǎǐǓ

İȟĮȡĲȫȝİȞȠȢ
Įʌȩ ĲȠ ȐȞȠȚȖȝĮ
Ȓ ĲȠ țȜİȓıȚȝȠ
ĲȘȢ ʌȪȜȘȢ

ȀĮĲĮıĲȐıİȚȢ
 ĭȣıȚțȑȢ
 ȈȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ
 ȆȞİȣȝĮĲȚțȑȢ

:DOO7KHJDWHFRQWUROWKHRU\

ƵƳƱƲƱƲƱƫƩƴƩ

ƲƱƯƱƴ

ȂȚțȡȠȖȜȠȚĮțȐ țȪĲĲĮȡĮ ĲȠȣ ȃȂ ȝİĲȑȤȠȣȞ
İȞİȡȖȐ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ ȝİ:
ȊʌȠįȠȤİȓȢ ʌȠȣ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ
ıİ ȞİȣȡȦȞȚțȒ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ.

ȃİȣȡȠįȡĮıĲȚțȠȪȢ
ȝȠȡȚĮțȠȪȢ
ȝİıȠȜĮȕȘĲȑȢ
(țȣĲĲĮȡȠțȓȞİȢ…).
ƷǖǔǊǐǌǐǄǊǋǝǓ

ȈȣȞİʌȫȢ, ĲĮ țȪĲĲĮȡĮ ĮȣĲȐ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȝʌȜĮțȠȪȞ
ıİ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ & ȤȡȩȞȚȠȣ ʌȩȞȠȣ.

Gerard David
The flaying of Sisamnes

3. ǺȟĳȔȝșȦș
ʍȪȟȡȤ

ǻȝįʍĳțȜȪ
ıȢȒȚțĲȞį

ȁįĳțȡȫĲį
ĳȢȡʍȡʍȡȔșĲș
ǺȝȗįțĲȚșĳțȜȓ Ȕȟį

1. ȃıĳįĳȢȡʍȓ

2. ȃıĳįȖȔȖįĲș

ǺȟțȡȫĲį
ȬĲș
ȄM

4. ȊȢȡʍȡʍȡȔșĲș
3HQQ6WDWH6FKRRORI0HGLFLQH$OOHQWRZQ3HQQV\OYDQLD86$

ƲƱƯƱƴ

ȉȤȟȓȚȧȣ ȥȢȪȟțȡȣ ʍȪȟȡȣ
'DQD+DUUHOO6DQGHUV
&UXFLILHGE\SDLQ

NeP

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ȄıȤȢȡʍȝįĲĳțȜȪĳșĳį İȓȞĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ĲȦȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ ȞĮ ĮȜȜȐȗȠȣȞ ĲȘ įȠȝȒ,
ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ & ĲȠ ȤȘȝȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ ĲȠȣȢ.

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ, Ș ȞİȣȡȠʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ
ʌȣȡȠįȠĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȞİȣȡȚțȒ ȕȜȐȕȘ țĮȚ ıȣȝȕȐȜȜİȚ
ıĲȘȞ ȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ NeP.

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƧǖǂǊǔǉǈǕǐǑǐǀǈǔǈ

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ȀĮĲȐ ıȣȞșȒțȘ įȚȐțȡȚıȘ
 ƜǋǕǐǑǈ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂ
 ƲǆǒǊǗǆǒǊǋƿ ǆǖǂǊǔǉǈǕǐǑǐǀǈǔǈ
 ƣǑǟǌǆǊǂ ǆǌƾǄǘǚǎ ǂǎǂǔǕǐǌƿǓ
 ƦǐǍǊǋƿ ǂǎǂǅǊǐǒǄƽǎǚǔǈ
 ƬǆǎǕǒǊǋƿ ǆǖǂǊǔǉǈǕǐǑǐǀǈǔǈ

EĳȐȥİȚȢ ĮȚıșȘĲȚțȫȞ & ȈĬ ȚȞȫȞ D C-ȓȞİȢ: ȞȑȠȚ ĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓ ȣʌȠįȠȤİȓȢ

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ǺȟĳȔȝșȦș
ʍȪȟȡȤ
ǺȤȠșȞȒȟș
ȒȜĴȢįĲș
İțįȫȝȧȟ
țȪȟĳȧȟ

AǎǕǀǌǈǙǈ
ǺȤȠșȞȒȟș
Ǒǝǎǐǖ
įȟĳȔȝșȦș
ʍȪȟȡȤ

ȄıȤȢțȜȓ ȖȝȑȖș

ȁįĳțȡȫĲį
ĳȢȡʍȡʍȡȔșĲș

ǺȟțȡȫĲį
ȬĲș

ǻȝįʍĳțȜȪ
ıȢȒȚțĲȞį

ǺʍȬȝıțį
ȜįĳțȡȫĲįȣ
ĳȢȡʍȡʍȡȔșĲșȣ

ǺȟțȡȫĲį
ȬĲș

ǽȟțĲȥȤȞȒȟș ĲȤȥȟȪĳșĳį įȗȧȗțȞȪĳșĳįȣ

ǳȜĳȡʍıȣ
ıȜĴȡȢĳȔĲıțȣ

ǺȝȗįțĲȚșĳțȜȓ ʍȢȡĲįȗȧȗȪȣ Ȕȟį

NeP

Ȅȃ

ǺȝȗįțĲȚșĳțȜȓ ʍȢȡĲįȗȧȗȪȣ Ȕȟį

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

NeP

Ȅȃ

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƱǊ ǐǅǐǀ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ ǅǆǎ ǆǀǎǂǊ ǍǐǎǝǅǒǐǍǐǊ.

AȖ-Ȕȟıȣ

ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ
ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ țİȞĲȡȠȝȩȜȦȞ
ȚȞȫȞ ıĲȠ ȠʌȓıșȚȠ țȑȡĮȢ.

C-Ȕȟıȣ
Laminae I-II
Laminae III-V

ǺʍıȝıȤȚȒȢȧĲș
ȡȤĲțȬȟ

ǺȟĳȔİȢȡȞș
ıȟıȢȗȡʍȡȔșĲș

ȆȢȚȪİȢȡȞș ıȟıȢȗȡʍȡȔșĲș
ȄıȤȢȬȟįȣ
ǺȝȗȡȩʍȡİȡȥȒįȣ
ȡʍ. ȜȒȢįĳȡȣ

Ø

ǽȤįțĲȚșĳȡʍȡȔșĲș
NGF

ȃıĳȑ ĳș
ȟıȤȢțȜȓ ȖȝȑȖș

Pain

ǹȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ǹȕ-ȚȞȫȞ.
ȆȡȠıİțȕȠȜȒ ıĲȘ ıĲȚȕȐįĮ ǿǿ.
ȂȠȞĲȑȜȠ ıİ ȗȫĮ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ.

ǿ ıȟıȢȗȡʍȡȔșĲș ĳȧȟ ǺȖ-țȟȬȟ įʍȪ įȖȝįȖȒȣ ıȢȒȚțĲȞį D ʍȪȟȡ.

ǺțĲȚșĳțȜȓ įʍȪȝșȠș

ȄıȤȢțȜȓ
ȖȝȑȖș

NGF

ǺȖȝįȖȒȣ ıȢȒȚțĲȞį

ǼȤȟįȞțȜȪ
İȢȑĲșȣ

ǺȔĲȚșĲș ʍȪȟȡȤ

NeP

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ȃİȣȡȫȞİȢ
ȠʌȓıșȚȦȞ țİȡȐĲȦȞ

ȃıĳįȖȡȝȓ ĳșȣ
țȜįȟȪĳșĳįȣ ȞıĳįĳȢȡʍȓȣ
D ȇıȢțĴıȢțȜȓ
ıȤįțĲȚșĳȡʍȡȔșĲș

ǺȫȠșĲș ĳșȣ
İțıȗıȢĲțȞȪĳșĳįȣ
D ȁıȟĳȢțȜȓ
ıȤįțĲȚșĳȡʍȡȔșĲș

ȆİȡȚĳİȡȚțȠȓ
ĮȜȖȠȨʌȠįȠȤİȓȢ

ȃİȣȡȫȞİȢ ȖĮȖȖȜȓȦȞ
ȠʌȓıșȚȦȞ ȡȚȗȫȞ

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲǆǒǊǗǆǒǊǋƿ ǔǚǍǂǕǐǂǊǔǉǈǕǊǋƿ ǎǆǖǒǊǋƿ ǃǌƽǃǈ

Ȁ. ǲȞıĲș-ʍįȢȡİțȜȓ
ǺȝȝįȗȒȣ Ĳı ȤʍȑȢȥȡȤĲıȣ ʍȢȧĳıǹȟıȣ-Ȝȝıțİțȑ
ȆİȡȚĳİȡȚțȠȓ
ĮȜȖȠȨʌȠįȠȤİȓȢ

NeP

ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ȞİȣȡȠȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ
ª

ȅȡșȩįȡȠȝȘ & ĮȞĲȓįȡȠȝȘ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ª

ƮǆǕǂǃǐǌƿ ǍǆǕǂǕǒǆǑǕǊǋƿǓ ǊǋǂǎǝǕǈǕǂǓ
ǑǆǒǊǗǆǒǊǋǟǎ ǂǌǄǐǜǑǐǅǐǘƾǚǎ
ª

• ƧǌƽǕǕǚǔǈ ǐǖǅǐǞ

ƣǞǏǈǔǈ ǕǈǓ ǍǆǕǂǃǀǃǂǔǈǓ
ǂǌǄǂǊǔǉǈǕǊǋǟǎ ǟǔǆǚǎ ǑǒǐǓ ƯƮ

ȀȀ. ȃıĳįȗıȟȒĲĳıȢș-İțįȢȜȓȣ
ȄȒį ʍȢȧĳıȨȟțȜȓ ȗȡȟțİțįȜȓ ȒȜĴȢįĲș

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƣǞǏǈǔǈ ǑǆǒǊǗǆǒǊǋǟǎ
ǟǔǆǚǎ ǑǒǐǓ ƯƮ

D ǂǌǌǐǅǖǎǀǂ

• ƣǖǏǈǍƾǎǈ ǂǑƽǎǕǈǔǈ D ǖǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƴǚǍǂǕǐǂǊǔǉǈǕǊǋƿ
ǋǆǎǕǒǊǋƿ ǃǌƽǃǈ

ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ȞİȣȡȠȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ

ƧǑǂǎǆǊǌǈǍǍƾǎǈ
ǅǊƾǄǆǒǔǈ C-Ǌǎǟǎ

ǼȡȑșȚıȝĮ

ª

ƶǑǆǒǅǊƾǄǆǒǔǈ ǂǌǄǂǊǔǉǈǕǊǋǟǎ
ǎǆǖǒǟǎǚǎ ǐǑǀǔǉǊǚǎ ǋǆǒƽǕǚǎ.

ǼȡȑșȚıȝĮ
• ƣǖǕǝǍǂǕǈ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂ D ǂǖǕǝǍǂǕǐǓ ǑǝǎǐǓ
• ƧǌƽǕǕǚǔǈ ǐǖǅǐǞ
D ǂǌǌǐǅǖǎǀǂ
• ƣǖǏǈǍƾǎǈ ǂǑƽǎǕǈǔǈ
D ǖǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ

ȆĮȪıȘ
İȡİșȓıȝĮĲȠȢ

ƬǖǕǕǂǒǊǋǝǓ ǉƽǎǂǕǐǓ ǔǕǂ ǐǑǀǔǉǊǂ ǋƾǒǂǕǂ

ȆȡȠıĮȖȦȖȑȢ
ȞİȣȡȚțȑȢ ȓȞİȢ

ȃİȣȡȫȞİȢ ȠʌȓıșȚȠȣ
țȑȡĮĲȠȢ

Jennifer Shifflet, Fire I

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƦǊƾǄǆǒǔǈ
C-Ǌǎǟǎ

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲǝǎǐǓ
ƣǗƿ

ƷǖǔǊǐǌǐǄǊǋƾǓ
ǀǎǆǓ

ƲǝǎǐǓ

ƦǊƾǄǆǒǔǈ
ƣǃ-Ǌǎǟǎ

ƣǎǕǀǌǈǙǈ
Ǒǝǎǐǖ

ȄıȤȢțȜȓ
ȖȝȑȖș
ǼȤĲȝıțĳȡȤȢȗȔį
ȟıȫȢȡȤ

ƣǗƿ

ȁįĳțȡȫĲį
ĳȢȡʍȡʍȡȔșĲș

ǺȟțȡȫĲį
ȬĲș

ǺȝȗįțĲȚșĳțȜȓ ʍȢȡĲįȗȧȗȪȣ Ȕȟį

ƦǊƾǄǆǒǔǈ
C-Ǌǎǟǎ

ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ

ǽțĲįȗȧȗȓ ȜıȟĳȢțȜȓȣ
ıȤįțĲȚșĳȡʍȡȔșĲșȣ

ƣǗƿ

ƧǖǂǊǔǉǈǕǐǑǐǊǈǍƾǎǆǓ ǀǎǆǓ

ƣǌǌǐǅǖǎǀǂ

ƦǊƾǄǆǒǔǈ
ƣǃ-Ǌǎǟǎ

ƣǗƿ

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ǹȣȟȘȝȑȞȘ ĮȞĲȓȜȘȥȘ ʌȩȞȠȣ
ƶǑǆǒǂǌǄǈǔǀǂ, ƣǌǌǐǅǖǎǀǂ

ǺĴȓ

ǼȤȟįȞțȜȪ İȢȑĲșȣ
ǲȚțȜĳș Ȕȟį įĴȓȣ

ǺȤȠșȞȒȟșȣ țĲȥȫȡȣ
ĲȫȟįȦș

3HQQ6WDWH6FKRRORI0HGLFLQH$OOHQWRZQ3HQQV\OYDQLD86$

Nep

ƲƣƪƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƣ

ƲƱƯƱƴ

ƲƱƯƱƴ

ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ ǹȕ-ȚȞȫȞ
D ǂǌǌǐǅǖǎǀǂ

ǱĳȚȟȘ ȫıİȦȞ ıĲȚȢ ĲİȜȚțȑȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ʌȡȠıȣȞĮʌĲȚțȐ.
Presynaptic
neuron

Glutamate

Substance P

NMDA receptor is
blocked by Mg2+

Synaptic cleft
Postsynaptic
neuron

ƲƱƯƱƴ

ƲƱƯƱƴ

ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ȖȜȠȣĲĮȝȐĲȘȢ ıĲȘ ıȣȞĮʌĲȚțȒ ıȤȚıȝȒ.

AMPA
NK-1
NMDA
receptor receptor receptor

ƲƱƯƱƴ

ƲƱƯƱƴ

ȈȪȞįİıȘ ȖȜȠȣĲĮȝȐĲȘȢ ıĲȠȞ ǹȂȇǹ-R & ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ ȫıȘȢ ȝİĲĮıȣȞĮʌĲȚțȐ.

Presynaptic
neuron

Glutamate

Substance P

NeP

Postsynaptic
neuron

Sȇ & ȖȜȠȣĲĮȝȐĲȘ İȜİȣșİȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞĮʌĲȚțȒ ıȤȚıȝȒ.
Presynaptic
neuron

Glutamate

NeP

Glutamate

NeP
Ǿ ȖȜȠȣĲĮȝȐĲȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞįİșİȓ ıĲȠȣȢ NMDA-R & ǹȂȇǹ-R.
Presynaptic
neuron

Glutamate

Substance P

Synaptic cleft

Synaptic cleft
Postsynaptic
neuron

AMPA
NK-1
NMDA
receptor receptor receptor

ƲƱƯƱƴ

Presynaptic
neuron

Substance P

NMDA receptor is
blocked by Mg2+

Synaptic cleft
Postsynaptic
neuron

AMPA
NK-1
NMDA
receptor receptor receptor

ȈȪȞįİıȘ Sȇ ıĲȠȣȢ ȃȀ-1-R, ʌȠȣ įȚİȖİȓȡȠȣȞ
ĲȠȣȢ NMDA-R ȖȚĮ ȞĮ İȜİȣșİȡȫıȠȣȞ Mg2+.

Glutamate

Substance P

NMDA receptor is
blocked by Mg2+

ƲƱƯƱƴ

AMPA
receptor

ƯƧƶƳƱƲƣƪƩƵƫƬƱƴ

Presynaptic
neuron

Synaptic cleft

NK-1
receptor

ƲƱƯƱƴ

ȃİȣȡȚțȒ ȕȜȐȕȘ ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȣȟȘȝȑȞȘ ȞİȣȡȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ.

Substance P

NMDA receptor
remains blocked
by Mg2+

Synaptic cleft
Postsynaptic
neuron

AMPA
NK-1
NMDA
receptor receptor receptor

ƲƱƯƱƴ

Glutamate

Substance P

NMDA receptor
remains blocked
by Mg2+

Synaptic cleft
Postsynaptic
neuron

Presynaptic
neuron

AMPA
NMDA
NK-1
receptor receptor receptor

Postsynaptic
neuron

AMPA
receptor

NeP

ƲƱƯƱƴ

NeP

ƲƱƯƱƴ

ǹȣȟȘȝȑȞİȢ ȫıİȚȢ ȝİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ȝİĲĮıȣȞĮʌĲȚțȐ.

 ȆȜȒȡİȢ ȚıĲȠȡȚțȩ
 ĭȣıȚțȒ İȟȑĲĮıȘ,
(ȚįȓȦȢ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȒ)
 ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ

Presynaptic
neuron

 ǼȞĲȩʌȚıȘ ʌȩȞȠȣ
 ǲȞĲĮıȘ-ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȩȞȠȣ
(țȜȓȝĮțİȢ, BPI, NPS)
 ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȐ ȕȠȘșȒȝĮĲĮ ʌȩȞȠȣ
(DN4, Pain detect)

Glutamate

Substance P

Synaptic cleft
Postsynaptic
neuron

NeP

ƲƱƯƱƴ

ȁȠȚȝȫįȘ
ȉȠȟȚțȐ
ǼțĳȣȜȚıĲȚțȐ
ǿįȚȠʌĮșȒ
&ROHHQ6KLQ
:KHUHWKH
SDLQZDVERUQ

NeP

ƲƱƯƱƴ

CP Ȟıĳȑ įʍȪ ȖȝȑȖıȣ
CP Ȟıĳȑ įʍȪ ȖȝȑȖıȣ
ĳȡȤ ȟȧĳțįȔȡȤ ȞȤıȝȡȫ
ĳȡȤ ıȗȜıĴȑȝȡȤ
ȉȡĮȣȝĮĲȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ
ĭȜİȖȝȠȞȑȢ
ǹȖȖİȚĮțȑȢ ȕȜȐȕİȢ
ȈțȜȒȡȣȞıȘ țĮĲȐ ʌȜȐțĮȢ
ǹȚȝȠȡȡĮȖȓĮ
ȈȣȡȚȖȖȠȝȣİȜȓĮ
ȃȩıȠȢ Parkinson
ȀȐșİ ȕȜȐȕȘ ıĲȠ ȀȃȈ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ CP.

ȉȡĮȣȝĮĲȚțȐ
ȈȣȝʌȚİıĲȚțȐ
ȂİĲĮȕȠȜȚțȐ
ǹȞȠıȠȜȠȖȚțȐ

P-NeP
ȈȣȞȘșȑıĲİȡİȢ ĮȚĲȓİȢ P-NeP İȓȞĮȚ:
 XȡȩȞȚĮ ȠıĲİȠĮȡșȡȓĲȚįĮ ȖȠȞȐĲȦȞ
 XȡȩȞȚȠȢ įȚıțȠȖİȞȒȢ Ȓ/țĮȚ ȡȚȗȚĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ

ȅȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠ ȝȑıȠ İȖțȑĳĮȜȠ įİȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ CP,
ʌȚșĮȞȩȞ įȚȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȚıșȘĲȚțȠȓ ʌȣȡȒȞİȢ.

NeP

ƲƱƯƱƴ

ƲƧƳƫƷƧƳƫƬƱƴ
NeP (P-NeP)

.LUVW\ .D\5XVVHOO
0\ZDOO

ȅ ıȣȤȞȩĲİȡȠȢ ȤȡȩȞȚȠȢ ʌȩȞȠȢ.

Jennifer Shifflet, Fire I

P-NeP

ƲƱƯƱƴ

P-NeP

ƲƱƯƱƴ


ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȓıșȘıȘ
 ǹȜȜȠįȣȞȓĮ
ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȒ ĮȓıșȘıȘ  ȊʌİȡĮȜȖȘıȓĮ
ǹȓıșȘıȘ
 ȊʌİȡʌȐșİȚĮ
 ȀĮȥȓȝĮĲȠȢ-ȀȡȪȠȣ  ȆȣȡȠȕȠȜȚıȝȩȢ
 ȂİĲĮĮȚıșȒıİȚȢ
 ȂȣȡȝȘȖțȚȐıȝĮĲȠȢ  ȂĮȤĮȚȡȚȐ-ȈȠȣȕȜȚȐ
 ȋȡȠȞȚțȒ ȐșȡȠȚıȘ
 ǹȝȕȜȑȠȢ ʌȩȞȠȣ…  ǾȜİțĲȡȚțȩ ȡİȪȝĮ…

ǼȜȜȚʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ǹȚıșȘĲȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ
ȊʌȠ-(ĮȞ)ĮȜȖȘıȓĮ
ȊʌȠ-(ĮȞ)ĮȚıșȘıȓĮ

ȀĮĲȐșȜȚȥȘ, ȐȖȤȠȢ
ǹȨʌȞȓĮ, ĮȞȠȡİȟȓĮ
ǹȓıșȘȝĮ țȩʌȦıȘȢ
 ǲțʌĲȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȗȦȒȢ …

ȇıȢțĴıȢțȜȓ
ıȤįțĲȚșĳȡʍȡȔșĲș
ȁıȟĳȢțȜȓ
ıȤįțĲȚșĳȡʍȡȔșĲș
ǺʍȬȝıțį ıȝȒȗȥȧȟ
įȟįĲĳȡȝȓȣ
ǼȡȞțȜȓ
įȟįİțȡȢȗȑȟȧĲș

ȀȚȞȘĲȚțȒ ʌȐȡİıȘ
ǹįȣȞĮȝȓĮ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ǹȃȈ
 ț.Į.

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ 1

ȈȪȝʌĲȦȝĮ 1

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ 2

ȈȪȝʌĲȦȝĮ 2

ȈĲȠ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ
ʌȩȞȠ
ıȤȑıȘ 3
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ
3 Ș ȈȪȝʌĲȦȝĮ
ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ĮȚĲȓĮȢ,
ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ 1
țĮȚ ĲȦȞ
ıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ
2
ȈȪȝʌĲȦȝĮ 1
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ
3
İȓȞĮȚ ĮıĮĳȒȢ
țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțȘ.
ȈȪȝʌĲȦȝĮ 1

ǳȜĳȡʍș

-XGLWK $QQ 6HDEURRN
İțıȗıȢĲțȞȪĳșĳį
$JDLQVW WKH EDUULHU WROLIH

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ 3

ȈȪȝʌĲȦȝĮ 2
ȈȪȝʌĲȦȝĮ 3

NeP
M
D
H
A
S
C
P

CP
Muscle pains
Dysesthesia
Hyperpathia
Allodynia
Shooting pain
Circulatory pain
Peristaltic-visceral pain

ȂȣȧțȠȓ ʌȩȞȠȚ
ƦǖǔǂǊǔǉǈǔǀǂ
ȊʌİȡʌȐșİȚĮ
ǹȜȜȠįȣȞȓĮ
ǻȚĮȟȚĳȚıĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
ǹȖȖİȚĮțȩȢ ʌȩȞȠȢ
ȆİȡȚıĲĮȜĲȚțȩȢ-ıʌȜĮȤȞȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ

3 ȖįĲțȜȑ
 ǼʌȚțȡĮĲȫȞ țĮȣıĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ, ıȣȤȞȐ ȝİ ȑȞĮ
 ȆĮȡȐįȠȟȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȠ țȡȪȠ, ʌȠȣ İʌȚįİȚȞȫȞİĲĮȚ ȝİ
 ǼȜĮĳȡȪ ȐȖȖȚȖȝĮ Ȓ İʌĮĳȒ ȝİ İȞįȪȝĮĲĮ.

*UHJRU\0DVNZD
%H\RQGWKHEHWUD\DO
RIWKHVHQVHV

Bowsher D. BMJ, 1990; 300:1652.

NeP

CP

ƯǆǖǒǐǑǂǉǈǕǊǋǝǓ ǑǝǎǐǓ
ƲǆǒǊǗǆǒǊǋǝǓ
ƬǆǎǕǒǊǋǝǓ

ȅ ʌȩȞȠȢ
ȅ ʌȩȞȠȢ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĮȡțİĲȩ ȤȡȠȞȚțȩ
İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȐȝİıĮ. įȚȐıĲȘȝĮ ȝİĲȐ ĲȘ ȕȜȐȕȘ țĮȚ İȞȓȠĲİ
ıĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
ȅ ʌȩȞȠȢ ıȣȞȒșȦȢ ȅ ʌȩȞȠȢ, ȚįȓȦȢ ıİ İȖțİĳĮȜȚțȒ ȕȜȐȕȘ,
İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ
İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ
İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ țĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ
ȓįȚȠ İʌȓʌİįȠ.
ȝȚıȩ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ.

NeP

ƲƱƯƱƴ

ȊʌȩșİıȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ʌȩȞȠȢ
ȆȚșĮȞȩȢ NeP, İȐȞȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
Ș țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ
İȓȞĮȚ İȣȜȠȖȠĳĮȞȒȢ
ȞİȣȡȠĮȞĮĲȠȝȚțȐ
&
ĲȠ
ȚıĲȠȡȚțȩ
ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ
ȕȜȐȕȘ/ȞȩıȠ.
ǻİȞ İȓȞĮȚ įȚȐȖȞȦıȘ, ĮȜȜȐ ȑȞĮıȤİĲȚțȒ
țȜȚȞȚțȩ

ıȪȝʌĲȦȝĮ, ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ

ǼʌȚȕİȕĮȚȦĲȚțȐ tests
1. ǹȡȞȘĲȚțȐıĮĳȠȪȢ
Ȓ șİĲȚțȐ ıȘȝİȓĮ
ĮȚıșȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȕȜȐȕȘȢ
Ȓ ȞȩıȠȣ Ș ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞĮ
ȠʌȠȓĮ ȞĮ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ
Ș ȠʌȠȓĮ ȞİȣȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȞİȣȡȚțȒ įȠȝȒ ʌȠȣ ȣʌȑıĲȘ ȕȜȐȕȘ.

ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ țĮșȚİȡȦȝȑȞĮ ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȐ

2. ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȩ test İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ ȕȜȐȕȘ/ȞȩıȠ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ NeP.
įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ.
IASP, 2012
ƦƶƱ

ƧƯƣ

ƬƣƯƧƯƣ

ȉĮ ĮȞĮʌȐȞĲȘĲĮ İȡȦĲȒȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȜȐ.

ƴǕǈǎ ǑǒƽǏǈ, Ǖǂ ǋǌǊǎǊǋƽ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ
Ǖǐǖ P-NeP & Ǖǐǖ CP ǅǆǎ ǅǊǂǗƾǒǐǖǎ.

+DDQSll0 HWDO 3DLQ   ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘĮʌȩ7UHHGH 5'HWDO

NeP

ƦƫƣƥƯƺƴƩ

ƲƱƯƱƴ
NeP

ƯƧƶƳƱƦƫƣƥƯƺƴƩ
ƲƣƪƩƵƫƬƱƴ

 ǲȞĮȡȟȘ D ȐȝİıȘ Ȓ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ.

ǿıĲȠȡȚțȩ ȚĮĲȡȚțȩ-ʌȩȞȠȣ

 ȆȡȠįȚĮșİıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ D ???

ȃİȣȡȠȜȠȖȚțȒ İȟȑĲĮıȘ
Ȉİ ĮʌȜȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ,
 ȀȚȞȘĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ
Ș İțȑȗȟȧĲș ĳȡȤ NeP
 ǹȚıșȘĲȚțȩȢ
ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ
șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ ʌȚșĮȞȒ Įʌȩ
 ǹȃȈ

 ǼȟȑȜȚȟȘ D ȚįȚȠıȣȖțȡĮıȚțȒ-ĮʌȡȩȕȜİʌĲȘ.
 ȈȣȝʌĲȫȝĮĲĮ D ʌȠȚțȓȜȘ ȠȡȠȜȠȖȓĮ.

ĲȠ țĲĳȡȢțȜȪ țĮȚ ĲȘȞ ȜȝțȟțȜȓ ıȠȒĳįĲș,

 ǻȚȐȡțİȚĮ D ĲİȓȞİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖȐȜȘ.

ǼȚįȚțȑȢ įȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢ
ȤȦȡȓȢ ȞĮȝȑșȠįȠȚ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
 ȀȚȞȘĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȠȚ įȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ.
 ǹȚıșȘĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
 ǹȣĲȩȞȠȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
 ǱȜȜİȢ İȟİĲȐıİȚȢ

&KULVWLQH
)HWHURZVNL
6HH ZKDW ,IHHO

ƲƱƯƱƴ
NeP

ƯƧƶƳƱƦƫƣƥƯƺƴƩ
ƲƣƪƩƵƫƬƱƴ

 ǼʌȫįȣȞİȢ ʌİȡȚĳİȡȚțȑȢ ȞİȣȡȠʌȐșİȚİȢ
 ȈȪȞșİĲĮ ʌİȡȚȠȤȚțȐ İʌȫįȣȞĮ ıȪȞįȡȠȝĮ
 ȈȪȞįȡȠȝĮ țİȞĲȡȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ
 ȆȩȞȠȢ ĳȐȞĲĮıȝĮ
 ȆȩȞȠȢ țȠȜȠȕȫȝĮĲȠȢ

-DQHW9RVV
0\SDLQ

NeP

NeP

NeP
ǹıșİȞȒ
• ȀȦįİǸȞȘ
• ȉȡĮȝĮįȩȜȘ
• ȉĮʌİȞĲĮįȩȜȘ
ǿıȤȣȡȐ
• ȂȠȡĳȓȞȘ…

ȆȡȠțĮȜİȓ ȝȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ĳȣıȚțȒȢ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ,
ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȑȞĲĮıȘȢ, ʌȠȣ
İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮıșİȞȒ țĮȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ.
ǲĲıȚ, ȠȜȩțȜȘȡȘ Ș ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ȤȡȩȞȚȠȣ ʌȩȞȠȣ
ȝİĲĮĳȑȡİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȜȒ įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ıİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȠȜȣįȚȐıĲĮĲȘ ʌȡȠȠʌĲȚțȒ.

NeP

ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ

ȀĮĲİȣșȣȞȩȝİȞȘ
ıĲȘ ȞȩıȠ

ǼʌȚțİȞĲȡȦȝȑȞȘ ıİ
ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ & ıȘȝİȓĮ

ǹȚĲȚȠȜȠȖȚțȒ
șİȡĮʌİȓĮ

ȈȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȒ
șİȡĮʌİȓĮ

NeP

ƦǐǍǊǋƿ
ǂǎǂǅǊǐǒǄƽǎǚǔǈ ?

 TCs, SNRI
 ǺȟĳțıʍțȝșʍĳțȜȑ
 Ȇʍțȡıțİȓ

ƲǆǒǊǗǆǒǊǋǐǀ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǀ
 ȊȡʍțȜȑ įȟįȝȗșĳțȜȑ
 ǺȟĳțıʍțȝșʍĳțȜȑ
 TCs, SNRI
 Ȇʍțȡıțİȓ

NeP

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

ƲǒǐǕǆǊǎǝǍǆǎǆǓ ǐǅǈǄǀǆǓ

Ȉİ İȟȐȡıİȚȢ ʌȩȞȠȣ

ȀĮȥĮǸțȓȞȘ

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

ƬǆǎǕǒǊǋƿ
ǆǖǂǊǔǉǈǕǐǑǐǀǈǔǈ
 ǺȟĳțıʍțȝșʍĳțȜȑ
 TCs, SNRI
 Ȇʍțȡıțİȓ
 NMDA-R
įȟĳįȗȧȟțĲĳȒȣ

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

īțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ

NeP

ƣǑǟǌǆǊǂ ǆǌƾǄǘǚǎ
ǂǎǂǔǕǐǌƿǓ

ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ D ʌȡȫȚȝȘ & ȐȝİıȘ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ D İʌȚșİĲȚțȒ & ʌȠȜȣʌĮȡĮȖȠȞĲȚțȒ
ȆĮȡĮįȠıȚĮțȒ

“ƪǆǍƾǌǊǐǓ
ǌǀǉǐǓ”

ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ĲĮ
ıȣȞįȣȐıİĲİ ȩȜĮ.

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

(plaster 5%)

Ȇʍțȡıțİȓ
įȟįȝȗșĳțȜȑ

ȃș ȡʍțȡıțİȓ
įȟįȝȗșĳțȜȑ

Trial & error
ƲǐǊǂ ǈ ǉƾǔǈ ǕǈǓ ǍǎƿǍǈǓ;
Ǻȝȝįȗȓ
ȚıȢįʍıȔįȣ

ȆȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ ȁȚįȠțĮǸȞȘ

• ǹȞĲȚİʌȚȜȘʌĲȚțȐ
• ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ
• ȉȠʌȚțȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
• ț.Į.

ǺʍȡĳȤȥȔį;

ǼȡȜțȞȓ

TCA’s
ǹȝȚĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ
SNRI’s
ȃĲȠȣȜȠȟİĲȓȞȘ
ǺİȞȜĮĳĮȟȓȞȘ

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

ȉȡĮȝĮįȩȜȘ...
ǿıȤȣȡȐ
ȠʌȚȠİȚįȒ

(patch-cream)

ǱȜȜĮ ĮȞĲȚİʌȚȜȘʌĲȚțȐ & ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ
ǱȜȜİȢ șİȡĮʌİȓİȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȚȠȣ ʌȩȞȠȣ
IASP - EFNS

ǻțȖȝțȡȗȢįĴȔį
 IASP: Pain Clinical Updates.
 EFSN-IASP: Guidelines 2010.
 Myoskeletiko.com.

 ȆȚıĲȑȥĲİ
ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ
Ƞ ĮıșİȞȒȢ
ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌȩȞȠ.
ĬİȡĮʌİȓĮ
ĲȘȢ
ǼʌİȝȕĮĲȚțȑȢ
 ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȚțȑȢ
 ǿıĲȠȡȚțȩ
- ĭȣıȚțȒ
İȟȑĲĮıȘ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
- ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ
İȟİĲȐıİȚȢ
ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ
ȞȩıȠȣ
 ȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ
 ȋĮȡĮțĲȒȡĮȢ-ǲȞĲĮıȘ ʌȩȞȠȣ.
 ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĮıșİȞȠȪȢ “ȦȢ ıȪȞȠȜȠ”.
ȂȘ-ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȑȢ
ȆĮȡİȝȕĮĲȚțȑȢ
 ǹȞĮȜȖȘĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮʌȜȩ-țĮĲȐȜȜȘȜȠ-ȝȘ İʌİȝȕĮĲȚțȩ.
ȂȘ-İʌİȝȕĮĲȚțȑȢ
 ǱȝİıȘ șİȡĮʌİȓĮ (ĮȡȤȓıĲİ ȤĮȝȘȜȐ - ʌȡȠȤȦȡȒıĲİįȚĮįȚțĮıȓİȢ
ĮȡȖȐ).
 ĭȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ
ȃİȣȡȠĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
 Ǿ “ȜȠȖȚțȒ” ʌȠȜȣĳĮȡȝĮțȓĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ.
 ǼȡȖĮıȚȠșİȡĮʌİȓĮ
 ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ ĳȐȡȝĮțȠ, įȠıȠȜȠȖȓĮ, ȤȡȠȞȚıȝȩȢ, ȋİȚȡȠȝĮȜȐȟİȚȢ
įȚȐȡțİȚĮ.
 ǹʌȩıʌĮıȘ
ʌȡȠıȠȤȒȢșİȡĮʌİȓĮȢ ıİ ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ.  ǺİȜȠȞȚıȝȩȢ
 ǼʌȚțȑȞĲȡȦıȘ
 ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ
 TENS
 ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ șİȡĮʌİȓĮȢ ıĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ țȐșİ ĮıșİȞȒ.
9ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒ
 ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢ șİȡĮʌİȓİȢ ʌȩȞȠȣ.
9ȆȞİȣȝĮĲȚțȒ
 ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ įȡȐıİȦȞ.
9ȀȠȚȞȦȞȚțȒ…
 ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĮıșİȞȠȪȢ-ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ…)
 ȈȣȞİȤȒȢ İʌĮȞİțĲȓȝȘıȘ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ-ĮıĳȐȜİȚĮȢ
șİȡĮʌİȣĲȚțȫȞ ıȤȘȝȐĲȦȞ (ĮȞĮȜȖȘıȓĮ, ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ).

