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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 & 2017 όπου παρουσιάσθηκαν 

για πρώτη φορά σε έντυπη μορφή όλα τα κείμενα και οι παρουσιάσεις της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

στην Αλγολογία που δόθηκαν από τους εισηγητές, συνεχίζουμε με την έκδοση του 2018 και με την 

διαφορά ότι έχουμε μόνο 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 8ο στη σειρά) 

έχουν διεξαχθεί 28 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 





Πρόγραμμα 1ου Κύκλου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία 2018 
2 & 3 Μαρτίου 2018 – Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» - Αμφιθέατρο Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

15:00-15:30 Προσέλευση Συμμετεχόντων – Παραλαβή Υλικού 

15:30-16:00 Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (1ος Κύκλος) 
Εισηγητής: Ο Υπεύθυνος της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία 
Αναστασίου Μανώλης - Αναισθησιολόγος - Συντ. Δ/ντής Ε.Σ.Υ.  

16:00-16:45 Νευροανατομία – Νευροφυσιολογία του Πόνου  
Εισηγητής: Πλέσια Ελένη - Αναισθησιολόγος - Συντ. Δ/ντρια Ε.Σ.Υ. 

16:45-17:30 Μέτρηση - Αξιολόγηση του Πόνου  
Εισηγητής: Τζωρτζοπούλου Αικατερίνη - Αναισθησιολόγος. 

17:30-18:15 Placebo - Nocebo και Πόνος  
Εισηγητής: Παπαϊωάννου Μαριάννα - Αναισθησιολόγος - Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ. 

18:15-18:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

18:45-19:30 Κλινικές μέθοδοι αξιολόγησης της νευρικής λειτουργίας 
Εισηγητής: Βικελής Μιχάλης - Νευρολόγος 

19:30-20:15 Aπεικονιστικές μέθοδοι αξιολόγησης της νευρικής λειτουργίας 
Εισηγητής: Π. Τούλας - Νευροακτινολόγος 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

9:30-10:15 Απλά Αναλγητικά (Παρακεταμόλη& Σαλικυλικά) – ΜΣΑΦ 
Εισηγητής: Μαντουβάλου Μαρία - Αναισθησιολόγος - Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ. 

10:15-11:00 Οπιοειδή  
Εισηγητής: Βαγδατλή Κυριακή - Αναισθησιολόγος - Δ/ντρια Ε.Σ.Υ. 

11:00-11:45 Αντικαταθλιπτικά - Αντιεπιληπτικά και άλλα Συνοδά Φάρμακα 
Εισηγητής: Χρονά Ελένη - Αναισθησιολόγος - Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ. 

11:45-12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

12:15-13:00 Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση και Εργασιακή Αποκατάσταση 
Εισηγητής: Κουλούλας Ευθύμιος - Φυσίατρος 

13:00-13:30 Ο ρόλος του Φυσίατρου στην αποκατάσταση των Χρόνιων 
Νευροπαθητικών Επώδυνων Συνδρόμων  
Εισηγητής: Τζάνος Αλέξανδρος - Φυσίατρος 

13:45-14:30 ΓΕΥΜΑ 

14:30-15:30 Ψυχιατρική Εκτίμηση και Θεραπεία  
Εισηγητής: Φωτόπουλος Δήμος - Ψυχίατρος - Αντιπρόεδρος ΟΚΑΝΑ 

15:30-16:15 Η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στη διαχείριση του πόνου 
Εισηγητής: Λυράκος Γεώργιος - Ψυχολόγος Υγείας - Γ.Ν.Νίκαιας 

16:30-17:30 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Αξιολόγηση του Σεμιναρίου 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1) Νευροανατομία  – Νευροφυσιολογία του Πόνου
Πλέσια Ελένη - Αναισθησιολόγος

2) Μέτρηση - Αξιολόγηση του Πόνου
Σπύρου Ανδριάννα  - Αναισθησιολόγος

3) Placebo-Nocebo και Πόνος
Παπαϊωάννου Μαριάννα  - Αναισθησιολόγος

4) Κλινικές μέθοδοι αξιολόγησης της νευρικής λειτουργίας
Βικελής Μιχάλης & Βλάχος Γεώργιος – Νευρολόγοι

5) Aπεικονιστικές μέθοδοι αξιολόγησης της νευρικής λειτουργίας
Τούλας Παναγιώτης – Νευροακτινολόγος

6) Απλά Αναλγητικά-ΜΣΑΦ-Ακεταμινοφαίνη-Παράγωγα Φαιναζόνης κ.λπ.
Κουτσοπούλου Ελένη - Αναισθησιολόγος

7) Οπιοειδή
Λαμπροπούλου Αικατερίνη – Αναισθησιολόγος

8) Οπιοειδή
Βαγδατλή Κυριακή – Αναισθησιολόγος

9) Αντικαταθλιπτικά-Αντιεπιληπτικά και άλλα Συνοδά Φάρμακα
Χρονά Ελένη - Αναισθησιολόγος

10) Διεπιστημονική Διαχείρηση του Πόνου & Αποκατάσταση
Κουλούλας Ευθύμιος  - Φυσίατρος

11) Η συμβολή της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στην αντιμετώπιση του Νευροπαθητικού
Πόνου
Τζάνος Αλέξανδρος  - Φυσίατρος

12) Συνδυάζοντας Φαρμακολογικές και μη Φαρμακολογικές  Θεραπείες (Ψυχολογικές Θεραπείες
- Γνωσιακές - Συμπεριφοριολογικές  Παρεμβάσεις)
Ευτυχίδου Ελένη - Αναισθησιολόγος
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Ανατομία και Φυσιολογία του Πόνου 

Πλέσια Ελένη, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου 

Γ.Ν.Αθήνας "ΟΕυαγγελισμός" 

Α. ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 

Σύμφωνα με τον ορισμό της IASP ο πόνος είναι «μία δυσάρεστη αισθητική και 
συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με πραγματική ή δυνητική βλάβη ιστών ή 
περιγράφεται με τους όρους μιας τέτοιας βλάβης». Ο ορισμός αυτός που διατυπώθηκε το 
1979 και ισχύει από τότε σημειώνει τον υποκειμενικό χαρακτήρα του πόνου και ως εκ 
τούτου την ανάγκη αλλά και το δικαίωμα του αρρώστου να λαμβάνει θεραπεία για κάθε 
είδους πόνο χωρίς ιστική βλάβη. 