8
Σύνθετο Περιοχικό Επώδυνο Σύνδρομο ‐ CRPS (παρουσίαση)
Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη ‐ Αναισθησιολόγος

&536± &RPSOH[5HJLRQDO3DLQ6\QGURPHV, ,,
ȈȊȃĬǼȉǹȆǼȇǿȅȋǿȀǹǼȆȍǻȊȃǹȈȊȃǻȇȅȂǹ

&536

, ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȒȈȣȝʌĮșȘĲȚțȒǻȣıĲȡȠĳȓĮ 56'
ǿǿ ȀĮȣıĮȜȖȓĮ &DXVDOJLD

ǹȜİȟĮȞįȡȠʌȠȪȜȠȣȀĮĲİȡȓȞĮ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȩȖȠȢ

ǿȈȉȅȇǿǹ

&536

Ƞ6LODV:HLU0LWFKHOOȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıİĲȠȞȩȡȠ
țĮȣıĮȜȖȓĮ FDXVDOJLD
 Ƞ6XGHFNʌĮȡĮĲȒȡȘıİĮĲȡȠĳȓĮȝȣȫȞțĮȚ
ȠıĲİȠʌİȞȓĮ
 Ƞ(YDQVʌİȡȚȖȡȐĳİȚĲȠȞȩȡȠĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ
ıȣȝʌĮșȘĲȚțȒįȣıĲȡȠĳȓĮ 56'
 5REHUWVİȚıȐȖİȚĲȘȞȚįȑĮĲȠȣıȣȝʌĮșȘĲȚțȐ
İȟĮȡĲȫȝİȞȠȣʌȩȞȠȣ 603 țĮȚĲȠȣıȣȝʌĮșȘĲȚțȐ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȣʌȩȞȠȣ 6,3
 Ș,$63İȚıȐȖİȚĲȠȞȩȡȠ&536, ,,


&RPSOH[ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒțȜȚȞȚțȒİȚțȩȞĮ
5HJLRQDO ĮĳȠȡȐȝȚĮʌİȡȚȠȤȒĲȠȣıȫȝĮĲȠȢȐȞȦțȐĲȦȐțȡȠ
3DLQ ȚįȚĮȓĲİȡĮıȘȝĮȞĲȚțȒȘʌĮȡȠȣıȓĮĲȠȣȖȚĮĲȘįȚȐȖȞȦıȘ
6\QGURPH İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȘĳȪıȘĲȘȢțȜȚȞȚțȒȢİȚțȩȞĮȢ
ıȪȞȠȜȠıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞțĮȚ
ıȘȝİȓȦȞ 

2ȇǿȈȂȅȈ

įȚĮȖȞȦıĲȚțȐțȡȚĲȒȡȚĮ,$63

ȉȠ&536 İȓȞĮȚȑȞĮıȪȞįȡȠȝȠʌȠȣȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚĮʌȩʌȩȞȠıȣȞİȤȩȝİȞȠ ĮȣĲȩȝĮĲȠ
țĮȚȒʌȡȠțȜȘĲȩ įȣıĮȞȐȜȠȖȠ ȝİĲȠȤȡȩȞȠțĮȚĲȘȞȑȞĲĮıȘĲȘȢıȣȞȒșȠȣȢİȟȑȜȚȟȘȢİȞȩȢ
ȖȞȦıĲȠȪĲȡĮȪȝĮĲȠȢȒȐȜȜȘȢȕȜȐȕȘȢ
ȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚʌİȡȚȠȤȚțȩȢ ȩȤȚıİʌİȡȚȠȤȒıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȞİȪȡȠȣȒįİȡȝȠĲȠȝȓȠȣ țĮȚ
ıȣȞȒșȦȢȑȤİȚʌİȡȚĳİȡȚțȒİʌȑțĲĮıȘțĮȚİȝĳȐȞȚıȘĮȚıșȘĲȚțȫȞĮȖȖİȚȠțȚȞȘĲȚțȫȞ
ĲȡȠĳȚțȫȞțȚȞȘĲȚțȫȞțĮȚİĳȓįȡȦıȘȢįȚĮĲĮȡĮȤȫȞȉȠıȪȞįȡȠȝȠİȝĳĮȞȓȗİȚ
țȣȝĮȚȞȩȝİȞȘİȟȑȜȚȟȘȝİĲȠȤȡȩȞȠ

,$63

 ȆĮȡȠȣıȓĮİȞȩȢİȞĮȡțĲȒȡȚȠȣȕȜĮʌĲȚțȠȪȖİȖȠȞȩĲȠȢȒȝȚĮȢĮȚĲȓĮȢ
ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
 ȈȣȞİȤȚȗȩȝİȞȠȢʌȩȞȠȢȝİĮȜȜȠįȣȞȓĮȒȣʌİȡĮȜȖȘıȓĮʌȠȣİȓȞĮȚ
įȣıĮȞȐȜȠȖȠȢİȞȩȢȣʌĮȡțĲȠȪıȣȝȕȐȝĮĲȠȢ
 ȆĮȡȠȣıȓĮıİțȐʌȠȚĮĳȐıȘȠȚįȒȝĮĲȠȢĮȜȜĮȖȑȢıĲȘȞĮȚȝĮĲȚțȒ
ȡȠȒĲȠȣįȑȡȝĮĲȠȢȒĮȞȦȝĮȜȓİȢıĲȘȞİĳȓįȡȦıȘıĲȘȞʌİȡȚȠȤȒ
ĲȘȢȕȜȐȕȘȢ
 ǹʌȠțȜİȚıȝȩȢȐȜȜȦȞȞȠıȘȝȐĲȦȞʌȠȣșĮȝʌȠȡȠȪıĮȞȞĮ
İȟȘȖȒıȠȣȞĲȘȞțȜȚȞȚțȒİȚțȩȞĮ

ȆǹĬȅĭȊȈǿȅȁȅīǿǹ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮıȣȝʌĮșȘĲȚțȠȪ(ʌĮșȠȜȠȖȓĮ ĮįȡİȞȠ-ȣʌȠįȠȤȑȦȞ, ĹĮ1, ıȪȗİȣȟȘ
ıȣȝʌĮșȘĲȚțȫȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ ȝİ ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȑȢ țĮȚ ȝȘ ʌȡȠıĮȖȦȖȑȢ ȓȞİȢ)
ȞİȣȡȠȖİȞȒȢĳȜİȖȝȠȞȒ (Ĺ ȠȣıȓĮȢ P, ȕȡĮįȣțȚȞȓȞȘȢ, CGRP)
 ȐıȘʌĲȘĳȜİȖȝȠȞȒ(ĹTNF-a, țȣĲȠțȓȞİȢ IL-1,IL-2,IL-6)



&536, ȋȍȇǿȈ ȕȜȐȕȘȝİȓȗȠȞȠȢȞİȪȡȠȣ
&536,, ȂǼ ȕȜȐȕȘȝİȓȗȠȞȠȢȞİȪȡȠȣ



İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘʌİȡȚĳİȡȚțȠȪțĮȚțİȞĲȡȚțȠȪȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ



įȚĮĲĮȡĮȖȝȑȞȘ³ȞİȣȡȠʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ´ĲȠȣİȖțİĳȐȜȠȣ ĳȜȠȚȚțȒ
İʌĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ



ȣʌȠȟȓĮĮʌȩįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣİȞįȠșȘȜȓȠȣ(Ļȃȅ țĮȚ Ĺ İȞįȠșȘȜȓȞȘȢ-1)
ȖİȞİĲȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ(HLA-b62, HLA-DQ8)





(ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ NMDA țĮȚ ȞİȣȡȠțȚȞȓȞȘȢ-1 ȣʌȠįȠȤȑȦȞ)

ȥȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ įȚĮĲĮȡĮȤȒĮȞȠıȠʌȠȚȘĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȠȟİȚįȦĲȚțȩstress –įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȝȚĲȠȤȠȞįȡȓȦȞ (İȜİȪșİȡİȢ ȡȓȗİȢ ȠȟȣȖȩȞȠȣ

- ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ Nrf2)

%UXHKO6$QDHVWKHVLRORJ\6HS  
'H0RV03DLQ3UDFW
-0DULQXV/DQFHW1HXURORJ\
7DKD5&DQ-$QHVWK

ȞȑĮįȚĮȖȞȦıĲȚțȐțȡȚĲȒȡȚĮ,$63 ǺȠȣįĮʌȑıĲȘ
 ȈȣȞİȤȚȗȩȝİȞȠȢʌȩȞȠȢįȣıĮȞȐȜȠȖȠȢ ȝİĲȠĮȡȤȚțȩȕȜĮʌĲȚțȩȖİȖȠȞȩȢ
 ǹȞĮĳȠȡȐĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞıȪȝʌĲȦȝĮ ıİȒ
ĮʌȩĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢįȚĮĲĮȡĮȤȫȞ
ĮȚıșȘĲȚțȑȢ ĮȜȜȠįȣȞȓĮȣʌİȡĮȜȖȘıȓĮ
ĮȖȖİȚȠțȚȞȘĲȚțȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȤȡȫȝĮįȑȡȝĮĲȠȢ
İĳȓįȡȦıȘȠȓįȘȝĮ
țȚȞȘĲȚțȑȢĲȡȠĳȚțȑȢ İȪȡȠȢțȓȞȘıȘȢȝȣȧțȒĮįȣȞĮȝȓĮĲȡȩȝȠȢ 
ĮĲȡȠĳȓĮĲȡȚȤȫȞįȑȡȝĮĲȠȢ
 ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ țĮĲȐĲȘȞİțĲȓȝȘıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞıȘȝİȓȠ ıİȒʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ĮʌȩĲȚȢİȟȒȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢįȚĮĲĮȡĮȤȫȞ
ĮȚıșȘĲȚțȑȢ
ĮȖȖİȚȠțȚȞȘĲȚțȑȢ
İĳȓįȡȦıȘȠȓįȘȝĮ
țȚȞȘĲȚțȑȢĲȡȠĳȚțȑȢ
 ǹʌȠțȜİȚıȝȩȢȐȜȜȘȢȞȩıȠȣʌȠȣȞĮİȟȘȖİȓĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ

ȈȉǹǻǿǹȀǹǿȊȆȅȉȊȆȅǿ

&536, ȋȍȇǿȈ ȕȜȐȕȘȝİȓȗȠȞȠȢȞİȪȡȠȣ
&536,, ȂǼ ȕȜȐȕȘȝİȓȗȠȞȠȢȞİȪȡȠȣ
&536 126 1RW2WKHUZLVHG6SHFLILHG

ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀǼȈ









ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ

ǾȜİțĲȡȠȝȣȠȖȡĮĳȓĮțĮȚȂİȜȑĲȘȃİȣȡȚțȒȢǹȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ
467 4XDQWLWDWLYH6HQVRU\7HVWLQJ 
ǹțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ±6FDQQLQJȠıĲȫȞ±ȅıĲȚțȒȆȣțȞȩĲȘĲĮ
ȂȑĲȡȘıȘĬİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ȊʌȑȡȣșȡȘĬİȡȝȠȝȑĲȡȘıȘ ĬİȡȝȠȖȡĮĳȓĮ
ǼȟȑĲĮıȘȚįȡȫĲĮ FRORUSRZGHU 46$57WHVW
/DVHU'RSSOHUȡȠȒȢ
ǹʌȠțȜİȚıȝȩȢȈȣȝʌĮșȘĲȚțȠȪ
LYȑȖȤȣıȘĭİȞĲȠȜĮȝȓȞȘȢ Į țĮȚĮĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ
ĮıĲİȡȠİȚįȑȢȖȐȖȖȜȚȠȐȞȦșȦȡĮțȚțȩ
ȠıĳȣȚțȩʌĮȡĮıʌȠȞįȣȜȚțȐ

ʌȡȚȞ…
ȅȟȪ ʌȡȫȚȝȠ ʌȩȞȠȢȠȓįȘȝĮșİȡȝȩįȑȡȝĮ
ǻȣıĲȡȠĳȚțȩȥȣȤȡȩįȑȡȝĮĲȡȠĳȚțȑȢĮȜȜĮȖȑȢ
ǹĲȡȠĳȚțȩĮĲȡȠĳȓĮȝȣȫȞțĮȚȠıĲȫȞ
ĮțĮȝȥȓĮıȣȞįȑıȝȦȞȝȘĮȞĲȚıĲȡİʌĲȒ
ĲȫȡĮ….
ǳʌȚȠ
ȂȑĲȡȚȠ
ȈȠȕĮȡȩĮȞȐȜȠȖĮ ȝİȑȞĲĮıȘıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ

ǼȆǿǻǾȂǿȅȁȅīǿǹ












ǵȤȚıȣȤȞȒȞȩıȠȢ ȦȢ
ǾȜȚțȓĮ ȑĲȘ
ĭȪȜȠțȣȡȓȦȢȖȣȞĮȓțİȢ ȑȦȢțĮȚ
&536,ʌȠȜȪʌȚȠıȣȤȞȩĮʌȩ&536ǿǿ
ȋİȚȡȠȣȡȖİȓȠȒĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢıĲȘȞİȡȖĮıȓĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ
ȝȒȞİȢʌȡȚȞʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞıĲȠȚĮĲȡİȓȠʌȩȞȠȣ
ǲȦȢțĮȚȐȜȜİȢȚĮĲȡȚțȑȢİȚįȚțȩĲȘĲİȢʌȡȚȞĲȠȞĮȜȖȠȜȩȖȠ
ȉȠȐȞȦȐțȡȠįȚʌȜȐıȚĮĮʌȩĲȠțȐĲȦȐțȡȠ
ǵȤȚıȣıȤȑĲȚıȘȝİțȐʌȞȚıȝĮĮȜțȠȩȜȈǻ
ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȊʌȠĲȡȠʌȚȐȗİȚțĮȚĮȣĲȩȝĮĲĮ 
9HOGPDQ3+/DQFHW
$OOHQ*3DLQ

5DM¶V3UDFWLFDO0DQDJHPHQWRI3DLQ
-+DQG6XUJ$P)HE  

ǹǿȉǿǹ

˱˶˪˞˰˥ˢ˪˻˪˚˴ˬ˲˪ˢ˪˞ˮ˧˱˛ˮ˦ˬ˟˨˞˭˱˦˧˹ˠˢˠˬ˪˹˯













ȀĮĲȐȖȝĮĲĮ
ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢİʌİȝȕȐıİȚȢ
ȉȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢȝĮȜĮțȫȞȝȠȡȓȦȞ
ǻȚȐıĲȡİȝȝĮ
ǿıȤĮȚȝȓĮȐțȡȠȣ
ȈȣȝʌȓİıȘȞİȪȡȠȣ
ǹțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ
ĭȜİȖȝȠȞȑȢ
ȆĮșȒıİȚȢıʌȜȐȤȞȦȞ
ȀĮȡįȚĮțȒĮȞĮțȠʌȒ
ǺȜȐȕİȢȀȃȈ ʌȤǹǼǼ

ǻǿǹĭȅȇǿȀǾǻǿǹīȃȍȈǾ
 ǻȚĮȕȘĲȚțȒȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ
 ȃİȣȡȠʌȐșİȚĮȝȚțȡȫȞȚȞȫȞ
 ȈȪȞįȡȠȝĮıȣȝʌȓİıȘȢȞİȪȡȦȞ țĮȡʌȚĮȓȠȣ
 ǻȚıțȠʌȐșİȚĮ
 ȂȣȠʌİȡȚĲȠȞȚĮțȐıȪȞįȡȠȝĮ
 ȈȪȞįȡȠȝȠșȦȡĮțȚțȒȢİȟȩįȠȣ
 ǼȞĲȦȕȐșİȚĳȜİȕȠșȡȩȝȕȦıȘ
 ȀȣĲĲĮȡȓĲȚįĮ± ȁİȝĳȠȓįȘȝĮ
 ǹȖȖİȚĮțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ
 ǵȖțȠȚ

ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀǾǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ĬǼȇǹȆǼǿǹ
ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀǾǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ȀȜĮııȚțȒĭȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ RFFXSDWLRQDO
(ʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ
ȌȣȤĮȖȦȖȚțȒ UHFUHDWLRQDO
*UDGHG0RWRU,PDJHU\7KHUDS\
0LUURU%R[

ȌȊȋȅĬǼȇǹȆǼǿǹ
ĭǹȇȂǹȀǹ
ǼȆǼȂǺǹȉǿȀǼȈȉǼȋȃǿȀǼȈ

51+DUGHQHWDOO&OLQ-3DLQ
-)LHOGJ Hand Surg Eur Vol -DQXDU\

51+DUGHQHWDO3DLQ0HGLFLQH
05RZERWKDP&OLQ-3DLQ
'H4+7UDQ&DQ-$QHVWK

ȌȊȋȅĬǼȇǹȆǼǿǹ

ī) ǹȞĮıĲȠȜȒ țİȞĲȡȚțȒȢ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡȚțȒȢ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ

ǹȞĲȚİʌȚȜȘʌĲȚțȐ ȖțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘlevel 2,
țĮȡȕĮȝĮȗİʌȓȞȘ level 2,ĳİȞȣȞĲȠȓȞȘʌȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ

ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ ĲȡȚțȣțȜȚțȐ615,665, level 4 

10'$ĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ țİĲĮȝȓȞȘ level 4

ȅʌȚȠİȚįȒ ȝȠȡĳȓȞȘĲȡĮȝĮįȩȜȘ

ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ ıȣıĲȘȝȜȚįȠțĮȓȞȘSDWFK level 4
(0/$ level 3

ȀĮȥĮȚıȓȞȘ ĲȠʌȚțȐ level 3

ĭǹȇȂǹȀǹ

ǹ) ǹȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘ

ȆĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘȂȈǹĭ&2;ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ(level 4)

.ȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ(level 1)

ǹȞȠıȠıĳĮȚȡȓȞİȢ ,9,* (level 3)

0ȠȞȠțȜȦȞȚțȐǹȞĲȚıȫȝĮĲĮ(anti-TNFĮ)
Ǻ) SFDYHQJHUVİȜİȣșȑȡȦȞȡȚȗȫȞ

'062 GLPHWK\OVXOIR[LGH ĲȠʌȚțȒȤȡȒıȘ(level 2)

ȃĮțİĲȣȜȠțȣıĲİȚȞȘSR level-3)

ȂĮȞȚĲȩȜȜȘ

ǺȚĲĮȝȓȞȘ&SR țȣȡȓȦȢʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȐlevel 1

ǻ) ȈȣȝʌĮșȠȜȣĲȚțȐ

ĭİȞȠȟȣȕİȞȗĮȝȓȞȘ level 4 ĭİȞĲȠȜĮȝȓȞȘ

ĮĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ țȜȠȞȚįȓȞȘ level 1

ĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ&D ȞȚĳİįȚʌȓȞȘ level 4

Ǽ) ǱȜȜĮ










ȅȡȝȩȞİȢ țĮȜıȚĲȠȞȓȞȘ level 1
ǻȚĳȦıĳȠȞȚțȐ ĮȜİȞįȡȠȞȐĲȘ țȜȠȞįȡȠȞȐĲȘ level 2
ǺȠȣĲȣȜȠĲȠȟȓȞȘǹ ĲȠʌȚțȒįȣıĲȠȞȓĮ
*$%$ǺĮȖȦȞȚıĲȒȢ ȝʌĮțȜȠĳȑȞȘȘȢ ȖȡĮȝȝȒȖȚĮ
įȣıĲȠȞȓĮ 
ǹȝĮȞĲĮįȓȞȘ level 2
ȈȚȜȞĲİȞĮĳȓȜȘ ĮȖȖİȚȠįȚĮıĲȠȜȒ
ȀĮȞȞĮȕȚȞȠİȚįȒ
ȃȅ+H
ȊʌİȡȕĮȡȚțȩȅȟȣȖȩȞȠ

(ȆǼȂǺǹȉǿȀǼȈȉǼȋȃǿȀǼȈ
 ǹʌȠțȜİȚıȝȩȢĮıĲİȡȠİȚįȠȪȢȖĮȖȖȜȓȠȣ(2B+) ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ
 ȈȣȝʌĮșȘĲȚțȩȢĮʌȠțȜİȚıȝȩȢȠıĳȣȚțȠȪʌȜȑȖȝĮĲȠȢ (2Ǻ+)
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ
 ȉİȤȞȚțȑȢİȞįȠĳȜȑȕȚĮȢʌİȡȚȠȤȚțȒȢĮȞĮȚıșȘıȓĮȢ ,95% ȝİ
ȖȠȣĮȞİșȚįȓȞȘ % įİȞ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ
 ǹʌȠțȜİȚıȝȩȢȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣʌȜȑȖȝĮĲȠȢ(2C+) İȟİĲȐȗİĲĮȚ
 ǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢĮȞĮȜȖȘıȓĮ(2C+) İȟİĲȐȗİĲĮȚ
 ȃİȣȡȠįȚȑȖİȡıȘȞȦĲȚĮȓȠȣȝȣİȜȠȪ 6&6 (2B+) ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ
 ȃİȣȡȠįȚȑȖİȡıȘʌİȡȚĳİȡȚțȫȞȞİȪȡȦȞ țȣȡȓȦȢıİ&536,, 
(2C+) İȟİĲȐȗİĲĮȚ

ȈȊȂȆǼȇǹȈȂǹȉǿȀǹīǿǹȉǹĭǹȇȂǹȀǹ
ȆȅȃȅȈ ǾțȜȓȝĮțĮĲȠȣȆȅȊ İțĲȩȢȚıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ
ȃǼȊȇȅȆǹĬǾȉǿȀȅȈȆȅȃȅȈ ȉȡȚțȣțȜȚțȐǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ
ǹȞĲȚİʌȚȜȘʌĲȚțȐǼȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ
ĭȁǼīȂȅȃǾ ȀĮșĮȡȚıĲȑȢİȜİȪșİȡȦȞȡȚȗȫȞȈȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ
ǹǿȂǹȉǿȀǾȇȅǾ ǹȖȖİȚȠįȚĮıĲĮȜĲȚțȐǼȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ
ǹʌȠțȜİȚıȝȠȓȈȣȝʌĮșȘĲȚțȠȪȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ








7(16(ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȒ Ȓ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ)
ǼȝĳȪĲİȣıȘĮȞĲȜȚȫȞİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮȢȑȖȤȣıȘȢ
țȜȠȞȚįȓȞȘȠʌȚȠİȚįȒ
ȝʌĮțȜȠĳȑȞȘ İȟİĲȐȗİĲĮȚıİįȣıĲȠȞȓĮ
]LFRQRWLGH ȝȘȠʌȚȠİȚįȑȢĮȞșİțĲȚțȑȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 
ȈȣȝʌĮșİțĲȠȝȒ
ǹțȡȦĲȘȡȚĮıȝȩȢ
,DQ9DQ=XQGHUWEvidence-Based Interventional Medicine
According to clinical diagnosis. Wiley-Blackwell 2012.
'91HOVRQClin J Pain 2006
0W6LQDLJ Med 2012 -DQ  

ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȅǿǹȁīȅȇǿĬȂȅǿ
ȆȇȅȁǾȌǾ






%ȚĲĮȝȓȞȘ&(level-1) ȂİĲȐĮʌȩțȐĲĮȖȝĮțĮȡʌȠȪ
ǼʌĮȡțȒȢʌİȡȚİȖȤİȚȡȘĲȚțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮ
ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢȤİȚȡȠȣȡȖȚțȠȪȤȡȩȞȠȣ
ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢȤȡȩȞȠȣȤȡȒıȘȢȓıȤĮȚȝȠȣʌİȡȓįİıȘȢ
ȉİȤȞȚțȑȢȆİȡȚȠȤȚțȒȢǹȞĮȚıșȘıȓĮȢ

ȈȊȂȆǼȇǹȈȂǹȉǿȀǹ
 ǹȃȉǿȂǼȉȍȆǿȈǾǹȆȅȅȂǹǻǹǼǿǻǿȀȅȉǾȉȍȃ

 ǼȄǹȉȅȂǿȀǼȊȂǼȃǾ ȈȉȅȋǼȊȂǼȃǾĬǼȇǹȆǼǿǹ
 ǼȆǹȃǼȄǼȉǹȈǾ ǼȆǹȃǹȆȇȅȈǻǿȅȇǿȈȂȅȈ

ȈĮȢİȣȤĮȡȚıĲȫʌȠȜȪ
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Ανακούφιση του Πόνου σε χρήστες ουσιών (κείμενο & παρουσίαση)
Βαγδατλή Κυριακή ‐ Αναισθησιολόγος

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΓΔΑΤΛΗ
Αναισθησιολόγος ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»
1. Ορολογία
2. Επιδημιολογία του χρόνιου πόνου σε χρήστες ουσιών
3. Στοιχεία νευροανατομίας της εξάρτησης
4. Νευροφυσιολογία του χρόνιου πόνου σε εξαρτημένους ασθενείς
5. Διερεύνηση και αξιολόγηση
6. Θεραπευτική προσέγγιση
7. Φαρμακευτική προσέγγιση
8. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις
9. Συνταγογράφηση και περιορισμοί
10. Οξύς πόνος σε ασθενείς σε χρήση
11. Συμπεράσματα
12. Βιβλιογραφία
13. Ερωτήσεις αξιολόγησης

1

H αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου σε άτομα με ιστορικό εξάρτησης ή ενεργείς
χρήστες ουσιών αποτελεί μία αναφαινόμενη πρόκληση για τους ιατρούς των ιατρείων
πόνου καθώς ο αριθμός των χρηστών και εξαρτημένων ατόμων αυξάνει δραματικά. Ο
χρόνιος πόνος στους ασθενείς αυτής της ομάδας υποθεραπεύεται για ποικίλους λόγους.
Παράλληλα η όλο και συχνότερη χρήση οπιοειδών σε μη‐κακοήθη πόνο δημιούργησε
εξαρτημένους ασθενείς σε συνταγογραφούμενα οπιοειδή. Η ανάγκη εκπαίδευσης στον
εντοπισμό, την σωστή προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτών των ασθενών αντιπαρατίθεται
με πλήθος κοινωνικών προκαταλήψεων, φόβους και αυστηρά νομοθετικά πλαίσια και
νομικά ζητήματα. Η κλινική προσέγγιση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο από την χαώδη και
συχνά συγχυτική ορολογία που υπάρχει γύρω από το θέμα.

1. Ορολογία
Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία ορίζει τον εθισμό ως μία χρόνια υποτροπιάζουσα
διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διαρκή ενασχόληση για την εύρεση της εξαρτησιογόνου
ουσίας, ακαταμάχητη επιθυμία και καταναγκασμό για την λήψη της και αδυναμία
περιορισμού ή διακοπής χρήσης παρά την αναγνώριση από το άτομο των αρνητικών
συνεπειών που απορρέουν από αυτήν. Η πρόοδος που σημειώθηκε τις τελευταίες
δεκαετίες στις νευροεπιστήμες οδήγησε ώστε o εθισμός να θεωρείται πλέον νόσος του
εγκεφάλου. H Aμερικανική Εταιρεία Ιατρικής των Εξαρτήσεων (American Society of
Addiction Medicine) δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2011 μία νέα ορολογία της εξάρτησης
σύμφωνα με την οποία1: Ως εξάρτηση ορίζεται μία χρόνια πρωτοπαθής νόσος του
εγκεφάλου που αφορά τα συστήματα κινητοποίησης (motivation), ανταμοιβής (reward)
και μνήμης (memory) στον εγκέφαλο. H δυσλειτουργία αυτών των συστημάτων προκαλεί
χαρακτηριστικές βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές (spiritual)
εκδηλώσεις1. Ο ασθενής αναζητά με παθολογικό τρόπο ανταμοιβή/ικανοποίηση σε χρήση
ουσιών (φάρμακα, αλκοόλ) αλλά και σε συμπεριφορές (φαγητό, σεξουαλικές επαφές,
διαδίκτυο, τυχερά παιγχνίδια). Σύμφωνα με τον νέο ορισμό η εξάρτηση δεν έχει σχέση με
ουσίες αυτές καθαυτές αλλά με τον ίδιο τον εγκέφαλο και τις νευροβιολογικές αλλαγές
που συμβαίνουν σαν αποτέλεσμα της χρήσης των ουσιών. Φυσικά η αρχική απόφαση ενός
ατόμου για χρήση ουσιών επηρεάζεται από γενετικούς, ιδιοσυγκρασιακούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντιμετωπιζόμενη ως ασθένεια εμφανίζει συχνά υποτροπή
και απαιτεί δια βίου θεραπεία και αντιμετώπιση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
Διαχωρισμός θα πρέπει να γίνει από την εξάρτηση ως χρόνια ασθένεια με τον
ψευδο‐εθισμό, μία κατάσταση που μιμείται στις εκδηλώσεις και την συμπεριφορά τον
εθισμό αλλά αφορά μόνο καταστάσεις ανεπαρκούς αντιμετώπισης του πόνου. Η
συμπεριφορά αυτή διορθώνεται με την επαρκή χορήγηση αναλγητικών. Ο εθισμός συχνά
αποτελεί την κατάληξη της κατάχρησης.
Ως κατάχρηση ορίζεται η υπερβολική χρήση φαρμακευτικών ουσιών ή άλλων
συμπεριφορών με σκοπό άλλον από την φαρμακολογική δράση.
Ανοχή αναπτύσσεται όταν η συνεχής έκθεση σε ένα φάρμακο προκαλεί αλλαγές
στον υποδοχέα με συνέπεια τη μείωση της δραστικότητας με τον χρόνο. Αποτελεί
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φαρμακολογική ιδιότητα και το αποτέλεσμα είναι η ανάγκη χορήγησης αυξανόμενων
δόσεων ώστε να επιτευχθεί η θεραπευτική δράση.
Η φυσική εξάρτηση είναι φυσιολογική ιδιότητα των υποδοχέων και συνδέεται με
την εμφάνιση των σωματικών συμπτωμάτων στέρησης από την απότομη διακοπή της
ουσίας, απότομη μείωση της δόσης και/ή χορήγηση ενός ανταγωνιστή. Οι εξαρτημένοι
ασθενείς μπορεί αν αναπτύσσουν συμπεριφορά φαρμακο‐αναζήτησης είτε για να
εξασφαλίσουν τη δόση τους ή διότι πονάνε ή διότι φοβούνται την επανεμφάνιση του
πόνου ή τα συμπτώματα στέρησης. Εξάρτηση μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλές ουσίες:
τσιγάρο, αλκοόλ, οπιοειδή, ψυχοτρόπα φάρμακα αλλά και συμπεριφορές όπως τυχερά
παιχνίδια, διαδίκτυο κλπ. Με δεδομένη την περιορισμένη βιβλιογραφία για τα υπόλοιπα
ήδη εξάρτησης, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους εξαρτημένους χρήστες
οπιοειδών (ηρωΐνης) και αλκοόλης.

2. Επιδημιολογία
Ο χρόνιος πόνος εμφανίζεται πολύ συχνά στις ομάδες αυτές των ασθενών Οι
μελέτες που γίνονται εστιάζουν σε συγκεκριμένες υποομάδες όπως ασθενείς με HIV ή
ασθενείς σε θεραπεία με μεθαδόνη και υποδεικνύουν ότι η συχνότητα εμφάνισης χρόνιου
πόνου σε αυτές τις ομάδες ασθενών είναι μεγάλη και κυμαίνεται από 17‐61%. Οι
Rosenblum και συν βρήκαν ότι από 390 χρήστες σε πρόγραμμα υποκατάστασης με
μεθαδόνη, 37% αναφέρει πόνο που εμπλέκεται και εμποδίζει την καθημερινή του
δραστηριότητα και 65% από αυτούς αναφέρει έντονο και συνεχή πόνο.2 Οι Mertens και συν
παρατήρησαν αυξημένα ποσοστά παρουσίας κεφαλαλγίας, χαμηλής οσφυαλγίας και
αρθρίτιδας σε χρήστες σε σχέση με μη χρήστες ενώ σε ομάδα ασθενών με HIV που
ανέφεραν πρόσφατη ή παλαιά χρήση εμφανίζουν χρόνιο πόνο σε ποσοστό 67%.3‐4
3. Στοιχεία νευροανατομίας

Κατά τον εθισμό πρωταρχικό ρόλο στα βιολογικά μονοπάτια και κυρίως στο
σύστημα ανταμοιβής που ενεργοποιείται, διαδραματίζει η ντοπαμίνη. (Σύστημα
ανταμοιβής ονομάζεται το εγκεφαλικό κύκλωμα που ενισχύει συγκεκριμένη συμπεριφορά
κάθε φορά που ενεργοποιείται από συγκεκριμένο νευροδιαβιβαστή). Ο νευροδιαβιβαστής
αυτός συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες στον εγκέφαλο όπως την μάθηση, τη
συγκέντρωση, τη διάθεση, το αίσθημα πόνου και την κοινωνική συμπεριφορά. Εκκρίνεται
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από νευρώνες ντοπαμινεργικούς οι οποίοι σχηματίζουν ένα σύστημα με βασικές οδούς: τη
μεσοφλοιϊκή οδό, που συνδέει την κοιλιακή καλυπρική οδό (VTA‐ventral tegmantal area)
με το μετωπιαίο λοβό του προμετωπιαίου φλοιού και το μεταιχμιακακό μονοπάτι ή
στεφανιαίο σύστημα (limbic system) όπου μεταφέρεται η ντοπαμίνη από την VTA στον
επικλινή πυρήνα του διαφράγματος μέσω της αμυγδαλής και του ιπποκάμπου. Μαζί με
άλλες λειτουργίες η ντοπαμίνη ελέγχει την ροή πληροφοριών από διάφορες περιοχές του
εγκεφάλου προς τους μετωπιαίους λοβούς και τις διαδικασίες μνήμης, μάθησης και
συγκέντρωσης στις οποίες σημαντικό ρόλο παίζουν οι ντοπαμινεργικοί υποδοχείς D1 και
D4. Το σύστημα ικανοποίησης επηρεάζεται επίσης από τα επίπεδα ντοπαμίνης η οποία
οδηγεί στην κορύφωση του συναισθήματος και την ενίσχυση των κινήτρων προς εκτέλεση
ορισμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με προηγούμενες εμπειρίες. Αυτή η συσχέτιση
της ντοπαμίνης με την επιθυμία και το κίνητρο επιβεβαιώνει την σύνδεση του
νευροδαβιβαστή με το σύστημα ανταμοιβής συμπεριφορών όπως η κατανάλωση και ο
εθισμός5.
Το σύστημα ικανοποίησης και ανταμοιβής διεγείρεται και από οπιοειδή (ενδογενή
και εξωγενή) με δράση στους μ και πιθανόν δ‐υποδοχείς ενώ αναστέλλεται από οπιοειδή
με δράση στους κ υποδοχείς, διεγείροντας ή αναστέλλοντας την έκλυση της ντοπαμίνης.
Παρόμοια δράση έχει και το αλκοόλ. Η συνεχής χρόνια χρήση οπιοειδών προκαλεί
απορρύθμιση των συστημάτων και των υποδοχέων. Η παρατεταμένη διέγερση σταδιακά
οδηγεί σε απευαισθητοποίηση των υποδοχέων και δημιουργία νέων υποδοχέων (ανοχή,
ανάγκη για μεγαλύτερη δόση) 26

4. Νευροφυσιολογία
Η αυξημένη αναφορά χρόνιου πόνου σε χρόνιους χρήστες αποδίδεται από πολλούς
ερευνητές στην ανάπτυξη της υπεραλγησίας και στην υπερευαισθησία από τη χρόνια
χρήση οπιοειδών.6 Η λήψη μεθαδόνης για απεξάρτηση φαίνεται ότι συνδέεται με μειωμένη
ευαισθησία στην εφαρμογή μηχανικών και θερμικών ερεθισμάτων (υπεραλγησία) αλλά η
παρουσία του χρόνιου πόνου σε χρήστες που λαμβάνουν μεθαδόνη αυξάνει τον ουδό στον
πόνο σε θερμικά ερεθίσματα προκαλώντας ήπια υποαλγησία.7 Πιθανόν η χρόνια χρήση
οπιοειδών, μεταξύ των οποίων και η μεθαδόνη, επηρεάζει τον τρόπο μετάδοσης των
αλγεινών ερεθισμάτων σε επίπεδο που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί. Πολλοί ακόμη
παράγοντες μπορεί να επιδεινώσουν την εμπειρία και την αντίληψη του πόνου. Η χρόνια
χρήση οπιοειδών συντελεί στην αλλαγή έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με τους
νευροδιαβιβαστές (διαταραχή του cAMP ενισχύει την ανοχή και αμβλύνει το σύστημα
ανταμοιβής, διαταραχή του ΔFosB έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένη ευαισθησία στις
ψυχικές και ενισχυτικές επιδράσεις της κοκαΐνης και μορφίνης, αλλαγές που διατηρούνται
για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την διακοπή χρήσης των ουσιών)7. Έχει
ακόμη παρατηρηθεί αλλαγή στη μορφολογία των νευρώνων από τη χρόνια χρήση
εθιστικών ουσιών (μείωση των ντοπαμινεργικών νευρώνων στο κοιλιακό καλυπτρικό
σύστημα από χρόνια χρήση μορφίνης, αλλαγές σε πρωτείνες του κυταροπλάσματος,
αύξηση των δενδριτικών διακλαδώσεων μετά από χρήση ψυχοδιεγερτικών) με αποτέλεσμα
αναδιοργάνωση στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου8,9. Σε μελέτες απεικόνισης του
εγκεφάλου οι χρήστες κυρίως κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης παρουσιάζουν σημαντικές
4

αλλαγές σε φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με
διαταραχές της γνωσιακής συμπεριφοράς, της μνήμης και του κέντρου ελέγχου των
αποφάσεων. Το στερητικό σύνδρομο έχει μελετηθεί περισσότερο και έχει βρεθεί αυξημένη
δραστηριότητα του cAMP στον υπομέλανα τόπο (νευρώνες που ρυθμίζουν φυσιολογικά την
προσοχή επαγρύπνηση και τη δραστηριότητα του αυτόνομου συστήματος) η οποία
σχετίζεται με τον αυξημένο ρυθμό πυροδότησης των νοραδρενεργικών νευρώνων της
περιοχής αυτής κατά τη φάση στέρησης. Στη περιοχή αυτή φαίνεται ότι έχει δράση η χρήση
της κλονιδίνης, ενός α2 αγωνιστή που χορηγείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων
στέρησης.
Η επίδραση της μορφίνης στην αλλαγή της έκφρασης των γονιδίων που ρυθμίζουν
την συμπεριφορά μελετάται τα τελευταία χρόνια. Ερευνα σε πειραματόζωα και σε
ανθρώπους υποστηρίζουν την γενετική προδιάθεση σε χαμηλή ανοχή στον πόνο. Ο
πολυμορφισμός των γονιδίων των mu υποδοχέων των οπιοειδών στηρίζει αυτή την θεωρία.
Μεγάλες μελέτες απαιτούνται για να διαχωριστεί αν αυτή η χαμηλή ανοχή στον πόνο
ευθύνεται για τις νευροβιολογικές αλλαγές εξ αιτίας της χρόνιας χρήσης ή προϋπάρχει
γενετικά θέτοντας τα άτομα αυτά στον κίνδυνο να αναπτύξουν εξάρτηση. 5,11
Η ταυτόχρονη παρουσία ψυχιατρικών διαταραχών έχει παρατηρηθεί σε πολλούς
εξαρτημένους καθιστώντας την αντιμετώπιση του πόνου πλέον περίπλοκη και δύσκολη.
Κατάθλιψη, αγχώδης συνδρομή και αντικοινωνική ή περιθωριοποιημένη προσωπικότητα
βρέθηκε σε 19‐65% των χρηστών που μελετήθηκε επιβεβαιώνοντας παλιότερα
αποτελέσματα10.

5.

Διερεύνηση και αξιολόγηση του πόνου

Οι συνήθεις κλίμακες εκτίμησης του πόνου δεν έχουν αξιολογηθεί σε χρήστες με
πόνο και επομένως η εφαρμογή τους μπορεί να εμπεριέχει και πολλά λάθη. Οι απλές
κλίμακες και τα ερωτηματολόγια ΜcGill για την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας
έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες και είναι πολύ χρήσιμες για την αδρή αξιολόγηση και
παρακολούθηση των ασθενών αυτών. Ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ιστορικού που αφορά
την χρήση και κατάχρηση ουσιών (οπιοειδή, αλκοόλ, ψυχομιμητικά φάρμακα,
βενζοδιαζεπίνες) και στοιχεία που αφορούν την συχνότητα λήψης, την ποσότητα, την οδό
χορήγησης, την επίδραση της χρήσης στην καθημερινή δραστηριότητα καθώς το
ενδιαφέρον του ασθενούς για τη θεραπεία. Σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία για
απεξάρτηση η ποσότητα του παράγοντα απεξάρτησης και η επαφή με τον θεραπευτή είναι
στοιχεία που συμπληρώνουν τον ιστορικό.12
Ο εντοπισμός και η αναγνώριση ασθενών με χρόνιο μη κακοήθη πόνο που
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν εξάρτηση διευκολύνεται με την χρήση
ερωτηματολογίων (Opioid Risk Tool ORT, Screener and opioid assessment for patients
with pain (SOAPP) www.painEDU.org) που διερευνούν το ιστορικό εξάρτησης (ατομικό και
οικογενειακό), το ιστορικό καπνίσματος ή κατάθλιψης.
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Η σχέση εμπιστοσύνης του ασθενούς με τον γιατρό γίνεται στην περίπτωση αυτή
ουσιώδους σημασίας. Οι ασθενείς με ιστορικό χρήσης ή σε ενεργό χρήση έχουν βιώσει
δυσπιστία και άρνηση από τους γιατρούς στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου τους. Αυτό
τους οδηγεί σε επιθετική, ερειστική ή κολακευτική και χειριστική συμπεριφορά. Ειλικρίνεια,
ευθύτητα και καθορισμένη σχέση με κανόνες και καθαρή συμπεριφορά είναι απαραίτητα
στοιχεία για την εδραίωση μιας σχέσης που θα έχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα για
τον ασθενή. Φυσικά απαιτείται ειλικρίνεια και από την πλευρά του ασθενή. Δεν είναι λίγες
οι φορές που οι εξαρτημένοι προβάλλουν αιτίες χρόνιου πόνου για να προμηθευτούν την
ουσία τους. Γραπτές οδηγίες και δέσμευση θα βοηθήσουν στην τήρηση των οδηγιών χωρίς
παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις.13 (Βλ παρακάτω)

6. Θεραπευτική προσέγγιση
Η εξισορρόπηση των θεραπευτικών αναγκών των εξαρτημένων αναγκών κινείται
μέσα σε πολύ στενά όρια. Ο κίνδυνος υποτροπής και ο κίνδυνος για υποθεραπεία του
πόνου ελλοχεύει σε κάθε απόφαση. Στους ασθενείς αυτούς η ανάγκη για πολυδιάστατη
προσέγγιση στην διαχείριση του πόνου και η συνεργασία με ψυχιάτρους και άλλους
έμπειρους λειτουργούς προβάλλει ιδιαίτερα σημαντική χωρίς όμως τεκμηρίωση. Η
πρόκληση είναι όχι μόνο η ανακούφιση του πόνου αλλά και η αναγνώριση του αληθινού
πόνου από την συμπεριφορά φαρμακο‐αναζήτησης ή άλλης παρεκκλίνουσας συμπεριφορά
(υποτροπή, παράνομη διαχείριση των φαρμακευτικών παραγόντων, ψυχολογική αστάθεια,
άρνηση συνέχισης της θεραπείας). Η βελτίωση της καθημερινής δραστηριότητας του
ασθενούς είναι πρωταρχικός στόχος διότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και η κοινωνική και
η επαγγελματική επανένταξη του ασθενούς, ένας παράγων ιδιαίτερα σημαντικός σε
ασθενείς σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές ή αλλαγή
της γνωσιακής συμπεριφοράς από τους παράγοντες της χρήσης πρέπει να ανιχνεύονται και
να διερευνώνται εγκαίρως.15

7. Φαρμακευτική προσέγγιση
Κατευθυντήριες οδηγίες ή ακόμη και συστάσεις για τη σωστή διαχείριση των
ασθενών αυτών λείπουν. Η εκπαίδευση των ιατρών και γενικά του προσωπικού που
ασχολούνται με τον τομέα αυτό θεωρείται ουσιώδους σημασίας.
Σε καρκινικό πόνο η ισχύει η θεραπευτική κλίμακα ΠΟΥ με επιτακτική την χορήγηση
των οπιοειδών.16 Φυσικά απαιτείται στενός έλεγχος των συνταγογραφημένων οπιοειδών.
Σε μη καρκινικό πόνο τα οπιοειδή μπορούν να χορηγηθούν μαζί με αντιφλεγμονώδη,
αντιεπιληπτικά και αντικαταθλιπτικά (gabapentin)17. Η χορήγηση τραμαδόλης λόγω της
δράσης σε μ‐υποδοχείς δεν αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής. Η παρακεταμόλη
συνιστάται να αποφεύγεται καθώς μπορεί να πυροδοτήσει ηπατική ανεπάρκεια. Η
χορήγηση φαρμάκων με συμπεριφορά αγωνιστή‐ανταγωνιστή (οξυκοδόνη) καλό είναι να
αποφεύγεται σε χρήστες που βρίσκονται σε θεραπεία εξάρτησης καθώς πιθανόν να
πυροδοτήσουν στερητικό σύνδρομο. Συμπληρωματική θεραπεία με φυσική
αποκατάσταση, γνωστικές τεχνικές συμπεριφοράς, ψυχολογική παρακολούθηση
μπορούν να βοηθήσουν μόνο ασθενείς με έντονη επιθυμία να μείνουν απεξαρτημένοι. Τα
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αντικαταθλιπτικά ή αντιϊσταμινικά βοηθούν την αϋπνία και την ανησυχία ενώ οι
βενζοδιαζεπίνες συνιστάται να αποφεύγονται καθώς μπορεί να πυροδοτήσουν
υποτροπή. Η υποστήριξη από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο και υποστηρίζεται θερμά.
Ιδιαίτερη προσοχή χρήζουν οι ασθενείς σε πρόγραμμα απεξάρτησης με κάποιο
φαρμακευτικό παράγοντα. Τα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν οι χρήστες για απεξάρτηση
είναι η μεθαδόνη, βουπρενορφίνη και ναλτρεξόνη.19
Η μεθαδόνη είναι συνθετικός αγωνιστής των m‐υποδοχέων μακράς διάρκειας
δράσης (16.3ώρες), μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα (79%) και χωρίς ενεργούς μεταβολίτες. Οι
ιδιότητες αυτές θα έκαναν τη μεθαδόνη ιδανικό φάρμακο για την αντιμετώπιση του
χρόνιου πόνου αλλά η ασταθής φαρμακοκινητική της και η αδυναμία να προσδιοριστεί η
ισοδυναμία της αναλγητικής της ισχύος με άλλα οπιοειδή αναλγητικά, καθιστά τον
παράγοντα αυτόν 2ης επιλογής για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Από το 1970 έχει
εγκριθεί για την απεξάρτηση των εξαρτημένων από ηρωΐνη ατόμων λόγω της μακράς
διάρκειας δράσης και του μικρού κινδύνου για εμφάνιση στερητικού συνδρόμου.
Χορηγείται σε πόσιμη μορφή 80‐120mg/ημέρα. Κυκλοφορεί και σε μορφή ταμπλέτας και
υπογλώσσιου δισκίου και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η χορήγηση της και για
αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Σαν αναλγητικό απαιτείται τιτλοποίηση και χορηγείται σε
δόσεις 4‐35mg ανά 4‐6 ώρες. Οι πρόσφατες αναφορές θανάτων από την μεθαδόνη σαν
αναλγητικό αποδόθηκαν σε καρδιακές αρρυθμίες σε συνδυασμό με βενζοδιαζεπίνες.
Έμπειροι όμως ιατροί εξακολουθούν να την χορηγούν ως αναλγητικό όταν οι άλλες
μέθοδοι έχουν αποτύχει.18
Η βουπρενορφίνη είναι ένας μακράς δράσης μερικός αγωνιστής των μ‐υποδοχέων
και ισχυρός αποκλειστής των κ υποδοχέων των οπιοειδών με δράση μέχρι 40 φορές
ισχυρότερη από τη μορφίνη. Σε μικρές δόσεις εμφανίζει ισχυρή αναλγητική δράση
αγωνιστή και παρουσιάζει φαινόμενο ceiling σε αυξανόμενη δόση (μειωμένες πιθανότητες
παρενεργειών). Για τον λόγο αυτό θεωρείται ασφαλής η χορήγησή της ακόμη και σε
μετεγχειρητικό πόνο. Κυκλοφορεί σε μορφή υπογλώσσια και διαδερμική (χρόνιο πόνο) και
για ενδοφλέβια χρήση για οξύ πόνο. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 έχει εγκριθεί στην
Ευρώπη η υπογλώσσια μορφή βουπρενορφίνης (Suboxone, Subutex) για απεξάρτηση.
Τέλος η ναλτρεξόνη είναι ανταγωνιστής των οπιοειδών και χρησιμοποιείται για
ταχεία απεξάρτηση κυρίως από αλκοόλη αλλά και ηρωΐνη. Η χορήγησή του διακόπτεται σε
περίπτωση ανάγκης χορήγησης οπιοειδών για την αντιμετώπιση οξέως πόνου.