Με όρους φυσιολογίας, ο όρος «αλγαισθησία» έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη 
νευρική διαδικασία της κωδικοποίησης και προώθησης των βλαπτικών ερεθισμάτων. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, βλαπτικό ερέθισμα ορίζεται “ένα συμβάν που προκαλεί 
πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη” ενώ ο αλγοϋποδοχέας είναι “ένας αισθητικός 
υποδοχέας που είναι ικανός να μετατρέψει και να κωδικοποιήσει τα βλαπτικά 
ερεθίσματα”. Επειδή όμως όλα τα βλαπτικά ερεθίσματα δεν είναι επαρκή για τους 
αλγοϋποδοχείς, εισήχθη ο όρος αλγαισθητικό ερέθισμα που υποδηλώνει “ένα 
πραγματικό ή δυνητικό συμβάν που προκαλεί ιστική βλάβη μετατρεπόμενο και 
κωδικοποιούμενο από τους αλγοϋποδοχείς” και επομένως αλγαισθητικός πόνος είναι “ο 
πόνος που προκαλείται από την δραστηριοποίηση των αλγοϋποδοχέων”.  

Στην πραγματικότητα αυτοί δεν είναι αληθινοί υποδοχείς αλλά οι τελικές απολήξεις των 
πρωτογενών προσαγωγών αισθητικών ινών, που είναι οι περιφερικοί κλάδοι των 
αλγαισθητικών νευρώνων, που οι κεντρικοί κλάδοι τους είναι προσυναπτικές απολήξεις 
στο νωτιαίο μυελό.  

Οι ίνες που νευρώνουν περιοχές της κεφαλής και του σώματος ξεκινούν από κυτταρικά 
σώματα που βρίσκονται στο τρίδυμο και στα γάγγλια των οπισθίων ριζών του νωτιαίου 
μυελού, αντίστοιχα, και μπορούν να ταξινομηθούν με βάση ανατομικά και λειτουργικά 
κριτήρια. 

Τα κυτταρικά σώματα με τη μεγαλύτερη διάμετρο δίνουν γένεση στις Αβ πρωτογενείς 
αισθητικές ίνες που είναι μεγάλες εμμύελες ίνες με μεγάλη ταχύτητα αγωγής. Οι 
περισσότερες, αλλά όχι όλες, από τις Αβ ίνες ανιχνεύουν αβλαβή ερεθίσματα που 
εφαρμόζονται στο δέρμα, τους μυς και τους συνδέσμους και έτσι δεν παρεμβαίνουν στην 
αίσθηση του πόνου. Στην πραγματικότητα, ο ερεθισμός των μεγάλων Αβ ινών μπορεί να 
ελαττώσει  τον πόνο όπως συμβαίνει όταν τις ενεργοποιούμε με τριβή.  

Τα μικρής και μεσαίας διαμέτρου κυτταρικά σώματα δίνουν γένεση στους περισσότερους 
από τους αλγοϋποδοχείς. Πρόκειται για τις Αδ και C ίνες.  

Οι Αδ είναι οι μικρότερες από τις εμμύελες ίνες με ταχύτητα αγωγής 6-30 m/sec . Οι 
τελικές τους απολήξεις (Αδ αλγοϋποδοχείς) ευρίσκονται κυρίως στο δέρμα και έχουν 
υψηλό ουδό δηλ. αντιδρούν σε πολύ ισχυρά μηχανικά και θερμικά ερεθίσματα. Ο 
ερεθισμός τους προκαλεί το λεγόμενο «πρώτο» ή γρήγορο πόνο, που εμφανίζεται 
αμέσως μετά από έναν τραυματισμό και συνήθως είναι οξύς , αιχμηρός και καλά 
εντοπισμένος. 
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Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες Αδ αλγοϋποδοχέων. Και οι δύο αντιδρούν σε έντονα 
μηχανικά ερεθίσματα, αλλά διαφοροποιούνται από την διαφορετική τους ανταπόκριση 
στην υψηλή θερμοκρασία ή από το πώς επηρεάζονται από την ιστική βλάβη. 

Οι C ίνες είναι λεπτές αμύελες με μικρή ταχύτητα αγωγής. Οι C αλγοϋποδοχείς 
ευρίσκονται διασκορπισμένοι σε διάφορους ιστούς, δέρμα, μύες, περιτονίες, τένοντες, 
αρθρώσεις, οστά, οδοντικό πολφό κλπ.  

Η πλειοψηφία των C υποδοχέων είναι πολύτροποι, ανταποκρινόμενοι σε βλαπτικά 
μηχανικά και θερμικά ερεθίσματα. Άλλοι δεν είναι ευαίσθητοι σε μηχανικά, αλλά 
ανταποκρίνονται σε βλαπτικά χημικά ερεθίσματα. Τέλος το φυσιολογικό ερέθισμα 
κάποιων από αυτούς τους αλγοϋποδοχείς, είναι δύσκολο να αναγνωριστεί. Αυτοί 
καλούνται «σιωπηλοί» ή «κοιμώμενοι» και ανταποκρίνονται μόνο όταν 
ευαισθητοποιούνται από ιστική βλάβη.  

Ο ερεθισμός των C αλγοϋποδοχέων προκαλεί το λεγόμενο «δεύτερο» ή «αργό» πόνο που 
είναι καθυστερημένος, αμβλύς, πιο διάχυτος και παρατεταμένος. 

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες C ινών. Οι πεπτιδεργικές, που περιέχουν τον 
νευρομεταβιβαστή, ουσία P, και εκφράζουν υποδοχείς τυροσινικής κινάσης (ΤrΚΑ) που 
είναι υποδοχέας υψηλής συγγένειας για τον αυξητικό παράγοντα του νεύρου (NGF). 

Ο άλλος πληθυσμός των C ινών εκφράζει πουρινεργικούς υποδοχείς (P2X3), ένα ειδικό 
υπότυπο διαύλων ιόντων εξαρτώμενων από το ATP.  

Όπως αναφέρθηκε, τα κυτταρικά σώματα όλων των προσαγωγών αισθητικών ινών, 
βρίσκονται στα γάγγλια των οπισθίων ριζών. Οι νευρικές ίνες από τους σωματικούς 
αλγοϋποδοχείς, δια μέσου των περιφερικών νεύρων, εισέρχονται στον νωτιαίο μυελό 
από την ραχιαία οδό. Από τις σπλαχνικές ίνες που στην πλειοψηφία τους είναι C ίνες, ένα 
ποσοστό εισέρχεται μέσω των προσαγωγών ινών του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
με την κοιλιακή οδό. 