8. Ιδιαίτερες παρατηρήσεις
Οι χρήστες σε απεξάρτηση ή οι αποθεραπευμένοι χρήστες που παρουσιάζονται στα
ιατρεία πόνου μπορεί να έχουν τη δική τους άποψη για το είδος των οπιοειδών που θα
χρησιμοποιήσουν και από τον φόβο της υποτροπής. Σε μελέτη των Karasz και συν σε
χρήστες σε απεξάρτηση 30% των χρηστών υποτροπίασαν από την αυξημένη χορήγηση
οπιοειδών για την αντιμετώπιση του πόνου.20 Ο ίδιος ο πόνος όταν δεν αντιμετωπίζεται
μπορεί να αποτελέσει αιτία υποτροπής ή παραμονή στη χρήση. Στη μελέτη των Rosenblum
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etal 35% των χρηστών οδηγήθηκαν στην παράνομη αγορά οπιοειδών ή την χρήση αλκοόλ
για την αντιμετώπιση του υποθεραπευόμενου πόνου που βίωναν.2
Φάρμακα ανταγωνιστές ή αγωνιστές‐ανταγωνιστές συνιστάται να αποφεύγονται
καθώς μπορεί να προκαλέσουν έντονο και επώδυνο σύνδρομο στέρησης.

9. Συνταγογράφηση και περιορισμοί.
Η στρατηγική της συνταγογράφησης στους ασθενείς–χρήστες οφείλει να
ακολουθεί συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες και η συναίνεση από μέρους του
χρήστη είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία της θεραπευτικής προσπάθειας.
Η τακτική εκτίμηση και η παρακολούθηση των ασθενών είναι το πρώτο βήμα. Σε
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο ιατρείο εκτιμάται η ανακούφιση από τον πόνο, η
φυσική δραστηριότητα, οι τυχόν παρενέργειες και ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να
εμφανιστούν και φυσικά εκτιμάται η προσκόλληση του ασθενούς στις οδηγίες και τυχόν
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.
Η συνταγογράφηση γίνεται με μικρές ποσότητες φαρμάκων ανά συχνά
διαστήματα και με προσεκτική καταμέτρηση των χαπιών ώστε να γίνεται εφικτή η
αναγνώριση της κατάχρησης. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο σηματοδοτείται ο έλεγχος που
ασκείται από τον γιατρό και ενδυναμώνεται η σχέση στενής παρακολούθησης που έχει
ανάγκη ο ασθενής. Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά πρέπει να εντοπίζεται έγκαιρα. Ανάπτυξη
συμπεριφοράς φαρμακο‐αναζήτησης (drug taking) μπορεί να σημαίνει υποθεραπεία του
πόνου, εξέλιξη της νόσου, ανάπτυξη κατάχρησης και υποτροπή, ψυχιατρικές διαταραχές ή
ακόμη και εκτός νόμου συμπεριφορά (εμπορία φαρμάκων). Η πρόβλεψη των ασθενών που
θα αναπτύξουν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Η
ευαισθητοποίηση και αυξημένη προσοχή των γιατρών, η συχνή επαφή και επικοινωνία με
τον υπεύθυνο του θεραπευτικού προγράμματος το οποίο ο χρήστης σε απεξάρτηση
παρακολουθεί, ή η προτροπή για αναφορά του ασθενούς σε κάποιο πρόγραμμα
απεξάρτησης και η έκκληση για βοήθεια από ειδικούς αποτελούν κάποια στοιχεία που θα
βοηθήσουν τον γιατρό να αντιμετωπίσει την δύσκολη αυτή κατάσταση.21
Οι γιατροί οφείλουν να αναγνωρίζουν δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά της
ενεργούς χρήσης: συχνή αναζήτηση φαρμάκων από άλλους γιατρούς κάθε φορά, από
άλλα φαρμακεία και από άλλα νοσοκομεία, πλαστογραφημένες συνταγές, αναζήτηση
συγκεκριμένων φαρμάκων και αναφορά απώλειας των φαρμάκων, προβολή νέας αιτίας
πόνου κάθε φορά, συνεχώς αυξανόμενες δόσεις, απροθυμία να τηρήσει τις οδηγίες
συνταγογράφησης, αποδεδειγμένη χρήση μη συνταγογραφημένων οπιοειδών,
ταυτόχρονη χρήση ψυχοτρόπων, ηρεμιστικών και αλκοόλ.22
Τυχαίες ουροληψίες είναι μία τακτική που υιοθετείται από τα προγράμματα
απεξάρτησης προκειμένου να ελέγχονται οι ουσίες που χρησιμοποιούνται από τους
ασθενείς με την μέθοδο της.23 Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος είναι η μέθοδος της
χρωματογραφίας/ σπεκτροσκοπίας μάζας. Σε έλεγχο των ούρων μπορεί να ανιχνευθούν:
1. Οπιοειδή:
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a. μορφίνη, κωδεΐνη, (υψηλή ευαισθησία ) για 2‐3 ημέρες από την λήψη
b. οξυκοδόνη, φεντανίλη (χαμηλή ευαισθησία) μέσα σε 2‐3 ημέρες
c. 6‐acetyl morphine (μεταβολίτης της ηρωϊνης) 12 ώρες!!!
2. Μεθαδόνη: για 3 ημέρες
3. Αμφεταμίνες : για 48 ώρες από την λήψη
4. Βαρβιτουρικά
a. Μικράς διάρκειας δράσης (σεκο‐βαρβιτάλη) σε 24 ώρες
b. Μακράς διάρκειας δράσης (φαινο‐βαρβιτάλη) 3 ημέρες
5. Κοκαϊνη : 2‐4 ημέρες
6. Phenicyclidine (ketamine) : 8 ‐14 ημέρες σε χρόνιους χρήστες
7. Κανναβινοειδή: για 2‐3 ημέρες σε περιστασιακή χρήση (1 τσιγάρο), 20‐28 ημέρες σε
τακτική χρόνια αυξημένη χρήση (10 τσιγάρα)
Θετικά δείγματα σε ουσίες άλλες από τις συνταγογραφούμενες πιθανόν να
υποδηλώνει υποτροπή και κακή χρήση των φαρμάκων. Αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να
οφείλονται σε πολλούς παράγοντες (πραγματική απουσία του υπό έλεγχο παράγοντα ή
προσπάθεια παραπλάνησης κατά την ουροληψία). Απαιτείται πάντα συνεκτίμηση της
κλινικής κατάστασης από τον θεράποντα.
Η ουροληψία θεωρείται αξιόπιστη, εύκολη και οικονομική μέθοδος με υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητα για την τυχαία ή τακτική ανίχνευση συγκεκριμένων παραγόντων.
Ανίχνευση και προσδιορισμός συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να γίνει και σε εξέταση
αίματος αλλά η μέθοδος είναι περισσότερο επεμβατική, ακριβή και χρονοβόρα.25

10. Οξύς πόνος σε ασθενείς σε χρήση
Ο οξύς πόνος είτε αυτός οφείλεται σε τραυματισμό ή κατά την περιεγχειρητική περίοδο
οφείλεται να αντιμετωπίζεται δραστικά και σε όλη του την έκταση. Για άλλη μια φορά
τονίζουμε την ανάγκη αντιμετώπισης των ασθενών αυτών με διάθεση φροντίδας και
ανακούφισης. Επαρκής και επιθετική ανακούφιση του οξέως πόνου με ταχείας δράσης
οπιοειδή (μορφίνη, φεντανίλη) είναι αναγκαία προκειμένου να προληφθεί τυχόν ανησυχία
και επιθετικότητα του ασθενούς ή και συμπεριφορά φαρμακο‐αναζήτησης. Συχνή
εκτίμηση της κατάστασης και αλλαγή σε άλλο οπιοειδές εάν εμφανίζεται διασταυρούμενη
ανοχή πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Σε εξαρτημένους ασθενείς με οξύ πόνο οι
ανάγκες σε οπιοειδή φτάνουν σε δόσεις 10πλάσιες σε σχέση με μη χρήστες. Αναφορές
περιστατικών στην βιβλιογραφία αναφέρουν δόσεις μορφίνης 60‐100 mg για την
αντιμετώπιση του οξέως πόνου καθώς και την ενδοφλέβια χρήση βουπρενορφίνης.
Απαραίτητη είναι στην περίπτωση αυτή η επικοινωνία με τον υπεύθυνο του θεραπευτικού
προγράμματος για την σωστή και έγκαιρη τιτλοποίηση της δόσης της του φαρμακευτικού
παράγοντα της απεξάρτησης. Τονίζεται ότι η περίπτωση υποτροπής είναι πάντα ένα
σοβαρό ενδεχόμενο.24,25

11. Συμπέρασμα
Οι εξαρτημένοι ασθενείς εμφανίζουν χρόνιο πόνο σε υψηλό ποσοστό. Πολύ
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ασθενών αυτής της ομάδας που υποθεραπεύονται για
ποικίλους λόγους με την αδυναμία των γιατρών να τους παρέχουν την κατάλληλη αγωγή να
είναι η κυριότερη αιτία, το στίγμα και τις ποινικές κυρώσεις να ακολουθούν. Σωστή
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εκπαίδευση για την κατάλληλη προσέγγιση, αυστηρή συνταγογράφηση και συνεχής
παρακολούθηση και επαναξιολόγηση των ασθενών θα βοηθήσουν τους ιατρούς να
επιτελέσουν σωστά το καθήκον για το οποίο προορίζονται: την ανακούφιση του χρόνιου
πόνου και την προσφορά ποιότητας ζωής στους ανθρώπους που ανεξάρτητα από
προσωπικές επιλογές έχουν το δικαίωμα να μην υποφέρουν.
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13. Ερωτήσεις αξιολόγησης
1. Οι εξαρτημένοι ασθενείς
Πάσχουν από χρόνια νόσο (Σ‐Λ)
Μπορούν να θεραπευτούν από την εξάρτηση διά βίου (Σ‐Λ)
Παρουσιάζουν πολύ συχνά ιστορικό κατάθλιψης (Σ‐Λ)
2. Στους εξαρτημένους ασθενείς με χρόνιο πόνο σε πρόγραμμα με υποκατάστατο δεν
απαιτείται επιπλέον χορήγηση αναγλητικών. Οι αναλγητικές ανάγκες καλύπτονται
από τον παράγοντα υποκατάστασης (Σ‐Λ)
3. Τραμαδόλη και αντιεπιληπτικά αποτελούν φάρμακα πρώτης επιλογής για τους
ασθενείς αυτούς. (Σ‐Λ)
4. Ασθενείς με χρόνιο πόνο σε κίνδυνο για εξάρτηση μπορούν να αναγνωριστούν με
τις συνήθεις κλίμακες πόνου (Σ‐Λ)
5. Η αντιμετώπιση των ασθενών με εξάρτηση και χρόνιο πόνο απαιτεί γνώση,
εμπειρία, συνεργασία. (Σ‐Λ)
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ȋȡȒıĲȘȢ??? ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ
ȝİ ȤȡȩȞȚȠ ȩȞȠ

34 İĲȫȞ, ĲȡȠȤĮȓȠ ȡȠ 2İĲȓĮȢ, İȟİȜțȣıȝȩȢ
ȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ȜȑȖȝĮĲȠȢ, CPRS įİȟȚȠȪ ȐȞȦ
ȐțȡȠȣ, țĮȣıĮȜȖȓĮ, ĮįȣȞĮȝȓĮ, PS 10!
ȋȡȒıĲȘȢ ıİ ĮİȟȐȡĲȘıȘ Įȩ 4İĲȓĮȢ ȝİ
ȝİșĮįȩȞȘ 80mg , ǾĮĲȓĲȚȢ C
ǼȚȜȑȠȞ ȝİșĮįȩȞȘ, ȘȡȦȓȞȘ, ȝĮȡȚȤȠȣȐȞĮ,
ĮȜțȠȩȜ, ȘȡİȝȚıĲȚțȐ (ĮȡȐȞȠȝȘ ĮȖȠȡȐ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȩȞȠ ĲȠȣ…).
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ĲȡĮȝĮįȩȜȘ, ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚĲȚțȐ, ȘȡİȝȚıĲȚțȐ.
ǹȞĲȓįȡĮıȘ ıĲĮ ĮȞĲȚİȚȜȘĲȚțȐ (ȗȐȜȘ, ȠȓįȘȝĮ)
ǼȚȝȑȞİȚ ȖȚĮ ıȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘ ȠȚȠİȚįȫȞ
ȜȩȖȦ ıȣȞİȤȠȪȢ ȩȞȠȣ…
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ȅȡȠȜȠȖȓĮ

ʇ ƋơƴƜƷƱƧƳƧ ƶơƱƬƜƪƹƭ (Drug Abuse) -ƍƧ ƩơƴƱƩƪƞ ƷƱƞƳƧ ƶơƱƬƜƪƹƭ
ɼƆƨƩƳƬƼƲ (Addiction)- ƋơƴƜƳƴơƳƧ ƪơƴƜ ƴƧƭ ƯưƯƟơ ƴƯ ƜƴƯƬƯ ươƱƯƵƳƩƜƦƥƩ
ƪơƴơƭơƣƪơƳƴƩƪƞ ƳƵƬưƥƱƩƶƯƱƜ ƣƩơ ƴƧ ƫƞƸƧ ƴƯƵ ƶơƱƬƜƪƯƵ. ƓƵƬưƥƱƩƶƯƱƜ
ơƭơƦƞƴƧƳƧƲ (craving, ƫơƷƴƜƱơ)

¾ ǹȞȠȤȒ (tolerance)

ɼ ƆƮƜƱƴƧƳƧ (Dependence) -ƋơƴƜƳƴơƳƧ ƪơƴƜ ƴƧƭ ƯưƯƟơ ƴƯ ƜƴƯƬƯ Ƥƥƭ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƥƟ ƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƜ ƷƹƱƟƲ ƴƯ ƶƜƱƬơƪƯ. ƓƽƭƤƱƯƬƯ ƳƴƝƱƧƳƧƲ

¾ ȀĮĲȐȤȡȘıȘ: ȤȡȒıȘ İțĲȩȢ İȞįİȓȟİȦȞ, ĮȡİțțȜȓȞȠȣıĮ

ɼƆƭƟƳƷƵƳƧ (Reinforcement)-ƂƵƮƧƬƝƭƧ ƳƵƷƭƼƴƧƴơ ƪơƩ ƝƭƴơƳƧ
ƳƵƬưƥƱƩƶƯƱƾƭ ưƯƵ ƥƪƤƧƫƾƭƥƩ Ɲƭơ ƜƴƯƬƯ ưƱƯƪƥƩƬƝƭƯƵ ƭơ ƫƜƢƥƩ,
ơƵƴƯƷƯƱƧƣƞƳƥƩ ƴƯ ƥƮơƱƴƧƳƩƯƣƼƭƯ ƥƱƝƨƩƳƬơ. ƖƜƱƬơƪơ-ƉƥƴƩƪƯƟ
ϱ
ƥƭƩƳƷƵƴƝƲ

ƧǏƽǒǕǈǔǈ –ǆǉǊǔǍǝǓ
www.DSM5.org
ǼȟȐȡĲȘıȘ

(aberrant drug- related behavior ADRBs)

¾Misuse: ȆĮȡİțțȜȓȞȠȣıĮ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ȚĮĲȡȚțȩ ıțȠȩ
¾Abuse: ȆĮȡİțțȜȓȞȠȣıĮ ȤȡȒıȘ ȖȚĮ ȥȣȤȠĲȡȩİȢ įȡȐıİȚȢ
(ĮȡĮȠȓȘıȘ)

¾ ǼșȚıȝȩȢ

– İȟȐȡĲȘıȘ (addiction)
6

ƧǏƽǒǕǈǔǈ –ǆǉǊǔǍǝǓ
www.DSM5.org
ǼȟȐȡĲȘıȘ

¾ ȊȠĲȡȠȚȐȗȠȣıĮ

įȚĮĲĮȡĮȤȒ ıȣȝİȡȚĳȠȡȐȢ
¾ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȑȢ, ȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ,
țȠȚȞȦȞȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ
¾ ǹȞĮȗȒĲȘıȘ ȝİ ĮșȠȜȠȖȚțȩ ĲȡȩȠ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȝȠȚȕȒ/ȚțĮȞȠȠȓȘıȘ (craving)
ǻȚĮȡțȒ ıİ
İȞĮıȤȩȜȘıȘ
ȝİ
4 Cs
¾ȅȣıȓİȢ (ĳȐȡȝĮțĮ, ĮȜțȠȩȜ) ĲȘȞ İȪȡİıȘ ĲȘȢ ȠȣıȓĮȢ
Impaired Control
AțĮĲĮȝȐȤȘĲȘ
İȚșȣȝȓĮ
¾ȈȣȝİȡȚĳȠȡȑȢ (ĳĮȖȘĲȩ, ıİȟȠȣĮȜȚțȑȢ İĮĳȑȢ,
țĮȚ
țĮĲĮȞĮȖțĮıȝȩ
ȖȚĮ
Compulsive
use
įȚĮįȓțĲȣȠ, ĲȣȤİȡȐ ĮȚȤȞȓįȚĮ) ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȠȣıȓĮȢ

ȣȠĲȡȠȑȢ
¾ ǻȚĮ ȕȓȠȣ șİȡĮİȓĮ țĮȚ
ĮȞĲȚȝİĲȫȚıȘ

İȟȐȡĲȘıȘ-ıĲİȡȘĲȚțȐ ıȣȝĲȫȝĮĲĮ (physical

dependence-withdrawal symptoms)

ȤȡȒıȘ

ɼƂƭƴơƬƯƩƢƞ (Reward)-ƆƵƷƜƱƩƳƴƧ ƥƬưƥƩƱƟơ ưƯƵ ƳƷƥƴƟƦƥƴơƩ Ƭƥ ƴƯ
ƶƜƱƬơƪƯ ƪơƩ ƳƵƭƯƤƥƽƥƴơƩ ơưƼ ơƫƫơƣƝƲ ƳƴƧƭ ƤƩƜƨƥƳƧ ƪơƩ ƳƴƧƭ ơƭƴƟƫƧƸƧ

¾ ȈȣȤȞȑȢ

¾ ĭȣıȚțȒ

Ń ȊȠĲȡȠȚȐȗȠȣıĮ įȚĮĲĮȡĮȤȒ ıȣȝİȡȚĳȠȡȐȢ

ǹȞĮıĲȠȜȒȢ

ȆȡȩıșȚĮ ĮȪȜĮțĮ
ȡȠıĮȖȦȖȠȪ

ȀȠȖȤȠȝİĲȦȚĮȓȠȢ
ĳȜȠȚȩȢ

ǹȝȣȖįĮȜȠİȚįȒȢ
ȣȡȒȞĮȢ
İȚțȜȚȞȒȢ
ȣȡȒȞĮȢ

ȀȚȞȘĲȠȠȓȘıȘȢ

Continued use
ĮȡȐ
ĲȘȞ ȑțĲȦıȘ ĲȘȢ
Craving

ǹȞĲĮȝȠȚȕȒȢ

ȈȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ ȤȡȒıȘ

ǹȝȣȖįĮȜȒ
ȂȞȒȝȘȢ

ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ

7

8

ǼȚțȜȚȞȒȢ ȣȡȒȞĮȢ ȣȡȒȞĮȢ:
ǹȝĳİĲĮȝȓȞİȢ
ȀȠțĮȧȞȘ
ȅȚȠİȚįȒ
ȀĮȞȞĮȕȚțȠİȚįȒ
ȀİĲĮȝȓȞȘ

ȃİȣȡȠĳȣıȚȠȜȠȖȓĮ
¾ ȉȡȠȠȠȚȘȝȑȞȘ

ıȣȝİȡȚĳȠȡȐ ȣȠįȠȤȑȦȞ
ȠȚȠİȚįȫȞ (neuroplasticity)
ıİ ȖȠȞȓįȚĮ Ƞȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ
ȣȠįȠȤİȓȢ, ȞİȣȡȠįȚĮȕȚȕĮıĲȑȢ

¾ ǹȜȜĮȖȑȢ

ıİ ȖȠȞȓįȚĮ Ƞȣ İȜȑȖȤȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞĲȓȜȘȥȘ Ȓ ĲȘȞ ȑțĳȡĮıȘ ĲȠȣ ȩȞȠȣ

¾ ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢ

ȀĮȜȣĲȡȚțȩ İįȓȠ:
ȅȚȠİȚįȒ
ǹȜțȠȩȜ
ǺĮȡȕȚĲȠȣȡȚțȐ
ǺİȞȗȠįȚĮȗİȓȞİȢ
ȃȚțȠĲȓȞȘ
ȀĮȞȞĮȕȚȞȠİȚįȘ

¾

Fisbain et al Pain Med 2009, Lee, Machikanti Pain Phys 2011, Christie L. BJ Pharmacology
2008, Kohklar Pharmacol Toxic 2010

9

10

ʅɸʀʘʍɻʐʋʉɷʉʖɹʘʆ
Ϯʆʏʉʋɲʅʀʆɻʎ

ȃİȣȡȠĳȣıȚȠȜȠȖȓĮ
¾ ȋĮȝȘȜȒ

ĮȞȠȤȒ țĮȚ ĮȣȟȘȝȑȞȘ İȣĮȚıșȘıȓĮ ıĲȠȞ
ȩȞȠ ıİ ȤȡȒıĲİȢ ıİ ȡȩȖȡĮȝȝĮ ȝİșĮįȩȞȘȢ
(ȣİȡĮȜȖȘıȓĮ)

ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʏʉʐʔʄʉɿʉʑ

țȠțĮȧȞȘ

ıĲȘȞ ĮȞĲȓȜȘȥȘ ĲȠȣ ȩȞȠȣ: ȡȠȨȒȡȤĮȞ
Ȓ ȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ?

¾ ǹȜȜĮȖȑȢ

ȝİșĮȝĳİĲĮȝȓȞȘ

ĮȜțȠȩȜ

¾ ǹȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ
¾

ıĲȘ įȠȝȒ ĲȠȣ İȖțİĳȐȜȠȣ
ȘȡȦȧȞȘ

Peles J Pain 2010, Collen J Neuroscience 2005, Verdejo-Garcia Rev Neurol
2007

ϭϮ

11

ƧǏƽǒǕǈǔǈ
ǼȟȐȡĲȘıȘ

ƯǆǖǒǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ

ȅȚȠİȚįȒ
•
•
•
•
•

ǾȡȦȚȞȘ
ȊįȡȠțȠįȩȞȘ
ȅȟȣțȠįȩȞȘ
ĭİȞĲĮȞȓȜȘ
ȉȡĮȝĮįȩȜȘ

ȀĮĲĮıĲĮȜĲȚț
Ȑ
• ǺİȞȗȠįȚĮȗİȓȞ
İȢ
• ǺĮȡȕȚĲȠȣȡȚțȐ

ǻȚİȖİȡĲȚțȐ
• ǹȝĳİĲĮȝȓȞİȢ
• ȌİȣįĮȚıșȘıȚ
ȠȖȩȞĮ

http://drugabuse.gov/NIDA_notes/NNvol21N4/nidaatwork.html
13

14

ǼȟĮȡĲȘȝȑȞȠȚ ȤȡȒıĲİȢ ȠȣıȚȫȞ
ȋȡȒıĲİȢ
ȝİ ȠȣıȚȫȞ
ȤȡȩȞȚȠ ȩȞȠ
¾ȋȡȒıĲİȢ ĮȡȐȞȠȝȦȞ
¾ȆȡȠȕȜȘȝĮĲȚțȠȓ ȤȡȒıĲİȢ
¾ȋȡȒıĲİȢ

ȠȣıȚȫȞ

ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞȦȞ

ȠȣıȚȫȞ
¾ǺİȞȗȠįȚĮȗİȓȞİȢ
¾ȅȚȠİȚįȒ
¾ȋȡȩȞȚȠ țĮțȠȒșȘ Ȓ ȝȘ țĮțȠȒșȘ ȩȞȠ

ȋȡȩȞȚȠ ȝȘ țĮțȠȒșȘ ȩȞȠ
15

16

ȆȦȜȒıİȚȢ ȠȚȠİȚįȫȞ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ
ıĲȚȢ ǾȆǹ (İțĮĲ. Grams)
ȠȟȣțȠįȩȞȘ
ȣįȡȠțȠįȩȞȘ
țȦįİȧȞȘ
ȝȠȡĳȓȞȘ
ȝİșĮįȩȞȘ

17

18

Ș ĮȞĮțȠȪĳȚıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȚȠȣ ȩȞȠȣ
marketing ĲȦȞ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ
 ǹİȜİȣșȑȡȦıȘ ıȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘȢ ȠȚȠİȚįȫȞ ıĲȚȢ
ǾȆǹ
 ȊȠȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ țĮĲȐȤȡȘıȘȢ/İȟȐȡĲȘıȘȢ
 ǼȚĲĮțĲȚțȒ
 ǼȚșİĲȚțȩ

19

20

Prevelence and characterisics of patients with
indicators of opioid abuse. Palmer, Carell Annual meeting American
Pain Society 2014

±22.142

ĮıșİȞİȓȢ, İȡȓȠįȠȢ 2006-2012

ǼȫįȣȞĮ ıȪȞįȡȠȝĮ

ȆȠıȠıĲȩ ĮıșİȞȫȞ ıİ ȤȡȩȞȚĮ
șİȡĮİȓĮ ȝİ ȠȚȠİȚįȒ

ȅıĳȣĮȜȖȓĮ

79.5%

ǹȣȤİȞĮȜȖȓĮ

50.3%

ǹȡșȡȓĲȚįĮ

46.8%

ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮ
ȃİȣȡȠȐșİȚĮ

36%
31%

ǿȞȠȝȣĮȜȖȓĮ

23.3%

ȈȣȞȣȐȡȤȠȣıĮ ȥȣȤȚțȒ
įȚĮĲĮȡĮȤȒ

65%

21

Prevelence and characterisics of patients with
indicators of opioid abuse. Palmer, Carell Annual meeting

22

international J Drug Policy 2014

American Pain Society 2014

9.4%
țĮĲȐȤȡȘıȘȢ:
±ǿıȤȣȡȒ ıȣıȤȑĲȚıȘ țĮĲȐȤȡȘıȘȢ țĮȚ
ȘȜȚțȓĮȢ
Ń 18-44 İĲȫȞ : 15%
±ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ

Ń 45-65 İĲȫȞ: 7.5%
Ń >66 İĲȫȞ : 3.5%
±ǻİȞ

ȕȡȑșȘțİ ıȣıȤȑĲȚıȘ ȖȑȞȠȣȢ țĮȚ
țĮĲȐȤȡȘıȘȢ
23

24

ȉȚ ıȣȝȕĮȓȞİȚ
ıĲȘȞ ǼȣȡȫȘ?
±ȅȚȠİȚįȒ

țĮĲȐȤȡȘıȘ ȠȚȠİȚįȫȞ

0.5-35%
2014
¾ ıİ18 ȤȫȡİȢ ǼȣȡȫȘȢ
¾ ĲȠ

–ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ

Ń ȀȦįİȓȞȘ, ĳİȞĲĮȞȓȜȘ,
ĲȡĮȝĮįȩȜȘ
±ȊȠțĮĲȐıĲĮĲĮ

ȠȚȠİȚįȫȞ – diversion
Ń ȂİșĮįȩȞȘ, ȕȠȣȡİȞȠȡĳȓȞȘ
± Z-drugs: zopiclone,zaleplon,
zolpidem
Casati etal Eur Addict Res 2012

25

26

ǼȓĲȦıȘ İȟȐȡĲȘıȘȢ
ıİ ȐĲȠȝĮ ȝİ ȤȡȩȞȚȠ ȩȞȠ ??
A. <5%
ǼʌĮȖȡȪʌȞȘıȘ
ȆİȡȚĳȡȠȪȡȘıȘĲȠȣįȚțĮȚȫȝĮĲȠȢıĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǼțʌĮȓįİȣıȘȚĮĲȡȫȞțĮȚĳȠȚĲȘĲȫȞ
ĮıșİȞȫȞțĮȚțȠȚȞȠȪ

Ǻ. >5%
ī. >10%
ǻ. țĮȝȝȓĮ

27

ǼȓĲȦıȘ ȤȡȩȞȚȠȣ ȩȞȠȣ
ıİ İȟĮȡĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ

28

ǼȓĲȦıȘ İȟȐȡĲȘıȘȢ
ıİ ȐĲȠȝĮ ȝİ ȤȡȩȞȚȠ ȩȞȠ

±17-61%

ĲȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ İȞİȡȖȫȞ țĮȚ ȝȘ
ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ıİ ȡȩȖȡĮȝȝĮ ıİ ȝİșĮįȩȞȘ
ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩȞȠ ȑȞĲȠȞȠ ȦȢ ȠȜȪ ȑȞĲȠȞȠ .
±ȅıĳȣĮȜȖȓĮ, țİĳĮȜĮȜȖȓĮ, ȝİĲĮĲȡĮȣȝĮĲȚțȩȢ ȩȞȠȢ,
ǾIV, țĮȡțȚȞȚțȩȢ ȩȞȠȢ
±40% ıȣȞȪĮȡȟȘ ȥȣȤȚĮĲȡȚțȒȢ ȞȩıȠȣ Ȓ įȚĮĲĮȡĮȤȒȢ
±30-40% ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȩıİȚȢ ȝİșĮįȩȞȘȢ
±37%

±
±

Rosenblum A, Portenoy R . JAMA 2003, Shue R, Rosenblum A Pain Med 2008, Mertens JR etal
. Arch Intern Med 2003, Dunn Pain Med 2014

3.27%

29

30

ǹȡȚșȝȩȢ ĮıșİȞȫȞ ȖȚĮ ĮİȟȐȡĲȘıȘ
Įȩ ȠȣıȓİȢ Pain Phys 2013 Atluri, Manchikanti

2015 (156) 569-576

Vowels KE

187%

38 ȝİȜȑĲİȢ, 88.000 ĮıșİȞİȓȢ
DGGLFWLRQ


misuse 21-28%

ȡȠȕȜȘȝĮĲȚțȒ
ȤȡȒıȘ
1-80%
±
31

20
08

±2009

±2010

±2011
32

ǼȓĲȦıȘ ȤȡȩȞȚȠȣ ȩȞȠȣ
ıİ İȟĮȡĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ
17-61% ĲȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ İȞİȡȖȫȞ țĮȚ ȝȘ
• 653 ĮıșİȞİȓȢ

• 1 ıĲȠȣȢ 2 ȖȚĮ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘ ȤȡȩȞȚȠȣ
ȩȞȠȣ

24%

21%

37%

53%
59%

• 39% “to get high”

13% ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ șİȡĮİȓĮ

• 50% ȖȚĮ ĲȠȞ ĳȩȕȠ ĲȦȞ
ıĲİȡȘĲȚțȫȞ
ıȣȝĲȦȝȐĲȦȞ

30-40%
±
33

Rosenblum A, Portenoy R . JAMA 2003, Shue R, Rosenblum A Pain Med 2008, Mertens JR
etal . Arch Intern Med 2003, Dunn Pain Med 2014
34

ǹıșİȞİȓȢ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ
ȖȚĮ țĮĲȐȤȡȘıȘ ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞȦȞ
ȠȚȠİȚįȫȞ Sehgal, Manchikanti Pain Phyc 2012
¾ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ
¾ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ
¾ȈȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘ
From: Kuehn BM. Scientists Probe Ways to
Curb Opioid Abuse Without Hindering Pain
Treatment. JAMA. 2007;297(18):1965-1967.
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ǹıșİȞİȓȢ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ:
ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ (opioid risk tool)
¾ 18-45

İĲȫȞ
¾ ȊȥȘȜȐ İȓİįĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ȩȞȠȣ
¾ ȈȣȞȣȐȡȤȠȣıĮ ȥȣȤȚĮĲȡȚțȒ įȚĮĲĮȡĮȤȒ
¾ ǿıĲȠȡȚțȩ İȟȐȡĲȘıȘȢ
¾ ĬİȡĮİȓĮ ȝİ јɷȩıİȚȢ ȠȚȠİȚįȫȞ
¾>120 ȚıȠįȪȞĮȝĮ ȝȠȡĳȓȞȘȢ /ȘȝȑȡĮ
¾ īİȞİĲȚțȠȓ

ĮȡȐȖȠȞĲİȢ

ȅ ĮıșİȞȒȢ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ








ȆȡȠıȑȖȖȚıȘ -ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ
ȈȣȗȘĲİȓıĲİ ĮȞȠȚțĲȐ
ȀĮĲĮȖȡȐȥĲİ ĲȠ șİȡĮİȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ
ǻȑıȝİȣıȘ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ
ȈȣȤȞȑȢ ĲȣȤĮȓİȢ ȠȣȡȠȜȘȥȓİȢ
ȀĮĲİȣșȪȞİĲİ ĲȠȞ ĮıșİȞȒ ıİ ȥȣȤȚĮĲȡȚțȒ

ǹȞĮȗȘĲİȓ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ĳȐȡȝĮțĮ
ǹȜȜȐȗİȚ ȠȜȜȠȪȢ ȖȚĮĲȡȠȪȢ, ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, ĳĮȡȝĮțİȓĮ
ǹȚĲȚȐĲĮȚ ĮȫȜİȚĮ ĲȦȞ ıȣȞĲĮȖȫȞ
ȆȡȠȕȐȜȜİȚ ȞȑĮ ĮȚĲȓĮ ȩȞȠȣ țȐșİ ĳȠȡȐ !!!!!
ǽȘĲȐİȚ ĮȣȟĮȞȩȝİȞİȢ įȩıİȚȢ !!!!!
ǹȠįİįİȚȖȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ ȝȘ ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȘȝȑȞȦȞ
ȠȚȠİȚįȫȞ (ĲȣȤĮȓİȢ ȠȣȡȠȜȘȥȓİȢ)
ȉĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȤȡȒıȘ ĮȜțȠȩȜ, ȘȡİȝȚıĲȚțȫȞ

ȣȠıĲȒȡȚȟȘ

39

40

ȆȠȜȣĮȡĮȖȠȞĲȚțȒ
ĮȞĲȚȝİĲȫȚıȘ ĲȠȣ ȩȞȠȣ


ȈȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘ

ĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȓ ĮȡȐȖȠȞĲİȢ

ȂȚțȡȑȢ ȠıȩĲȘĲİȢ
ȀĮĲĮȝȑĲȡȘıȘ ȤĮȚȫȞ
 ĭȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ
 ĭȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ıȣȞĲĮȖȫȞ


 ȅȚȠİȚįȒ ȕȡĮįİȓĮȢ țĮȚ ȩȤȚ ĲĮȤİȓĮȢ ĮȠįȑıȝİȣıȘȢ
 ǼȞĮȜȜĮȖȒ ȠȚȠİȚįȫȞ, ıĲĮįȚĮțȒ ȝİȓȦıȘ įȩıȘȢ
 ȈȣȝȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ĳȐȡȝĮțĮ (ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚĲȚțȐ,
ĮȞĲȚİȚȜȘĲȚțȐ)





ǼİȝȕĮĲȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢ
ȂȘ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȓ ĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 ȌȣȤȠșİȡĮİȓĮ, ȖȞȦıȚĮțȒ ıȣȝİȡȚĳȠȡȐ.
ĭȣıȚțȠșİȡĮİȓĮ, ȖȣȝȞĮıĲȚțȒ, ȝȠȣıȚțȒ



ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȒ ȚĮĲȡȚțȒ , ǺİȜȠȞȚıȝȩȢ



start low - go slow



ȆȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ
ĮȡİțțȜȓȞȠȣıĮȢ ıȣȝİȡȚĳȠȡȐȢ

 Eur J of Pain 2007 Addiction to opioids in chronic pain patients: A literature review
41

ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ

42

-RXUQDORI3DLQ5HVHDUFK±
,JRU.LVVLQ

APS, AAPM, ASIPP, ANZCA, NOUGGCanada, BPS, PASing

ȆȡȦĲĮȡȤȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ǻȠțȚȝĮıĲȚțȒ İȡȓȠįȠȢ ıİ ȠȚȠİȚįȒ
īȡĮĲȒ ıȣȞĮȓȞİıȘ
ǼȟĮĲȠȝȓțİȣıȘ țĮȚ ĲȚĲȜȠȠȓȘıȘ
ȈĲİȞȒ ĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ

&KL:DL&KHXQJ3DLQ3K\V
43

44

-RXUQDORI3DLQ5HVHDUFK±

ȅȚȠİȚįȒ: īȚĮ ȩıȠ ȤȡȩȞȠ?

,JRU.LVVLQ

 ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȕȐıİȚİȞįİȓȟİȦȞȖȚĮ
İȕįȠȝȐįİȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȚȠİȚįȫȞ ȖȚĮ
ȤȡȩȞȚȠ ȝȘ țĮțȠȒșȘ ȩȞȠ İȓȞĮȚ ĮȞİĮȡțȒ.
Ǿ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȠĲİȜİȓ ĮȡȐȜİȚȥȘ
țĮȚ ĮȡĮȝȑȜȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ
țĮĲȐȤȡȘıȘȢ țĮȚ İȟȐȡĲȘıȘȢ

 ȂİȓȦıȘĲȘȢȑȞĲĮıȘȢĲȠȣʌȩȞȠȣȕİȜĲȓȦıȘ
ĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢıİ!ĮıșİȞȫȞ
 ǹȣȟȘȝȑȞİȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢțĮȚįȚĮțȠʌȒĲȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ!
+lXVHU:'WVFK$U]WHEO,QW±
5RJHU&KRX$QQ,QWHUQ0HG  
&KDQWDO%HUQD0D\R&OLQ3URF  
1RUD'9RONRZ1(QJO-0HG
:LQIULHG+lXVHU3DLQ0DQDJ  
46
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ȈȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȢ…

ȆȡȠȕȜȘȝĮĲȚıȝȠȓ
 ȵʅʔɲʆʀɺʉʐʆʉɿɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉʃɲɿʖʌʊʆɿɲ

ʖʌɼʍɻʉʋɿʉɸɿɷʙʆʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʘʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɹʆʘʆɲʏʊʅʘʆ͖
 Ʌʊʍɻɷʊʍɻʃɲɿʋʊʍʉʎʖʌʊʆʉʎɸʀʆɲɿɲʍʔɲʄɼʎ͖
 ɉʋɳʌʖɸɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʆɸʐʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʊɼɶɸʆɸʏɿʃʊ
ʐʋʊɴɲɽʌʉʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆʋʉʐʔʏɳʆʉʐʆʍʏɻʆ
ɸʇɳʌʏɻʍɻ͖
 Ʌʘʎɸʆʏʉʋʀɺʉʐʅɸʏʉʐʎɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʃʀʆɷʐʆʉɶɿɲ
ɸʇɳʌʏɻʍɻ͖
 Ʌʊʍʉɻɽɿʃʊɼɲʆɼɽɿʃʉ͕ʆʊʅɿʅʉɼʋɲʌɳʆʉʅʉɸʀʆɲɿɻ
ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔɻʍɻʉʋɿʉɸɿɷʙʆʍɸɶʆʘʍʏʉʑʎʖʌɼʍʏɸʎ
ʋʉʐʐʋʉʔɹʌʉʐʆɲʋʊʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉ͖
47

¾Ǿ

ĮȣȟȘȝȑȞȘ ıȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘ ȠȚȠİȚįȫȞ
ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȣȟȘȝȑȞȘ țĮĲȐȤȡȘıȘ
¾ ǹȞĲȚȝİĲȫȚıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȚȠȣ ȩȞȠȣ Ȇǹȃȉǹ
ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȠ ȡȩȕȜȘȝĮ ĲȘȢ
İȟȐȡĲȘıȘȢ
¾ ȅȚȠİȚįȒ ȝİ ĮȣıĲȘȡȠȪȢ ȩȡȠȣȢ
¾ ǻȑıȝİȣıȘ țĮȚ İĮȖȡȪȞȘıȘ
¾ ȈȣȞİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȕȠȒșİȚĮ Įȩ İȚįȚțȠȪȢ

48

ȈĮȢ İȣȤĮȡȚıĲȫ

49

50

ȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ

CLINICAL GUIDELINES FOR THE USE OF OPIOID THERAPY IN
CHROMIC NON-CANCER PAIN
J. of PAIN 2009:113-130 www.science direct.com

ǹțȩȝȘ țĮȚ ıİ ĮıșİȞİȓȢ ȣȥȘȜȠȪ
țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ İȟȐȡĲȘıȘ
±Ǿ
±

±Opioid

Risk Tool (ORT)
Score Diagnosis, Intractability, Risk Efficacy
(D.I.R.E.)
± www. ampainsoc.org.advocacy/opioids2.htm
±

ȤȠȡȒȖȘıȘ ȠȚȠİȚįȫȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ

ǼȐȞ ĲȠ ȩĳİȜȠȢ ȣİȡĲİȡİȓ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ

±Screener

and opioid assessment for patients
with pain I (SOAPP)
±www.painEDU.org

±ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ
±ȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ

ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ!!!
ıȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘȢ !!!!
51

īȣȞĮȓțĮ

52

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĮİȟȐȡĲȘıȘȢ

ǹȞĲȡĮȢ

ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȩ ȚıĲȠȡȚțȩ İȟȐȡĲȘıȘȢ
ǹȜțȠȩȜ

1

3

ȆĮȡȐȞȠȝĮ ĳȐȡȝĮțĮ

2

3

ȈȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞĮ

4

4

ǹȜțȠȩȜ

3

3

ȆĮȡȐȞȠȝİȢ ȠȣıȓİȢ

4

4

ȈȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞĮ

5

5

ǾȜȚțȓĮ (16-45)

1

1

ǿıĲȠȡȚțȩ ȡȠİĳȘȕȚțȒȢ
ıİȟȠȣĮȜȚțȒȢ ĮȡİȞȩȤȜȘıȘȢ

3

0

ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ȡȠıȠȤȒȢ, İȝȝȠȞȑȢ,
įȚȠȜȚțȒ, ıȤȚȗȠĳȡȑȞİȚĮ

2

2

ȀĮĲȐșȜȚȥȘ

1

1

Opioid Risk
Tool (ȅRT)
Michna E et al.
J Pain Symptom
Manage. 2004

ǹĲȠȝȚțȩ ȚıĲȠȡȚțȩ İȟȐȡĲȘıȘȢ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȩ ȡȠĳȓȜ

ȋĮȝȘȜȩȢ țȓȞį
1-3
ȂȑĲȡȚȠȢ țȓȞį
4-7
ȊȥȘȜȩȢ țȓȞį
>8

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĮİȟȐȡĲȘıȘȢ

±ȂİșĮįȩȞȘ

Ń
Ń
Ń
Ń
Ń

ǹȖȦȞȚıĲȒȢ ȝ-ȣȠįȠȤȑȦȞ
ȂĮțȡȐ įȚȐȡțİȚĮ įȡȐıȘȢ (16.5 ȫȡİȢ)
ǹıĲĮșȒȢ ĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒ, ıȣȞȑȡȖİȚĮ
īȚĮ ĮİȟȐȡĲȘıȘ (80-120mg/ȘȝȑȡĮ)
ȋȡȩȞȚȠ ȩȞȠ (4Ǧ30mg/4-6ȫȡİȢ)

±ǺȠȣȡİȞȠȡĳȓȞȘ

Ń ȂİȡȚțȩȢ ĮȖȦȞȚıĲȒȢ ȝ-ȣȠįȠȤȑȦȞ
Ń ǿıȤȣȡȒ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ įȡȐıȘ, ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢ ȩȞȠȢ,
ȤȡȩȞȚȠȢ ȩȞȠȢ (İȚșȑȝĮĲĮ ȕȠȣȡİȞȠȡĳȓȞȘȢ)
Ń ǹİȟȐȡĲȘıȘ (ȣȠȖȜȫııȚĮ įȚıțȓĮ, suboxone)

53

54

ȈȣȞȠȜȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ

ȅ ȤȡȩȞȚȠȢ ȩȞȠȢ ıİ ȤȡȒıĲİȢ
ȠȣıȚȫȞ ȣȠșİȡĮİȪİĲĮȚ

ȅ ȤȡȩȞȚȠȢ ȩȞȠȢ ıİ ȤȡȒıĲİȢ ȠȣıȚȫȞ
ıİ ȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮİȟȐȡĲȘıȘȢ

± ǹıșİȞȒȢ

±ǼȘȡİȐȗİȚ

ĮȡȞȘĲȚțȐ ĲȘ șİȡĮİȓĮ ȝİ
ȣȠțĮĲȐıĲĮĲĮ

Ń ȈĲȓȖȝĮ, ĳȩȕȠȢ ȖȚĮ ȣȠĲȡȠȒ, ȣȠșİȡĮİȓĮ
Ń ǹȩȡȡȚȥȘ, ȤȜİȣĮıȝȩȢ
± īȚĮĲȡȩȢ

Ń ǱȖȞȠȚĮ, ȑȜȜİȚȥȘ İțĮȓįİȣıȘȢ, ĳȩȕȠȢ
± ȈȪıĲȘȝĮ

Ń
Ń
Ń
Ń

ȣȖİȓĮȢ

?

±ǼȞȚıȤȪİȚ

ǲȜȜİȚȥȘ ıȣȞĲȠȞȚıȝȠȪ
ȃȠȝȚțȑȢ țȣȡȫıİȚȢ
ǻȣıțȠȜȓİȢ ıȣȞĲĮȖȠȖȡȐĳȘıȘȢ
ǲȜȜİȚȥȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ĳĮȡȝȐțȦȞ

ĲȘȞ ĳȣıȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ

ĲȘȞ ĮȡȐȞȠȝȘ ȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ
ĲȘȞ ȣȠĲȡȠȒ

±ǼȣȞȠİȓ

55

56

Comorbid Drug Abuse and Mental Illness
A Research Update from the National Institute on Drug Abuse — October 2007

57

58

ȅ ĮıșİȞȒȢ ıİ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ
ȣȠĲȡȠȒ
±Abuse

Liability of Prescription Opioids
Compared to Heroin in MorphineMaintained Heroin Abusers

±

±ȈȘȝİȓĮ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ- ıĲȑȡȘıȘȢ
Ń ȁȘșĮȡȖȚțȒ Ȓ İȚșİĲȚțȒ ıȣȝİȡȚĳȠȡȐ.
Ń ǿįȡȫĲĮȢ, ȡȓȖȠȢ, ȝȪıȘ, ȡȚȞȩȡȡȠȚĮ.
Ń ȃĮȣĲȓĮ, ȑȝİĲȠȢ, įȚȐȡȡȠȚĮ.

Sandra D Comer*,1,2, Maria A Sullivan1,2, Robert A Whittington3,
Suzanne K Vosburg1,2 an William J Kowalczyk1,2

±ȅȣȡȠȜȘȥȓĮ
±Neuropsychopharmacology

(2008) 33,

±ǼȚțȠȚȞȦȞİȓıĲİ

ȝİ ȥȣȤȓĮĲȡȠ
: ȕİȞȗȠįȚĮȗİȓȞİȢ, ȡȠȝİșĮȗȓȞȘ,
carisoprodal (soma)

1179–1191

±ǵȤȚ

59

ƣǔǉǆǎǆǀǓ ǔǆ ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ

60

ƣǔǉǆǎǆǀǓ ǔǆ ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǃǐǖǑǒǆǎǐǒǗǀǎǈǓ

ǹıșİȞİȓȢǍǆ
ıİ Ǎǆǉǂǅǝǎǈ
ȡȩȖȡĮȝȝĮ ȝİșĮįȩȞȘȢ

ȝİȡȚțȫȢ ĮȖȦȞȚıĲȒ ıĲȠȞ muopioid ȣȠįȠȤȑĮ ȝİ ȕȡĮįİȓĮ
ĮȠįȑıȝİȣıȘ
±Ȉİ ȣȠȖȜȫııȚĮ ȝȠȡĳȒ Ȓ ıȚȡȩȚ țȐșİ 23 Șȝ
±ǹȞĮıĲȑȜȜİȚ ĲȘ įȑıȝİȣıȘ ĲȘȢ ȝȠȡĳȓȞȘȢ
ȝȑȤȡȚ țĮȚ 70 ȫȡİȢ
±ǼȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠȞ șİȡĮİȣĲȒ
±ȆȠȜȣĮȡĮȖȠȞĲȚțȒ ĮȞĲȚȝİĲȫȚıȘ….
±ǻȡȐıȘ

ıȚȡȩȚ 80mg İȦȢ 120mg ȐĮȟ ȘȝİȡȘıȓȦȢ
±ǼȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠȞ șİȡĮİȣĲȒ
±ǹȣȟȘȝȑȞȘ ĮȞȠȤȒ ıĲĮ ȠȚȠİȚįȒ
±ȋĮȝȘȜȩĲİȡĮ İȓİįĮ ĮȞȠȤȒȢ ȩȞȠȣ
±Ǿ ıȣȞȒșȘȢ įȩıȘ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ
±50-100% İȚȜȑȠȞ ȠȚȠİȚįȒ
±ȆȠȜȣĮȡĮȖȠȞĲȚțȒ ĮȞĲȚȝİĲȫȚıȘ (ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ,
ȂȈǹĭ, ĲȡĮȝĮįȩȜȘ, İȡȚĳİȡȚțȠȓ ĮȠțȜİȚıȝȠȓ)
±Ȉİ

61
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± Prescription

Drug Use Questionnaire (PDUQ)
Opioid Therapy Questionnaire
± Screener and Opioid Assessment for Patients
with Pain (SOAPP and SOAPP-R)
± Current Opioid Misuse Measure (COMM)
± Pain Medication Questionnaire (PMQ)
± Opioid Risk Tool (ORT)
± Diagnosis, Intractability, Risk and Efficacy
(DIRE)
± Physician

± 653

ĮıșİȞİȓȢ ȝİ İȟȐȡĲȘıȘ ıİ
ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞĮ ȠȚȠİȚįȒ
± 12 İȕįȠȝȐįİȢ ĮȖȦȖȒ ȝİ ȕȠȣȡİȞȠȡĳȓȞȘ –
ȞĮȜȠȟȩȞȘ țĮȚ 12 İȕįȠȝȐįİȢ ĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ȑĲȣȤİ ĮİȟȐȡĲȘıȘ ıİ 49%

63

64

ȆȡȩıșȚĮ ȑȜȚțĮ ȡȠıĮȖȦȖȠȪ
ǼȚțȜȚȞȒȢ ȣȡȒȞĮȢ
ǹȝȣȖįĮȜȘ

ĬĮȜĮȝȠȢ
ȆȡȩıșȚĮ ȑȜȚțĮ
ȡȠıĮȖȦȖȠȪ
ȆȡȩıșȚȠȢ ȝİĲȦȚĮȓȠȢ
ĳȜȠȚȩȢ

65
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ȈȣȞĲĮȖȒȠȣĮȚȫȞĮ

īǼȃǿȀǼȈǹȇȋǼȈ
ȈȊȃȉǹīȅīȇǹĭǾȈǾȈĭǹȇȂǹȀȃ
ǹșȘȞȐ ȀȠȜȠĲȠȪȡĮ ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȩȖȠȢ
ǻ/ȞĲȡȚĮ ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȚțȠȪ ȉȝȒȝĮĲȠȢ & ȂȠȞȐįĮȢ ȆȩȞȠȣ
ī. ȃ. ǼȜİȣıȓȞĮȢ «ĬȡȚȐıȚȠ»
ǻȡȩȖȘȖȘ

ȭɓɋɒȽɀɛ

ȯɎɍɖɏɚɘɐɄȽɋȽɀɏȽɔɛɑ

ȢɀɏȽɎɒɛɂɋɒɍɉɛɒɍɓɇȽɒɏɍɠ,
ɍɁɍɋɒɇəɒɏɍɓ,ɈɒɄɋɇəɒɏɍɓ Ɏɏɍɑɒɍ
ɔȽɏɊȽɈɍɎɍɇɟɀɇȽɒɄɁɇəɅɂɐɄ ɂɋɟɑɔȽɏɊəɈɍɓ
ɛɇȽɒɏɇɈɍɠȾɍɄɅɛɊȽɒɍɑ ɊɂɐɈɍɎɟɒɄ
ɅɂɏȽɎɂɜȽɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ
 ȠɎɜɐɄɊɍɚɀɀɏȽɔɍɊɂɂɓɅɠɋɂɑ ɋɍɊɇɈɚɑɟɉɘɋ
ɟɐɘɋɂɋɚɖɍɋɒȽɇȫ.ȟ.121/2008
 ȫɏɍɔɍɏɇɈɚɑɈȽɇɒɄɉɂɔɘɋɇɈɚɑɍɁɄɀɜɂɑ,ɟɎɘɑ
ɂɎɜɐɄɑɈȽɇɇȽɒɏɇɈɚɑɍɁɄɀɜɂɑɂɋɒɟɑ
ɋɍɐɍɈɍɊɂɜɘɋ/ɈɉɇɋɇɈɣɋɚɖɍɓɋɒɇɑɜɁɇɂɑ
ɓɎɍɖɏɂɣɐɂɇɑɈȽɇɒɄɋɜɁɇȽɋɍɊɇɈɛɂɓɅɠɋɄ.



ȥȽɋɟɋɂɑɍɏɅɛɑɐɓɋɒȽɀɍɀɏəɔɄɐɄɑ

ȣɄɗɎɏɡɘɕɋɇɡɘ
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ϭ͘ɇʘʍʏʊɌɳʌʅɲʃʉ
Ϯ͘ɇʘʍʏɼɷʊʍɻ;ɷʉʍʉʄʉɶʀɲͬʅʉʆɳɷɲͿ
ϯ͘ɇʘʍʏʊɷʉʍʉʄʉɶɿʃʊ ʍʖɼʅɲͬʖʌʉʆɿʃɳ
ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ
ϰ͘ɇʘʍʏʉʀʉɷʉʀʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
ϱ͘ɇʘʍʏɼʅʉʌʔɼ
ϲ͘ɇʘʍʏɼɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʃɷʉʍɻʎ
ϳ͘ɇʘʍʏɼɷɿɳʌʃɸɿɲɽɸʌɲʋɸʀɲʎ
ϴ͘ɇʘʍʏɼɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʉʐɲʍɽɸʆʉʑʎ
ϵȴɿʃɲʀʘʅɲʏʉʐɲʍɽɸʆʉʑʎʆɲɲʌʆɻɽɸʀʏɻ
ɽɸʌɲʋɸʀɲ

ȫɏɍɒɂɏȽɇɟɒɄɒȽɐɂɔəɏɊȽɈȽɊɂȽɎɍɁɂɁɂɇɀɊɚɋɄ
ȽɎɍɒɂɉɂɐɊȽɒɇɈɟɒɄɒȽɈȽɇȽɐɔəɉɂɇȽ(ɈɉɇɋɇɈɛ
ɂɊɎɂɇɏɜȽ).
ȮȽɋɚȽɔəɏɊȽɈȽɎɏɍɒɇɊɍɠɋɒȽɇɊɟɋɍɂəɋɐȽɔɣɑ
ɓɎɂɏɚɖɍɓɋɚɋȽɋɒɇɒɘɋɛɁɄɓɎȽɏɖɟɋɒɘɋ.
ȮɍɔəɏɊȽɈɍɎɏɚɎɂɇɋȽɂɜɋȽɇɈȽɒəɉɉɄɉɍɀɇȽɒɍɋ
ȽɐɅɂɋɛ.
ȢɈȽɒȽɉɉɄɉɟɒɄɒȽȽɔɍɏəɐɒɇɑȽɋɒɂɋɁɂɜɌɂɇɑ (Ɏ.ɖ.
ɈɠɄɐɄ,ɀȽɉɍɓɖɜȽ,ɋɂɔɏɇɈɛȽɋɂɎəɏɈɂɇȽ,ɎȽɇɁɇə,
ȽɉɉɂɏɀɜȽ,ɈɉɎ),ɒɇɑȽɉɉɄɉɂɎɇɁɏəɐɂɇɑ ɈȽɇɒɄ
ɁɇȽɅɚɐɇɊɄɊɍɏɔɛ(ɎȽɇɁɇə,ɒɏɜɒɄɄɉɇɈɜȽ).
ȮɍɈɟɐɒɍɑɅɂɏȽɎɂɜȽɑɈȽɇɈɓɏɜɘɑɄȽɋȽɉɍɀɜȽ
Ɉɟɐɒɍɓɑ/ɍɔɚɉɍɓɑ(risk/benefit ratio)ɂɋɟɑɔȽɏɊəɈɍɓ
ɈȽɇɄɁɍɐɍɉɍɀɇɈɛ ɊɍɏɔɛɎɏɚɎɂɇɋȽȽɎɍɒɂɉɍɠɋ
ɂɎɇɎɉɚɍɋɈɏɇɒɛɏɇɍɂɎɇɉɍɀɛɑ.








•ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽ
•ȪɋɍɊȽɒɂɎɣɋɓɊɍȽɐɅɂɋɍɠɑ
•ȟɇəɀɋɘɐɄ
•ȤȽɒɏɇɈɛɍɁɄɀɜȽ
•ȟɇəɏɈɂɇȽɅɂɏȽɎɂɜȽɑ
•ȭɒɍɇɖɂɜȽɇȽɒɏɍɠ(ȪɋɍɊȽɒɂɎɣɋɓɊɍ,
ɒɄɉɚɔɘɋɍɂɎɇɈɍɇɋɘɋɜȽɑ)
•ȯɎɍɀɏȽɔɛɈȽɇɐɔɏȽɀɜɁȽ

ȦɌɒɎɏɦȳɚɒəɄɇɔɐɦɇɎɔ
y ȶɧɐɐɔɔɈɋɇɎɪɒȦȰȶ,SPC(Summary
Product)
y Characteristics Ǧ EMEA
y ȣɎɅɐɣɄȶɄɖɑɄɏɔɐɔɇɣɄɘǦ ȩɉɖɄɕɉɚəɎɏɢɘ
y ȥɎɉɚɌɧɒɗɉɎɘȥɎɄɈɎɏəɧɔɚǦ ȰȲȩȨ
ȦȱȪȬȰȤȨ
y

 ȢɐɓɋɇɐɒɣɊɂɋɄɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛɁɟɐɄ

ɂɜɋȽɇɐɓɋɛɅɘɑɂɎȽɏɈɛɑ.ȪɇɁɟɐɂɇɑ
ɂɌȽɒɍɊɇɈɂɠɍɋɒȽɇɎ.ɖ.ɟɒȽɋɐɓɋɓɎəɏɖɍɓɋ
ɋɍɐɛɊȽɒȽɛɐɓɀɖɍɏɄɀɍɠɋɒȽɇ əɉɉȽ
ɔəɏɊȽɈȽ.
 ȠɋɄɊɚɏɘɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑɈȽɇ
ɂɌɛɀɄɐɄɊɂȽɎɉəɉɟɀɇȽɒɘɋɈɠɏɇɘɋ
ɐɄɊɂɜɘɋɎɍɓȽɔɍɏɍɠɋɒɍɔəɏɊȽɈɍ(Ɏ.ɖ.
ȽɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒȽɒɍɓɔȽɏɊəɈɍɓ,
ȽɋɂɎɇɅɠɊɄɒɂɑɂɋɚɏɀɂɇɂɑ,ɍɁɄɀɜɂɑ
ɉɛɗɄɑ,ɎɏɍɂɇɁɍɎɍɇɛɐɂɇɑ,ɈɉɎ).

ȫȽɏȽɈɍɉɍɠɅɄɐɄ ɒɄɑɅɂɏȽɎɂɜȽɑ

ɈȽɇɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄȽɎɍɒɓɖɜȽɑ
ɂɎȽɋɂɈɒɜɊɄɐɄɒɘɋɔȽɏɊəɈɘɋ,ɒɘɋ
Ɂɟɐɂɘɋ,ɒɄɑɐɘɐɒɛɑɉɛɗɄɑȽɉɉə
ȽɈɟɊȽɁɇəɀɋɘɐɄɑɈȽɇɒɄɑ
ɁɇəɀɋɘɐɄɑ.
Ń ȟɇȽɈɍɎɛɒɍɓɔȽɏɊəɈɍɓɐɂ
ȽɎɍɒɓɖɜȽɛȽɎɍɅɂɏȽɎɂɜȽ.
Ń ȫɏɍɐɍɖɛɐɒȽɔəɏɊȽɈȽɎɍɓ
ȽɎȽɇɒɍɠɋɐɒȽɁɇȽɈɛɊɂɜɘɐɄɒɄɑ
ɁɟɐɄɑ.

ȫɄəɋɇɔɖɣɄɕɠɌɋɗɋɘ
 ȴɔICD– ɉɣɒɄɎȥɎɉɌɒɢɘȳəɄəɎɗəɎɏɢ

ȴɄɓɎɒɦɑɋɗɋəɟɒȢɗɌɉɒɉɎɪɒɏɄɎ
ȳɚɒɄɛɪɒȱɖɔɅɐɋɑɠəɟɒȵɇɉɣɄɘ,10ɋ
ȢɒɄɌɉɪɖɋɗɋ(ICDǦ10)ɉɣɒɄɎɑɎɄ
ɏɟɈɎɏɔɕɔɣɋɗɋəɟɒɄɗɌɉɒɉɎɪɒ,
ɗɚɑɕəɟɑɠəɟɒ,ɕɄɌɔɐɔɇɎɏɪɒ
ɉɚɖɋɑɠəɟɒɏɄɎəɄɉɓɟəɉɖɎɏɪɒɄɎəɎɪɒ
əɖɄɚɑɄəɎɗɑɪɒɢɄɗɌɉɒɉɎɪɒ,ɦɕɟɘ
ɡɝɔɚɒəɄɓɎɒɔɑɋɌɉɣɄɕɦəɔɒȱɄɇɏɦɗɑɎɔ
ȰɖɇɄɒɎɗɑɦȵɇɉɣɄɘ(WHO).

ɃʆʉʅɲʍʀɸʎɌɲʌʅɳʃʘʆ
ɍɻʅɿʃɼɃʆʉʅɲʍʀɲ͗ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʖɻʅɿʃɼ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʏɻʎɷʌɲʍʏɿʃɼʎ͘ȸʖɻʅɿʃɼʉʆʉʅɲʍʀɲ
ɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻȴɿɸɽʆɼȵʏɲɿʌɸʀɲɍɻʅɸʀɲʎ/hW͕
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶŽĨWƵƌĞĂŶĚƉƉůŝĞĚŚĞŵŝƐƚƌǇͿ
ȻɁɁ;/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEŽŶƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌǇEĂŵĞͿ͕
<ʉɿʆʊʖʌɻʍʏɻ ʉʆʉʅɲʍʀɲ͗ɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ɅɲɶʃʊʍʅɿɲɃʌɶɳʆʘʍɻɉɶɸʀɲʎ;ɅɃɉͿʅɸʏɳɲʋʊ
ɲʀʏɻʍɻʏɻʎʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎʃɲɿʅɸʏɳɲʋʊ
ʍʐɺɼʏɻʍɻʃɲɿɹɶʃʌɿʍɻɲʋʊɸɿɷɿʃɼɸʋɿʏʌʉʋɼ
ɸʅʋɸɿʌʉɶʆʘʅʊʆʘʆʏɻʎɅɃɉ

ȵʆʙʍʏɻʆʋʌɳʇɻʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɸʀʏɸ
ʅɸʏɻʆɸʅʋʉʌɿʃɼʉʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐ
ʔɲʌʅɳʃʉʐʋʌɹʋɸɿʉʋʘʍɷɼʋʉʏɸʆɲ
ɶʆʘʌʀɺɸʏɸʏɻʆʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏɻ/EE
ʉʆʉʅɲʍʀɲɶɿɲʏʀʅʊʆʉɹʏʍɿɽɲɹʖɸʏɸ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʍʏɻʆɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ;ɴɿɴʄʀɲ͕ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ͕
ɴɳʍɸɿʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆͿ͘

Ȱʋʄɼʍʐʆʏɲɶɼ
ȢɐɓɊɊɂɒɍɖɛɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑɂɜɋȽɇ25%.ȭɂ
ɔəɏɊȽɈȽɎɍɓɂɋɁɂɜɈɋɓɒȽɇɀɇȽɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɂɑ
ɎȽɅɛɐɂɇɑ(Ɏ.ɖ.ɖɏɟɋɇȽɋɍɐɛɊȽɒȽ)Ʉ
ɐɓɊɊɂɒɍɖɛɊɎɍɏɂɜɋȽɂɜɋȽɇ0%ɛ10%.
ȭɒɄɋɎəɅɄɐɄɊɎɍɏɂɜɋȽɀɏȽɔɒɂɜɊɟɋɍɍ
ɈɘɁɇɈɟɑICD.
ȫɟɐȽɔəɏɊȽɈȽɊɎɍɏɍɠɋɋȽɀɏȽɔɒɍɠɋɐɂɊɜȽ
ɐɓɋɒȽɀɛ;
ȮɏɜȽɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈəɔəɏɊȽɈȽɈȽɇɊɚɖɏɇɁɠɍ
ɈɍɓɒɇəɒɍɈȽɅɚɋȽ,
ɂɈɒɟɑ,ɂəɋɁɄɉɣɐɂɒɂɟɒɇɄɐɓɋɒȽɀɛȽɔɍɏəɐɂ
ɅɂɏȽɎɂɜȽɊɄɋɟɑɛɖɍɏɛɀɄɐɄɊɍɋɍɁɍɐɇɈɣɋ.
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞͲƐǇŶƚĂŐŽŐƌĂĨŝƐŝ͘Őƌͬ

ŶĂƚŽŵŝĐĂůdŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ
ȵʀʆɲɿɻɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʃɲʏɻɶʉʌʀɲʍʏɻʆʉʋʉʀɲɹʖɸɿɸʆʏɲʖɽɸʀɹʆɲ
Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʊʋʌʉʁʊʆ͘dŽ ʍʑʍʏɻʅɲɲʐʏʊɹʖɸɿʋʌʉʏɲɽɸʀɲʋʊʏɻʆ
ɅɲɶʃʊʍʅɿɲɃʌɶɳʆʘʍɻɉɶɸʀɲʎ;Ʌ͘Ƀ͘ɉͿʃɲɿɹʖɸɿʐɿʉɽɸʏɻɽɸʀɲʋʊʏʉʆ
ȵɃɌ͕ʊʋʘʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿɲʋʊʏʉʐʎʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎʃɸʆʏʌɿʃʉʑʎʃɲɿ
ɸɽʆɿʃʉʑʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎʔɲʌʅɳʃʘʆ͘
ɀɸɴɳʍɻʏʉdʉɿɷʌɲʍʏɿʃɹʎʉʐʍʀɸʎɷɿɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸʉʅɳɷɸʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɲʆɲʏʉʅɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʋʉʐɷʌʉʐʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʅɸʏɿʎ
ʖɻʅɿʃɹʎ͕ʔɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɹʎʏʉʐʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͘
Ɉʉdɹʖɸɿɷɸʆɷʌʉɸɿɷɼɷʉʅɼʋɹʆʏɸɸʋɿʋɹɷʘʆ͕ɷɿɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲʎɲʌʖɿʃɳ
ʏɿʎɷʌɲʍʏɿʃɹʎʉʐʍʀɸʎʍɸϭϰʃʑʌɿɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʉɿʉʋʉʀɸʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ʃɲɿʏʉʋʌʙʏʉɸʋʀʋɸɷʉ͕ʏʉʉʋʉʀʉɲʔʉʌɳʍʏʉɲʆɲʏʉʅɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʋʉʐ
ɲʍʃɸʀɷʌɳʍɻʏʉʔɳʌʅɲʃʉ͘Ɉʉɷɸʑʏɸʌʉɸʋʀʋɸɷʉɲʔʉʌɳʍʏɻ
ʔɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɼͬɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͕ʏʉʏʌʀʏʉʃɲɿʏʉ
ʏɹʏɲʌʏʉʍʏɻʖɻʅɿʃɼͬʔɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɼͬɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʐʋʉʉʅɳɷɲʃɲɿʏʉ
ʋɹʅʋʏʉʍʏɻɷʌɲʍʏɿʃɼʉʐʍʀɲ͘
ȱɄɖɠɈɉɎɇɑɄ:C03CA01Cardiovascularsystem/ Diouretics/
HighǦCeilingDiouretics/ Soulfonamides/ Furosemide

ȠɊɎɍɏɇɈɛȪɋɍɊȽɐɜȽ:ȮɍɂɊɎɍɏɇɈɟɐɛɊȽɒɍɓɎɏɍɝɟɋɒɍɑ.
ȟɇɚɎɂɒȽɇȽɎɟɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɓɑɈȽɋɟɋɂɑɎɍɓɁɇȽɐɔȽɉɜɃɍɓɋ
ɒɄɊɄɎȽɏȽɎɉəɋɄɐɄɒɍɓȽɐɅɂɋɍɠɑ,ȽɉɉəɈȽɇɒɄɊɄɐɠɀɖɓɐɄ
ɊɂɒȽɌɠɒɘɋɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈɣɋɇɁɇɍɐɈɂɓȽɐɊəɒɘɋ.
ȞɂɋɟɐɄɊȽ ɔəɏɊȽɈȽ(generics):ȮȽɔəɏɊȽɈȽɒɘɋɍɎɍɜɘɋ
ɚɉɄɌɂɒɍɁɜɎɉɘɊȽɂɓɏɂɐɇɒɂɖɋɜȽɑ.
ȧɂəɉɉɄɂɊɎɍɏɇɈɛɍɋɍɊȽɐɜȽ(branded generics)ɛɊɂ
ɈɍɇɋɟɖɏɄɐɒɄɍɋɍɊȽɐɜȽ(generics).
ȮȽȠɉɉɄɋɇɈəȽɋɒɜɀɏȽɔȽȽɎɍɒɂɉɍɠɋɒɍ10%ɒɄɑɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɛɑ
ȽɀɍɏəɑɈȽɇɂɜɋȽɇbranded generics ɁɄɉȽɁɛɁɄɉȽɁɛ,ȽɋɒɜɀɏȽɔȽ
ɊɂɂɊɎɍɏɇɈɟɐɛɊȽ.
 ȫȽɏȽɁɂɜɀɊȽɒȽ:ȭɇɒȽɉɍɎɏəɊɄ Ǧ SSRI
 Lasix:ȰɍɓɏɍɐɂɊɜɁɄ – ȟɇɍɓɏɄɒɇɈɟ/
 Losec, Elcotheran, Elkostop, Lanex: ȅȝİȡĮȗȩȜȘ
Chlorpromazine-Largactil: ȨɂɓɏɍɉɄɎɒɇɈɟ

ȴʊʍɸɿʎ͗
ʋʌɲʃʏɿʃʉʀʏʌʊʋʉɿʅɹʏʌɻʍɻʎ
ɇɸʋʉʄʄɹʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʉʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎɷʊʍɻʎɶʀʆɸʏɲɿ
ʅɸʏɻɴʉɼɽɸɿɲʋʌɲʃʏɿʃʙʆʅɹʍʘʆ͕ʊʋʘʎʉɿʍʏɲɶʊʆɸʎ͕ʏɲ
ʃʉʐʏɲʄɳʃɿɲʃʄʋ͘
ȶʏʍɿ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻʊʏɿ͗
ϭŵůʑɷɲʏʉʎсϮϬʍʏɲɶʊʆɸʎ;ϭʍʏɶсϬ͕ϬϬϱŵůͿ
ϭŵůɴɳʅʅɲʏʉʎсϰϬʍʏɲɶʊʆɸʎ
ϭŵůɲɿɽɸʌɿʃʉʑ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎсϵϬʍʏɲɶʊʆɸʎ
ϭʃʉʐʏɳʄɿɶʄʐʃʉʑсϱŵů
ϭʃʉʐʏɳʄɿʍʉʑʋɲʎсϭϬŵů

RFXOXVVLQLVWHU
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s
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capsula
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KPɡUD
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VWDJɦQH9

sol.

solutio

solution

GLɠOXPD

h.

hora
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ɪUD

tab.

tabella

tablet

GLVNɣR

h.s.

horasomni atbedtime

SULQ WKQ NDWɠNOXVK

t.i.d.

ter indie

threetimesaday WUHL9 IRUɡ9 KPHUKVɣZ9

ung.

unguentum

ointment

DORLIɢ

asdirected

ɦSZ9 NDTRUɣ]HWDL

o.d.

oculus

righteye

GH[Lɦ9 RITDOPɦ9

o.h.

dexter

everyhour

DQɠɪUD

o.s.

omnihora

lefteye

DULVWHUɦ9 ɔɛɌɄɐɑɦɘ

ȭɔɖɛɡɘȶɄɖɑɠɏɟɒ

ʌȡȠȢĲȠĳĮȡȝĮțȠʌȠȚȩȖȚĮĲȘįȚȐșİıȘ
İȞȩȢĳĮȡȝȐțȠȣȒȚĮĲȡȚțȠȪȕȠȘșȒȝĮĲȠȢ
ȝİıțȠʌȩĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ

Ȇ¨

ȰɈɔɣɝɔɖɢɇɋɗɋɘəɟɒɛɄɖɑɠɏɟɒ
ȳɚɗəɋɑɄəɎɏɢȷɔɖɢɇɋɗɋ
Per os ɄɕɦəɔɗəɦɑɄ
Ȣɕɐɢ,ɔɎɏɔɒɔɑɎɏɢ,ɇɉɒɎɏɠɄɗɛɄɐɢɘ(ɈɎɗɏɣɄ,ɏɄɞɠɏɎɄ,ɚɇɖɠ
ɈɎɄɐɧɑɄəɄ).
ȶɠɖɑɄɏɄɕɔɚɄɕɔɖɖɔɛɔɧɒəɄɎɏɄɐɠɄɕɦəɔȤȦȳ,ɑɕɔɖɔɧɒɒɄ
ɝɔɖɋɇɋɌɔɧɒɑɉɛɄɇɋəɦ(ɦəɄɒɉɖɉɌɣɊɔɚɒəɔȤȦȳ),Ʉɐɐɠ
ɑɕɔɖɔɧɒɒɄɝɔɖɋɇɋɌɔɧɒɏɄɎɗɉɠɈɉɎɔɗəɔɑɠɝɎ(ɦəɄɒ
ɄɕɉɒɉɖɇɔɕɔɎɔɧɒəɄɎɄɕɦəɄɡɒɊɚɑɄɕ.ɝ.ɕɉɒɎɏɎɐɣɒɉɘ).
ȴɄɑɉɎɔɒɉɏəɢɑɄəɄɉɣɒɄɎɄɖɇɢɈɖɠɗɋ,ɑɉɖɎɏɠ
ɄɕɉɒɉɖɇɔɕɔɎɔɧɒəɄɎɕɝɎɒɗɔɚɐɣɒɋɗəɔȤȦȳɕ.ɝ.Ɏɒɗɔɚɐɣɒɋ,ɢ
ɈɉɒɄɕɔɖɖɔɛɔɧɒəɄɎɏɄɐɠɕ.ɝ.əɔɚɅɔɏɔɚɖɄɖɣɒɋ,ɢɡɝɔɚɒ
ɠɗɝɋɑɋɔɗɑɢɏɄɎɕɖɦɏɐɋɗɋɏɄɎɉɑɡəɔɚ),ɉɖɉɌɣɊɔɚɒ
ɇɉɧɗɋ(ɒɄɚəɣɄɘɢəɔɗəɔɑɠɝɎɕ.ɝ.ɄɗɕɎɖɣɒɋ,ɢɝɖɟɑɄəɣɊɔɚɒəɄ
ɈɦɒəɎɄ.

ut dict. ut dictum

ȫȢȴȨȤȰȲȪȦȳȶȢȲȭȢȫȰȴȦȷȮȪȫȹȮȭȰȲȶȹȮ
ȭɔɖɛɡɘɇɎɄɗɚɗəɋɑɄəɎɏɢɝɔɖɢɇɋɗɋ
ȢɕɦəɔɗəɦɑɄ[ɈɎɄɐɧɑɄəɄ,ɉɒɄɎɟɖɢɑɄəɄ,ɗɎɖɦɕɎɄ,ɈɎɗɏɣɄ
(ɉɒəɉɖɔɈɎɄɐɚəɠ ɅɖɄɈɉɣɄɘɄɕɔɈɡɗɑɉɚɗɋɘ)ɏɦɒɉɎɘ ɏɠɞɔɚɐɉɘ]
ȵɕɔɇɐɪɗɗɎɄ(ɈɎɗɏɣɄ,ɄɉɖɔɐɧɑɄəɄ),
ȢɕɦəɔɔɖɌɦ(ɚɕɦɌɉəɄ)
ȦɎɗɕɒɉɦɑɉɒɄ(ɄɡɖɎɄ,Ʉəɑɔɣ)
ȦɒɡɗɉɎɘ (ɚɕɔɈɦɖɎɉɘ,ɉɒɈɔɑɚɎɏɡɘ,ɉɒɈɔɛɐɡɅɎɉɘ,ɡɇɝɚɗɋ)
ȭɔɖɛɡɘɇɎɄəɔɕɎɏɢɝɖɢɗɋ
ȥɡɖɑɄ(ɄɐɔɎɛɡɘ,ɏɖɡɑɉɘ,ɕɐɧɑɄəɄ,ɛɚɖɠɑɄəɄ)
ȢɎɗɌɋəɢɖɎɄɦɖɇɄɒɄ(ɏɔɐɐɧɖɎɄ/ɄɐɔɎɛɡɘ,ɟəɎɏɡɘ ɗəɄɇɦɒɉɘ,
ɖɎɒɎɏɡɘɗəɄɇɦɒɉɘ)
ȢɕɦəɔɗəɦɑɄɇɎɄəɔɕɎɏɢɝɖɢɗɋ(ɈɎɗɏɣɄ,ɑɣɇɑɄəɄ)
ȢɕɦəɔɔɖɌɦɇɎɄəɔɕɎɏɢɝɖɢɗɋ(ɚɕɦɌɉəɄ,ɉɒɡɑɄəɄ)
ȫɔɐɕɎɏɢɝɖɢɗɋ (ɈɎɗɏɣɄ,ɏɔɐɕɎɏɠɈɎɗɏɣɄ,ɏɖɡɑɄ)
ȦɎɗɕɒɔɢɇɎɄəɔɕɎɏɢɈɖɠɗɋ(ɄɉɖɔɊɦɐɉɘ,ɏɦɒɉɎɘ)

ȦɒɈɔɛɐɡɅɎɄɝɔɖɢɇɋɗɋ(Ȧȶ,IV)
ȺɑɉɗɋɈɖɠɗɋɑɕɔɖɉɣɉɧɏɔɐɄɗɉɈɖɠɗɋ,ɋɈɦɗɋɒɄ
ɕɖɔɗɄɖɑɔɗəɉɣɗɝɡɗɋɑɉəɔɄɕɔəɡɐɉɗɑɄ,ɈɎɄəɋɖɔɧɒəɄɎɗəɄɌɉɖɠ
ɉɕɣɕɉɈɄəɔɚɛɄɖɑɠɏɔɚɗəɔɄɣɑɄ,ɄɕɔɛɉɧɇɉəɄɎɔɑɉəɄɅɔɐɎɗɑɦɘ
ɕɖɪəɋɘɈɎɦɈɔɚ,ɑɕɔɖɔɧɒɒɄɝɔɖɋɇɋɌɔɧɒɗɉɄɗɌɉɒɢɕɔɚɈɉɒ
ɡɝɉɎəɎɘɄɎɗɌɢɗɉɎɘəɔɚ.
ȭɉɎɔɒɉɏəɢɑɄəɄəɋɘȦ.ȶ.ɝɔɖɢɇɋɗɋɘɉɣɒɄɎɦəɎəɄɈɚɗɠɖɉɗəɄ
ɄɕɔəɉɐɡɗɑɄəɄɉɣɒɄɎɈɧɗɏɔɐɔɒɄɄɒəɎɗəɖɄɛɔɧɒ,ɇɎɄɕɄɖɠɈɉɎɇɑɄ
əɔɓɎɏɦəɋəɄɉɠɒɋɡɒɉɗɋɇɣɒɉɎɕɔɐɧɇɖɢɇɔɖɄ.

ȦɒɈɔɑɚɤɏɢ(Ȧȭ,Ȫȭ)
ȨɄɕɔɖɖɦɛɋɗɋɉɣɒɄɎɇɖɢɇɔɖɋɐɦɇɟɉɏəɉəɄɑɡɒɋɘɄɇɇɉɣɟɗɋɘ.
ȶɠɖɑɄɏɄɗɉɑɔɖɛɡɘdepot (ɕ.ɝ.ɔɖɑɦɒɉɘɗɉɉɐɄɎɪɈɋ
ɈɎɄɐɧɑɄəɄ).
ȳɉɦɐɉɘəɎɘɉɒɡɗɎɑɉɘɑɔɖɛɡɘəɟɒɛɄɖɑɠɏɟɒɄɕɄɎəɉɣəɄɎɚɞɋɐɢ
ɄɕɔɗəɉɣɖɟɗɋəɦɗɔɣɈɎɟɒəɟɒɑɔɖɛɪɒɦɗɔɏɄɎəɟɒɝɪɖɟɒ
ɉɒəɦɘəɟɒɔɕɔɣɟɒɕɄɖɄɗɏɉɚɠɊɔɒəɄɎ.
ȻɐɉɇɝɔɘɄɒɠɕəɚɓɋɘɕɚɖɉəɔɇɦɒɟɒɔɚɗɎɪɒɗɉɏɠɌɉɕɄɖəɣɈɄ
ɕɄɖɄɇɟɇɢɘ.