Οι σωματικές και σπλαχνικές προσαγωγές ίνες συγκλείνουν στους ίδιους νευρώνες στη 
φαιά ουσία του οπισθίου κέρατος του νωτιαίου μυελού (σπλαχνοσωματική σύγκλειση). 

Η κυτταροαρχιτεκτονική της φαιάς ουσίας του οπισθίου κέρατος πρωτοπεριγράφηκε από 
τον Rexed το 1952, σε γάτες, ο οποίος διέκρινε δέκα στιβάδες. 

Η στιβάδα Ι είναι η πιο επιπολής και καλείται επιχείλιος ζώνη.  

Η στιβάδα ΙΙ είναι η πηκτωματώδης ουσία ενώ οι ΙΙΙ και IV αποτελούν τον ίδιο πυρήνα.  

Οι στιβάδες Ι και ΙΙ περιέχουν κύτταρα που απαντούν μόνο σε επώδυνα ερεθίσματα και 
το δεκτικό τους πεδίο είναι περιορισμένο. Είναι οι εξειδικευμένοι ή ειδικοί, υψηλού 
ουδού αλγαισθητικοί νευρώνες. Σε αυτές τις στιβάδες καταλήγουν οι Αδ και C ίνες κατά 
πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένων των σπλαχνικών ινών που τερματίζουν κυρίως στην 
στιβάδα I. Οι στιβάδες ΙΙΙ και ΙV περιέχουν κύτταρα που γίνονται προοδευτικά πιο 
ευαίσθητα σε ερεθίσματα χαμηλού ουδού και σ΄αυτές καταλήγουν πλαγιοδρομούσες 
ίνες των μεγάλων εμμυέλων προσαγωγών αισθητικών ινών Αα και Αβ. 

Στην στιβάδα V, καταλήγει ένα μέρος των Αδ και σπλαχνικών ινών. Η στιβάδα αυτή 
περιέχει κύτταρα που ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα κάθε ουδού καθώς και σε 
ερεθίσματα που προέρχονται από σπλαχνικές ίνες, έχουν δε μεγάλο δεκτικό πεδίο. Τα 
κύτταρα αυτά καλούνται νευρώνες ευρέως δυναμικού (WDRN) και έχουν πολύ μεγάλη 
σημασία για την διάκριση της αίσθησης που προκαλείται από τον ερεθισμό των 
αλγαισθητικών ινών ενώ λειτουργούν σαν ένας γενικός μηχανισμός επαγρύπνησης και 
σαν τροποποιητικό σύστημα των αλγαισθητικών ινών.  
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Στην στιβάδα V καταλήγουν αισθητικές ίνες από τα σπλάχνα και τους μύς με ελάχιστες ή 
καθόλου προβολές ή ενδιάμεσες συνάψεις.  

Η πλειοψηφία των Αδ ινών και οι C ίνες στις βαθύτερες στιβάδες, συνάπτονται είτε απ΄ 
ευθείας, είτε μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος συνδετικών ινών ή διανευρώνων και με 
τη συμμετοχή μιας ποικιλίας διαβιβαστών, με ανιούσες ίνες οι οποίες τέμνουν τη μέση 
γραμμή και συνδέονται με το νωτιαιοθαλαμικό δεμάτιο. Από τις συνάψεις στο οπίσθιο 
κέρας του νωτιαίου μυελού, μερικές ίνες περνούν στο αντίθετο πρόσθιο κέρας και 
συνάπτονται με κινητικούς νευρώνες ή διεγείρουν προγαγγλιακές αυτόνομες ίνες. Αυτές 
οι συνάψεις θεωρούνται υπεύθυνες για την κινητική, αυτόνομη και συναισθηματική 
απάντηση στον πόνο. Αντίστοιχοι αλγαισθητικοί νευρώνες ανευρίσκονται και στον 
νωτιαίο πυρήνα του τριδύμου, οι οποίοι επίσης αναλύουν και κωδικοποιούν τη σημασία 
των περιφερικών πληροφοριών, πριν μεταφέρουν την αλγαισθητική πληροφορία σε 
υψηλότερες εγκεφαλικές περιοχές. 

Η ανιούσα νωτιαιοθαλαμική οδός είναι η κύρια οδός της μετάδοσης της επώδυνης 
πληροφορίας στον εγκέφαλο αλλά υπάρχουν και άλλες ανιούσες οδοί που εμπλέκονται 
σε μικρότερο βαθμό. Οι επώδυνες ώσεις που μεταφέρονται στον θάλαμο, 
μεταβιβάζονται σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού: στις αισθητικές 
περιοχές του τοιχωματικού λοβού που επιτρέπουν την εντόπιση και ερμηνεία του πόνου, 
στο μεταιχμιακό σύστημα που εμπλέκεται στη συναισθηματική και αυτόνομη απάντηση 
στον πόνο, στον κροταφικό λοβό που εμπλέκεται στη μνήμη του πόνου και στον 
μετωπιαίο λοβό όπου η γνωσιακή λειτουργία εκτιμά τη σημασία του πόνου και τη 
συναισθηματική απάντηση σ’ αυτόν.  

Μετά την ανάλυση του γεγονότος ακολουθεί μια σειρά ενεργειών (σύστημα αντίδρασης) 
μέσω των φυγοκέντρων οδών. Οι κατιούσες οδοί είναι κυρίως ανασταλτικές στην 
προσπάθεια μείωσης ή εξαφάνισης του πόνου, αλλά και οδωτικές, μια λειτουργία που 
θεωρείται ότι «προετοιμάζει» τον οργανισμό να δεχτεί νέα «βλάβη». 

Η αλγαισθησία πυροδοτεί και τις δύο λειτουργίες της κατιούσας τροποποίησης και αυτή 
η ισορροπία μπορεί να διαταραχτεί κάτω από ορισμένες συνθήκες. 

Οι κατιούσες ανασταλτικές οδοί, που σημαντικά τους κέντρα είναι οι πυρήνες του 
στελέχους, καταλήγουν στις Ι, ΙΙ, και V στιβάδες του οπίσθιου κέρατος του νωτιαίου 
μυελού, εκεί δηλ που καταλήγουν κυρίως οι ανιούσες οδοί. 

 

Β. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Για να γίνει αντιληπτό ένα αλγαισθητκό ερέθισμα από το ΚΝΣ θα πρέπει να συμβεί μια 
σειρά από σπουδαία γεγονότα, στα οποία πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι δίαυλοι 
ιόντων. 

Το πρώτο βήμα σ΄αυτή τη διαδικασία είναι η μετατροπή του ερεθίσματος, κατά την 
όποια ενέργεια  από το περιβάλλον (θερμική, μηχανική ή χημική) μετατρέπεται σε 
ηλεκτρικό σήμα. Έχουν βρεθεί πολλοί εξειδικευμένοι δίαυλοι ιόντων που συμμετέχουν σε 
αυτή την μετατροπή. 

Αυτοί περιλαμβάνουν: θερμοϋποδοχείς, που ανήκουν στην κατηγορία των TRP διαύλων 
(Transient receptor potential) ο VR1 και ο ο VRL-1 και οι οποίοι ανοίγουν ή κλείνουν, 
ανταποκρινόμενοι σε αλλαγές της θερμοκρασίας. Μηχανοϋποδοχείς όπως οι επιθηλιακοί 
δίαυλοι Κ+ (TRAAK) που ανταποκρίνονται σε μηχανικά ερεθίσματα και τέλος 
χημειοϋποδοχείς όπως ο εξαρτώμενος από ATP, P2X3 και ο υποδοχέας σεροτονίνης 5HT3 
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που ανταποκρίνονται σε χημικά ερεθίσματα. Ανοίγοντας ή κλείνοντας (οι TRAAK) αυτοί οι 
δίαυλοι διευκολύνουν την κίνηση θετικά φορτισμένων φορτίων όπως Να+, Κ+, μέσα στον 
νευρώνα, με αποτέλεσμα την εκπόλωση της μεμβράνης. Αυτό αποτελεί την οδηγό 
δύναμη για το δεύτερο βήμα, την έναρξη του δυναμικού ενέργειας (spike initiation). Εάν 
οι αλλαγές στο δυναμικό της μεμβράνης είναι επαρκείς ώστε να ενεργοποιήσουν 
γειτονικούς διαύλους ιόντων Να+ εξαρτώμενους από το δυναμικό, τότε η διαδικασία 
εξαπλώνεται κατά μήκος του νευρώνα και αυτό αποτελεί το τρίτο βήμα της διαδικασίας 
(action potential propagation) Το τέταρτο και τελευταίο βήμα συμβαίνει όταν το 
δυναμικό ενεργείας ενεργοποιήσει διαύλους Ca++ εξαρτώμενους από το δυναμικό, στις 
τελικές απολήξεις των προσαγωγών αισθητικών ινών στο περιφερικό και κεντρικό 
νευρικό σύστημα, επιτρέποντας την έκλυση Ca++. Αυτό πυροδοτεί την έκλυση 
νευρομεταβιβαστών, που προκαλούν την έναρξη της ίδιας διαδικασίας και σε άλλους 
νευρώνες κατά μήκος της οδού. 

Από τους εξαρτώμενους από το δυναμικό διαύλους  Να+, που εκφράζονται στους 
αλγοϋποδοχείς, ορισμένες υπομονάδες όπως οι ανθεκτικοί στην τετροδοτοξίνη δίαυλοι 
Να+ (TTX-R) πιστεύεται ότι εμπλέκονται σημαντικά στην πυροδότηση του δυναμικού 
ενέργειας, στον ρυθμό και την διάρκεια εκπόλωσης των αλγαισθητικών ινών. 

Η ενεργοποίηση των μηχανικών και θερμικών υποδοχέων (Αδ αλγοϋποδοχείς) φαίνεται 
ότι γίνεται απ΄ ευθείας από το ερέθισμα. 

Η ενεργοποίηση των C ινών γίνεται από διάφορες ουσίες που αθροίζονται στην περιοχή 
της βλάβης μετά από τον τραυματισμό και την ιστική καταστροφή. Οι ουσίες αυτές που 
ενεργοποιούν ή ευαισθητοποιούν τους αλγοϋποδοχείς προέρχονται από διάφορες πηγές 
και δημιουργούν την λεγόμενη «φλεγμονώδη σούπα» που περιλαμβάνει πεπτίδια 
(βραδυκινίνη), λιπίδια (προσταγλανδίνες), κυτοκίνες (IL1β, IL6, IL8 και TNFα), 
νευροτροφικούς παράγοντες (NGF), πρωτόνια (Η+, Κ+) κ.α. Καθένας από αυτούς τους 
παράγοντες ενεργοποιεί ή ευαισθητοποιεί τους αλγοϋποδοχείς, αλληλεπιδρώντας με 
υποδοχείς ή διαύλους ιόντων στις τελικές απολήξεις των αισθητικών ινών. Αυτές οι 
ουσίες μπορεί επίσης να δρούν και σε άλλες ελεύθερες νευρικές απολήξεις, όπως αυτές 
που είναι υπεύθυνες για την αίσθηση του θερμού ή την πίεση, ελαττώνοντας τον ουδό 
διέγερσης τους και διευκολύνοντας την ενεργοποίησή τους.  

 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

NGF TrKA 

ΒΡΑΔΥΚΙΝΊΝΗ BK2 

ΣΕΡΟΤΟΝΊΝΗ 5HT3 

ATP P2X3 

H+ ASIC3/VR1 

ΛΙΠΙΔΙΑ PGE2/CB1/VR1 

ΘΕΡΜΟΤΗΣ VRI/VRL-1 

ΠΙΕΣΗ DEG/ENac 

 

Η ενεργοποίηση των αλγοϋποδοχέων όχι μόνο μεταφέρει προσαγωγά αισθητικά 
μηνύματα στο νωτιαίο μυελό και από εκεί στον εγκέφαλο, αλλά επίσης προκαλεί την 
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έναρξη της νευρογενούς φλεγμονής που χαρακτηρίζεται από αγγειοδιαστολή, τοπικό 
οίδημα και επέκταση της αγγειοδιαστολής (τριάδα του Lewis).  