ȦɎɗɕɒɔɡɘ
ȦɒɈɔɄɖəɋɖɎɄɏɢ ɝɔɖɢɇɋɗɋ(ȦȢ,IȢ)
ȭɋɗɚɒɢɌɋɘ,ɄɐɐɠɡɝɉɎəɔɕɐɉɔɒɡɏəɋɑɄəɋɘɡɇɝɚɗɋɘ
ɗɉɗɚɇɏɉɏɖɎɑɡɒɔɗəɦɝɔɑɉɇɠɐɋɘɗɚɇɏɡɒəɖɟɗɋɘ(ɗɉɦɇɏɔɚɘ,
ɄɇɇɉɎɔɈɎɄɗəɄɐəɎɏɠɗəɔɗɧɒɈɖɔɑɔRaynaud’s ɗəɋ
ɅɖɄɝɎɦɒɎɔ ɢɏɉɖɏɎɈɎɏɢ ɄɖəɋɖɣɄ).ȳɕɠɒɎɄɝɖɋɗɎɑɔɕɔɎɔɧɑɉɒɋ.

ȵɕɔɈɦɖɎɄ(ȵȢ,SC)
ȻɒɉɗɋɗəɔɒɎɗəɦɏɠəɟɄɕɦəɔɈɡɖɑɄ.ȨɄɕɔɖɖɦɛɋɗɋɕɔɎɏɣɐɐɉɎ
ɄɒɠɐɔɇɄɑɉəɄɡɏɈɔɝɄ,ɉɒɪɋɈɖɠɗɋɑɕɔɖɉɣɒɄɉɒɎɗɝɚɌɉɣɑɉ
əɔɕɎɏɢɄɧɓɋɗɋəɋɘɌɉɖɑɔɏɖɄɗɣɄɘɏɄɎɑɉɄɇɇɉɎɔɈɎɄɗəɄɐəɎɏɠ
(ɉɓɄɗɌɡɒɋɗɋɉɠɒəɔɛɠɖɑɄɏɔɉɣɒɄɎɗɉɑɔɖɛɢɉɒɄɎɟɖɢɑɄəɔɘ).
ȵɕɔɈɔɖɣɟɘɑɕɔɖɔɧɒ ɒɄəɔɕɔɌɉəɋɌɔɧɒpellets (ɑɎɏɖɠɈɎɗɏɣɄ
ɅɖɄɈɉɣɄɘɄɕɉɐɉɚɌɡɖɟɗɋɘ)ɕ.ɝ.Ɏɒɗɔɚɐɣɒɋ

ȴɔɕɐɉɔɒɡɏəɋɑɄɄɚəɢɘəɋɘɔɈɔɧɉɣɒɄɎɋɇɖɢɇɔɖɋɄɕɔɖɖɦɛɋɗɋ.
ȷɖɋɗɎɑɔɕɔɎɉɣəɄɎɗəɋɇɉɒɎɏɢɄɒɄɎɗɌɋɗɣɄ,ɗəɋɌɉɖɄɕɉɣɄəɔɚ
ɠɗɌɑɄəɔɘ,ɗəɋɒɗəɋɌɄɇɝɎɏɢ ɏɖɣɗɋ(ɒɎəɖɪɈɉɘɄɑɧɐɎɔ)ɏɄɎɗɉ
ɠɐɐɉɘɕɒɉɚɑɔɒɎɏɡɘɕɄɌɢɗɉɎɘ(ɏɔɖəɎɏɔɗəɉɖɔɉɎɈɢ,
ɅɖɔɇɝɔɈɎɄɗəɄɐəɎɏɠ,ɄɒəɎɅɎɔəɎɏɠ).

ȦɎɈɎɏɡɘɔɈɔɣɝɔɖɢɇɋɗɋɘ
ȦɒɈɔɒɉɚɖɟɒɎɏɠ
ȨɔɈɦɘɄɚəɢɄɛɔɖɠɝɔɖɢɇɋɗɋɗəɔɒɉɧɖɔɑɉɗəɦɝɔəɔɒ
ɄɕɔɏɐɉɎɗɑɦəɋɘɄɇɟɇɎɑɦəɋəɄɘ(ɕ.ɝ.ɝɔɖɢɇɋɗɋ Ʉɐɏɔɦɐɋɘɒɉɧɖɔ
ɇɎɄəɋɒɄɒəɎɑɉəɪɕɎɗɋəɋɘɒɉɚɖɄɐɇɣɄɘəɔɚəɖɎɈɧɑɔɚ).

ȦɒɈɔɕɉɖɎəɔɒɄɤɏɠ
ȨɔɈɦɘɄɚəɢɉɣɒɄɎɇɖɢɇɔɖɋɐɦɇɟəɋɘɌɉɖɑɔɏɖɄɗɣɄɘ,əɔɚɚɇɖɔɧ
ɕɉɖɎɅɠɐɐɔɒəɔɘɏɄɎəɋɘɉɏəɉəɄɑɡɒɋɘɄɇɇɉɣɟɗɋɘ əɔɚ
ɕɉɖɎəɦɒɄɎɔɚ.ȪɈɎɄɣəɉɖɄɝɖɢɗɎɑɋɇɎɄɝɔɖɢɇɋɗɋɛɄɖɑɠɏɟɒɗɉ
ɅɖɡɛɋɏɄɎɑɎɏɖɠɊɪɄ.

ȦɕɎɗɏɐɋɖɣɈɎɔɘǦEpidural,ȦɒɈɔɖɄɝɎɄɣɄ ɢ
ȵɕɄɖɄɝɒɔɉɎɈɢɘǦ Intrathecal,ȦɒɈɔɏɔɎɐɎɄɏɢ ɝɔɖɢɇɋɗɋ
ɗəɔɒɉɇɏɡɛɄɐɔǦ Intracerebroventricular
ȰɎɔɈɔɣɄɚəɔɣɉɕɎəɖɡɕɔɚɒəɋɒɄɕɉɚɌɉɣɄɘɝɔɖɢɇɋɗɋəɟɒ
ɛɄɖɑɠɏɟɒɗəɔȫȮȳ.ȨɉɕɎɗɏɐɋɖɣɈɎɔɘ ɝɖɋɗɎɑɔɕɔɎɉɣəɄɎɏɚɖɣɟɘ
ɇɎɄəɋɝɔɖɢɇɋɗɋɄɒɄɐɇɋəɎɏɪɒɢɄɒɄɎɗɌɋəɎɏɪɒɗəɔɒəɔɏɉəɦ
ɕɖɔɉɇɝɉɎɖɋəɎɏɠ ɏɄɎɑɉəɉɇɝɉɎɖɋəɎɏɠ.

ȴɔɕɎɏɢȷɔɖɢɇɋɗɋ
ȥɡɖɑɄ
ȨɔɈɦɘɄɚəɢɝɖɋɗɎɑɔɕɔɎɉɣəɄɎɇɎɄəɋɌɉɖɄɕɉɣɄəɋɘɄɏɑɢɘ,ɇɎɄəɋɒ
ɞɟɖɣɄɗɋ,ɇɎɄəɔɕɎɏɡɘɛɐɉɇɑɔɒɡɘɏɄɎɔɎɗɚɒɢɌɉɎɘɑɔɖɛɡɘ
ɗɏɉɚɄɗɑɠəɟɒɉɣɒɄɎɄɐɔɎɛɡɘ,ɏɖɡɑɉɘɏɄɎɇɡɐɉɘ.
ȴɔɈɡɖɑɄɑɉɐɧɗɋɐɦɇɟɉɇɏɄɚɑɠəɟɒɕɐɋɇɪɒɝɠɒɉɎəɎɘ
ɕɖɔɗəɄəɉɚəɎɏɡɘəɔɚɎɈɎɦəɋəɉɘɟɘɛɖɄɇɑɔɧɏɄɎɉɣɒɄɎ
ɈɚɒɄəɢɋɗɚɗəɋɑɄəɎɏɢɄɕɔɖɖɦɛɋɗɋəɟɒɈɖɄɗəɎɏɪɒɔɚɗɎɪɒ,ɔɎ
ɔɕɔɣɉɘɑɕɔɖɔɧɒɒɄɔɈɋɇɢɗɔɚɒɏɄɎɗɉəɔɓɎɏɦəɋəɄ.

ȰɛɌɄɐɑɎɏɢȷɔɖɢɇɋɗɋ
ȨɄɕɉɚɌɉɣɄɘɝɔɖɢɇɋɗɋɛɄɖɑɠɏɟɒɗəɔɒɔɛɌɄɐɑɦɇɣɒɉəɄɎ
ɈɚɒɄəɢɑɉɈɎɠɛɔɖɉɘɛɄɖɑɄɏɔəɉɝɒɎɏɡɘɑɔɖɛɡɘɦɕɟɘ
ɏɔɐɐɧɖɎɄ,ɄɐɔɎɛɡɘ,ɕɐɧɑɄəɄɏɄɎɑɎɏɖɔɈɎɗɏɣɄ.
ȳɉɦɐɉɘɄɚəɡɘəɎɘɑɔɖɛɡɘɄɕɄɎəɉɣəɄɎɄɕɔɗəɉɣɖɟɗɋ.
Ȣəɖɔɕɣɒɋ ɇɎɄəɋɒɕɖɦɏɐɋɗɋɑɚɈɖɣɄɗɋɘ,ɛɠɖɑɄɏɄɇɎɄəɋɒ
ɌɉɖɄɕɉɣɄəɔɚɇɐɄɚɏɪɑɄəɔɘ,ɇɎɄɛɐɉɇɑɔɒɢ,ɐɔɣɑɟɓɋɏɄɎ
ɠɐɐɉɘɏɄəɄɗəɠɗɉɎɘ.

ȹəɎɏɢ ȷɔɖɢɇɋɗɋ
ȨɝɔɖɢɇɋɗɋɛɄɖɑɠɏɟɒɗəɔɔɚɘɇɣɒɉəɄɎɑɉɗəɄɇɦɒɉɘ,ɟəɎɏɠ
ɈɎɄɐɧɑɄəɄɇɎɄɝɖɢɗɉɎɘɕɉɖɎɐɄɑɅɠɒɔɚɒɗɚɒɢɌɟɘɌɉɖɄɕɉɣɄ
ɛɐɉɇɑɔɒɢɘɕ.ɝ.ɑɉɏɔɖəɎɏɔɗəɉɖɔɉɎɈɢ,ɐɔɎɑɪɓɉɎɘ
(ɄɒəɎɅɎɔəɎɏɠ),ɕɦɒɔ(əɔɕɎɏɠɄɒɄɎɗɌɋəɎɏɠ)Ʉɕɔɑɠɏɖɚɒɗɋ
ɏɋɖɔɧ(ɚɕɉɖɔɓɉɣɈɎɔəɔɚɚɈɖɔɇɦɒɔɚ)ɏɄɎɠɐɐɄ.

ȥɖɄɗəɎɏɦəɋəɄ,ȢɗɛɠɐɉɎɄɏɄɎȫɦɗəɔɘ
ȥɖɄɗəɎɏɦəɋəɄ:ɔɎɕɉɖɎɗɗɦəɉɖɔɎɇɎɄəɖɔɣ
ɉɕɎɐɡɇɔɚɒɛɠɖɑɄɏɄɑɉɅɠɗɋəɋɈɖɄɗəɎɏɦəɋəɄ
ɉɒɪɔɎɕɄɖɉɒɡɖɇɉɎɉɘɐɄɑɅɠɒɔɒəɄɎɚɕ’ɦɞɎɒ
ɑɦɒɔɄɛɔɧɡɝɔɚɒɉɑɛɄɒɎɗɌɉɣ.
ȢɚəɦɗɋɑɄɣɒɉɎɦəɎɕɔɐɐɔɣɄɗɌɉɒɉɣɘ
ɌɉɖɄɕɉɧɔɒəɄɎɑɉɛɠɖɑɄɏɄɕɔɐɧɎɗɝɚɖɦəɉɖɄɢ
ɕɎɔɉɓɉɊɋəɋɑɡɒɄɄɕɦɦəɎɝɖɉɎɠɊɉəɄɎ(ɕ.ɝ.ɋ
ɝɖɢɗɋɉɚɖɡɟɘɛɠɗɑɄəɔɘ
ɄɒəɎɅɎɔəɎɏɪɒɇɎɄɄɕɐɡɘɐɔɎɑɪɓɉɎɘ,ɕɔɚɔɈɋɇɉɣ
ɗəɋɒɉɑɛɠɒɎɗɋɄɒəɔɝɢɘ).

ȳȴȢȴȪȳȴȪȫȢȥȦȥȰȭȦȮȢ
ȳɉɑɣɄɑɉɇɠɐɋɑɉɐɡəɋɕɔɚɡɇɎɒɉɗəɔȨ.ȣɛɠɒɋɏɉɦəɎ:
1.To 3Ǧ 18%ɄɗɌɉɒɪɒɈɉɒɕɢɇɉɗəɔɛɄɖɑɄɏɉɣɔɗɉ10
ɋɑɡɖɉɘɄɕɦəɋɒɋɑɡɖɄɗɚɒəɄɇɔɇɖɠɛɋɗɋɘ
2.ȴɔ49%ɡɏɄɒɉɐɣɇɄɐɠɌɋɗəɔɒɝɖɦɒɔɐɢɞɋɘəɋɘ
ɈɔɗɔɐɔɇɣɄɘ
3.ȴɔ40%ɡɏɄɒɉɗɔɅɄɖɠɐɠɌɋɗəɔɒɝɖɦɒɔɐɢɞɋɘ
əɋɘɈɔɗɔɐɔɇɣɄɘ
4.ȴɔ10%əɟɒɄɗɌɉɒɪɒɡɐɄɅɉɑɉɇɄɐɧəɉɖɉɘɈɦɗɉɎɘ
5.ȫɄɎɑɦɒɔəɔ1%ɈɉɒɡɏɄɒɉɐɠɌɋ

ȥɎɄɈɉɖɑɎɏɢ ɝɔɖɢɇɋɗɋ
ȴɄɈɎɄɈɉɖɑɎɏɠ ɗɚɗəɢɑɄəɄɝɔɖɢɇɋɗɋɘ(patches)Ʉɕɔəɉɐɔɧɒ
ɉɕɎɌɡɑɄəɄɕɔɚɈɎɄɌɡəɔɚɒɑɣɄ«ɈɉɓɄɑɉɒɢ»ɛɄɖɑɠɏɔɚɕɔɚɉɕɎəɖɡɕɉɎ
əɋɗəɄɌɉɖɢɏɄɎɅɖɄɈɉɣɄɄɕɔɈɡɗɑɉɚɗɢəɔɚ.ȱɎɌɄɒɡɘɄɒəɎɈɖɠɗɉɎɘ
ɉɚɄɎɗɌɋɗɣɄɘɗəɋɌɡɗɋɉɕɎɏɦɐɐɋɗɋɘɏɄɎɈɚɗɏɔɐɣɄɄɒɄəɖɔɕɢɘ
ɄɒɉɕɎɌɧɑɋəɋɘɉɒɡɖɇɉɎɄɘɄɕɦəɋɒɗɚɇɏɡɒəɖɟɗɋɕɔɚɢɈɋɡɝɉɎɑɕɉɎ
ɗəɋɒɏɚɏɐɔɛɔɖɣɄ.ȢɒɄɐɇɋəɎɏɠ.ȶɠɖɑɄɏɄəɔɚɏɄɖɈɎɄɇɇɉɎɄɏɔɧɏ.ɐ.ɕ.

ȣɐɉɒɒɔɇɦɒɔɎ
ȰɎɑɉɑɅɖɠɒɉɘəɟɒɅɐɉɒɒɔɇɦɒɟɒɈɎɄɌɡəɔɚɒɑɣɄɐɉɕəɢɉɕɎɛɠɒɉɎɄɑɉ
ɉɏəɉəɄɑɡɒɋɄɇɇɉɣɟɗɋ ɕɔɚɉɕɎəɖɡɕɉɎəɋɒɄɕɔɖɖɦɛɋɗɋɛɄɖɑɠɏɟɒ
ȢɒəɎɗɋɕəɎɏɠɗɉɑɔɖɛɡɘəɖɔɝɣɗɏɟɒ(oral lozenges),ɉɏɒɉɛɪɑɄəɄ
(ɝɟɖɣɘɕɖɔɟɌɋəɎɏɦǦsprays)ɢɄɉɖɔɊɦɐɉɘ (ɑɉɕɖɔɟɌɋəɎɏɦ),
ɗəɔɑɄəɔɕɐɧɑɄəɄ (mouthwashes),ɄɒəɎɅɄɏəɋɖɎɄɏɠ ɢ
ɄɒəɎɑɋɏɚəɎɄɗɎɏɠ ɗɉɏɔɐɕɎɏɡɘɏɖɡɑɉɘɏɄɎɚɕɦɌɉəɄ,ɖɎɒɎɏɠ
ɄɕɔɗɚɑɛɔɖɋəɎɏɠɗɉɖɎɒɎɏɠɈɎɄɐɧɑɄəɄɏɄɎɗəɄɇɦɒɉɘ(nasal spray)
ɄɒəɎɄɎɑɔɖɖɔɤɈɎɏɠ ɗɉɚɕɦɌɉəɄ,ɛɠɖɑɄɏɄɑɉɗɚɗəɋɑɄəɎɏɢɈɖɠɗɋɦɕɟɘ
əɄɄɒəɎɗɚɐɐɋɕəɎɏɠɗɉɏɔɐɕɎɏɠɈɎɗɏɣɄ,Ʉɛɖɔɧɘ(vaginal foams)ɏɄɎɗɉ
ɕɐɧɑɄəɄ(lotions),ɄɒəɎɗəɋɌɄɇɝɎɏɠ ɗɉɚɕɔɇɐɪɗɗɎɄɈɎɗɏɣɄɑɉ
ɄɇɇɉɎɔɈɎɄɗəɄɐəɎɏɠɛɠɖɑɄɏɄɏɄɕɔɐɐɠɠɐɐɄ.

ȦɕɎɐɔɇɢȶɄɖɑɠɏɔɚɇɎɄȳɚɒəɄɇɔɇɖɠɛɋɗɋ
ȨɈɎɄɈɎɏɄɗɣɄɉɕɎɐɔɇɢɘɕɉɖɎɐɄɑɅɠɒɉɎ5
ɅɢɑɄəɄ:
1. ȥɎɠɇɒɟɗɋəɋɘɒɦɗɔɚ
2. ȫɄɌɔɖɎɗɑɦɘəɔɚɌɉɖɄɕɉɚəɎɏɔɧɗɏɔɕɔɧ
3.ȦɕɎɐɔɇɢȢɕɔəɉɐɉɗɑɄəɎɏɪɒȰɑɠɈɟɒ
ȶɄɖɑɠɏɟɒ
4.ȦɕɎɐɔɇɢɑɎɄɘɔɑɠɈɄɘ
5.ȦɕɎɐɔɇɢɔɚɗɣɄɘɗɧɑɛɟɒɄɑɉəɄ
ɏɖɎəɢɖɎɄ:ɄɗɛɠɐɉɎɄ,ɄɕɔəɉɐɉɗɑɄəɎɏɦəɋəɄ,
ɏɄəɄɐɐɋɐɦəɋəɄ,ɏɦɗəɔɘ

ȳɚɑɑɦɖɛɟɗɋɢȳɚɑɛɟɒɣɄ
(compliancetoconcordance)
ȵɕɉɧɌɚɒɔɎɕɄɖɠɇɔɒəɉɘ:ȱɖɔɗɟɕɎɏɦəɋəɄɎɄəɖɔɧ,
ɕɖɔɗɟɕɎɏɦəɋəɄɄɗɌɉɒɔɧɘ,ɕɔɐɚɕɐɔɏɦəɋəɄɌɉɖɄɕɉɚəɎɏɔɧ
ɗɝɢɑɄəɔɘ,ɄɒɉɕɎɌɧɑɋəɉɘɉɒɡɖɇɉɎɉɘ,ɑɒɢɑɋ,ɛəɪɝɉɎɄ,ɄɗəɄɌɉɣɘ
ɉɐɄəəɟɑɡɒɋɏɔɎɒɟɒɎɏɡɘɗɚɒɌɢɏɉɘ,ɠɇɝɔɘ,ɗɚɒɚɕɠɖɝɔɒəɄ
ɞɚɝɎɄəɖɎɏɠɒɔɗɢɑɄəɄ,ɉɖɇɄɗɎɄɏɢɏɄɎɔɎɏɔɇɉɒɉɎɄɏɢɕɣɉɗɋ,
ɛəɟɝɢɏɄəɄɒɦɋɗɋəɋɘɐɔɇɎɏɢɘəɋɘɌɉɖɄɕɉɣɄɘ
ȱɄɖɠɇɔɒəɉɘɕɔɚɈɎɉɚɏɔɐɧɒɔɚɒəɋɗɚɑɑɦɖɛɟɗɋǦɗɚɑɛɟɒɣɄ
 ȫɄɐɢɗɝɡɗɋɎɄəɖɔɧ/ɄɗɌɉɒɔɧɘ,ɗɚɒɉɖɇɄɗɣɄ,Ʉɕɐɦ
ɌɉɖɄɕɉɚəɎɏɦɗɝɢɑɄ
ȢɕɐɡɘɔɈɋɇɣɉɘɔɎɏɔɇɉɒɉɎɄɏɢɗəɢɖɎɓɋɄɒɄɏɔɧɛɎɗɋɄɕɦəɄ
ɗɚɑɕəɪɑɄəɄ,ɉɕɎəɚɝɣɄəɋɘɌɉɖɄɕɉɣɄɘ
ȱɄɖɄɈɉɣɇɑɄəɄ:
1Ǧ2ɛɔɖɡɘɋɑɉɖɋɗɣɟɘɋɗɚɑɑɦɖɛɟɗɋɛɌɠɒɉɎəɔ70%
3ɛɔɖɡɘɋɑɉɖɋɗɣɟɘ50%
4ɛɔɖɡɘɋɑɉɖɋɗɣɟɘ42%

ȱȢȲȢȥȦȪȤȭȢȴȢȪȢȴȲȪȫȹȮȰȥȨȤȪȹȮ
ȥȪȳȫȪȢ(Tabl.:tablettae,tablets),
ȵɕɔɇɐɪɗɗɎɄɈɎɗɏɣɄ(Tabl.Subl.: tablettae
sublinguales,sublingualtablets),
ȫɔɐɕɎɏɠɈɎɗɏɣɄ(Tabl.vag.: tablettae vaginales,
vaginaltablets),
Rp.
Tabl.Digoxin0,25 mgBt.No.I(ɡɒɄ)
S.ȮɄɐɄɑɅɠɒɉəɄɎɡɒɄɈɎɗɏɣɔɏɠɌɉɕɖɟɣ.
ȫȢȸȢȫȪȢ(ȫɠɞɔɚɐɉɘ)(Caps.:capsulae,capsules)
Rp
CapsFluoxetine 20mgBt.Ȯɔ ȪȪ(Ɉɧɔ)
S.ȮɄɐɄɑɅɠɒɉəɄɎɑɎɄɏɠɞɔɚɐɄɏɠɌɉɅɖɠɈɚɕɖɔ
ɏɄəɄɏɐɣɗɉɟɘ.

ȵȱȰȩȦȴȢ(Supp.:suppositoria,suppositories)
ȫɔɐɕɎɏɠɚɕɦɌɉəɄ(Supp.vag.:suppositoria
vaginales,vaginalsupp.)
Rp
Supp.Theophylline 0,3mgBt.No.II(Ɉɧɔ)
S.ȮɄɉɎɗɠɇɉəɄɎɗəɔɔɖɌɦɡɒɄɚɕɦɌɉəɔəɔɕɖɟɣ
ɏɄɎɡɒɄəɔɅɖɠɈɚ
ȰȶȩȢȬȭȪȫȰȥȪȢȬȵȭȢ– ɏɔɐɐɧɖɎɔ(Coll.:
collyrium,collyre)
Rp.
Col.Pilocarpine hydrochloride1%Fl.NoI(ɡɒɄ)
S.ȮɄɉɒɗəɄɐɠɗɗɔɒəɄɎ 2ɗəɄɇɦɒɉɘɏɠɌɉ6ɪɖɉɘ
ɗəɔɒȢ.Ȱ.

ȦȮȦȳȪȭȢȥȪȢȬȵȭȢȴȢ(Inj.:injectiones,
injections)
ȶɧɗɎɇɇɉɘ(Amp.:ampullae,ampules),
ȶɎɄɐɣɈɎɄ(Fl.:flacons)
Rp.
Inj.Voltaren 75 mgBt.No.V(ɕɡɒəɉ)(25
ɉɒɡɗɉɎɘ)
Inj.Voltaren 75 mgFl.No.V(ɕɡɒəɉ)(5
ɉɒɡɗɉɎɘ)
S.ȭɎɄɉɒɈɔɑɚɤɏɢɡɒɉɗɋɏɠɌɉ12ɪɖɉɘ.

ȦȮȢȪȹȲȨȭȢ(Susp.:suspensio,suspension)
Rp.
Susp.Erythromycine 2,5%Fl50.0mlNo.I(ɡɒɄ)
S.5ml(1ɏɔɚəɄɐɎɠəɔɚɇɐɚɏɔɧ)ɏɠɌɉ6ɪɖɉɘ
ɄɛɔɧɄɒɄəɄɖɄɝɌɉɣɏɄɐɠəɔ
ɑɕɔɚɏɠɐɎ
ȳȪȲȰȱȪ(Sir.:sirupus,Syr.:syrup)
Rp.
Syr.Promethazine 0,1%Fl100.0mlNo.III
(əɖɣɄ)
S.10ml(1ɏɔɚəɄɐɎɠəɋɘɗɔɧɕɄɘ)ɏɠɌɉ8ɪɖɉɘ

ȦɒɄɐɐɄɏəɎɏɔɣəɖɦɕɔɎɕɉɖɎɇɖɄɛɢɘəɋɘ
ɎɄəɖɎɏɢɘɔɈɋɇɣɄɘ
S:1x3ȭɣɄɐɢɞɋəɖɉɎɘɛɔɖɡɘɋɑɉɖɋɗɣɟɘ
S:3x1ȴɖɉɎɘɐɢɞɉɎɘɠɕɄɓɋɑɉɖɋɗɣɟɘ
S:2x3x15Hɑ.
S:1Ǧ0Ǧ1ȻɒɄɕɖɟɣ,ɡɒɄɅɖɠɈɚ
S:0Ǧ0Ǧ1Ǧ1ȻɒɄəɔɄɕɦɇɉɚɑɄɏɄɎɡɒɄəɔɅɖɠɈɚ
S:1q15Ȩɑ.ȭɣɄɡɒɉɗɋɢɡɒɄɝɄɕɠɏɎɏɠɌɉ15
ɑɡɖɉɘ
S:15ccx215mləɔɕɖɟɣɏɄɎ15mləɔɅɖɠɈɚ
S:(15 cc:0Ǧ1Ǧ1)x10Ȩɑ.

ȦɎɈɎɏɡɘɗɚɒəɄɇɡɘ ȮɄɖɏɟəɎɏɪɒ
ȫɄəɋɇɔɖɣɉɘ: ȣ(ȭɔɖɛɣɒɋ,ȱɉɌɎɈɣɒɋ, ȫɔɏɄɥɒɋ,ɀɕɎɔɏ.ɠ.)
Ȥ(dǦȱɖɔɕɔɓɚɛɄɣɒɋ, ȱɉɒəɄɊɔɏɣɒɋ,ȶɄɎɒəɄɒɧɐɋ)
ȱɠɒəɄɑɉɌɉɪɖɋɗɋ Ȯ.1729/87,Ȯ.2161/93,Ȯ.3459/06

ȺɐɐɉɘɔɈɋɇɣɉɘ
•ȢɒɈɉɒɔɖɣɊɉəɄɎɈɎɠɖɏɉɎɄɌɉɖɄɕɉɣɄɘɗɋɑɄɣɒɉɎ
ɑɡɝɖɎɉɓɄɒəɐɢɗɉɟɘəɋɘɄɒɄɇɖɄɛɦɑɉɒɋɘ
ɕɔɗɦəɋəɄɘ.
•ȢɒɈɉɒɔɖɣɊɉəɄɎɈɚɒɄɑɎɏɦəɋəɄ,ɔ
ɛɄɖɑɄɏɔɕɔɎɦɘɝɔɖɋɇɉɣəɋɑɎɏɖɦəɉɖɋ
ɈɚɒɄɑɎɏɦəɋəɄ.
•ȳɉɉɐɉɧɌɉɖɋɗɚɒəɄɇɢɕɖɔɘɄɗɛɄɐɎɗəɎɏɦ
əɄɑɉɣɔɈɉɒɇɖɠɛɔɚɑɉɏɔɚəɎɠ,Ʉɐɐɠɑɦɒɔ
ɈɔɗɔɐɔɇɎɏɦ ɗɝɢɑɄ.

ȢȬȰȤȪȳȴȨȷȲȨȳȨȶȢȲȭȢȫȹȮ(ȱȰȵ)

ȳɚɑɑɦɖɛɟɗɋȪɄəɖɔɧ

1. ȨɝɖɢɗɋɛɄɖɑɠɏɔɚɦəɄɒɄɚəɦ
ɈɉɒɉɣɒɄɎɄɕɄɖɄɣəɋəɔ
2. ȨɝɖɢɗɋɐɄɒɌɄɗɑɡɒɔɚ
ɛɄɖɑɠɏɔɚɗɉɗɚɇɏɉɏɖɎɑɡɒɋ
ɕɠɌɋɗɋ
3. ȨɝɖɢɗɋɕɎɌɄɒɪɘ
ɄɕɔəɉɐɉɗɑɄəɎɏɪɒɛɄɖɑɠɏɟɒ
4. ȨɝɖɢɗɋɛɄɖɑɠɏɟɒɑɉ
ɄɅɡɅɄɎɋɄɗɛɠɐɉɎɄɝɔɖɢɇɋɗɋɘ
5. ȬɄɒɌɄɗɑɡɒɋɔɈɦɘɝɔɖɢɇɋɗɋɘ,
ɈɔɗɔɐɔɇɣɄ,ɈɎɠɖɏɉɎɄɌɉɖɄɕɉɣɄɘ

ȢɕɔɛɧɇɉəɉȬɠɌɋ
ȳəɎɘȳɚɒəɄɇɡɘ
 ȦɚɄɒɠɇɒɟɗəɋ
ɇɖɄɛɢ

 ȳɟɗəɢȦɕɎɐɔɇɢ
ȶɄɖɑɠɏɔɚ

 ȦɕɄɐɢɌɉɚɗɋ
ɏɄɎ...ȦɕɄɇɖɧɕɒɋɗɋ

 ȮɄɇɒɟɖɣɊɉəɉɏɄɐɠəɎɘɒɡɉɘɌɉɖɄɕɉɚəɎɏɡɘ
ɕɖɔɗɉɇɇɣɗɉɎɘɄɐɐɠɒɄəɎɘɝɖɋɗɎɑɔɕɔɎɉɣəɉ
ɑɦɒɔɦəɄɒɚɕɠɖɝɔɚɒɗɄɛɉɣɘɉɒɈɉɣɓɉɎɘ
 ȮɄɄɕɔɛɉɧɇɉəɉəɋɒɏɄəɉɚɌɚɒɦɑɉɒɋɄɕɦ
əɎɘ ȶɄɖɑɄɏɉɚəɎɏɡɘȣɎɔɑɋɝɄɒɣɉɘ
ɗɚɒəɄɇɔɇɖɠɛɋɗɋ
 ȳɚɒəɄɇɔɇɖɄɛɉɣəɉ ɉɓɄəɔɑɎɏɉɚɑɡɒɄ
ɄɒɠɐɔɇɄɑɉəɋɒɏɄəɠɗəɄɗɋəɔɚɄɗɌɉɒɔɧɘ
 ȳɚɒəɄɇɔɇɖɄɛɉɣəɉ ɉɚɄɒɠɇɒɟɗəɄ
 ȱɄɖɄɏɔɐɔɚɌɉɣəɉəɔɒɄɗɌɉɒɢ
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ɇʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔɻʍɻ
ȰɁȰȿȳȸɈȻȾȰ
;ɀȸɃɅȻɃȵȻȴȸͿ
ƮǂǎǟǌǈǓ ƣǎǂǔǕǂǔǀǐǖ
ƦǊǆǖǉǖǎǕƿǓ ƣǎǂǊǔǉǈǔǊǐǌǐǄǊǋǐǞ ƵǍƿǍǂǕǐǓ & ƮǐǎƽǅǂǓ
Ʋǝǎǐǖ ƥ. Ư. ƧǌǆǖǔǀǎǂǓ «ƪƳƫƣƴƫƱ»

Ϯ͘ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎȴʌɳʍɻʎɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘

ȰʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎȾʐʃʄʉʇʐɶɸʆɳʍɻʎ
;KyͿʃɲɿʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʋʌʉʍʏɲɶʄɲʆɷɿʆʙʆʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͘

ϯ͘Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎʏʘʆɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɲʋʊʏʉ
ȳɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲ;ȳ͘ȵ͘ɇ͘Ϳ
ȵʀʆɲɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɲʆɻʍʐʖɻʏɿʃɹʎɲʋʊʊʄɸʎʏɿʎɳʄʄɸʎ
ʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎʅɲɺʀ͗
ȰͿ Ɉʉʋɿʃɼɴʄɳɴɻɲʋʊɳʅɸʍɻɸʋʀɷʌɲʍɻ;ɷɿɳɴʌʘʍɻʃɲɿ
ɲɿʅʉʌʌɲɶʀɲͿʍʏʉʆɶɲʍʏʌʉɷʘɷɸʃɲɷɲʃʏʐʄɿʃʊ
ɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉ͘
ȲͿȵʇɹʄʃʘʍɻͲ ȴɿɳʏʌɻʍɻͲ ɀɲɺɿʃɼȰɿʅʉʌʌɲɶʀɲ
ɉʗɻʄɹʎȴʊʍɸɿʎɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ʃɲɿɀɲʃʌʊʖʌʉʆɻɍʉʌɼɶɻʍɻ
ɲʐʇɳʆʉʐʆɷʌɲʅɲʏɿʃɳʏɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲɸʅʔɳʆɿʍɼʎʏʉʐʎ͘

ϱ͘Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɲʋʊȹʋɲʌ
y ɇɸʋʉʍʉʍʏʊϭͲ ϭϱйɲʑʇɻʍɻʏʘʆ
Ɉʌɲʆʍɲʅɿʆɲʍʙʆ
y ɇʋɳʆɿɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɻʋɲʏʀʏɿɷɲʎ
y Ʌʉʄʑʍʋɳʆɿɲɽɲʆɲʏɻʔʊʌʉʎɻʋɲʏɿʃɼɴʄɳɴɻ

ϭ͘ɀɻɇʏɸʌʉɸɿɷɼȰʆʏɿʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
;ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘Ϳ ʍʏʉʆɍʌʊʆɿʉɅʊʆʉ
ȸʘʔɹʄɸɿɳʏʉʐʎɸʀʆɲɿɲʋʉɷɸɷɸɿɶʅɹʆɻ
ʅʊʆʉʍʏʉʆʖʌʊʆɿʉʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
ʅʐʉʍʃɸʄɸʏɿʃʊ ʋʊʆʉ͘

Kyϭ сʍʏʉʐʎʋɿʉʋʉʄʄʉʑʎɿʍʏʉʑʎʅɸ
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɼʍʐʅɴʉʄɼ͗
Ͳ ʍʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐɶɲʍʏʌɸʆʏɸʌɿʃʉʑ
ɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʐ
Ͳ ʍʏɻʌʑɽʅɿʍɻʏɻʎʆɸʔʌɿʃɼʎɲɿʅɲʏɿʃɼʎʌʉɼʎ
Ͳ ʍʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐɲɶɶɸɿɲʃʉʑɸʆɷʉɽɻʄʀʉʐ
Ͳ ʍʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆɲɿʅʉʋɸʏɲʄʀʘʆ

KyϮ сɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿʍʏʉʐʎɿʍʏʉʑʎʋʉʐ
ʔʄɸɶʅɲʀʆʉʐʆ

ϰ͘ȵʋɿɴɲʌʐʆʏɿʃʉʀɅɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
Ʌɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɲʋʊʏʉȳ͘ȵ͘ɇ͘
y ȸʄɿʃʀɲɳʆʘʏʘʆϲϬɸʏʙʆ
y ȳʐʆɲʀʃɸʎ
y Ȼʍʏʉʌɿʃʊʋɸʋʏɿʃʉʑɹʄʃʉʐʎʃɲɿ
ɶɲʍʏʌʉʌʌɲɶʀɲʎ
y ɇʑɶʖʌʉʆɻʖʉʌɼɶɻʍɻ
ʃʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷʙʆɼɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃʙʆɼ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘
y ȵʆɷɸʖʊʅɸʆɲɻʄɼʗɻɲʄʃʉʊʄ

ϱ͘Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɲʋʊɁɸʔʌʉʑʎ

y ȵʋʀʍʋɸʐʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɁɸʔʌɿʃɼʎ
Ȱʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʐʋʉʉɶʃɲɿʅʀɲ
;ɇʐʅʔʉʌɻʏɿʃɼȾɲʌɷɿɲʃɼȰʆɸʋɳʌʃɸɿɲ͕Ⱦʀʌʌʘʍɻ
ʅɸɲʍʃʀʏɻ͕ʄɼʗɻɷɿʉʐʌɻʏɿʃʙʆ͕ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉɿͿ͘
y ɇʋɳʆɿɲȴɿɳʅɸʍɻɁɸʔʌʀʏɿɷɲʅɸɼʖʘʌʀʎ
Ɂɸʔʌʘʍɿʃʊɇʑʆɷʌʉʅʉ

ϱ͘Ʌɲʌɸʆɹʌɶɸɿɸʎɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɲʋʊɉʋɹʌʏɲʍɻ
Ɉɲɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɲʆʏɲɶʘʆʀɺʉʆʏɲɿ͗
ɽɸɿɲɺʀɷɸʎ͕ɷɿʉʐʌɻʏɿʃɳɲɶʃʑʄɻʎ͕ɲʃɲɿɴͲ
ɲɷʌɸʆɸʌɶɿʃʉʑʎ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎ͕ɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎ
ʏʉʐʅɸʏɲʏʌɸʋʏɿʃʉʑ ɸʆɺʑʅʉʐʏɻʎ
ɲɶɶɸɿʉʏɲʍʀʆɻʎ ʃɲɿʋɲʌɸʅɴɲʀʆʉʐʆ
ɲʌʆɻʏɿʃɳʍʏɻʌʑɽʅɿʍɻʏɻʎȰ͘Ʌ͘

ɇʃɸʐɳʍʅɲʏɲ͗
y ƐƉŝƌŝŶ ϭϬϬŵŐͬƚĂď͕ƐƉŝƌŝŶϱϬϬŵŐͬƚĂď
y ^ĂůŽƐƉŝƌ ϴϬŵŐͬƚĂď͕^ĂůŽƐƉŝƌ ϭϬϬŵŐͬƚĂď͕^ĂůŽƐƉŝƌ
ϭϲϬŵŐͬƚĂď͕^ĂůŽƐƉŝƌ ϯϮϱŵŐͬƚĂď͕^ĂůŽƐƉŝƌ ϱϬϬ
ŵŐͬƚĂď͕^ĂůŽƐƉŝƌ ϲϬϬŵŐͬƚĂď͕^ĂůŽƐƉŝƌ ϭϬϬϬŵŐͬƚĂď
;͘͘dͿ
y hƉƐĂůŐŝŶͲE ϯϮϱŵŐͬƚĂď;͘͘dͿ
y ŶĂůĞƌŝĐ ϱϬϬŵŐͬƚĂď;&͘͘dͿ

y Ȱʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʐʄɿʃɼȿʐʍʀʆɻ
y ƐƉŝĐĂůŵ ϭϬϬϬŵŐͬƐĂĐŚĞƚ
y ŐŝĐĂůŵ ϭ͕ϴŐͬǀŝĂů͕ϭŐͬƐĂĐŚĞƚ͕ϭ͕ϴŐͬƐĂĐŚĞƚ

Ʌɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻ;ȰʃɸʏɲʅɿʆʉʔɲʀʆɻͿ
y ȻʍʉɷʑʆɲʅɻȰʍʋɿʌʀʆɻʎʹ ȴʊʍɻʉʌʉʔɼʎʏɻʎ
Ȱʍʋɿʌʀʆɻʎ͘
y ɇɸɷʊʍɻʅɹʖʌɿϰŐ ͬϮϰʘʌʉɸʀʆɲɿɲʍʔɲʄɹʎ
ʔɳʌʅɲʃʉ͘
y ȾɲʄɼɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʄʑʍɻʍʏɻʆȰʍʋɿʌʀʆɻ͕ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ
ʍɸɳʏʉʅɲʅɸɿʍʏʉʌɿʃʊɹʄʃʉʐʎ͕ɶɲʍʏʌʉʌʌɲɶʀɲʎʃɲɿ
ɴʌʉɶʖɿʃʉʑɳʍɽʅɲʏʉʎ͘
y Ʌʌʉʍʉʖɼ ʍɸɲʍɽɸʆɸʀʎʋʉʐʋɲʀʌʆʉʐʆɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃɳ͕
ɲʆʏɿʃɲʏɲɽʄɿʋʏɿʃɳɼɴɸʆɺʉɷɿɲɺɸʋʀʆɸʎ ;ɲʄʄɸʌɶɿʃɹʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ͕ɻʋɲʏʀʏɿɷɲ͕ʖʉʄʊʍʏɲʍɻͿ

ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀ͗

Ȱʍʋɿʌʀʆɻ;ȰʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʐʄɿʃʊʉʇʑͿ
 ȴʊʍɻʉʌʉʔɼʎϲϬϬͲ ϭϮϬϬŵŐ ǆ ϯͲ ϰͬ
ϮϰʘʌʉƉĞƌ ŽƐ
 Ȱʄʄɸʌɶɿʃɹʎȵʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ;ʌɿʆʀʏɿɷɲʹ ɴʌʉɶʖɿʃʊɳʍɽʅɲ
ʹ ɲɶɶɸɿʉʉʀɷɻʅɲͿ
 ȴɻʄɻʏɻʌʀɲʍɻʹ ɇɲʄɿʃʐʄɿʍʅʊʎ ʍɸʅɸɶɳʄɸʎɷʊʍɸɿʎ
 ɀʊʆɿʅɻʋʌʉʍɴʉʄɼɲɿʅʉʋɸʏɲʄʀʘʆ

ɇʐʆɷʐɲʍʅʉʀ͗
y ȰʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʐʄɿʃʊʉʇʑΘȰʍʃʉʌɴɿʃʊʉʇʑ
y ƐƉŝƌŝŶ ϱϬϬнϯϬϬŵŐͬƚĂď;͘&͘&͘dͿ
y ^ĂůŽƐƉŝƌ  ϱϬϬнϯϬϬŵŐͬƚĂď͕;͘&͘&͘dͿ

y ȰʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʊʉʇʑнȾɲʔɸʁʆɻ
y ^ĂůŽƐƉŝƌ ǆƚƌĂϲϱϬнϲϱŵŐͬƚĂď
y ƐƉŝƌŝŶǆƚƌĂ ϲϱϬнϲϱŵŐͬƚĂď
y <ĂůŵĂůŝŶĞ ͕<ĂůŵŽů ǆƚƌĂ

y ȰʃɸʏʐʄʉʍɲʄɿʃʊʉʇʑнɅɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻнȾɲʔɸʁʆɻ
y ůŐŽŶ ϰϬϬнϮϬϬнϱϬŵŐͬƚĂď;͘͘dͿ
y ^ƉůĞŶƚŝƌ ϰϬϬнϮϬϬнϱϬŵŐͬƚĂď;͘͘dͿ

ɇʃɸʐɳʍʅɲʏɲ͗
y ƉŽƚĞů ϱϬϬŵŐͬƚĂď͕;͘dͿƉŽƚĞů ϭϮϬŵŐͬϱŵůƉŽƚĞů
ϭϬϬŵŐͬŵů;KZ͘^K͘Ϳ͕ƉŽƚĞů ϭϮϱͬϮϱϬͬϱϬϬŵŐͬƐƵƉƉ͕
ƉŽƚĞů ϭϮϬŵŐͬϱŵů;^/ZͿ͕ƉŽƚĞů ϲϬϬŵŐͬϰŵůĂŵƉ
;/E:͘^K>Ϳ͕ƉŽƚĞů ϭŐͬϲ͕ϳϱŵůĂŵƉ;/E:͘^K>Ϳ
y WĂŶĂĚŽů ϭϲϬŵŐͬϱŵů;KZ>͘^K>ͿWĂŶĂĚŽů ϮϱϬͬϱϬϬ
ŵŐͬƐƵƉƉ͕WĂŶĂĚŽů ϱϬϬŵŐͬƚĂď;͘͘dͿ
y ĞƉŽŶ ϱϬϬŵͬƚĂď;͘͘dͿ͕ϱϬϬŵŐͬƚĂď;͘&͘&dͿ͕
ĞƉŽŶ ϭϮϬŵŐͬϱŵů;^zZͿ͕ĞƉŽŶ ϮϬϬͬϲϬϬŵŐͬƐƵƉƉ͕
ĞƉŽŶ DĂǆŝŵƵŶ ϭŐͬƚĂď;͘&͘&dͿ͕ĞƉŽŶ KĚŝƐϱϬϬ
ŵŐͬƚĂď;/^W͘dͿ
y ŽůĂů ϭϱϬŵŐͬϮϱϬŵŐͬƐƵƉƉ͕ŽůĂů ϭϮϱŵŐͬϱŵů;^zZͿ
y ĂůŵŝŶĞƚƚĞ͕'ĞŶƐƉŝƌ

ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘

 Ʌɲʌɳɶʘɶɲʉʇɸɿʃʉʑʉʇɹʉʎʃɲɿʍʐɶɶɸʆɸʀʎɸʆʙʍɸɿʎ

 ɅɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻнȰʍʃʉʌɴɿʃʊʉʇʑ

 ɲͿȻʆɷʉʅɸɽɲʃʀʆɻ ;/ŶĚŽŵĞƚĂĐŝŶͿ

 ƉŽƚĞů  ϱϬϬнϯϬϬŵŐͬƚĂď;͘&͘&͘dͿ
 ĞƉŽŶ sŝƚ ϱϬϬнϯϬϬŵŐͬƚĂď͕;͘&͘&͘dͿ

 ĞŐŝŶĐĂůŵ ϮϬŵŐͬĐĂƉ͕&ŽƌƚĂƚŚƌŝŶ ϳϱŵŐͬĐĂƉ͕/ƚĂƉƌĞĚŝŶ ϭϬϬ
ŵŐͬƐƵƉƉ͕ ZĞƵŵĂĐŝĚ ϮϱŵŐͬĐĂƉ͕ϭϬϬŵŐͬƐƵƉƉ

 ɅɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻнȾɲʔɸʁʆɻ

 ɴͿȴɿʃʄʉʔɸʆɳʃɻ;ŝĐůŽĨĞŶĂĐͿ

 ƉŽƚĞů ǆƚƌĂϱϬϬнϲϱŵŐͬƚĂď;͘͘dͿ
 ƉŽƚĞů ǆƚƌĂϱϬϬнϲϱŵŐͬƚĂď;͘&͘&dͿ
 WĂŶĂĚŽů ǆƚƌĂ

 sŽůƚĂƌĞŶ Ϯϱ͕ϱϬ͕ϳϱ͕ϭϬϬŵŐͬƚĂď;͘͘dɼ^͘Z͘&͘͘dͿϳϱ
ŵŐͬϯŵů;/E:͘^K>ͿsŽůƚĂƌĞŶ ŵƵůŐĞů ϭйϭϬϬŐͬƚƵďĞ

 Ʌɲʌɲʃɸʏɲʅʊʄɻнȿɿɷʉʃɲʁʆɻ
 ƉŽƚĞů WůƵƐϲϬϬнϮϬŵŐͬϰŵů;/E:͘^K>Ϳ

ZƵǀŽŵŝŶŽǆ͕sƵĚƌŽŶ ʃʄʋ͘ ŝĐŬůŽƉůĂƐƚ WůĂƐƚĞƌϭϴϬŵŐͬƉůĂƐƚ͕
WĞŶŶƐĂŝĚ Ƶƚ^Žůϭ͕ϱйϯϬɼϲϬŵů
 ɶͿȵʏʉɷʉʄɳʃɻ;ƚŽĚŽůĂĐͿ
 >ŽŶŝŶĞ ϯϬϬŵŐͬƚĂď;͘͘dͿ͕ϲϬϬŵŐ;^͘Z͘&͘͘dͿ

ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘
 Ʌɲʌɳɶʘɶɲʉʇɸɿʃʉʑʉʇɹʉʎʃɲɿʍʐɶɶɸʆɸʀʎɸʆʙʍɸɿʎ
 ɷͿȰʍɸʅɸʏɲʍʀʆɻ;ĐĞŵĞƚĂĐŝŶͿ
 'ĂŵĞƐƉŝƌ ϲϬŵŐͬĐĂƉ͕ZĂŶƚƵĚĂů ϵϬŵŐͬĐĂƉ;^ZWͿ͕
ϲϬŵŐͬĐĂƉ͕
 ɸͿȰʍɸʃʄʉʔɸʆɳʃɻ;ȰĐĞĐůŽĨĞŶĂĐͿ
 ŝŽĨĞŶĂĐ ϭϬϬŵŐͬƚĂď;&͘͘dͿ
ĐĞĐůŽŶĂĐ͕^ŽǀŝƉĂŶ ʃʄʋ͘

Ƀʇɿʃɳʅɸʎ͗
Ʌɿʌʉʇɿʃɳʅɻ с&ĞůĚĞŶĞ ;ƌĞǆŝŶ ʃʄʋ͘Ϳ ϭϬ͕ϮϬŵŐͬƚĂď;/^W
dͿ͕ϮϬŵŐͬƐƵƉƉ͕ϮϬŵŐͬϭŵů;/E:͘^K>Ϳ
Ɉɸʆʉʇɿʃɳʅɻ сdŝůĐŝƚŝŶ ;KǆǇƚĞů͕^ŽƌĂů ʃʄʋ͘Ϳ
ϮϬ
ŵŐͬƚĂď͕ϮϬŵŐͬǀŝĂů;/E:͘^K>Ϳ
ȿʉʌʆʉʇɿʃɳʅɻ сyĞĨŽ ϰ ɼϴŵŐͬƚĂď;&͘͘dͿ͕ yĞĨŽ ZĂƉŝĚϴ
ŵŐͬƚĂď;&͘͘dͿ͕yĞĨŽ ϴŵŐͬϮŵů;/E:͘^K>Ϳ
ɀɸʄʉʇɿʃɳʅɻ сɀʉǀĂƚĞĐ ;>ŽǆŝƚĂŶ͕DĞůŽĐĂůŵ ʃʄʋ͘Ϳ ϳ͕ϱ͕ϭϱ
ŵŐͬƚĂď͕ϭϱŵŐͬƐƵƉƉ͕ϭϱŵŐͬϭ͕ϱŵů;/E:͘^K>Ϳ



 ʍʏͿŝĐůŽĨĞŶĂĐ ^ŽĚŝƵŵнDŝƐŽƉƌŽƐƚŽů
ƌƚŚƌŽƚĞĐ ϱϬϬнϮϬϬŵŐͬƚĂď

ϴ͘ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘

ȶʖʉʐʆʅɲʃʌɳɻʅɿʋɸʌʀʉɷʉ ɺʘɼʎʃɲɿʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʅɿɲɼ
ɷʑʉʔʉʌɹʎʏɻʆɻʅɹʌɲ͘



Ȱʐʇɻʅɹʆɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲʋɲʌɸʆɸʌɶɸɿʙʆɲʋʊʏʉȳ͘ȵ͘ɇ

ϴ͘ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘

 ɅɲʌɳɶʘɶɲɅʌʉʋɿʉʆɿʃʉʑɃʇɹʉʎ

 ɅɲʌɳɶʘɶɲɅʌʉʋɿʉʆɿʃʉʑɃʇɹʉʎ

 Ȼɴʉʐʋʌʉʔɹʆɻ;/ďƵƉƌŽĨĞŶͿ͗

 Ɍʄʉʐʌɴɿʋʌʉʔɹʆɻ;&ůƵƌďŝƉƌŽĨĞŶͿ͗ &ůƵƌŽĨĞŶ͕ĞĚŝĐĞ͕
ŽŶĂƚŽůͲZϱϬɼϭϬϬŵŐͬƚĂď;^͘͘dͿ͕ ϭϬϬŵŐͬƐƵƉƉ

 ƌƵĨĞŶ ϮϬϬɼϰϬϬŵŐͬƚĂď;^͘͘dͿ͕ ƌƵĨĞŶ ϲϬϬ
ŵŐͬƚĂď;&/>D͘dͿ ůŐŽĨƌĞŶ ʃʄʋ͘
 Ɂɲʋʌʉʇɹʆɻ;ɁĂƉƌŽƐǇŶ͕EǇĐŽƉƌĞŶ͕ŶĂƉƌŽǆ ʃʄʋ͘Ϳ
ϮϱϬ͕ϱϬϬŵŐͬƚĂď͕ϮϱϬ͕ϱϬϬŵŐͬƐƵƉƉEĂƉƌŽƐǇŶ 'Ğů
ϭϬйϱϬŐͬƚƵďĞ

 Ƀʇɲʋʌʉɺʀʆɻ;ɃǆĂƉƌŽǌŝŶͿ͗ƵƌĂƉƌŽǆ ϲϬϬŵŐͬƚĂď
 <ɸʏʉʋʌʉʔɹʆɻ;<ĞƚŽƉƌŽĨĞŶͿ͗
 KƌƵǀĂŝů ϮϬϬŵŐͬĐĂƉƐ&ĂƌǀŽďŝů ϮϬϬŵŐͬĐĂƉ;KE͘Z>͘
W^Ϳ͕ϭϬϬŵŐͬϮŵů;/E:͘^K>͘DWͿ

 <ɸʏʉʋʌʉʔɹʆɻ;<ĞƚŽƉƌŽĨĞŶͿ͗KƌƵǀĂŝů ϮϬϬŵŐͬĐĂƉƐ

 ȴɸʇɿɴʉʐʋʌʉʔɹʆɻ;ĞǆŝďƵƉƌŽĨĞŶͿ͗

 &ĂƌǀŽďŝů ϮϬϬŵŐͬĐĂƉ;KE͘Z>͘W^Ϳ͕ϭϬϬŵŐͬϮŵů
;/E:͘^K>͘DWͿ

 ^ĞƌĂĐƚŝů ϰϬϬŵŐͬƚĂď;&͘͘dͿ

ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘

ϴ͘ɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘

 ȿʉɿʋɳɀɇȰɌʃɲɿɲʆʏɿʌɸʐʅɲʏɿʃɳ

 Ɍɲɿʆɲʅɳʏɸʎ

 Ɂɲʅʋʉʐʅɸʏʊʆɻ;EĂďƵŵĞƚŽŶĞͿ

 ȵʏʉʔɸʆɲʅɳʏɻ;ȵƚŽĨĞŶĂŵĂƚĞͿ͗

 EĂďƵƚŽŶ͕EĂĚŝƚŽŶĞ ϱϬϬŵŐͬƚĂď

 ZŽŝƉůŽŶ ϭŐͬϮŵů;K/>z/E:Ϳ
 ZŽŝƉůŽŶ ŵƵůƐŝŽŶϭϬйƚƵďĞ͕ZŽŝƉůŽŶ ŐĞůϱ͕ϭϬйƚƵďĞ͕
ZŽŝƉůŽŶ ƐƉƌĂǇϭϬйϭ&ůсϱϬŵů
 ɀɸʔɸʆɲʅɿʃʊʉʇʑ;ɀĞĨĞŶĂŵŝĐ ĐŝĚͿ͗
 WŽŶƐƚĂŶ ϱϬϬŵŐͬƚĂď͕ϱϬϬŵŐͬƐƵƉƉ͕ŽƌĂůƐƵƐƉ ϱϬŵŐͬϱŵů
 Ɉʉʄʔɸʆɲʅɿʃʊʉʇʑ;ɈŽůĨĞŶĂŵŝĐ ĂĐŝĚͿ͗
 'ĂŶƚŝů ϮϬϬŵŐͬĐĂƉƐ͕ŽƌĂůƐƵƐƉ ϭϬŵŐͬϱŵů

Ⱦʉʇʀʅʋɸʎ
 ɇɸʄɸʃʉʇʀʅʋɻ ;ĞůĞĐŽǆŝďͿ͗ ĞůĞďƌĞǆ ϭϬϬ͕ϮϬϬŵŐͬĐĂƉ
 Ɇʉʔɸʃʉʇʀʅʋɻ;ZŽĨĞĐŽǆŝďͿ͗sŝŽǆǆ
 ȵʏʉʌɿʃʉʇʀʅʋɻ;ƚŽƌŝĐŽǆŝďͿ͗ ƌĐŽǆŝĂ ϲϬ͕ϵϬ͕ϭϮϬŵŐͬƚĂď
;&͘͘dͿ

 Ʌɲʌɸʃʉʇʀʅʋɻ ;ɅɲʌɸʃʉʇʀʅʋɻͿ͗ǇŶĂƐƚĂƚ ϰϬŵŐͬǀŝĂů
;/E:͘^K>Ϳ

 Ɂɿʔʄʉʐʅɿʃʊʉʇʑ;EŝĨůƵŵŝĐ ĐŝĚͿ
 EŝĨůĂŵŽů ϮϱϬŵŐͬĐĂƉ
 Ɂɿʅɸʍʉʐʄʀɷɻ;EŝŵĞƐƵůŝĚĞͿ
 DĞƐƵůŝĚ͕DĞƐƵƉŽŶ͕ŽůŽƐƚŽƉ ʃʄʋ͘ϭϬϬŵŐͬƚĂď͕ϭϬϬ
ŵŐͬƐĂĐŚĞƚ͕ϮϬϬŵŐͬƐƵƉƉDĞƐƵůŝĚ 'ĞůϯйϱϬŐͬƚƵďĞ
 ȳʄʐʃʉɺɲʅʀʆɻ;'ůƵĐŽƐĂŵŝŶĞͿŽŶĂƌŽƚ ϭ͕ϱŐͬƐĂĐŚĞƚ
 ȴɿɲʍɸʌʀʆɻ;ŝĂĐĞƌĞŝŶͿ WĞŶƚĂĐƌŝŶ͕sĞƌďŽƌŝů ϱϬŵŐͬĐĂƉ

ɇɉɀɅȵɆȰɇɀȰ
 ɇʏʉʆʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ͗
 Ɉʉʄɿɶʊʏɸʌʉʏʉʇɿʃʊɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘
 ɇʏɻʅɿʃʌʊʏɸʌɻɷʐʆɲʏɼɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɷʊʍɻ
 ȴɿɲʃʉʋɼʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ɲʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʍɲʔɸʀʎɸʆɷɸʀʇɸɿʎɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͘
 Ɉɲɀ͘ɇ͘Ȱ͘Ɍ͘ɹʖʉʐʆʉʌʉʔɼɷʌɳʍɻʎ͘ ȸʐʋɹʌɴɲʍɼʏɻʎ
ɲʐʇɳʆɸɿɷʌɲʅɲʏɿʃɳʏɻʆʏʉʇɿʃʊʏɻʏɳʏʉʐʎʖʘʌʀʎʆɲ
ɸʆɿʍʖʑɸɿʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳʏɻʆɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʏʉʐʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ͘
 ȸɲʋʉɷɸɷɸɿɶʅɹʆɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳʏʉʐʎʍʏʉʆ
ʖʌʊʆɿʉʋʊʆʉɸʀʆɲɿʍʖɸʏɿʃɳʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ͘

ƫƴƵƱƳƫƬƣ ƴƵƱƫƸƧƫƣ

y

ƴǖǎǕǂǄǐǄǒƽǗǈǔǈ
ƣƯƣƭƥƩƵƫƬƣ
(ƱƲƫƱƧƫƦƩ)

y
y

ƮǂǎǟǌǈǓ ƣǎǂǔǕǂǔǀǐǖ

ƦǊǆǖǉǖǎǕƿǓ ƣǎǂǊǔǉǈǔǊǐǌǐǄǊǋǐǞ ƵǍƿǍǂǕǐǓ &
ƮǐǎƽǅǂǓ Ʋǝǎǐǖ ƥ. Ư. ƧǌǆǖǔǀǎǂǓ «ƪƳƫƣƴƫƱ»

ƬƣƵƣƵƣưƩ
y
y

ƷǖǔǊǋƽ, ǈǍǊǔǖǎǉǆǕǊǋƽ, ǔǖǎǉǆǕǊǋƽ
ƣǄǚǎǊǔǕƾǓ, ǍǆǒǊǋǐǀ ǂǄǚǎǊǔǕƾǓ
ǂǄǚǎǊǔǕƾǓ /ǂǎǕǂǄǚǎǊǔǕƾǓ,
ǂǎǕǂǄǚǎǊǔǕƾǓ

Ʊ ǝǒǐǓ ǐǑǊǐǆǊǅƿ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǉǈǋǆ ǂǒǘǊǋƽ
ǄǊǂ Ǖǂ ǗƽǒǍǂǋǂ Ǒǐǖ ǑǂǒƽǄǐǎǕǂǊ ǂǑǝ Ǖǐ
ǝǑǊǐ
Ʃ ǍǐǒǗǀǎǈ ǂǑǐǍǐǎǟǉǈǋǆ Ǖǐ 1803, ǈ ǋǚǅǆǛǎǈ
Ǖǐ 1832 ǋǂǊ ǈ ǑǂǑǂǃǆǒǀǎǈ Ǖǐ 1848
ƴƿǍǆǒǂ ǘǂǒǂǋǕǈǒǀǇǐǎǕǂǊ ǚǓ ǐǑǊǐǆǊǅƿ ǝǌǆǓ ǐǊ
ǐǖǔǀǆǓ ǗǖǔǊǋƾǓ ƿ ǔǖǎǉǆǕǊǋƾǓ Ǒǐǖ
ǔǖǎǅƾǐǎǕǂǊ Ǎǆ ǕǐǖǓ ǖǑǐǅǐǘǆǀǓ Ǖǚǎ
ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ ǋǂǊ ƾǘǐǖǎ ƾǔǕǚ ǋǂǊ ǍǆǒǊǋƿ ǅǒƽǔǈ
ǂǄǚǎǊǔǕƿ

ƬƣƵƣƵƣưƩ
1. ƷƶƴƫƬƣ
ǍǐǒǗǀǎǈ
ǋǚǅǆƢǎǈ
ǑǂǑǂǃǆǒǀǎǈ
ǉǈǃǂƢǎǈ
2. ƩƮƫƴƶƯƪƧƵƫƬƣ
ǈǒǚǀǎǈ ǅǊǖǅǒǐǍǐǒǗǝǎǈ/ǍǐǒǗǊǎǝǎǈ
ǑǂǒƽǄǚǄǂ ǉǈǃǂƢǎǈǓ
3. ƴƶƯƪƧƵƫƬƣ
ƬǂǕǈǄǐǒǀǂ ǅǊǗǂǊǎǖǌǑǒǐǑǖǌǂǍǀǎǈǓ (Ǎǆǉǂǅǝǎǈ)
ƬǂǕǈǄǐǒǀǂ ǍǐǒǗǊǎƽǎǈǓ (ǃǐǖǕǐǒǗǂǎǝǌǈ)
ƬǂǕǈǄǐǒǀǂ ǃǆǎǇǐǍǐǒǗƽǎǈǓ (ǑǆǎǕǂǇǐǋǀǎǈ)
ƬǂǕǈǄǐǒǀǂ ǗǂǊǎǖǌǑǊǑǆǒǊǅǀǎǈǓ (ǍǆǑǆǒǊǅǀǎǈ,
ǗǆǎǕǂǎǞǌǈ, ǔǐǖǗǆǎǕǂǎǞǌǈ, ǂǌǗǆǎǕǂǎǞǌǈ,
ǒǆǍǊǗǆǎǕǂǎǞǌǈ)

ƶƲƱƦƱƸƧƫƴ ƵƺƯ ƱƲƫƱƧƫƦƺƯ

ƬƣƵƣƵƣưƩ
1.ƣƥƺƯƫƴƵƧƴ: ǍǐǒǗǀǎǈ, ǍǆǑǆǒǊǅǀǎǈ,
ǗǆǎǕǂǎǞǌǈ, ǔǐǖǗǆǎǕǂǎǞǌǈ,
ǂǌǗǆǎǕǂǎǞǌǈ,ǒǆǍǊǗǆǎǕǂǎǞǌǈ,
ǋǚǅǆƢǎǈ, Ǎǆǉǂǅǝǎǈ, ǈǒǚǀǎǈ
2.ƮƧƳƫƬƱƫ ƣƥƺƯƫƴƵƧƴ: ǃǐǖǑǒǆǎǐǒǗǀǎǈ
3.ƣƥƺƯƫƴƵƧƴ/ƣƯƵƣƥƺƯƴƵƧƴ: ǑǆǎǕǂǇǐǋǀǎǈ,
ǃǐǖǕǂǒǗǐǎǝǌǈ, ǎǂǌǍǑǐǖǗǀǎǈ,
ǃǐǖǑǒǆǎǐǒǗǀǎǈ
4.ƣƯƵƣƥƺƯƫƴƵƧƴ: ǎǂǌǐǏǝǎǈ, ǎǂǌǕǒǆǏǝǎǈ,
ǎǂǌǍǆǗƾǎǈ

ƮƩƸƣƯƫƴƮƱƴ ƦƳƣƴƩƴ

ȝ
ǻȡȐıȘ

ȝ

ț
ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

į

ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

İĳȠȡȓĮ

ȀĮĲĮıĲȠȜȒ
ǻȣıĳȠȡȓĮ
ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪ țĮĲĮıĲȠȜȒ

ȀĮĲĮıĲȠȜȒ
ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪ

ȝȪıȘ

ĭȣıȚțȒ
İȟȐȡĲȘıȘ

ȝȪıȘ

ĭȣıȚțȒ
İȟȐȡĲȘıȘ

ȕȡĮįȣțĮȡįȓĮ

įȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮ

įȚȠȪȡȘıȘ

įȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮ

ȣʌȠșİȡȝȓĮ
ȀĮĲĮțȡȐĲȘıȘ
ȠȪȡȦȞ
ǹȖȦȞȚıĲȑȢ

İȞįȠȡĳȓȞİȢ
ȝȠȡĳȓȞȘ
ıȣȞșİĲȚțȐ
ȠʌȚȠİȚįȒ

İȞįȠȡĳȓȞİȢ
ȝȠȡĳȓȞȘ
ıȣȞșİĲȚțȐ
ȠʌȚȠİȚįȒ

įȣȞȠȡĳȓȞİȢ

İȖțİĳĮȜȓȞİȢ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ

ȞĮȜȠȟȩȞȘ

ȞĮȜȠȟȩȞȘ

ȞĮȜȠȟȩȞȘ

ȞĮȜȠȟȩȞȘ

ƮƩƸƣƯƫƴƮƱƴ ƦƳƣƴƩƴ

ƧƯƦƱƥƧƯƩ ƱƲƫƱƧƫƦƩ
Ʊ ǆǍǗǂǎƿǓ ǒǝǌǐǓ Ǖǚǎ ǖǑǐǅǐǘƾǚǎ
Ǖǚǎ ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǎǅǐǄǆǎǟǎ
ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ ǆǀǎǂǊ ǈ ǋǂǕǂǔǕǐǌƿ Ǖǚǎ
ǂǌǄǆǊǎǟǎ ǆǒǆǉǊǔǍƽǕǚǎ.
y ƧǊǋƽǇǆǕǂǊ ǝǕǊ ǐǊ ǆǎǅǐǒǗǀǎǆǓ
ǂǎǂǔǕƾǌǌǐǖǎ Ǖǈǎ ǂǑǆǌǆǖǉƾǒǚǔǈ
ǅǊǆǄǆǒǕǊǋǟǎ ǎǆǖǒǐǅǊǂǃǊǃǂǔǕǟǎ ǂǑǝ ǕǊǓ
ǎǆǖǒǊǋƾǓ ǂǑǐǌƿǏǆǊǓ.
y

ƱƲƫƱƧƫƦƩ ƴƵƱ ƬƯƴ
Ʃ ǘǐǒƿǄǈǔǈ ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ
ǆǑǊǔǋǌǈǒǊǅǀǚǓ Ǒǒǐǋǂǌǆǀ ǂǎǂǌǄǈǔǀǂ
Ǒǐǖ ǂǎǕǊǋǂǕǐǑǕǒǀǇǆǊ Ǖǈ ǅǊƽǘǖǔǈ Ǖǚǎ
ǗǂǒǍƽǋǚǎ ǂǑǝ Ǖǈ ǔǋǌǈǒƽ ǍƿǎǊǄǄǂ,
ǟǔǕǆ ǎǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ Ǒǒǝǔǃǂǔǈ
ǔǕǐǖǓ ǖǑǐǅǐǘǆǀǓ Ǖǐǖ ǎǚǕǊǂǀǐǖ
ǍǖǆǌǐǞ.
y Ʃ ǂǎǂǌǄǈǔǀǂ ǆǀǎǂǊ ǅǐǔǐǆǏǂǒǕǟǍǆǎǈ.
y

ƷƣƳƮƣƬƱƬƫƯƩƵƫƬƩ ƬƧƯƵƳƫƬƩƴ
ƸƱƳƩƥƩƴƩƴ

ƱƲƫƱƧƫƦƩ ƴƵƱ ƬƯƴ
y

ƴǆ ǂǎǕǀǉǆǔǈ Ǎǆ Ǖǈǎ iv ǘǐǒƿǄǈǔǈ
ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ, ƿ Ǖǈǎ ǑǆǒǊǐǘǊǋƿ
ǂǎǂǊǔǉǈǔǀǂ Ǎǆ ǕǐǑǊǋƽ
ǂǎǂǊǔǉǈǕǊǋƽ, ǈ ǘǐǒƿǄǈǔǈ
ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ ǋǆǎǕǒǊǋƽ ǅǆǎ ǔǖǎǅƾǆǕǂǊ
Ǎǆ ǗǂǒǍǂǋǆǖǕǊǋƿ ǔǖǍǑǂǉǆǋǕǐǍƿ,
ǍǖǛǋƿ ǂǅǖǎǂǍǀǂ ƿ ǂǑǟǌǆǊǂ
ǑǒǐǔǂǎǂǕǐǌǊǔǍǐǞ.

ƷƣƳƮƣƬƱƬƫƯƩƵƫƬƩ ƬƧƯƵƳƫƬƩƴ
ƸƱƳƩƥƩƴƩƴ
Ʋǒǐǔǉƿǋǈ ǆǑǊǎǆǗǒǀǎǈǓ ǔǕǐ
ǅǊƽǌǖǍǂ ǆǑǊǔǋǌǈǒǊǅǀǐǖ ǘǐǒƿǄǈǔǈǓ
ǉǂ ǆǌǂǕǕǟǔǆǊ Ǖǈ ǔǖǔǕǈǍǂǕǊǋƿ
ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈ Ǖǐǖ ǗǂǒǍƽǋǐǖ.
y ƴǆ ǖǑǂǒǂǘǎǐǆǊǅƿ ǘǐǒƿǄǈǔǈ
ǍǐǒǗǀǎǈǓ, ǈ ǆǑǊǎǆǗǒǀǎǈ ǆǎǊǔǘǞǆǊ Ǖǐ
ǂǎǂǌǄǈǕǊǋǝ ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ.
y

y ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈ

ǂǑǝ Ǖǐ ǌǊǑǟǅǈ ǊǔǕǝ Ǖǐǖ
ǆǑǊǔǋǌǈǒǊǅǀǐǖ ǘǟǒǐǖ
y ǔǖǔǕǈǍǂǕǊǋƿ ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈ
(ǗǆǎǕǂǎǞǌǈ, ǔǐǖǗǆǎǕǂǎǞǌǈ)
y ǅǊƽǘǖǔǈ ǅǊƽ Ǎƾǔǐǖ ǕǈǓ ǔǋǌǈǒƽǓ
ǍƿǎǊǄǄǂǓ ǔǕǐ ƧƯƶ
y ǍǆǕǂǋǀǎǈǔǈ ǋǆǗǂǌǊǋƽ ǍǆǕƽ ǂǑǝ
ǖǑǂǒǂǘǎǐǆǊǅƿ ǘǐǒƿǄǈǔǈ.

ƣƯƧƲƫƪƶƮƩƵƧƴ ƧƯƧƳƥƧƫƧƴ
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ƮƱƳƷƫƯƩ
y

y

y
y
y

ƧǀǎǂǊ ǐ ǑǒǚǕǝǕǖǑǐǓ ǂǄǚǎǊǔǕƿǓ Ǖǚǎ ǖǑǐǅǐǘƾǚǎ
Ǖǚǎ ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ Ǎǆ Ǖǐǎ ǐǑǐǀǐ ǔǖǄǋǒǀǎǐǎǕǂǊ ǝǌǐǊ
ǐǊ ǖǑǝǌǐǊǑǐǊ ǂǄǚǎǊǔǕƾǓ.
ƴǕǐǎ ƽǎǉǒǚǑǐ ǈ ǍǐǒǗǀǎǈ Ǒǒǐǋǂǌǆǀ ǂǎǂǌǄǈǔǀǂ,
ǆǖǗǐǒǀǂ, ǋǂǕǂǔǕǐǌƿ ǋǂǊ ǍǆǊǚǍƾǎǈ ǊǋǂǎǝǕǈǕǂ
ǔǖǄǋƾǎǕǒǚǔǈǓ.
ƧǀǎǂǊ ǑǊǐ ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋƿ ǔǆ ǂǍǃǌǞ, ǔǖǎǆǘƿ
ǔǑǌǂǘǎǊǋǝ Ǒǝǎǐ.
ƧǀǎǂǊ ǑǊǐ ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋƿ ǝǕǂǎ ǘǐǒǈǄǈǉǆǀ ǑǒǊǎ
ǂǑǝ Ǖǐ ǂǌǄǐǄǝǎǐ ǆǒƾǉǊǔǍǂ.
ƴǆ ǂǑǐǖǔǀǂ Ǒǝǎǐǖ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǑǒǐǋǂǌƾǔǆǊ
ǅǖǔǗǐǒǀǂ.

ƬǎǈǔǍǝǓ
ƯǂǖǕǀǂ ǋǂǊ ƾǍǆǕǐǓ
ƬǂǕǂǋǒƽǕǈǔǈ ǐǞǒǚǎ
ƬǂǕǂǔǕǐǌƿ ǂǎǂǑǎǆǖǔǕǊǋǐǞ
ƬǂǕǂǔǕǐǌƿ ƬƯƴ
ƦǊƾǄǆǒǔǈ ƬƯƴ
ƧǎǆǒǄǐǑǐǀǈǔǈ Ǌǟǎ
ƴǆǏǐǖǂǌǊǋƿ ǅǖǔǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ
ƦǖǔǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǐǗǉǂǌǍǟǎ
ƦǊǂǕǂǒǂǘƾǓ ǄǂǔǕǒǆǎǕǆǒǊǋǐǞ
ƦǊǂǕǂǒǂǘƾǓ ǉǆǒǍǐǒǒǞǉǍǊǔǈǓ
ƬǂǕǂǋǒƽǕǈǔǈ ǎǆǒǐǞ

ƮƱƳƷƫƯƩ
ƷƣƳƮƣƬƱƬƫƯƩƵƫƬƩ
ƧǎǅǐǍǖǛǋƿ ǘǐǒƿǄǈǔǈ
ƜǎǂǒǏǈ ǅǒƽǔǈǓ ǔǆ 15-30 ǌǆǑǕƽ
ƮƾǄǊǔǕǈ ǅǒƽǔǈ ǔǆ 45-90 ǌǆǑǕƽ
y ƧǎǅǐǗǌƾǃǊǂ ǘǐǒƿǄǈǔǈ
ƮƾǄǊǔǕǈ ǅǒƽǔǈ ǔǆ 15-30 ǌǆǑǕƽ
9 5mg ǍǐǒǗǀǎǈǓ ǔǆ 4,5 ml ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋǝ ǐǒǝ
ǘǐǒǈǄǐǞǎǕǂǊ Ǎǆ ǍǐǒǗƿ ǂǆǒǐǇǝǌǈǓ Ǎǆ
ǎǆǗǆǌǐǑǐǊǈǕƿ
9 Ʃ ǂǑǐǒǒǝǗǈǔǈ ǂǑǝ Ǖǐ ǄǂǔǕǒǆǎǕǆǒǊǋǝ ǅǆǎ ǆǀǎǂǊ
ǂǏǊǝǑǊǔǕǈ
9 ƸǒǝǎǐǓ ǈǍǀǔǆǊǂǓ ǇǚƿǓ ǕǈǓ ǂǑǐǃǐǌƿǓ 1,7 - 3,3
ǟǒǆǓ
y

ư

ƮƱƳƷƫƯƩ
ƷƣƳƮƣƬƱƬƫƯƩƵƫƬƩ
y

Ʊ ǘǒǝǎǐǓ ǆǍǗƽǎǊǔǈǓ Ǖǐǖ ǂǎǂǌǄǈǕǊǋǐǞ
ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǐǓ ǕǈǓ ǍǐǒǗǀǎǈǓ ǂǌǌƽ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǂǎǂǑǎǆǖǔǕǊǋƿǓ ǋǂǕǂǔǕǐǌƿǓ ǅǆǎ ǔǖǍǑǀǑǕǆǊ Ǎǆ Ǖǈ
ǍƾǄǊǔǕǈ ǔǖǄǋƾǎǕǒǚǔǈ ǔǕǐ ǑǌƽǔǍǂ.

y

ƮǊǋǒǝ ǑǐǔǐǔǕǝ ǕǈǓ ǘǐǒǈǄǐǞǍǆǎǈǓ ǍǐǒǗǀǎǈǓ
ǅǊǂǑǆǒǎƽ Ǖǐǎ ǂǊǍǂǕǐǆǄǋǆǗǂǌǊǋǝ ǗǒǂǄǍǝ. ƣǖǕǝ
ǐǗǆǀǌǆǕǂǊ:
1. ƸǂǍǈǌƿ ǌǊǑǐǅǊǂǌǖǕǝǕǈǕǂ
2. ƮǆǄƽǌǐ ǃǂǉǍǝ ǊǐǎǊǔǍǐǞ ǔǆ ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋǝ pH
3. ƴǞǎǅǆǔǈ Ǎǆ ǑǒǚǕǆǛǎǆǓ
4. ƥǒƿǄǐǒǈ ǔǞǎǅǆǔǈ Ǎǆ Ǖǐ ǄǌǖǋǐǖǒǐǎǊǋǝ ǐǏǞ

ƮƱƳƷƫƯƩ
ƮƧƵƣƤƱƭƫƴƮƱƴ
Ʃ ǍǐǒǗǀǎǈ ǔǖǎǅƾǆǕǂǊ Ǎǆ Ǖǐ ǄǌǖǋǐǖǒǐǎǊǋǝ
ǐǏǞ ǔǆ ǈǑǂǕǊǋƾǓ ǋǂǊ ǆǏǚǈǑǂǕǊǋƾǓ ǉƾǔǆǊǓ,
ǊǅǀǚǓ ǔǕǐǖǓ ǎǆǗǒǐǞǓ.
y 75-85% ǕǈǓ ǘǐǒǈǄǐǞǍǆǎǈǓ ǍǐǒǗǀǎǈǓ
ǆǍǗǂǎǀǇǆǕǂǊ ǔǂǎ 3-ǄǌǖǋǐǖǒǐǎǀǅǊǐ ǋǂǊ Ǖǐ 510% ǔǂǎ 6-ǄǌǖǋǐǖǒǐǎǀǅǊǐ.
y 5% ǍǆǕǂǃǐǌǀǇǆǕǂǊ ǔǆ ǎǐǒǍǐǒǗǀǎǈ, ǋǂǊ ǍǊǋǒǝ
ǑǐǔǐǔǕǝ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǍǆǕǂǕǒǂǑǆǀ ǔǆ ǋǚǅǆǛǎǈ.
y Ƶǐ 6-ǄǌǖǋǐǖǒǐǎǀǅǊǐ ǆǀǎǂǊ ǗǂǒǍǂǋǐǌǐǄǊǋƽ
ǆǎǆǒǄǝ.
y

ƩǈĮĳƾǌİǈĮ
ư

ƮƱƳƷƫƯƩ
ƮƧƵƣƤƱƭƫƴƮƱƴ

ưƧƵƭƧƱƱƧ

y

y

y

ƶǗǀǔǕǂǕǂǊ ǍǆǕǂǃǐǌǊǔǍǝ ǋǂǊ ǂǑǝ ǕǐǖǓ
ǎǆǗǒǐǞǓ, ǐ ǐǑǐǀǐǓ ǆǀǎǂǊ ǂǖǏǈǍƾǎǐǓ ǝǕǂǎ
ǖǑƽǒǘǆǊ ǆǑǈǒǆǂǔǍƾǎǈ ǈǑǂǕǊǋƿ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ.
ƴǆ ǆǑǈǒǆǂǔǍƾǎǈ ǎǆǗǒǊǋƿ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ
ǑǒǐǋǂǌǆǀǕǂǊ ǔǖǄǋƾǎǕǒǚǔǈ Ǖǚǎ ǍǆǕǂǃǐǌǊǕǟǎ
ǋǂǊ ǂǎǂǑǎǆǖǔǕǊǋƿ ǋǂǕǂǔǕǐǌƿ ǂǋǝǍǈ ǋǂǊ Ǎǆ
ǍǊǋǒƾǓ ǅǝǔǆǊǓ ǍǐǒǗǀǎǈǓ.
Ʃ ǑǂǒǂǄǚǄƿ Ǖǚǎ ǄǌǖǋǐǖǒǐǎǊǅǀǚǎ
ǆǌǂǕǕǟǎǆǕǂǊ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ǂǎǂǔǕǐǌǆǀǓ ǕǈǓ ƮƣƱ.