Παράλληλα η προκαλούμενη έκλυση νευρομεταβιβαστών, κυρίως ουσίας Ρ και CGRP 
(πεπτίδιο σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης) και NGF από τις τελικές απολήξεις, 
προκαλεί περαιτέρω αγγειοδιαστολή και εξαγγείωση πλάσματος καθώς και 
ενεργοποίηση πολλών μη νευρικών κυττάρων, όπως βασεόφιλα, ουδετερόφιλα, 
ινοβλάστες και αιμοπετάλια. Αυτά τα κύτταρα προσθέτουν επιπλέον υλικά στη 
«φλεγμονώδη σούπα» (σεροτονίνη, ισταμίνη κ.α.). 

Αυτή η διαδικασία παράγει το φαινόμενο της περιφερικής ευαισθητοποίησης, το οποίο 
προκαλεί μια σειρά μεταβολών που οδηγούν σε ενίσχυση του βλαπτικού ερεθίσματος. 
Τέτοιες μεταβολές περιλαμβάνουν χαμηλό ουδό διέγερσης, μικρότερο χρόνο 
ανταπόκρισης στο ερέθισμα, αυξημένη ανταπόκριση σε ερεθίσματα συγκεκριμένης 
έντασης και αυτόματη δραστηριότητα (ενεργοποίηση υποδοχέων χωρίς ερέθισμα). 

Κλινικά η περιφερική ευαισθητοποίηση εκφράζεται με υπεραλγησία, αλλοδυνία και 
αυτόματο πόνο. Η υπεραλγησία ορίζεται ως αυξημένη ευαισθησία στον πόνο, ενώ 
αλλοδυνία είναι πόνος σαν απάντηση σε ένα μη αλγαισθητικό ερέθισμα. 

Το παραγόμενο αλγαισθητικό ερέθισμα προωθείται στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου 
μυελού, όπου θα συμβεί η τροποποίησή του. Στο οπίσθιο κέρας τα ερεθίσματα 
ενισχύονται αλλά και καταστέλλονται για να φτάσουν τροποποιημένα στον τελικό τους 
προορισμό. 

Η διαδικασία της τροποποίησης μεσολαβείται από διεγερτικούς και ανασταλτικούς 
νευρομεταβιβαστές. 

Διεγερτικοί νευρομεταβιβαστές είναι διάφορες ουσίες:  

πεπτίδια όπως η ουσία Ρ, το πεπτίδιο το σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης 
(CGRP), το αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), η σωματοστατίνη, η δυνορφίνη Β, η 
νευροκινίνη Α, κ.α., πουρίνες, όπως το ΑΤΡ και αμινοξέα, γλουταμινικό, ασπαρτικό κ.α. 

Οι ουσίες αυτές ανευρίσκονται κυρίως στις Ι και ΙΙ στιβάδες του οπισθίου κέρατος, η 
έκλυσή τους προκαλείται από τον ερεθισμό Αδ και κυρίως των C ινών με αποτέλεσμα την 
ενίσχυση των βλαπτικών ερεθισμάτων. 

Αυτό αποτελεί την κεντρική ευαισθητοποίηση ή «wind-up» («κούρδισμα»), που 
οφείλεται στην υπερδιέγερση των νευρώνων των οπισθίων κεράτων του νωτιαίου 
μυελού και προκαλεί ελάττωση του ουδού διέγερσης, επέκταση των δεκτικών πεδίων και 
αυτόματη δραστηριότητα των νευρώνων των οπισθίων κεράτων.  

Κλινικά εκδηλώνεται με αυτόματο πόνο, αλλοδυνία και δευτεροπαθή υπεραλγησία. 

Ένα ρόλο κλειδί για την εμφάνιση του φαινομένου φαίνεται ότι παίζουν οι υποδοχείς του 
Ν-μεθυλ-Δ-ασπαρτικού οξέως (NMDA receptors) μιας ουσίας που μιμείται την δράση του 
γλουταμινικού οξέως και οι οποίοι υποδοχείς βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση το 
Ν.Μ. 

Οι NMDA υποδοχείς παραμένουν ανενεργείς κάτω από φυσιολογικές συγκεντρώσεις 
MG++ ακόμα και παρουσία εκλυομένου γλουταμινικού. 

Όμως η παρατεινόμενη εκπόλωση των C ινών από την έκλυση της ουσίας Ρ, μπορεί να 
είναι ικανός παράγοντας να απομακρύνει τον αποκλεισμό του Mg++ από τους NMDA 
υποδοχείς, επιτρέποντας την αγωνιστική δράση του γλουταμινικού, το οποίο 
υπερπαράγεται από τον ερεθισμό των C ινών.  
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Η υπερδιέγερση όμως αυτή προκαλεί και ένα καταρράκτη γεγονότων σε κυτταρικό 
επίπεδο. 

Προκαλείται είσοδος Ca++ στο κύτταρο και αυτή με τη σειρά της προκαλεί έκκριση ΝΟ 
(νιτρικού οξειδίου) και προσταγλανδινών. Οι ουσίες αυτές διεγείρουν παλίνδρομα τις C 
ίνες με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον απαραίτητα τα περιφερικά ερεθίσματα για την 
διατήρηση της υπερδιέγερσης. 

Ταυτόχρονα προκαλείται ενεργοποίηση γονιδίων των νευρικών κυττάρων που οδηγεί 
στην παραγωγή πρωτεϊνών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η C-fos και η C-jun. (Αυτές 
είναι οι πυρηνικές φωσφοπρωτεΐνες  που ρυθμίζουν τον τρόπο παραγωγής των γονιδίων 
στόχων και θεωρείται ότι παίζουν ρόλο στη μακροχρόνια μεταβολή της κυτταρικής 
λειτουργίας). 

Η ενεργοποίηση των γονιδίων αρχίζει μερικά λεπτά από την διέγερση ενώ η παραγωγή 
των πρωτεϊνών fos, εμφανίζεται στους νευρώνες των οπισθίων κεράτων σε 1-2 ώρες. 

Ο σπουδαιότερος ενδογενής μηχανισμός αναστολής του πόνου είναι η καταστολή των 
επώδυνων ώσεων που γίνεται στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού, από κατιούσες 
οδούς από το μεσεγκέφαλο και το στέλεχος. Αυτά τα κέντρα λαμβάνουν πληροφορίες 
από τον φλοιό, τον θάλαμο και άλλα κέντρα του μεσεγκεφάλου και με διάφορες 
κατιούσες οδούς ενεργοποιούν ανασταλτικούς διανευρώνες στο οπίσθιο κέρας του 
νωτιαίου μυελού προκαλώντας αναλγησία ή μειώνοντας τον πόνο. 