ƮƱƳƷƫƯƩ
ƣƯƧƲƫƪƶƮƩƵƧƴ ƧƯƧƳƥƧƫƴ
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ƬǂǒǅǊǂǄǄǆǊǂǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ
ƣǎǂǑǎǆǖǔǕǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ
ƬƯƴ
ƸǐǌǈǗǝǒǂ
ƥǂǔǕǒǆǎǕǆǒǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ
ƯǂǖǕǀǂ ǋǂǊ ƾǍǆǕǐǓ
ƱǖǒǐǑǐǊǈǕǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ
ƦƾǒǍǂ
ƲǌǂǋǐǞǎǕǂǓ

ƮƱƳƷƫƯƩ
ƶƲƧƳƦƱƴƱƭƱƥƫƣ
y

y

Ʃ ǕǒǊƽǅǂ
ǋǂǕǂǔǕǐǌƿ Ǖǐǖ ǂǎǂǑǎǆǖǔǕǊǋǐǞ
ǍǞǔǈ
ǋǟǍǂ
ǉƾǕǆǊ Ǖǈǎ ǖǑǝǎǐǊǂ ǖǑǆǒǅǐǔǐǌǐǄǀǂǓ
ƣǎǕǊǍǆǕǟǑǊǔǈ Ǎǆ ǍǈǘǂǎǊǋǝ ǂǆǒǊǔǍǝ ǋǂǊ
ǎǂǌǐǏǝǎǈ

ƫǔǐǂǎǂǌǄǈǔǀǂ ƮǐǒǗǀǎǈǓ ǚǓ ǑǒǐǓ ǕǊǓ ǐǅǐǞǓ
ǘǐǒƿǄǈǔǈǓ
ǹʌȩĲȠ
ıĲȩȝĮ


ǻȚȠȡșȚțȐ

Ȋǻ

Ǽĭ

ǼʌȚıțȜ

ȊʌĮȡĮȤȞ











ƧǑǊǔǋǌǈǒǀǅǊǐǓ Ʀǝǔǈ:

1/10 P.O.

1/3 I.V., S.C.
ƶǑǂǒǂǘǎǐǆǊǅƿǓ Ʀǝǔǈ: 1/100 P.O.
1/30 I.V., S.C.
1/10 E.D.

ƣƭƭƣ ƱƲƫƱƧƫƦƩ
y

ƲǆǉǊǅǀǎǈ (ǍǆǑǆǒǊǅǀǎǈ)
1.ƜǘǆǊ Ǖǐ 1/10 ǕǈǓ ǊǔǘǞǐǓ ǕǈǓ
ǍǐǒǗǀǎǈǓ
2.ƦǊƽǒǋǆǊǂ ǅǒƽǔǈǓ 2-4 ǟǒǆǓ
3.ƣǎƽǌǐǄǆǓ ǅǒƽǔǆǊǓ ǋǂǊ
ǂǎǆǑǊǉǞǍǈǕǆǓ ǆǎƾǒǄǆǊǆǓ Ǎǆ Ǖǈ
ǍǐǒǗǀǎǈ
4.ƮǆǕǂǃǐǌǊǔǍǝǓ ǈǑǂǕǊǋǝǓ ǋǂǊ
ǎǆǗǒǊǋǝǓ

5. ƮǆǕǂǃǐǌǀǕǈǓ: ǎǐǒǑǆǉǊǅǀǎǈ Ǎǆ Ǖǐ ½ ǕǈǓ ǊǔǘǞǐǓ
ǕǈǓ ǑǆǉǊǅǀǎǈǓ, ǐ ǐǑǐǀǐǓ Ǒǒǐǋǂǌǆǀ ǅǊƾǄǆǒǔǈ
Ǖǐǖ ƬƯƴ,ǋǂǊ ƾǘǆǊ ǘǒǝǎǐ ǈǍǀǔǆǊǂǓ ǇǚƿǓ ǕǈǓ
ǂǑǐǃǐǌƿǓ 15 ǟǒǆǓ.
6. ƵǐǏǊǋǝǕǈǕǂ ǂǑǝ ǎǐǒǑǆǉǊǅǀǎǈ ǆǀǎǂǊ ǅǖǎǂǕǝǎ ǎǂ
ǆǍǗǂǎǊǔǕǆǀ, ǊǅǀǚǓ ǔǆ ǂǔǉǆǎǆǀǓ Ǎǆ
ǆǑǈǒǆǂǔǍƾǎǈ
ǎǆǗǒǊǋƿ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǋǂǊ ǆǋǅǈǌǟǎǆǕǂǊ Ǎǆ
ǔǑǂǔǍǐǞǓ
7. ƴǐǃǂǒƿ ǂǌǌǈǌǆǑǀǅǒǂǔǈ Ǎǆ ǂǎǂǔǕǐǌǆǀǓ ǕǈǓ
ƮƣƱ

ƣƭƭƣ ƱƲƫƱƧƫƦƩ
y
1.
2.
3.
4.
5.

ƷǆǎǕǂǎǞǌǈ
ƴǖǎǉǆǕǊǋǝ ǐǑǊǐǆǊǅƾǓ 75-125 ǗǐǒƾǓ ǊǔǘǖǒǝǕǆǒǐ
ǂǑǝ Ǖǈ ǍǐǒǗǀǎǈ
ƥǒǈǄǐǒǝǕǆǒǈ ƾǎǂǒǏǈ ǅǒƽǔǈǓ
ƮǊǋǒǝǕǆǒǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǅǒƽǔǈǓ ǂǑǝ Ǖǈ ǍǐǒǗǀǎǈ
ǄǊǂǕǀ ǂǎǂǋǂǕǂǎƾǍǆǕǂǊ ǄǒƿǄǐǒǂ ǔǕǐǖǓ ǊǔǕǐǞǓ.
ƲǒǐǔǌǂǍǃƽǎǆǕǂǊ ǋǂǕƽ Ǖǈǎ ǑǒǟǕǈ ǅǀǐǅǐ ǂǑǝ
ǕǐǖǓ ǑǎǆǞǍǐǎǆǓ ǋǂǕƽ 75%
ƮǆǕǂǃǐǌǀǕǈǓ ǎǐǒǗǆǎǕǂǎǞǌǈ, ǐ ǐǑǐǀǐǓ
ǂǑǐǃƽǌǌǆǕǂǊ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ǎǆǗǒǐǞǓ ǋǂǊ
ǂǎǊǘǎǆǞǆǕǂǊ ǔǕǂ ǐǞǒǂ ǍƾǘǒǊ ǋǂǊ 72 ǟǒǆǓ ǍǆǕƽ
ǂǑǝ Ǖǈ ǘǐǒƿǄǈǔǈ ǍǀǂǓ ǅǝǔǈǓ Ǖǐǖ ǗǂǒǍƽǋǐǖ

ƣƭƭƣ ƱƲƫƱƧƫƦƩ
y
1.
2.
3.
y
1.

2.
3.
4.

ƴǐǖǗǆǎǕǂǎǞǌǈ
ƧǀǎǂǊ ǂǎƽǌǐǄǈ ǕǈǓ ǗǆǎǕǂǎǞǌǈǓ ǋǂǊ 12 ǗǐǒƾǓ
ǊǔǘǖǒǝǕǆǒǈ
ƮǆǄƽǌǈ ǌǊǑǐǅǊǂǌǖǕǝǕǈǕǂ
ƸǒǝǎǐǓ ǈǍǀǔǆǊǂǓ ǇǚƿǓ ǕǈǓ ǂǑǐǃǐǌƿǓ:2,2-4,6 h
ƣǌǗǆǎǕǂǎǞǌǈ
ƧǀǎǂǊ ǂǎƽǌǐǄǈ ǕǈǓ ǗǆǎǕǂǎǞǌǈǓ ǂǌǌƽ ƾǘǆǊ 5-10
ǗǐǒƾǓ ǍǊǋǒǝǕǆǒǈ ǊǔǘǞ ǋǂǊ ǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǅǒƽǔǈǓ
ǕǈǓ ǆǀǎǂǊ Ǖǐ 1/3 ǕǈǓ ǗǆǎǕǂǎǞǌǈǓ
ƥǒǈǄǐǒǝǕǆǒǈ ƾǎǂǒǏǈ ǅǒƽǔǈǓ ǂǑǝ Ǖǈ ǗǆǎǕǂǎǞǌǈ
ǋǂǊ Ǖǈ ǔǐǖǗǆǎǕǂǎǞǌǈ
ƮǊǋǒǝǕǆǒǈ ǌǊǑǐǅǊǂǌǖǕǝǕǈǕǂ
ƸǒǝǎǐǓ ǈǍǀǔǆǊǂǓ ǇǚƿǓ ǕǈǓ ǂǑǐǃǐǌƿǓ:1,3-1,5 h

ƮǐǒǗǀǎǈ
1) Morphine IV, SC, IM, ƬƩ, Ƭƶ
Amp 1 ml = 1 ml/10 mg (morphine HCL)
Oral solution 1%* (morphine sulfate)
CR CAPS 10,30,60,100,200 mg (Mongol)*
SR FC TAB 10 mg (Morficontin)*

ƣƭƭƣ ƱƲƫƱƧƫƦƩ
y
1.
2.
3.
4.
5.

ƳǆǍǊǗǆǎǕǂǎǞǌǈ
ƴǖǎǉǆǕǊǋǝ ǐǑǊǐǆǊǅƾǓ Ǎǆ ǑǂǒǝǍǐǊǂ ǊǔǘǞ Ǎǆ Ǖǈ
ǗǆǎǕǂǎǞǌǈ
Ʊ ǆǔǕǆǒǊǋǝǓ ǅǆǔǍǝǓ Ǒǐǖ ƾǘǆǊ ǔǕǐ ǍǝǒǊǝ ǕǈǓ
ǕǈǓ ǅǀǎǆǊ ǍǐǎǂǅǊǋƾǓ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ.
ƶǅǒǐǌǞǆǕǂǊ ǂǑǝ Ǎǈ ǆǊǅǊǋƾǓ ǆǔǕǆǒƽǔǆǓ Ǖǐǖ
ǑǌƽǔǍǂǕǐǓ ǔǆ ǂǎǆǎǆǒǄǐǞǓ ǍǆǕǂǃǐǌǀǕǆǓ
ƸǒǝǎǐǓ ǈǍǀǔǆǊǂǓ ǇǚƿǓ ǕǈǓ ǂǑǐǃǐǌƿǓ: 6 ǌǆǑǕƽ
ƲǐǌǞ ǄǒƿǄǐǒǈ ƾǎǂǒǏǈ ǅǒƽǔǈǓ, ǑǐǌǞ ǍǊǋǒƿ
ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǅǒƽǔǈǓ, ǅǆǎ ǔǖǔǔǚǒǆǞǆǕǂǊ.

ƱƲƫƱƧƫƦƩ ƦƫƣƪƧƴƫƮƣ ƴƵƩƯ ƧƭƭƣƦƣ
1) Morphine
2) Fentanyl
3) Alfentanyl
4) Remifentanil
5) Nalbuphine
6) Pethidine
7) Dextropropoxyphene
8) Tramadol
9) Codeine
10) Tapentadol ?

ƷǆǎǕǂǎǞǌǈ
2) Fentanyl
Amp 1 ml or 10 ml = 1 ml/50 mcg (fentanyl HCL)
TTS PLASTERS
12, 25, 50, 75, 100 mcg/h
(Durogesic, Fentadur, Matrifen, Dolfen, Myfene,
Demogyl)
Fentanyl Citrate
a) Loz 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 mcg
(Actiq)
b) Tab Subl 100, 200, 300, 400, 600, 800 mcg
(Abstral)
c) Nasal Spray (Instanyl) 50, 100, 200 mcg/dose

AǌǗǆǎǕǂǎǀǌǈ, ƳǆǍǊǗǆǎǕǂǎǞǌǈ, ƯǂǌǃǐǖǗǀǎǈ,
ƲǆǉǊǅǀǎǈ (MǆǑǆǒǊǅǀǎǈ), ƦǆǘǕǒǐǑǒǐǑǐǏǖǗƾǎǈ
3) Alfentanyl Hydrochloride
Amp 2 ml, 1 ml=500 mcg (Rapifen)
4) Remifentanil
1, 2, 5 mg/vial (Ultiva)
5) Nalbuphine Hydrochloride
Amp 2 ml, 1 ml=10 mg (Nubain)
6) Pethidine Hydrochloride
Amp 1 or 2 ml, 1 ml=50 mg
7) Dextropropoxyphene Hydrochloride
Amp 2 ml=75 mg (Romidon, Zideron)

ƵǒǂǍǂǅǝǌǈ
8) Tramadol Hydrochloride (Tramal)
Amp 2 ml=100 mg
Oral Drops Solution 100 mg/ml (10ml/fl)
Supp 100 mg (10supp/bt)
Caps 50 mg (30caps/bt)
PRTab 50,100,150,200 mg (Oxxalgan)
ƵǍǈĵǍĴķĂǓǌ ƶǋĴĂĴĵǓǇǃǌ + ƳĴǋĴǆĶĸĴĂǓǇǃǌ
(ƪaldiar)
Tab 37,5 mg+325 mg

ƦƱƴƱƭƱƥƫƣ

ƬǚǅǆǛǎǈ. ƵǂǑǆǎǕǂǅǝǌǈ
9) Codeine Phosphate hemihydrate
Caps 60 mg (Dolcontin, Contugesic)*
Sir Codeine + Ephedrine 7,5+5 mg/ml (Sival-B,
Fl=120 ml)
Codeine + Paracetamol (Lonalgal)
Tab 30+500 mg Supp 30+1000 mg
Codeine + Paracetamol + Caffeine (Lonarid-N)
Tab 10+400+50 mg Supp 20+400+0 mg
10) Tapentadol*
Tab SR 50,100,150,200,250 (Palexia-SR)
Tab 50-75 mg (Palexia)

ƱǑǊǐǆǊǅƿ - ƧǎƾǔǊǍǂ

Fentanyl HCl
1 ƿ 10 ml
amp = 0,05 mg/ml
Alfentanyl HCl 2 ml amp = 20 mg/ml
Pethidine HCl
2 ml amp = 50 mg ƿ 100 mg
Morphine HCl
1 ml amp = 10 mg
Ultiva (Remifentanyl HCl)
1 vial = 1, 2 ƿ 5 mg
Romidon ƿ Zideron (Dextropropoxyphene HCl)
2 ml amp = 75 mg
Narcan (Naloxone HCl)
1 ml amp = 0,4 mg
Nubain (Nalbufine HCl)
2 ml amp = 20 mg

y
y
y
y
y
y
y
y

Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣȃ
ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǺī

ƱǑǊǐǆǊǅƿ – ƣǑǝ Ǖǐ ǔǕǝǍǂ
Mongol ƿ Morphicontin (Ʈorphine sulphate) ƲƦ.1
Con. R. Caps (10, 30, 60, 100, 200 mg/cap
y Lonalgal (paracetamol & codeine) ƲƦ.3 ƿ ƲƦ.4
(1000+30) mg/supp (6 supp/bt)
(500 + 30) mg/tab (10 tab/bt)
y Lonarid-N (codeine, caffeine & paracetamol) ƲƦ.3
(20+50+400) mg/supp (6 supp/bt)
(10+50+400) mg/tab (20 tab/bt)
Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣ
ȃ ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǻīȈ
Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣȃ
ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǺī
Ȇǻ ȂȩȞȠȝİȚĮĲȡȚțȒıȣȞĲĮȖȒĳȣȜĮııȩȝİȞȘİʌȓįȚİĲȓĮ
Ȇǻ ȋȠȡȒȖȘıȘȝȩȞȠĮʌȩȅȀǹȃǹȒȐȜȜĮİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ
țȑȞĲȡĮĮʌȩĲȠȊȊ ǹ
y

ƱǑǊǐǆǊǅƿ – ƣǑǝ Ǖǐ ǔǕǝǍǂ
Romidon (Dextropropoxyphene HCl) ƲƦ.1
65 mg/cap (20 cap/bt)
y Oxxalgan (Tramadol HCl) ƲƦ.1
Con. R. Cap 50, 100, 150, 200 mg/cap
y Subutex (Buprenorphine) ƲƦ. 49
Subl. Tab = 0,4 mg, 2 mg ƿ 8 mg (t tab/bt)
y

ƱǑǊǐǆǊǅƿ – ƦǊǂǅǆǒǍǊǋƽ
y

Durogesic (Fentanyl HCl) ƲƦ.1
T.T.S. (12, 25, 50, 75, 100 mcg/h/patch)

y

Fentadur (Fentanyl HCl) ƲƦ.1
T.T.S. (25, 50, 75, 100 mcg/h/patch)
Matrifen (Fentanyl HCl) ƲƦ.1
T.T.S. (12, 25, 50, 75, 100 mcg/h/patch)

y

Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣ
ȃ ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǻīȈ
Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣȃ
ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǺī
Ȇǻ ȂȩȞȠȝİȚĮĲȡȚțȒıȣȞĲĮȖȒĳȣȜĮııȩȝİȞȘİʌȓįȚİĲȓĮ
Ȇǻ ȋȠȡȒȖȘıȘȝȩȞȠĮʌȩȅȀǹȃǹȒȐȜȜĮİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ
țȑȞĲȡĮĮʌȩĲȠȊȊ ǹ

ƱǑǊǐǆǊǅƿ – ƦǊǂǃǌǆǎǎǐǄǝǎǊǂ
y

Actiq (Fentanyl HCl) ƲƦ.1
Loz Comp (200, 400, 600, 800, 1200, 1600
mcg)

Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣȃ
ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǺī
ǻȚĮȕȜİȞȞȠȖȩȞȚĮĳİȞĲĮȞȪȜȘȑȦȢPFJĮȞȐȘȝȑȡĮțĮȚ
ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȠȪȝİȞȘȞșȒȝİȡȠȤȦȡȓȢĮʌȩĳĮıȘȃȠȝĮȡȤȓĮȢ

Ȇǻ ȂȩȞȠȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞĲȠȣȃ
ĭȐȡȝĮțĮȆȓȞĮțĮǺī
ǻȚĮįİȡȝȚțȒĳİȞĲĮȞȪȜȘȑȦȢPFJKĮȞȐȞșȒȝİȡȠ
ȤȦȡȓȢĮʌȩĳĮıȘȃȠȝĮȡȤȓĮȢ

īȚĮĲȘȤȠȡȒȖȘıȒĲȠȣȢİȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮȈȣȞĲĮȖȒȝİįȚʌȜȒțȩțțȚȞȘȖȡĮȝȝȒțĮȚ
șİȦȡȘȝȑȞȘĮʌȩĲȘȃȠȝĮȡȤȓĮ ıĲȡȠȖȖȣȜȒıĳȡĮȖȓįĮȃȠȝĮȡȤȓĮȢ 
ȂȅȇĭǿȃǾ ǾıȣȞĲĮȖȒȝʌȠȡİȓȞĮʌİȡȚȑȤİȚȝȑȤȡȚDPS ȝȑȖȚıĲȘȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘ
ȆǼĬǿǻǿȃǾ ǾıȣȞĲĮȖȒȝʌȠȡİȓȞĮʌİȡȚȑȤİȚȝȑȤȡȚDPSĲȦȞPJȒĲȦȞPJ
ȝȑȖȚıĲȘȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘ
ȀȍǻǼȎȃǾ7$%/ ǾıȣȞĲĮȖȒȝʌȠȡİȓȞĮʌİȡȚȑȤİȚȝȑȤȡȚ7$%/ ȝȑȖȚıĲȘįȩıȘ
025),&217,1 ȋȠȡȘȖİȓĲĮȚȝȩȞȠȝİĲȐĮʌȩĮʌȩĳĮıȘȣȘȢȃȠȝĮȡȤȓĮȢȝİĲȘȞ
ʌȡȠıțȩȝȚıȘįȚĮĲĮțĲȚțȒȢ
'2/&217,1 ȋPJ ȋȠȡȘȖİȓĲĮȚȝȑȤȡȚįȪȠțȠȣĲȚȐĮȞȐıȣȞĲĮȖȒ ǻȩıȘȖȚĮ
ʌȑȞĲİȝȑȡİȢ
'852*(6,& ȅȡȓȗİĲĮȚȦȢȝȑȖȚıĲȘȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘĲĮȝJKU
ǻȪȞĮĲĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚȝİİȣșȪȞȘĲȠȣȖȚĮĲȡȠȪȝİİȚįȚțȒıȣȞĲĮȖȒȞĮȡțȦĲȚțȫȞ
ıİʌȠıȩĲȘĲĮʌȠȣĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓıĲȘȝȑȖȚıĲȘȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘțĮȚȖȚĮșİȡĮʌİȓĮ
įİțĮʌȑȞĲİȘȝİȡȫȞ ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȘȝȑȖȚıĲȘȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘįİȞİʌĮȡțİȓ
ıİʌİȡȓʌĲȦıȘțĮȡțȚȞȠʌĮșȠȪȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚȐȜȜȠĳȐȡȝĮțȠȒ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒĮȖȦȖȒțĮĲȩʌȚȞĮįİȓĮȢĲȘȢǻȞıİȦȢȊȖİȓĮȢĲȘȢȠȚțİȓĮȢ
ȃȠȝĮȡȤȓĮȢȘȠʌȠȓĮȑȤİȚȚıȤȪȑȞĮȝȒȞĮ
520,'217$%/ ȂȩȞȠȑȞĮțȠȣĲȓıİțȐșİıȣȞĲĮȖȒ
520,'21$03 ȂȩȞȠȝȑȤȡȚțȠȣĲȚȐıİțȐșİıȣȞĲĮȖȒ
=,'(521$03 ȂȩȞȠȝȑȤȡȚțȠȣĲȚȐıİțȐșİıȣȞĲĮȖȒ
ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȢțĮȚıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢșİȡĮʌİȓĮȢȩȜĮĲĮʌĮȡĮʌȐȞȦ
ıțİȣȐıȝĮĲĮȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȝȩȞȠȝİĲȐĮʌȩĮʌȩĳĮıȘĲȘȢȃȠȝĮȡȤȓĮȢ

ƵƳƱƲƱƴ ƸƱƳƩƥƩƴƩƴ ƷƣƳƮƣƬƺƯ Ư.1729/87
Ʋ.Ʀ. 148/2007 (ƷƧƬ ƣƘ 191/10-8-2007)
ƬǟǅǊǋǂǓ ǋǂǎǐǎǊǔǕǊǋǟǎ ǅǊǂǕƽǏǆǚǎ ǕǊǓ ǆǉǎǊǋƿǓ
ƲƫƯƣƬƣƴ Ʀ ǎǐǍǐǉǆǔǀǂǓ ǄǊǂ Ǖǂ ǎǂǒǋǚǕǊǋƽ

ȆǿȃǹȀǹȈǻ

Ƶǂ ǗƽǒǍǂǋǂ Ǖǐǖ Ǒǀǎǂǋǂ Ʀ ǘǐǒǈǄǐǞǎǕǂǊ Ǎǆ ǔǖǎǕǂǄƿ Ǎǆ Ǎǐǎƿ
ǋǝǋǋǊǎǈ ǄǒǂǍǍƿ ǋǂǊ ǂǒǊǉǍǈǍƾǎǈ, ǘǚǒǀǓ ǎǂ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ ǈ
ǔǗǒǂǄǀǅǂ ǕǈǓ ƯǐǍǂǒǘǀǂǓ ƿ Ǖǐǖ ƫƬƣ (ǔǆ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ Ǒǐǖ ǈ
ǔǖǎǕǂǄƿ ǆǀǎǂǊ Ǖǐǖ ƫƬƣ) ǋǂǊ ǔǆ ǐǑǐǊǂǅƿǑǐǕǆ ǑǐǔǝǕǈǕǂ
ǂǎǂǄǒƽǗǆǊ ǐ ǄǊǂǕǒǝǓ Ǒ.ǘ. 1,2,3, ƿ 6 ǕǆǍƽǘǊǂ. ƱǊ ǔǖǎǕǂǄƾǓ ǂǖǕƾǓ
ǗǖǌƽǔǔǐǎǕǂǊ ǔǕǐ ǗǂǒǍǂǋǆǀǐ ǆǑǀ 3ǆǕǀǂ, ǔǗǒǂǄǀǇǐǎǕǂǊ Ǎǆ Ǖǈ
ǔǗǒǂǄǀǅǂ Ǖǐǖ ǗǂǒǍǂǋǆǀǐǖ, ǂǒǊǉǍǐǞǎǕǂǊ ǋǂǊ ǕǐǑǐǉǆǕǐǞǎǕǂǊ ǔǆ
ǗǂǋƾǌǐǖǓ ǋǂǕƽ Ǎƿǎǂ.
ƲƫƯƣƬƣƴ Ƥ ǋǂǊ ƥ
ƸǐǒǈǄǐǞǎǕǂǊ Ǎǆ ǆǊǅǊǋƿ ǔǖǎǕǂǄƿ ǎǂǒǋǚǕǊǋǟǎ (ǅǀǄǒǂǍǍǈ)
ǉǆǚǒǈǍƾǎǈ ǂǑǝ Ǖǈ ƯǐǍǂǒǘǀǂ (ǔǆ ǔǖǎǆǘǊǇǝǍǆǎǈ ǉǆǒǂǑǆǀǂ, Ǎǆ
ƯǐǍǂǒǘǊǂǋƿ ǂǑǝǗǂǔǈ).
ƱǊ ǅǀǄǒǂǍǍǆǓ ǔǖǎǕǂǄƾǓ Ǖǐǖ ǎ.1729/87 ǂǒǊǉǍǐǞǎǕǂǊ ǋǂǊ
ǂǎǂǄǒƽǗǐǎǕǂǊ ǂǖǉǈǍǆǒǝǎ ǖǑǐǘǒǆǚǕǊǋƽ ǔǕǐ ǔǖǎǕǂǄǐǌǝǄǊǐ.
ƧǑǀǔǈǓ ǗǖǌƽǔǔǐǎǕǂǊ ǔǕǐ ǗǂǒǍǂǋǆǀǐ ǄǊǂ Ǖǒǀǂ ǘǒǝǎǊǂ.

ȆǿȃǹȀǹȈī

ƲƫƯƣƬƣƴ ƥƴ
Ƶǂ ǋǚǅǆǀǎǐǞǘǂ ǘǐǒǈǄǐǞǎǕǂǊ ǚǓ ǆǏƿǓ:
ƣ) ƥǊǂ ǋǚǅǆǛǎǐǞǘǂ ǔǖǎǐǌǊǋƿǓ ǑǆǒǊǆǋǕǊǋǝǕǈǓ ǍƾǘǒǊ 200 mg ǂǎƽ
ǆǍǃǂǌƽǄǊǐ ǋǂǊ ǂǎƽ ǔǖǎǕǂǄƿ, ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ ǂǑǌƿ ǔǖǎǕǂǄƿ ǘǚǒǀǓ
ǋǝǋǋǊǎǈ ǅǊǂǄǒƽǍǍǊǔǈ ǋǂǊ ǘǚǒǀǓ ǉǆǟǒǈǔǈ ǂǑǝ Ǖǈǎ ƯǐǍǂǒǘǀǂ
ǗǖǌǌǂǔǝǍǆǎǈ ǄǊǂ ǅǞǐ ǘǒǝǎǊǂ (Ǒ.ǘ. ƾǎǂ Ǎǝǎǐ ǋǐǖǕǀ LONARID-N
TAB).
Ƥ) ƥǊǂ ǋǚǅǆǛǎǐǞǘǂ ƽǎǚ Ǖǚǎ 200 mg ǂǎƽ ǆǍǃǂǌƽǄǊǐ ǋǂǊ ǂǎƽ
ǔǖǎǕǂǄƿ ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ ǔǖǎǕǂǄƿ Ǎǆ Ǎǐǎƿ ǋǝǋǋǊǎǈ ǅǊǂǄǒƽǍǍǊǔǈ ǋǂǊ
ƣƲƣƳƣƫƵƩƵƺƴ ǉǆǚǒǈǍƾǎǈ Ǎǆ ǔǗǒǂǄǀǅǂ ǕǈǓ ƯǐǍǂǒǘǀǂǓ
ǗǖǌǂǔǔǝǍǆǎǈ ǄǊǂ 3 ǘǒǝǎǊǂ (Ǒ.ǘ. ǅǞǐ ǋǐǖǕǊƽ LONARID-N TAB).
Ʃ ǔǕǒǐǄǄǖǌƿ ǔǗǒǂǄǀǅǂ Ǖǐǖ ƫ.Ƭ.ƣ. ǔǆ ǔǖǎǕǂǄƾǓ Ǖǐǖ ƫ.Ƭ.ƣ. ǆǑƾǘǆǊ
ǉƾǔǈ ǔǗǒǂǄǀǅǂǓ ǕǈǓ ƯǐǍǂǒǘǀǂǓ.
ƥ) LONALGAL : ƱǊ ǕǂǍǑǌƾǕǆǓ (ƾǔǕǚ ǋǂǊ ƾǎǂ ǋǐǖǕǀ) ǋǂǊ Ǖǂ ǖǑǝǉǆǕǂ
(ǂǑǝ ǅǞǐ ǋǐǖǕǊƽ ǋǂǊ Ǒƽǎǚ) ǂǎǂǄǒƽǗǐǎǕǂǊ ǔǆ ǔǖǎǕǂǄƿ Ǎǆ Ǎǐǎƿ
ǋǝǋǋǊǎǈ ǅǊǂǄǒƽǍǍǊǔǈ ǋǂǊ ƣƲƣƳƣƫƵƩƵƺƴ ǉǆǚǒǈǍƾǎǈ ǂǑǝ Ǖǈǎ
ƯǐǍǂǒǘǀǂ Ǒǐǖ ǗǖǌƽǔǔǆǕǂǊ ǄǊǂ Ǖǒǀǂ ǘǒǝǎǊǂ ǔǕǐ ǗǂǒǍǂǋǆǀǐ. ƥǊǂ ƾǎǂ
ǋǐǖǕǀ ǖǑǝǉǆǕǂ LONALGAL ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ ǂǑǌƿ ǗǖǌǂǔǔǝǍǆǎǈ ǔǖǎǕǂǄƿ
ǄǊǂ ǅǞǐ ǘǒǝǎǊǂ.
ƥǊǂ Ǖǐ ƫ.Ƭ.ƣ. ǊǔǘǞǆǊ ǝǕǊ ǋǂǊ ǑǂǒǂǑƽǎǚ.

Ʃ ǍƾǄǊǔǕǈ ǈǍǆǒƿǔǊǂ ǅǝǔǈ ǄǊǂ ǕǊǓ
ǋǂǕǚǕƾǒǚ ǐǖǔǀǆǓ ǆǀǎǂǊ:
ƬƺƦƧƻƯƩƴ ǗǚǔǗ. ǔǋǝǎǈ ..................... 300 ƮG ƲƧƪƫƦƫƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǗǞǔǊǄ. 100 ƮG …... 3
ƬƺƦEƻƯƩƴ ǗǚǔǗ. ǅǊǔǋǀǂ 20 ƮG ........... 15

ƲƧƪƫƦƫƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǗǞǔǊǄ. 50 ƮG ........ 5

KƱƬƣƻƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǔǋǝǎǈ .................... 30 ƮG ƦƧưƵƳƱƲƳƱƲƱưƶƷƣƫƯƩƴ ǖǅǒ. ǔǋǝǎǈ.. 260 ƮG
MOƳƷƫƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǔǋǝǎǈ .................. 50 ƮG

ƦƫƶƦƳƱƬƺƦƧƻƯƱƯƩƴ (ǖǅǒǐǋǚǅǝǎǈǓ) ǔǋǝǎǈ ...

MOƳƷƫƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǗǞǔǊǄǄǆǓ 15 M G ... 3

60 ƮG

MORFICONTIN ǅǊǔǋǀǂ 30 ƮG ................ 2

ƦƫƶƦƳƱƬƺƦƧƻƯƩƴ ǕǒǖǄǊǋƿǓ ǔǋǝǎǈ...... 240 ƮG

OƲƫƱƶ ǔǋǝǎǈ ...................................... .500 ƮG

ƦƫƷƣƫƯƱưƶƭƣƵƩƴ ǔǋǝǎǈ ..................... 20 ƮG

OƲƫƱƶ ǃƽǍǍǂ ǂǑǌǝ ............................ ... 5 ƮL

ƮƧƪƶƭƱƷƣƫƯƫƦƣƵƩƴ ǔǋǝǎǈ .............. 60 ƮG

ƱƲƫƱƶ ǃƽǍǍǂ ǋǂǍǗǐǒǐǞǘǐ ................100 ƮL

ƲƧƯƵƣƨƱƬƫƯƩƴ ǔǋǝǎǈ ........................450 ƮG

OƲƫƱƶ ǃƽǍǍǂ ǋǒǐǋǐǞǘǐ (ƭǂǞǅǂǎǐ) .... 5 ƮL

MOƳƷƫƯƩ per os ǘǐǒǈǄǐǞǍǆǎǈ ........ 200 ƮG

OƲƫƱƶ ǆǋǘǞǌǊǔǍǂ .................................250 MG

MOƳƷƫƯƩ ǘǐǒǈǄǐǞǍǆǎǈ ǔǆ ǆǎǅǐǗǌƾǃǊǂ ǋǂǊ

ƲƧƪƫƦƫƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǔǋǝǎǈ ................ 250 ƮG

ǆǑǊǔǋǌǈǒǀǅǊǂ ǂǎǂǌǄǈǔǀǂ .................. 120 ƮG

ƲƧƪƫƦƫƯƩƴ ǖǅǒǐǘǌ. ǅǊǔǋǀǂ 50 ƮG …..... 5

DUROGESIC (ǂǖǕǐǋǝǌǌǈǕǐ ǔǞǔǕǈǍǂ ǄǊǂ
ǅǊǂǅǆǒǍǊǋƿ ǘǐǒƿǄǈǔǈ) Ǖǂ ǍƾǄǊǔǕǐ

300 Ǎg/hr.
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ȈȣȞȠįȐ Ȓ İʌȚțȠȣȡȚțȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ȈȊȃȅǻǹȀǹǿȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹĭǹȇȂǹȀǹ
ǼȓȞĮȚ ĲĮ ĳȐȡȝĮțĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țȪȡȚĮ ȑȞįİȚȟȘ įİȞ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȩȞȠȢ
ĮȜȜȐ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȡȐıȠȣȞ ıĮȞ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
İʌȫįȣȞİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ǹȁǼȄǹȃǻȇȅȆȅȊȁȅȊȀǹȉǼȇǿȃǹ
ǹȃǹǿȈĬǾȈǿȅȁȅīȅȈ
ǼȆǿȂǼȁǾȉȇǿǹǹ
īȃȃǿȍȃǿǹȈ³ȀȍȃȈȉǹȃȉȅȆȅȊȁǼǿȅ´

1) ıȣȞȤȠȡȒȖȘıȘ ȝİ ȐȜȜĮ ĳȐȡȝĮțĮ
 İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢ įȡȐıȘȢ
 ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ įȩıİȦȞ
 ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ʌĮȡİȞİȡȖİȚȫȞ
 ĮȞĮțȠȪĳȚıȘ ıȣȞȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ ıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ

2) ʌȡȫĲȘ İʌȚȜȠȖȒ
ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ İʌȫįȣȞȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȤ
 țĮȡȕĮȝĮȗİʌȓȞȘ 7HJUHWRO ȖȚĮ ĲȘȞ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ ĲȡȚįȪȝȠȣ
 ȞĲȠȣȜȠȟİĲȓȞȘ &\PEDOWD ȖȚĮ ĲȠȞ įȚĮȕȘĲȚțȩ ʌİȡȚĳİȡȚțȩ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠ Ș İʌȚȜȠȖȒ 
Ȓ ȠıȣȞįȣĮıȝȩȢ ĲȘȢ ȝİ ʌȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ /\ULFD ȦȢ Ș İʌȚȜȠȖȒ

ȈȊȃȅǻǹ $'-89$17 ǹȃǹȁīǾȉǿȀǹ
 ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ
 ǹȞĲȚİʌȚȜȘʌĲȚțȐ
 ȃİȣȡȠȜȘʌĲȚțȐ
 ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢĲȦȞǾȣʌȠįȠȤȑȦȞĮȞĲȚȧıĲĮȝȚȞȚțȐ
 ǹȞĮȜȘʌĲȚțȐ
 ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ
 ȀİȞĲȡȚțȫȢįȡȫȞĲĮȝȣȠȤĮȜĮȡȦĲȚțȐ
 10'$ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ
 ȉȠʌȚțȐǹȞĮȚıșȘĲȚțȐȒǹȞĲȚĮȡȡȣșȝȚțȐ
 ĮĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢıȣȝʌĮșȠȜȣĲȚțȐ
 ȀĮȥĮȧțȓȞȘ
 ȀĮȞȞĮȕȚȞȠİȚįȒ
 ȀĮȜıȚĲȠȞȓȞȘ
 ǻȚĳȦıĳȠȞȚțȐ

 9.).RQJ0*,UZLQ$GMXYDQWV DQDOJHVLFVLQQHXURSDWKLFSDLQ(XU -$QDHVWKHVLRO 
 50LWUD6W-RQHV$GMXYDQWV DQDOJHVLFVLQFDQFHUSDLQD UHYLHZ$P-+RVS3DOOLDW &DUH  

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ

ǾĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ įȡȐıȘ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȘȢ ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȒȢ
țĮȚ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȞȦȡȓȢǾĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ įȩıȘ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ
ĮȣĲȒȢ ȖȚĮ ĲȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȘȢ țĮĲȐșȜȚȥȘȢǵȤȚ ȩȜĮ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
 ǹȞĮıĲȠȜȒ İʌĮȞĮʌȡȩıȜȘȥȘȢ ȞİȣȡȠįȚĮȕȚȕĮıĲȫȞ ȞȠȡİʌȚȞİĳȡȓȞȘȢ
ȞĲȠʌĮȝȓȞȘȢıİȡȠĲȠȞȓȞȘȢ 
 ǹʌȠțȜİȚıȝȩȢ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
ĮĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓȚıĲĮȝȚȞȚțȠȓȤȠȜȚȞİȡȖȚțȠȓ 
ȓıȦȢ 10'$ȀȃD&D
 ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȠȣȢ *$%$țĮȚ ĲȘȞ ĮįİȞȠıȓȞȘĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
țĮĲȚȩȞĲȦȞ ĮȞĮıĲĮȜĲȚțȫȞ ȠįȫȞ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
 ȋȡȩȞȚȠȢ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
 ȋȡȩȞȚȠȢ ʌȩȞȠȢ ȝİ țĮĲȐșȜȚȥȘ  ĮȨʌȞȓĮ  ȐȖȤȠȢ
 ȋȡȩȞȚȠȢ ȝȣȠıțİȜİĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
 ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮ  ǾȝȚțȡĮȞȓĮ  ǻȚĮȕȘĲȚțȒ ȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ
 ȀİȞĲȡȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ  ȀĮȡțȚȞȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ
7&$
- ĮȝȚĲȡȣʌĲȚȜȓȞȘ
6$527(1FDSVPJPJ
(gold standard)
0$;,9$/(7FDSVPJPJ

PJȘȝȑȡĮ ȦȢ PJȘȝȑȡĮ

- ȞȠȡĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ

12575,/(1 FDSVPJPJ

 įİıȚʌȡĮȝȓȞȘ

12535$0,1(FDSVPJ

7&$

ǹȝȚĲȡȣʌĲȣȜȓȞȘȃȠȡĲȡȣʌĲȣȜȓȞȘ
ǻİıȚʌȡĮȝȓȞȘ
665,V ĭȜȠȣȠȟİĲȓȞȘȆĮȡȠȟİĲȓȞȘ
ȈȚĲĮȜȠʌȡȐȝȘĭȜȠȣȕȠȟĮȝȓȞȘ
615,V ǺİȞȜĮĳĮȟȓȞȘȃĲȠȣȜȠȟİĲȓȞȘ
ǱȜȜĮ

ǺȠȣʌȡȠʌȚȩȞȘ

- ĳȜȠȣȠȟİĲȓȞȘ

PJȘȝȑȡĮ ȦȢ PJȘȝȑȡĮ

- ʌĮȡȠȟİĲȓȞȘ
-ıȚĲĮȜȠʌȡȐȝȘ

6(5235$0 WDEPJ
PJȘȝȑȡĮ

ȦȢ PJȘȝȑȡĮ

ǁŽƌŬŝŶ Z,ĞƚĂů͘ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞWŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨEĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐWĂŝŶ͗ĂŶ
ŽǀĞƌǀŝĞǁĂŶĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƵƉĚĂƚĞ͘DĂǇŽůŝŶ WƌŽĐ͘ϮϬϭϬ͖ϴϱ;ϯͿ;ƐƵƉƉůͿ͗^ϯͲ^ϭϰ

6(52;$7 WDEPJRUDOVXVS PJPO
PJȘȝȑȡĮ

PJȘȝȑȡĮ ȦȢ PJȘȝȑȡĮ

ȈĲĮįȚĮțȒ ĮȪȟȘıȘ ȝİȖȐȜȘ įȚĮțȪȝĮȞıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ 
ȈĲĮįȚĮțȒ įȚĮțȠʌȒ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ  KʌȡȚȞ ĲȠȞ ȪʌȞȠ
ȆȡȠıȠȤȒ ıĲȠ 7UDPDO

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ
665,
/$'26(FDSVPJRUVROPJPO

- ĳȜȠȣȕȠȟĮȝȓȞȘ

'80<52; WDEPJPJ
PJȘȝȑȡĮ ȦȢ PJȘȝȑȡĮ

ȁȚȖȩĲİȡȠ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȠȓ ĮȜȜȐ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĮȞİțĲȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȀİȞĲȡȚțȩ ȈİȡȠĲȠȞȚȞİȡȖȚțȩ ȈȪȞįȡȠȝȠ ȝİ ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ Ȃǹȅ

- ȕİȞȜĮĳĮȟȓȞȘ

- ȞĲȠȣȜȠȟİĲȓȞȘ

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ
615,

ȃȅȇǹǻȇǼȃǼȇīǿȀǹ
ȀǹǿǼǿǻǿȀǹȈǼȇȅȉȅȃǼȇīǿȀǹ

())(;25 WDEPJPJPJ
FDSVPJPJ
PJȘȝȑȡĮ

&<0%$/7$FDSVPJPJ
+(5,67$5FDSVPJPJ
PJȘȝȑȡĮ

- ȂȚȡĲĮȗĮʌȓȞȘ

5(0(521

VFWDE PJPJ
PJ[

ǻȚĮȕȘĲȚțȒ ȃİȣȡȠʌȐșİȚĮȀĮȡțȓȞȠȢ ȝĮıĲȠȪ
ǼʌȫįȣȞȘ ȆȠȜȣȞİȣȡȠʌȐșİȚĮǿȞȠȝȣĮȜȖȓĮ
ȋȡȩȞȚȠ ȆȩȞȠ ȅıĳȣĮȜȖȓĮȢȅıĲİȠĮȡșȡȓĲȚįĮ īȩȞĮĲȠȢ
ȀĮȜȪĲİȡȠ ʌȡȠĳȚȜ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞȚıȐȟȚĮ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ
įȡȐıȘ ȝİ 7&$V
ȆȚȠ ıʌȐȞȚȠ ĲȠ ıȪȞįȡȠȝȠ ©ıĲȑȡȘıȘȢªıİ įȚĮțȠʌȒ F\PEDOWD
S.H.Sindrup,M.D. et al 9HQODID[LQH YV LPLSUDPLQH LQSDLQIXOSRO\QHXURSDWK\
$UDQGRPLVHGFRQWUROOHG WULDO1HXURORJ\

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ
ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈ
- ǹȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ ȝȠȣıțĮȡȚȞȚțȠȓ ȣʌȠįȠȤİȓȢ 
ȟȘȡȠıĲȠȝȓĮĲĮȤȣțĮȡįȓĮĮȡȡȣșȝȓİȢșȠȜȒ ȩȡĮıȘĮȪȟȘıȘ
ıȦȝĮĲȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢįȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮ
ȆȡȠıȠȤȒ ıİ ȖȜĮȪțȦȝĮ țȜİȚıĲȒȢ ȖȦȞȓĮȢ țĮȚ ȣʌİȡĲȡȠĳȓĮ
ʌȡȠıĲȐĲȠȣ
 ȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢ įȡȐıİȚȢ ĮȣʌȠįȠȤİȓȢ ȠȡșȠıĲĮĲȚțȒ ȣʌȩĲĮıȘ
 ǻȡȐıİȚȢ Įʌȩ ȀȃȈ ȚıĲĮȝȚȞİȡȖȚțȠȓ ȣʌȠįȠȤİȓȢ ȣʌȞȘȜȓĮĲȡȩȝȠȢ
İĳȚįȡȫıİȚȢ
 ǱȜȜİȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ıĲȘȞ ȩȡİȟȘıİȟȠȣĮȜȚțȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǹȃȉǿǼȆǿȁǾȆȉǿȀǹ
ǼȣȡȑȦȢ ĮʌȠįİțĲȐ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȚȠ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠ İȚįȚțȐ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ įȚĮȟȚĳȚıĲȚțȩȢ țĮȚ țĮȣıĲȚțȩȢ
ȈȣȤȞȐ ĳȐȡȝĮțĮ İțȜȠȖȒȢ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ

 ǹʌȠțȜİȚıĲȑȢ įȚĮȪȜȦȞ ȃD
 ǼȜĮĲĲȫȞȠȣȞ ĲȘȞ İȣȡİșȚıĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ ĲȠȣ
İȖțİĳȐȜȠȣ ıĲĮ İȡİșȓıȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ țĮȚ ĲȠ
ȞȦĲȚĮȓȠ ȝȣİȜȩ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ 
 ǼȝʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘ ȝİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ ĮȞȫȝĮȜȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İțĳȩȡĲȚıȘȢ ıİ
ʌĮȡĮțİȓȝİȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ İȖțİĳȐȜȠȣ
 ȉȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣ İȞįȠțȣĲĲȐȡȚȠȣ &D ıĲȠȣȢ ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ
ȞİȣȡȫȞİȢ
 ȈȪȞįİıȘ ıĲȘȞ ĮįȣʌȠȝȠȞȐįĮ ĲȦȞ İȟĮȡĲȫȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ įȣȞĮȝȚțȩ
țĮȞĮȜȚȫȞ &DȝİȓȦıȘ ıĲȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ȞİȣȡȠįȚĮȕȚȕĮıĲȫȞ ĲȘȞ

İȣİȡİșȚıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ ĲȠȣ İȖțİĳȐȜȠȣ ıĲĮ İȡİșȓıȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ țĮȚ ĲȠ ȞȦĲȚĮȓȠ ȝȣİȜȩʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲȘ İȟȐʌȜȦ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ

ȃİȣȡĮȜȖȓĮ ĲȡȚįȪȝȠȣ ± īȜȦııȠĳĮȡȣȖȖȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ ± ȂİșİȡʌȘĲȚțȒ
ȞİȣȡĮȜȖȓĮ
ǻȚĮȕȘĲȚțȒ ȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ ± ȆȩȞȠȢ ĳȐȞĲĮıȝĮ ± ȀĮȡțȚȞȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
&536

ǹȃȉǿǼȆǿȁǾȆȉǿȀǹȘȢ īǼȃǿǹȈ
ǹȃȉǿǼȆǿȁǾȆȉǿȀǹȘȢ īǼȃǿǹȈ

- ȅȟȣțĮȡȕĮȝĮȗİʌȓȞȘ

 ȀǹȇǺǹȂǹǽǼȆǿȃǾ

7(*5(72/WDEPJVFWDE PJ PJ
V\U PJPO
PJ[ȑȦȢPJȘȝȑȡĮ
ǲȤİȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ ĲȡȚįȪȝȠȣ Įʌȩ ĲȠ 
ǿıȤȣȡȩȢ İʌĮȖȦȖȑĮȢ ĲȠȣ 3 țȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒțȣțȜȠıʌȠȡȓȞȘ
țȜȠȞĮȗİʌȐȝȘȠȚıĲȡȠȖȩȞĮȝİșĮįȩȞȘĮȜȜȠʌİȡȚįȩȜȘĮȞĲȚȥȣȤȦıȚțȐ
7&$ 
ǼʌȓʌİįĮ ıĲȠ ĮȓȝĮ
ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢȗȐȜȘĮĲĮȟȓĮȞĮȣĲȓĮȑȝİĲȠȢĮʌȜĮıĲȚțȒ ĮȞĮȚȝȓĮ
ȘʌĮĲȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮıȣȞ6WHYHQV-RKQVRQȜİȣțȠʌİȞȓĮ
șȡȠȝȕȠțȣĲĲȠʌİȞȓĮȣʌȠȞĮĲȡȚĮȚȝȓĮ

ǹȃȉǿǼȆǿȁǾȆȉǿȀǹȘȢ īǼȃǿǹȈ
 īȀǹȂȆǹȆǼȃȉǿȃǾ

1(85217,1 FDSVPJPJ
 PJ[ȦȢ PJȘȝȑȡĮ

ǹȡȤȚțȒ įȩıȘ PJĮʌȩ ĲȠ ıĲȩȝĮ ĲȘȞ ȫȡĮ ĲȠȣ ȪʌȞȠȣ țĮȚ ȝİĲȐ ĮȡȖȒ
ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȦȢ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ įȩıȘ ĲȡİȚȢ ĳȠȡȑȢ ĲȘ ȝȑȡĮ 
țȠȡİıȝȩȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ 
ǼȞįİȓȟİȚȢ
ǻȚĮȕȘĲȚțȒ ʌİȡȚĳİȡȚțȒ ȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ '31 ȝİșİȡʌȘĲȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ
3+1 
ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ įȠıȠİȟĮȡĲȫȝİȞİȢțĮĲȐ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ įȩıİȦȞ 
ȣʌȠȤȦȡȠȪȞ ȝİĲȐ İȕįȠȝȐįİȢ  țĮĲĮıĲȠȜȒȗȐȜȘĮĲĮȟȓĮıȪȖȤȣıȘ țĮȚ
ȞĮȣĲȓĮȑȝİĲȠȢʌİȡȚĳİȡȚțȩ ȠȓįȘȝĮįȚȐȡȡȠȚĮĮʌȫȜİȚĮ OLELGR
ʌĮȖțȡİĮĲȓĲȚįĮ
%DFNRQLD 0*ODQ]PDQ 5O*DEDSHQWLQ GRVLQJIRUQHXURSDWKLFSDLQHYLGHQFHIURPUDQGRPLVHG
SODFHERFRQ\UROOHG WULDOV&OLQ 7KHU  

75,/(37$/ WDEPJ
PJ[ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ



ȁĮȝȠĲȡȚȖȓȞȘ

/$0,&7$/ WDEPJ
PJȘȝȑȡĮ

- ĭİȞȣȞĲȠȓȞȘ

(3$187,1 FDSVPJRUVXVS PJPO
LQMVROPJPO
PJ[ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ

 ǺĮȜʌȡȠȧțȩ ȅȟȪ

'(3$.,1( WDEPJPJ
RUVXVS PJPOSGLQMPJ
PJ[ȑȦȢ JUȘȝȑȡĮ

ǹȃȉǿǼȆǿȁǾȆȉǿȀǹȘȢ īǼȃǿǹȈ
 ȆȇǼīȀǹȂȆǹȁǿȃǾ

/<5,&$ FDSVPJ

PJ[ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ

 ȆĮȡȩȝȠȚȠ ĳĮȡȝĮțȠȜȠȖȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ ȝİ ĲȘ ȖțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ ĮȜȜȐ ıȣȞįȑİĲĮȚ

ĳȠȡȑȢ ʌȚȠ ȚıȤȣȡȐ ȝİ ĲȘȞ ĮįȣʌȠȝȠȞȐįĮ ĲȠȣ țĮȞĮȜȚȠȪ &DțĮȚ ȑȤİȚ
țĮȜȪĲİȡȘ ȕȚȠįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ  ȀĮȜȪĲİȡȘ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ įȡȐıȘ ıĲȠ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠȆȚȠ ĮțȡȚȕȒȈĲĮįȚĮțȒ įȚĮțȠʌȒ

ǼȞįİȓȟİȚȢțİȞĲȡȚțȩȢ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡȚțȩȢ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
ȚȞȠȝȣĮȜȖȓĮĲȡĮȪȝĮ ȞȦĲȚĮȓȠȣ ȝȣİȜȠȪ'313+1
 ȋȠȡȒȖȘıȘ ĮȞȐ ȘȝȑȡĮȘ[Ș Ș[ Ș Ș[
ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
 ǽȐȜȘ ±ȣʌȞȘȜȓĮ ± ʌİȡȚĳİȡȚțȩ ȠȓįȘȝĮ  ĮȪȟȘıȘ ȕȐȡȠȣȢ
 ȆȡȠıȠȤȒ ıİ ĮıșİȞİȓȢ ȝİ ȞİĳȡȚțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
 ȀĮĲȐȤȡȘıȘ țĮȚ İȟȐȡĲȘıȘ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ įȡȐıȘ ȝİ įȚĮȗİʌȐȝȘ 
*XD\ '53UHJDEDOLQ LQQHXURSDWKLFSDLQDPRUH³SKDUPDFHXWLFDOO\HOHJDQW´JDEDSHQWLQ"$P-*HULDWU
3KDUPDFRWKHU  
(I5DSWLV HWDO3UHJDEDOLQ YV 2SLRLGV IRUWKH7UHDWPHQWRI1HXURSDWKLF&DQFHU3DLQ$SURVSHFWLYH
+HDGWR+HDG5DQGRPL]HG2SHQ/DEHO6WXG\
3DLQ3UDFWLFH9RO   

ȃǼȊȇȅȁǾȆȉǿȀǹ

ȃǼȊȇȅȁǾȆȉǿȀǹ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
ǾįȡȐıȘ ĲȠȣȢ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮʌȠțȜİȚıȝȩ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
ȩʌȦȢ ȠȚ ȞĲȠʌĮȝȚȞİȡȖȚțȠȓĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓȚıĲĮȝȚȞȚțȠȓ
ȝȠȣıțĮȡȚȞȚțȠȓ ĮțİĲȣȜȤȠȜȚȞİȡȖȚțȠȓ țĮȚ ıİȡȠĲȠȞȚȞİȡȖȚțȠȓ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
 ǹȞșİțĲȚțȩȢ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ ȝİ ȐȖȤȠȢĮȨʌȞȓĮ
ȥȣȤȠțȚȞȘĲȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
 ǹȖȤȫįȘȢ ıȣȞįȡȠȝȒ ıİ țĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢ
 ȂİĲȐ Įʌȩ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ ȞİȪȡȦȞ ȝİ ıȣȞȠįȑȢ ȥȣȤȚțȑȢ
įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ GHOLULXPįȚȑȖİȡıȘ 
 ȆȡȩțȜȘıȘ țĮĲĮıĲȠȜȒȢ ĮȜȠʌİȡȚįȩȜȘ 
 ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ȞĮȣĲȓĮȢ țĮȚ İȝȑĲȠȣ ȤȜȦȡȠʌȡȠȝĮȗȓȞȘ 

 ĭĮȚȞȠșİȚĮȗȓȞİȢ  ȋȜȦȡȠʌȡȠȝĮȗȓȞȘ

/$5*$&7,/
WDEPJ PJȘȝȑȡĮ ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ
ȂİșȠĲȡȚȝİʌȡĮȗȓȞȘ 12=,1$1
WDEPJLQMVROPJPO [ȘȝȑȡĮ

 ǺȠȣĲȣȡȠĳĮȚȞȩȞİȢ ǹȜȠʌİȡȚįȩȜȘ $/23(5,',1
WDEPJFWDEPJ
LQMVROPJPORUVRG PJPOPJPOPJPO
PJȘȝȑȡĮ ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ

ȅȜĮȞȗĮʌȓȞȘ =<35(;$

WDEPJ PJȘȝȑȡĮ

ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈ
ȊʌȞȘȜȓĮıȪȖȤȣıȘțĮĲĮıĲȠȜȒĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ
ǼȟȦʌȣȡĮȝȚįȚțȑȢ įȡȐıİȚȢĮțĮșȚıȓĮȣʌİȡțȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮįȣıĲȠȞȓĮ
ȆȡȠıȠȤȒ ıİ ıȣȞȤȠȡȒȖȘıȘ ȝİ 75$0$/ ıʌĮıȝȠȓ

ǹȃȉǿȈȉǹȂǿȃǿȀǹ
ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǼȈǾ ȊȆȅǻȅȋǼȍȃ
 ȊįȡȠȟȣȗȓȞȘ

$7$5$;WDEPJPJLQMVROPJPO

ǹȃǹȁǾȆȉǿȀǹ
 ǻİȟĲȡȠĮȝĳİĲĮȝȓȞȘ

PJțȐșİ ʌȡȦȓ ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ

 ȂİșȣȜĳĮȚȞȣįȐĲȘ

[ȘȝȑȡĮ

- ǻȚĳİȞȣįȡĮȝȓȞȘ

%(1$'5</

HOL[PJPOLQMVROPJPOPJ[ȘȝȑȡĮ

&21&(57$ WE PJ
5,7$/,1 WE PJ
PJțȐșİ ʌȡȦȓ İȦȢ PJȘȝȑȡĮ

 ȥȣȤȠĲȡȩʌȠ ĳȐȡȝĮțȠİȖțİțȡȚȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ )'$ȖȚĮ ĲȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȠȣ
ıȣȞįȡȩȝȠȣ įȚȐıʌĮıȘȢ ʌȡȠıȠȤȒȢȣʌİȡțȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ
 ıİ țĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢ ȖȚĮ ĮȞĲȚıĲȐșȝȚıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȠȜȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲĮ ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞĮ ȠʌȚȠİȚįȒ

ǹĭǼǿȃǾ:
- ȀĮĳİȚȞȘ: PJPO ĳȩȡĲȚıȘ PJNJÆPJNJȘȝȑȡĮ



 ǹĲȠȝȠȟİĲȓȞȘ

675$77(5$FDSVPJ
PJȘȝȑȡĮ

ȀȅȇȉǿȀȅȈȉǼȇȅǼǿǻǾ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
 ȂİȚȫȞȠȣȞ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȦȞ ĮȜȖȠȣʌȠįȠȤȑȦȞ ȝİ ĲȘȞ İȜȐĲĲȦıȘ
ĳȜİȖȝȠȞȠįȫȞ ȝİıȠȜĮȕȘĲȫȞ ıĲȠȣȢ ȚıĲȠȪȢ ʌȡȠıĲĮȖȜĮȞįȓȞİȢ
ȜİȣțȠĲȡȚȑȞİȢ 
 ȂİȚȫȞȠȣȞ ĲȠ ȠȓįȘȝĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ
 ȈĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȡȐıȘ ıĲȘȞ ȝİȝȕȡȐȞȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȚțȫȞ
ĮʌȠȜȒȟİȦȞ ȝİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ȞİȣȡȦȞȚțȒȢ įȚȑȖİȡıȘȢ
țĮȚ ĲȘȢ ʌȣȡȠįȩĲȘıȘȢ Įʌȩ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȞİȣȡȚțȒ ȕȜȐȕȘ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
ȅȟȑȦȢıĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ȃȂ
ıĲȘȞ ĮȣȟȘȝȑȞȘ İȞįȠțȡȐȞȚĮ ʌȓİıȘ ȩȖțȠȚ
ıĲȠ ıȪȞįȡȠȝȠ ȐȞȦ țȠȓȜȘȢ ĳȜȑȕĮȢ
ȋȡȩȞȚĮ İʌȫįȣȞĮ ıȪȞįȡȠȝĮȠıĲȚțȩȢ ȝİĲĮıĲĮĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ Įʌȩ ʌȓİıȘ ȒįȚȒșȘıȘ ȞİȪȡȦȞ Ȓ
ȞİȣȡȚțȫȞ ʌȜİȖȝȐĲȦȞİʌȫįȣȞȠ ȜİȝĳȠȓįȘȝĮʌȩȞȠȢ Įʌȩ
ĮʌȩĳȡĮȟȘ țȠȓȜȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣʌȩȞȠȢ Įʌȩ įȚȐĲĮıȘ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ
țȐȥĮȢȇİȣȝĮĲȠİȚįȒ ǹȡșȡȓĲȚįĮǲȡʌȘȢ ǽȦıĲȒȡĮȢ&/%3

ȀȅȇȉǿȀȅȈȉǼȇȅǼǿǻǾ
- ȊįȡȠțȠȡĲȚȗȩȞȘ

+<'52&257,621(WDEPJ
PJ K
62/8&257()SZLQMPJYLDO

- ȆȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ

35(62/21WDEPJ LQMVROPJPO
PJȘȝȑȡĮ K

ǿıȠįȪȞĮȝİȢ ĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįİȚȢ įȩıİȚȢ PJ 
ǻİȟĮȝİșĮȗȩȞȘȂİșȣȜʌȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘȆȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ


ȀȅȇȉǿȀȅȈȉǼȇȅǼǿǻǾ
ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈ
ǾȤȡȩȞȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȡȠțĮȜİȓ
ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ıȦȝĮĲȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢȣʌȑȡĲĮıȘȠıĲİȠʌȩȡȦıȘ
ȝȣȠʌȐșİȚĮĮȣȟȘȝȑȞȠ țȓȞįȣȞȠ ȜȠȚȝȫȟİȦȞȣʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮ
įȣıʌİȥȓĮȖĮıĲȡȠʌȜȘȖȓĮĮȚȝȠȡȡĮȖȓĮ Įʌȩ ʌİʌĲȚțȩ ȂȈǹĭ 
ȞİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢĮȣʌȞȓĮ
ȈĲĮįȚĮțȒ įȚĮțȠʌȒ
ĭȐȡȝĮțĮ İțȜȠȖȒȢǻİȟĮȝİșĮȗȩȞȘ
ȂİșȣȜʌȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ
ȋȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ıĮȞ ȣȥȘȜȒȢ įȩıȘȢ ĮȖȦȖȒ ıİ ȠȟȪ İʌİȚıȩįȚȠ Ȓ
ĮȚĳȞȓįȚȠ ȑȞĲȠȞȠ ʌȩȞȠ ȒıĮȞ ȤĮȝȘȜȒȢ įȩıȘȢ ĮȖȦȖȒǵȤȚ
ȖȞȦıĲȒ ȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ įȩıȘ
sǇǀĞǇ D͘^ƚĞƌŽŝĚƐĂƐƉĂŝŶƌĞůŝĞĨĂĚũƵǀĂŶƚƐ͘ĂŶĂĚŝĂŶ&ĂŵŝůǇWŚǇƐŝĐŝĂŶsŽů ϱϲ͗ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ

ȀȅȇȉǿȀȅȈȉǼȇȅǼǿǻǾ
- ȂİșȣȜʌȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ
0('52/WDEPJPJ PJ
'(320('52/LQMVROPJPOPJPO 
62/80('52/SGLQMPJYLDO
LYPJȘȝȑȡĮ
ĲȠʌȚțȒ įȚȒșȘıȘ ȑȦȢ PJ
- ǻİȟĮȝİșĮȗȩȞȘ
'(&$'521WDEPJ 
'(;$0(7+$621(LQMVROPJPO
62/'(6$1,/RUVRGPJPOLQMVROPJPO
PJȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ

ȀǼȃȉȇǿȀȍȈǻȇȍȃȉǹȂȊȅȋǹȁǹȇȍȉǿȀǹ
ȂȆǹȀȁȅĭǼȃǾ
9,25,'21WDEPJ0,25(/WDEPJ
PJȘȝȑȡĮİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȝJȘȝȑȡĮ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
ȈȣȞįȑİĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ *$%$ǺȣʌȠįȠȤİȓȢ ʌȡȠıȣȞĮʌĲȚțȐ țĮȚ ȝİĲĮıȣȞĮʌĲȚțȐǾ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣȢ ȝİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ įȚİȖİȡĲȚțȫȞ ĮȝȚȞȠȟȑȦȞ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
ǼʌȫįȣȞȘ ıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ Įʌȩ țĮțȫıİȚȢ ĲȠȣ ȃȂ
ȃİȣȡĮȜȖȓĮ ĲȡȚįȪȝȠȣ ± īȜȦııȠĳĮȡȣȖȖȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ
ȅĳșĮȜȝȚțȒ ȝİșİȡʌȘĲȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ
 ȋȅȇǾīǾȈǾĮʌȩ ĲȠ ıĲȩȝĮİȞįȠȡȡĮȤȚĮȓȦȢ
 ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈȃȣıĲĮȖȝȩȢĮįȣȞĮȝȓĮȗȐȜȘ
ǹʌȩĲȠȝȘ įȚĮțȠʌȒ ȠįȘȖİȓ ıİ ʌĮȡĮȚıșȒıİȚȢȝĮȞȚĮțȒ ȥȪȤȦıȘİʌȚȜȘʌĲȚțȑȢ
țȡȓıİȚȢ

ȀǼȃȉȇǿȀȍȈǻȇȍȃȉǹȂȊȅȋǹȁǹȇȍȉǿȀǹ
ǺǼȃǽȅǻǿǹǽǼȆǿȃǼȈ
- ȀȜȠȞĮȗİʌȐȝȘ
- ǻȚĮȗİʌȐȝȘ

- ȉȚȗĮȞȚįȓȞȘ

5,9275,/WDEPJRUVROPJPO
[ȑȦȢ PJȘȝȑȡĮ
67('21WDEPJ LQMVROPJPO
$77$59,721WDEPJLQMVROPJPO
$32//216(7WDEPJ V\U PJPO
PJȘȝȑȡĮ
6,5'$/8'PJPJ
PJȘȝȑȡĮ

7DLUD 7HWDO)LIWHHQ\HDUH[SHULHQFHRILQWUDWKHFDO EDFORIHQ WUHDWPHQWLQ-DSDQ$FWD 1HXURFKLU
6XSSO 

ȀǼȃȉȇǿȀȍȈǻȇȍȃȉǹȂȊȅȋǹȁǹȇȍȉǿȀǹ
ǹȁȁǹȃȉǿȀǾȉȅȄǿȃǾ

%272; SGLQMVRO XYLDO
'<63257 SGLQMXYLDO
Xıİ țȐșİ ȝȣ
ȦȢ XGD\țȐșİ İȕįȠȝȐįİȢ ıȣȞȠȜȚțȐ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȡȩĲȣʌȠȣȢǹȞĮıĲȑȜȜİȚ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ
$FKĮȜȜȐ țĮȚ ȖȜȠȣĲĮȝȚțȠȪȠȣıȓĮ 3țĮȚ &5*3
ǾȝȚțȡĮȞȓĮȂȣȠʌİȡȚĲȠȞȚĮțȩ ȈȪȞįȡȠȝȠǹȣȤİȞĮȜȖȓĮǻȣıĲȠȞȚțȐ
ȈȪȞįȡȠȝĮ&KURQLF/RZ%DFN3DLQ &536

ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǼȈ10'$ȊȆȅǻȅȋǼȍȃ
ǻǼȄȉȇȅȂǼĬȅȇĭǹȃǾ
 ȂȘ ȚıȤȣȡȩȢ 10'$ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ
 ȆĮȡȐȖȦȖȠ ȝİ ĮȞĲȚȕȘȤȚțȒ įȡȐıȘ țĮȚ ʌȚșĮȞȒ įȡȐıȘ ıĲȠ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠ SKDQWRPOLPE țĮȚ ıĲȠȞ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩ ʌȩȞȠȂİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȞȠȤȒȢ ıĲȘȞ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮ ȝİ ȝȠȡĳȓȞȘ
ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢĮĲĮȟȓĮıȣȖțİȤȣȝȑȞȘ ȠȝȚȜȓĮįȣıĳȠȡȓĮĮȜȜȠȚȦȝȑȞȘ
ĮȚıșȘĲȚțȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ

ȀǼȃȉȇǿȀȍȈǻȇȍȃȉǹȂȊȅȋǹȁǹȇȍȉǿȀǹ
 ȅȇĭǼȃǹǻȇǿȃǾ

125)/(;WDEPJ [ȘȝȑȡĮ
QMVROPJPO PJ[
',&,3$/ WDEPJPJȘȝȑȡĮ

ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
įȡĮ ıİ Ǿ ȣʌȠįȠȤİȓȢ țĮȚ 10'$İȞȫ ȑȤİȚ țĮȚ ĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ

 ȅȇĭǼȃǹǻȇǿȃǾ ȆǹȇǹȀǼȉǹȂȅȁǾ125*(6,&  PJ
[ȘȝȑȡĮ
 ıȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȩȞȠ țĮȚ ĲȠ ȝȣȧțȩ ıʌĮıȝȩ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ ĮȚĲȓİȢ ȠıĳȣĮȜȖȓĮĮȣȤİȞĮȜȖȓĮĲȡĮȪȝĮ
 ȘȝȚțȡĮȞȓĮȚȞȠȝȣĮȜȖȓĮȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ

ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǼȈ10'$ȊȆȅǻȅȋǼȍȃ
ȀǼȉǹȂǿȃǾ
.(7$0,1(LQMVROPJPO
PJNJȕİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞȘ
ǼȞȑıȚȝȠȢ ȝȘ ıȣȞĮȖȦȞȚıĲȚțȩȢ 10'$ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ
ȤȡȒıȚȝȠȢ ıĲȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȠȣ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȠȪ țĮȚ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ
ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢĮȝȞȘıȓĮ ĮʌȠʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩȢȥİȣįĮȚıșȒıİȚȢ
ʌĮȡĮȜȒȡȘȝĮ ȈȪȖȤȣıȘ țĮȚ ʌĮȡȐȜȠȖȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
9LVVHU (6FKXJ 6$7KHUROHRINHWDPLQH LQSDLQPDQDJHPHQW%LRPHG3KDUPDFRWKHU
$XJ  

ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǼȈ10'$ȊȆȅǻȅȋǼȍȃ
ǹȂǹȃȉǹǻǿȃǾ

ǹȞĲȚȧțȩȢĮȞĲȚʌĮȡțȚȞıȠȞȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȦȞ
ǻȡĮ ıĮȞ ȝȘ ıȣȞĮȖȦȞȚıĲȚțȩȢ 10'$ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ

ȉȅȆǿȀǹǹȃǹǿȈĬǾȉǿȀǹ
 ȁǿǻȅȀǹǿȃǾ
;</2&$,1( LYPJNJıİ PLQ
ȉȠʌȚțȒ ĮȜȠȚĳȒ (0/$
3DWFK/,'2'(509(56$7,6
[FPȝȑȤȡȚ ȖȚĮ ȫȡİȢ
ȆȚȠ ĮțȡȚȕȒ șİȡĮʌİȓĮ ȖȚĮ 3+1

 ȂǼȄǿȁǼȉǿȃǾ
6<00(75(/FDSVPJ PJȘȝȑȡĮ
+27&20$17LQMVROPJPOıİ K

ȂǼȂǹȃȉǿȃǾ ǼǺǿȋǹ WE PJ
$;85$WE PJ
PJȘȝȑȡĮ

0(;,7,/FDSVPJ
PJ[ȘȝȑȡĮFRQUFDS PJK
LQMVROPJPOıİ PLQȖȚĮ ıȣȞȑȤİȚĮ PJıİ KĮțȠȜȠȣșİȓ PJıİ
KțĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ PJPLQ įȩıİȚȢ ȤĮȝȘȜȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȩĲȚ ıİ ĮȡȡȣșȝȓĮ

ǼȞįİȓȟİȚȢįȚĮȕȘĲȚțȒ ȞİȣȡȠʌȐșİȚĮĮȜțȠȠȜȚțȒ ȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠʌİȡȚĳİȡȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ ȞİȪȡȦȞȝİșİȡʌȘĲȚțȒ
ȞİȣȡĮȜȖȓĮ ȅǹ&/%3SKDQWRPOLPESDLQ

ǹǹǻȇǼȃǼȇīǿȀȅǿǹīȍȃǿȈȉǼȈ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
ǹȞĮıĲȠȜȒ ĲȦȞ ıȣȝʌĮșȘĲȚțȫȞ ĮȖȖİȚȠțȚȞȘĲȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ
ȂİȚȫȞİȚ ĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ĮįȡİȞİȡȖȚțȒ İțĳȩȡĲȚıȘ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ ĲȠȣ
İȖțİĳȐȜȠȣ țĮȚ ĲȠ ȃȂ

ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȘȢ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ ȥȣȤȚțȒȢ İȟȐȡĲȘıȘȢ
Įʌȩ ĲĮ ȠʌȚȠİȚįȒ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ Ȉǻ  ǲȡʌȘȢ 
ȅȟȪȢ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ

ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈ

ǹǹǻȇǼȃǼȇīǿȀȅǿǹīȍȃǿȈȉǼȈ
 ȀȁȅȃǿǻǿȃǾ
&$7$35(6$1
WDEPJPJ[GD\ȑȦȢ PJ
LQMVROȝJPO
İʌȚıțȜȘȡȓįȚĮ
ȝJ
İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ
ȝJ
İȞįȠĳȜȑȕȚĮ
ȝJȀJ
įȚĮįİȡȝȚțȐ patch ȒPJ

ǽȐȜȘȠȡșȠıĲĮĲȚțȒ ȣʌȩĲĮıȘȣʌȞȘȜȓĮȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȟȘȡȩĲȘĲĮ
ȡȚȞȚțȫȞ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȦȞĳĮȚȞȩȝİȞȠ UHERXQGȣʌȑȡĲĮıȘȢıİ
ĮʌȩĲȠȝȘ įȚĮțȠʌȒ
$-&KDSXW0HWD DQDO\VLVRIWKHDQDOJHVLFHIILFDF\RIFORQLGLQH IRUSRVWRS SDLQ&DQDGLDQ -RI$QHVWKHVLD
-XQH

ȀǹȁȈǿȉȅȃǿȃǾ

ȀǹȌǹǿȀǿȃǾ
ȀȡȑȝĮ Ȓ *(/6(1&$36(5
ǻİȡȝĮĲȚțȩ patch   487(1=$
ȆȠȜȪ İțȜİțĲȚțȩȢ ĮȖȦȞȚıĲȒȢ ĲȠȣ ȣʌȠįȠȤȑĮ ĲȠȣ ȕĮȞȚȜȜȠİȚįȠȪȢ ĲȪʌȠȣ 
7539
ȂİșİȡʌȘĲȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮǹȡșȡȓĲȚįĮ

ȀǹȃȃǹǺǿȃȅǼǿǻǾ
'URQDELQRO 0$5,12/
1DELORQH
&(6$0(76$7,9(; ıĲȠȝĮĲȠĳĮȡȣȖȖȚțȩ VSUD\
İȚįȚțȠȓ ȣʌȠįȠȤİȓȢ &%țĮȚ &%
ǿȞȠȝȣĮȜȖȓĮʌȠȜȜĮʌȜȒ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȞ ıȤİĲȚȗȩȝİȞȠ țİȞĲȡȚțȩ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠ  ĮȞĲȚİȝİĲȚțȒ įȡȐıȘ

ȅȡȝȩȞȘ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ șȣȡİȠİȚįȒ ĮįȑȞĮ
ǻȣȞȘĲȚțȩȢ ĮȞĮıĲȠȜȑĮȢ ĲȦȞ ȠıĲİȠțȜĮıĲȫȞ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
ȆȩȞȠȢ Įʌȩ ȠıĲȚțȑȢ ȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ȃȩıȠȢ 3DJHW
ȈȪȞșİĲĮ ʌİȡȚȠȤȚțȐ İʌȫįȣȞĮ ıȪȞįȡȠȝĮ &536
ȆȩȞȠȢ ĳȐȞĲĮıȝĮ ȝȑȜȠȣȢ
6$/027(1PG QDVSXįȩıȘ
LQMVROXPO
&$/6,3/86QDVSXįȩıȘ
0,$&$/6,1PG QDVSXįȩıȘ
ǼȞįȠȝȣȚțȐ XȘȝȑȡĮǼȞįȠĳȜȑȕȚĮ XȘȝȑȡĮ [
ǻȚĮȡȡȚȞȚțȐ XȘȝȑȡĮ

ǻǿĭȍȈĭȅȃǿȀǹ
ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈ
 ĮȞĮıĲȠȜȒĲȘȢįȡȐıȘȢĲȦȞȠıĲİȠțȜĮıĲȫȞ
 ȝİȓȦıȘĲȘȢȣʌİȡĮıȕİıĲȚĮȚȝȓĮȢıĮȞĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȦȞȠıĲİȠȜȣĲȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣȝİĲĮıĲȐıİȦȞĲȠȣțĮȡțȓȞȠȣ

ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
 ȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢĮʌȩțĮȡțȓȞȠȝĮıĲȠȪʌȞİȪȝȠȞĮʌȡȠıĲȐĲȠȣ 
ȠıĲİȠȜȣĲȚțȠȪĲȪʌȠȣ ȝȣȑȜȦȝĮ
ȣʌİȡĮıȕİıĲȚĮȚȝȓĮĮʌȩĲȠțȘțĮțȠȒșİȚĮȢ
ǼȉǿǻȇȅȃǹȉǾȘȢȖİȞȚȐȢįȚĳȦıĳȠȞȚțȩ
ȆǹȂǿǻȇȅȃǹȉǾȘȢȖİȞȚȐȢ
ǽȅȁǿȃǻȇȅȃǹȉǾȘȢȖİȞȚȐȢ

ȆǹȇǼȃǼȇīǼǿǼȈ

ǻǿĭȍȈĭȅȃǿȀǹ
ǽȠȜȚȞįȡȠȞȐĲȘ
=20(7$LQMVROPJPLQİȕįȠȝȐįİȢ
ǹȜİįȡȠȞȐĲȘ
)26$0$;WDEPJGD\WDEPJİȕįȠȝȐįĮ
ȆĮȝȚįȡȠȞȐĲȘ
$5(',$

WDEPJ
O\SLQMPJPJİȕįȖȚĮ İȕįȠȝȐįİȢ

ǿȝʌĮȞįȡȠȞȐĲȘ
BONIVA tab 150 mg  150 mg/3-4 İȕįȠȝȐįİȢ

ȊʌİȡșİȡȝȓĮȞĮȣĲȓĮȑȝİĲȠȢșȡȠȝȕȠĳȜİȕȓĲȚįĮĮȪȟȘıȘĲȠȣ
ʌȩȞȠȣȝİĲȐĲȘȞʌȡȫĲȘįȩıȘțȩʌȦıȘĮȡșȡĮȜȖȓĮ
ȣʌĮıȕİıĲȚĮȚȝȓĮȣʌȠĳȦıĳĮĲĮȚȝȓĮʌĮȞțȣĲĲȠʌİȞȓĮ
ȠıĲİȠȞȑțȡȦıȘțȐĲȦȖȞȐșȠȣ

ǹȈĬǼȃǾȈ
 ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓıȘ ĮȡȤȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ
 ǼȟĮĲȠȝȓțİȣıȘ
 ȉȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ
 ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ĭǹȇȂǹȀȅ
 ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
 ǹȞȠȤȒ ǹȞİțĲȚțȩĲȘĲĮ
 ǹıĳȐȜİȚĮȉȠȟȚțȩĲȘĲĮ
 ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ ȝİ ĳȐȡȝĮțĮ
 ǼȣțȠȜȓĮ ȤȡȒıȘȢ
 ȀȩıĲȠȢȩĳİȜȠȢ

ȆȅǿȅȉǾȉǹǽȍǾȈ
4R/

ǼȇȍȉǾȈǼǿȈȆȅȁȁǹȆȁǾȈǼȆǿȁȅīǾȈ
ǿ ĲĮ ıȣȞȠįȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ:






İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ
 ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ įȩıİȦȞ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ
 ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȞİȡȖİȚȫȞ
 ĮȞĮțȠȪĳȚıȘ ıȣȞȠįȫȞ ıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ
 ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ĲȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ

42

ȈĮȢİȣȤĮȡȚıĲȫ

ǿǿ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȚıȤȪȠȣȞ

ǿǿǿ ȖȚĮ ĲĮ ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ ȚıȤȪİȚ

 Ș țİĲĮȝȓȞȘ İȓȞĮȚ ȝȘ ıȣȞĮȖȦȞȚıĲȚțȩȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ ĲȦȞ 10'$
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ 
 Ș ȝʌĮțȜȠĳȑȞȘ ĮȞȒțİȚ ıĲĮ ȝȣȠȤĮȜĮȡȦĲȚțȐ ʌȠȣ įȡȠȪȞ ʌİȡȚĳİȡȚțȐ
țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ șİȡĮʌİȓĮ ĲȘȢ ȚȞȠȝȣĮȜȖȓĮȢ
 Ș țĮȥĮȚțȓȞȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ
įȚĮįİȡȝȚțȠȪ İʌȚșȑȝĮĲȠȢ 
 Ș țȜȠȞȚįȓȞȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ țĮĲĮıĲȠȜȒ  ȣʌȞȘȜȓĮ
ȟȘȡȠıĲȠȝȓĮ ȠȡșȠıĲĮĲȚțȒ ȣʌȩĲĮıȘ İȞȫ ıİ ĮʌȩĲȠȝȘ įȚĮțȠʌȒ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ UHERXQG ȣʌȑȡĲĮıȘ
 Ș țĮȜıȚĲȠȞȓȞȘ țĮȚ ĲĮ įȚĳȦıĳȠȞȚțȐ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ ıĲȠ ȤȡȩȞȚȠ ʌȩȞȠ Įʌȩ ȠıĲȚțȑȢ ȝİĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ıĲĮ
ȈȪȞșİĲĮ ǼʌȫįȣȞĮ ȆİȡȚȠȤȚțȐ ȈȪȞįȡȠȝĮ 

  įİȞ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮįȚĮțȒ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ įȩıȘȢ
  ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮțȠʌȠȪȞ ĮʌȩĲȠȝĮ
  ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĮȞĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ İʌĮȞĮʌȡȩıȜȘȥȘȢ ıİȡȠĲȠȞȓȞȘȢ
țĮȚ ȞȠȡĮįȡİȞĮȜȓȞȘȢ
 ȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ įȡȐıȘ İțĳȡȐȗİĲĮȚ ȝİ įȩıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĮȣĲȒȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐșȜȚȥȘ
 ĲĮ 7&$VĲĮ 615,VțĮȚ ĲĮ 665,VĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȩȜĮ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȫȞ

ǿ9 ȘȆȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ /\ULFD 

9 ĲĮ ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ

 ȑȤİȚʌĮȡȩȝȠȚȠ ĳĮȡȝĮțȠȜȠȖȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ ȝİ ĲȘȞ īțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ
1HXURQWLQ 
 İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ȖȚĮ ĲȠȞ ȤȡȩȞȚȠ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠ
țȣȡȓȦȢ ĮȞ İȓȞĮȚ įȚĮȟȚĳȚıĲȚțȩȢ țĮȚ țĮȣıĲȚțȩȢ 
 ĮȞȒțİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȫȞ
 ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ȟİțȚȞȒıȠȣȝİ ȝİ ĲȘȞ ȝȑȖȚıĲȘ įȩıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȒ
 İȓȞĮȚ ʌȚȠ ĳșȘȞȒ Įʌȩ ĲȘȞ īțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ

 ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚİțĲİĲĮȝȑȞĮıĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȠȟȑȦȞțĮȚ
ȤȡȩȞȚȦȞİʌȫįȣȞȦȞıȣȞįȡȩȝȦȞ
 ȑȤȠȣȞıȠȕĮȡȑȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣșĮʌȡȑʌİȚȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȣʌȩȥȘȚįȚĮȓĲİȡĮıİȤȡȩȞȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ
 ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚıĲĮįȚĮțȒįȚĮțȠʌȒ
 ȑȤȠȣȞ ȩȜĮ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĮȜĮĲȠțȠȡĲȚțȠİȚįȚțȒ ĮȜȜȐ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ȖȜȣțȠțȠȡĲȚțȠİȚįȚțȒ įȡȐıȘ
 Ș įİȟĮȝİșĮȗȩȞȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ ʌȚȠ ȚıȤȣȡȒ ĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘ įȡȐıȘ
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