Οι κύριοι νευρομεταβιβαστές που εμπλέκονται στις κατιούσες ανασταλτικές οδούς είναι 
τα ενδογενή οποιοειδή, η νορεπινεφρίνη, η σεροτονίνη, η Ach και το γ- αμινοβουτυρικό 
οξύ (GABA). 

Υποδοχείς των ανασταλτικών νευρομεταβιβαστών έχουν βρεθεί όχι μόνο στον νωτιαίο 
μυελό αλλά και στον εγκέφαλο.  

Τα κατιόντα ανασταλτικά συστήματα ενεροποιούνται ακόμα και μετά από ηλεκτρική 
διέγερση, όπως επίσης με τον φόβο, το stress και άλλες ισχυρές συναισθηματικές 
καταστάσεις. 

Είναι πλέον φανερό ότι ο κύριος τόπος που συμβαίνει η ρύθμιση των επωδύνων ώσεων 
είναι το οπίσθιο μέρος του νωτιαίου μυελού, όπως είχε προταθεί από τους Melzack και 
Wall το 1960 με την θεωρία της «πύλης του πόνου» και η οποία παραμένει μέχρι σήμερα 
το φιλοσοφικό αξίωμα που αποτελεί την βάση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
πόνου. 

Οι νευρικές οδοί που συμμετέχουν στην διαδικασία της αλγαισθησίας, είναι 
φυσιολογικές και ανέπαφες, για αυτό ο αλγαισθητικός πόνος, θεωρείται φυσιολογικός 
δηλ. μια φυσιολογική και αναστρέψιμη διαταραχή της λειτουργικής πλαστικότητας. 

Αντίθετα ο νευροπαθητικός πόνος προκύπτει σαν άμεση συνέπεια μιας βλάβης ή 
ασθένειας που επηρεάζει το σωματοαισθητικό σύστημα, προϋποθέτει δηλ. βλάβη 
νεύρων ή νευρικού ιστού και δεν οφείλεται σε ερεθισμό των αλγοϋποδοχεών από ιστική 
βλάβη ή φλεγμονή.  

Οι μηχανισμοί που προκαλούν νευροπαθητικό πόνο είναι πολλοί και σε πολλαπλές 
θέσεις στο περιφερικό και το Κ.Ν.Σ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο καταρράκτης των αλλαγών 
αρχίζει μέσα στο περιφερικό νεύρο, με αλλαγές που συμβαίνουν στους διαύλους ιόντων 
(Να+, Ca++, K++ κλπ) κυρίως στους διαύλους Να+ και σε νευροτροφικούς παράγοντες 
(NGF). Αυτές οδηγούν σε αλλαγές στις κεντρικές απολήξεις των περιφερικών νεύρων, 
στην έκλυση και λειτουργία των νευρομεταβιβαστών που οδηγούν σε αύξηση της 
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διεγερσιμότητας των νωτιαίων αλγαισθητικών νευρώνων με αποτέλεσμα κεντρική 
ευαισθητοποίηση («wind-up»). Αυτή εκδηλώνεται με υπεραλγησία, αλλοδυνία και 
αυτόματο πόνο, όπως δηλαδή συμβαίνει και στον αλγαισθητικό πόνο, με την διαφορά ότι 
εδώ δεν υπάρχει ιστική βλάβη και φλεγμονή. 

Η νευρική βλάβη προκαλεί ακόμη την εμπλοκή του συμπαθητικού συστήματος, το οποίο 
κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις από τους 
προσαγωγούς αισθητικούς νευρώνες. Αυτή η αλληλεπίδραση από πειραματικές μελέτες 
φαίνεται να γίνεται με δύο μηχανισμούς: 

Άμεσα:  

Η νορεπινεφρίνη που απελευθερώνεται από τις συμπαθητικές φυγόκεντρες ίνες, 
ενεργοποιεί αδρενεργικούς υποδοχείς (κυρίως α) στις πρωτογενείς προσαγωγές 
αισθητικές ίνες (περαιτέρω ευαισθητοποίηση αυτών των ινών) 

Έμμεσα:  

Η απελευθερούμενη νορεπινεφρίνη ενεργοποιεί αδρενεργικούς υποδοχείς (κυρίως β) 
στα μακροφάγα, τα βασεόφιλα και τα αιμοπετάλια (περαιτέρω έκλυση κυτοκινών, 
βραδυκινίνης, σεροτονίνης, ισταμίνης κλπ) Άλλος πιθανός μηχανισμός εμπλοκής του 
συμπαθητικού συστήματος είναι η εφατική επικοινωνία (σύζευξη συμπαθητικών και 
σωματικών αλγαισθητικών ινών). Η εμπλοκή του συμπαθητικού συστήματος προκαλεί 
τον συμπαθητικά διατηρούμενο πόνο (SMP), οπότε ο νευροπαθητικός πόνος 
συνοδεύεται από σημεία δυσλειτουργίας του αυτόνομου συστήματος, όπως 
αγγειοκινητική αστάθεια και τροφικές αλλαγές. Ένα άλλο φαινόμενο που δεν συμβαίνει 
στον αλγαισθητικό πόνο, είναι η ενεργοποίηση της γλοίας στα οπίσθια κέρατα του 
νωτιαίου μυελού (με αποτέλεσμα υπερέκκριση γλουταμινικού) αλλά και η απώλεια 
ανασταλτικών (GABA-εργικών και λυσινεργικών) νευρώνων, καθώς και σημαντική μείωση 
των υποδοχέων των οπιοειδών στα προσυναπτικά άκρα των αισθητικών ινών στο οπίσθιο 
κέρας και αυτό αποτελεί μια πιθανή εξήγηση για την μειωμένη ευαισθησία του 
νευροπαθητικού πόνου στα οποιοειδή. Επί πλέον ο καταιγισμός των αλλοιωμένων 
πληροφοριών προκαλεί αλλαγές στα κατιόντα συστήματα, τα οποία εκτρέπονται σε 
οδωτικές ενέργειες. 

Η γνώση της ανατομίας και φυσιολογίας του πόνου δεν έχει μόνο ακαδημαϊκό 
ενδιαφέρον. Αντίθετα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κλινική πράξη, γιατί αναδεικνύει 
τις δυνατότητες αντιμετώπισης του πόνου και την ανεύρεση και χρήση φαρμάκων και 
μεθόδων με πιο στοχευμένο τρόπο. 
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Μέτρηση και Αξιολόγηση του Πόνου 

Αδριάνα Σπύρου, Αναισθησιολόγος, ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς” 

Εννοιολογία του Πόνου 
Ο πόνος είναι μια σύνθετη ανθρώπινη εμπειρία και όχι μια απλή αίσθηση. Σύμφωνα 
με την Διεθνή Εταιρεία για την Μελέτη του Πόνου (IASP), ο πόνος είναι «μια 
δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που συνδέεται με πραγματική 
ή δυνητική ιστική βλάβη ή περιγράφεται με ορολογία τέτοιας βλάβης». 
Αυτός ο ορισμός αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμενικών, 
αισθητικών παραμέτρων του πόνου και των υποκειμενικών, συναισθηματικών και 
ψυχολογικών χαρακτηριστικών του. 
Η σύγχρονη άποψη των χαρακτηριστικών του πόνου είναι πολυδιάστατη με 
ταυτόχρονη ανάμειξη αισθητικών (εντόπιση, ένταση, ποιότητα), συναισθηματικών 
(ανησυχία, άγχος) και γνωσιακών (σκέψεις που αφορούν την αιτία και σημασία του 
πόνου) συνιστωσών. 

Εκτίμηση του Πόνου 
Η εκτίμηση του πόνου είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του μεγέθους του 
πόνου και της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής. Τα περισσότερα 
Κέντρα Αντιμετώπισης του πόνου χρησιμοποιούν ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο 
και δελτίο εξέτασης ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του 
αρώστου. 

 Ιστορικό. Γενικό ιατρικό ιστορικό και ιστορικό πόνου. Το ιστορικό πόνου πρέπει
να διευκρινίζει την εντόπιση, ένταση σε ηρεμία και κίνηση, ποιότητα, χρονικά
χαρακτηριστικά, παράγοντες που επιδεινώνουν ή αμβλύνουν τον πόνο, συνοδά
συμπτώματα, επίπεδο λειτουργικότητας, επίδραση στον ύπνο, κοινωνική,
επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, προηγηθείσες θεραπείες.

 Φυσική εξέταση. Έχει σκοπό να συνδέσει την επώδυνη σημειολογία που
αναφέρει ο άρρωστος με την ανατομική οδό του πόνου. Συμβάλει επίσης
ουσιαστικά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας κατά την
επανεξέταση του ασθενούς.

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

 Μέθοδοι μέτρησης του πόνου. Οι προσεγγίσεις εκτίμησης και υπολογισμού του
πόνου διακρίνονται σε τεχνικές αυτοεκτίμησης και σε μη λεκτικές,
παρατηρητικές μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτοεκτίμησης χρησιμοποιούν κυρίως
λεκτική αναφορά για την περιγραφή της υποκειμενικής εμπειρίας του ατόμου
με συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλίμακες αυτοβαθμολόγησης όσο και μη
λεκτικές μεθόδους όπως είναι η σχεδίαση του πόνου, η οπτική αναλογική
κλίμακα, η κλίμακα εκφράσεων προσώπου. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται
ικανοποιητική πνευματική και γλωσσική ικανότητα για την κατανόηση του
θέματος και την παραγωγή ακριβούς απάντησης.

Οι μετρήσεις παρατήρησης εστιάζονται σε μη λεκτικά, εμφανή σημάδια πόνου 
όπως διαφορές στην ποιότητα του λόγου, το κλάμα, την έκφραση του προσώπου, 
τις κινήσεις και τις στάσεις των άκρων και του κορμού. Χρησιμεύουν κυρίως σε 
νήπια, παιδιά που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, άτομα με πνευματική ή φυσική 
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ανικανότητα γενικά. Οι μετρήσεις παρατήρησης μπορεί επίσης να εστιάσουν σε 
αλλαγές συνηθειών της καθημερινής ζωής όπως ο ύπνος, το φαγητό, η εργασία, το 
παιχνίδι, κοινωνική συμμετοχή. 
Παρόλο που οι πληροφορίες παρατήρησης αποκτώνται εύκολα συχνά αντανακλούν 
δυνητικά μεροληπτικές και αναξιόπιστες προσεγγίσεις της έντασης του πόνου. 
Οι μετρήσεις αυτοεκτίμησης διακρίνονται σε μονοδιάστατες και πολυδιάστατες 
ανάλογα με τον αριθμό των εκτιμώμενων διαστάσεων. 

 Εργαλεία εκτίμησης. Τυποποιημένες και αναπαραγόμενες μέθοδοι εκτίμησης
της έντασης του πόνου έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την μέτρηση της έντασης το πόνου, την ανάπτυξη θεραπευτικής αγωγής και τον
υπολογισμό και απόδειξη της αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης. Ιδανικά,
μόνο έγκυρα εργαλεία που είναι αρκετά ευαίσθητα για την μέτρηση αλλαγών
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σημαντικό είναι η επιλογή του καταλληλότερου
για τον ασθενή εργαλείου με βάση την ηλικία του, την γνωσιακή λειτουργία και
την προηγούμενη εμπειρία του ασθενή με το εργαλείο. Είναι απαραίτητο, το
εργαλείο που επιλέγεται για την εκτίμηση της έντασης του πόνου να
εφαρμόζεται συστηματικά και με συνέπεια.

Υπάρχουν τέσσερεις (4) κύριες μονοδιάστατες κλίμακες πόνου που 
χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για αντικειμενική εκτίμηση του πόνου: η 
αριθμητική κλίμακα ταξινόμησης Numeric Rating Scale (NRS), η λεκτική περιγραφική 
κλίμακα Verbal Descriptor Scale (VDS), η οπτική αναλογική κλίμακα Visual Analog 
Scale (VAS) και η κλίμακα εκφράσεων πόνου Faces Pain Scale (FPS). 
Καθεμία αποτελεί έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση έντασης πόνου. Η Iowa Pain 
Thermometer (IPT) είναι μια άλλη μονοδιάστατη κλίμακα πόνου που 
χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη. 
Τα περισσότερο υποκειμενικά πολυδιάστατα εργαλεία εκτίμησης πόνου όπως το 
Ερωτηματολόγιο Πόνου Mc Gill Pain Questionnaire (MPQ) και η Σύντομη Απογραφή 
Πόνου Brief Pain Inventory (BPI) είναι επίσης έγκυρες μετρήσεις οξέος και χρόνιου 
πόνου. 

Μετρήσεις Αυτοεκτίμησης 

A. Μονοδιάστατες Κλίμακες Ταξινόμησης Πόνου
Είναι εργαλεία που χρησιμεύουν πρωταρχικά για γρήγορη εκτίμηση και
υποκειμενική ποσοτικοποίηση. Επιτρέπουν στον ασθενή να αυτοεκτιμήσει μια
διάσταση της εμπειρίας του από τον πόνο, το επίπεδο έντασης του πόνου.
Είναι περισσότερο χρήσιμα για την εκτίμηση πόνου με φανερή αιτία, όπως
μετεγχειρητικός πόνος και οξύ τραύμα ενώ μπορεί να υπεραπλουστεύσουν την
εκτίμηση πιο πολύπλοκων συνδρόμων πόνου.

Αριθμητική Κλίμακα NRS 
Οι ασθενείς υποδεικνύουν πόσο έντονος είναι ο πόνος σε μια κλίμακα από 0 έως 
10, όπου 0 τυπικά αντιπροσωπεύει «καθόλου πόνος», 5 «μέτριος πόνος» και 10 «ο 
χειρότερος πόνος που πορεί να φανταστεί». Συνήθως παρουσιάζεται στον ασθενή 
λεκτικά, μπορεί όμως και οπτικά. 
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Λεκτική Κλίμακα Ταξινόμησης 
Οι VRS, VDS και Απλή Περιγραφική Κλίμακα (SDS) είναι εναλλακτικοί όροι για μια 
ομάδα απλών στην χρήση και εύκολα κατανοητών εργαλείων έντασης πόνου, που 
χρησιμεύουν στην κλινική πρακτική. Χρησιμοποιούνται από τέσσερα (4) έως έξη (6) 
επίθετα για να περιγράψουν αυξανόμενα επίπεδα έντασης του πόνου (καθόλου 
πόνος, ελαφρύς, ενοχλητικός, βασανιστικός, φοβερός ή αβάστακτος πόνος).  
Συνήθως χρησιμοποιείται η VRS που αποτελείται από τέσσερεις (4) περιγραφές 
έντασης πόνου όπως : καθόλου, ελαφρύς, μέτριος και σοβαρός. Η μέθοδος αυτή 
είναι εύκολα κατανοητή από άτομα χωρίς γνωσιακά προβλήματα και εκτελείται 
ταχύτατα, αλλά έχει μικρή ακρίβεια και ευαισθησία. 
Η κλίμακα VRS δεν είναι τόσο ευαίσθητη όσο η NRS σε αλλαγές της θεραπείας 
βασισμένες στην ένταση του πόνου γιατί χρησιμοποιείται μόνο περιορισμένος 
αριθμός περιγραφών. 

Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) 
Η VAS είναι μια αποτελεσματική μέτρηση της έντασης πόνου που έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως στην έρευνα και κλινική πράξη.  
Η πιο κοινή VAS είναι μια γραμμή 100 mm, που παρουσιάζεται συνήθως στην 
οριζόντια κατεύθυνση, μπορεί όμως και στην  κατακόρυφη και επιγράφεται στα 
τελικά άκρα με τις λέξεις ¨καθόλου πόνος¨ και ¨χειρότερος πόνος που μπορεί να 
φανταστεί¨. 
Ο ασθενής καλείται να σημειώσει στη γραμμή με μολύβι στο σημείο όπου 
αντιστοιχεί καλύτερα στο παρόν επίπεδο της έντασης του πόνου. 
Ιδανικά, η γραμμή πρέπει να σημειωθεί για πόνο σε ηρεμία καθώς και σε πόνο κατά 
τη διάρκεια κίνησης. 
Η σχετική έλλειψη περιγραφικών νύξεων και σημειωμάτων στη γραμμή της VAS 
πιστεύεται ότι εξασφαλίζει μεγαλύτερη επιστημονική εγκυρότητα, αλλά μπορεί να 
προκαλεί σύγχυση σε πολύ νέα  και ηλικιωμένα άτομα. Γι’ αυτό το λόγο ο ασθενής 
πρέπει να διδάσκεται νωρίς για το τι είναι η γραμμή και τα τελικά άκρα και πώς να 
σημειώσει πάνω σ’ αυτά. Η VAS έχει υψηλό βαθμό ευαισθησίας γιατί μικρές 
αλλαγές της έντασης του πόνου μπορεί να εντοπιστούν. Όταν συγκρίνεται με τη 
VRS, αποτέλεσμα περίπου 30mm στην 100mm VAS αντιστοιχούν σε μέτριο πόνο 
ενώ τα 54mm ή περισσότερο σε σοβαρό πόνο. 

Κλίμακα Εκφράσεων Πόνου (FPS) 
Περιλαμβάνει μία σειρά από έξι (6) εκφράσεις προσώπου, που ποικίλλουν από ένα 
γελαστό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει την έλλειψη πόνου μέχρι ένα δακρυσμένο 
πρόσωπο που αντιστοιχεί στο χειρότερο δυνατό πόνο. Οι ασθενείς σημειώνουν το 
πρόσωπο που αντανακλά καλύτερα την ένταση του πόνου τους. Παρ’ όλο που 
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σχεδιάστηκε για χρήση στον παιδιατρικό πληθυσμό, πρόσφατες μελέτες έδειξαν 
χρησιμότητα σε ενήλικες, ιδιαίτερα αυτούς με γνωσιακά προβλήματα. 
 

 
 
Θερμόμετρο Πόνου IOWA (IPT) 

 
Το Θερμόμετρο Πόνου IOWA (IPT) είναι 
διάγραμμα ενός θερμομέτρου που 
αντανακλά αυξανόμενο επίπεδο έντασης 
πόνου με περιγραφικές λέξεις όπως όχι 
πόνος, ελαφρύς, μέτριος, σοβαρός, πολύ 
σοβαρός και ο πιο δυνατός πόνος που 
μπορεί να φανταστεί. Ο ασθενής σημειώνει 
δίπλα στην λέξη που αντιπροσωπεύει 
περισσότερο την ένταση του πόνου εκείνη 
την στιγμή. Τα εργαλείο αυτό είναι λεκτική 
περιγραφική κλίμακα που χρησιμοποιείται 
σε ηλικιωμένους ασθενείς και παιδιά. 
 
B. Πολυδιάστατα Εργαλεία Εκτίμησης 

Πόνου 
 

Τα Πολυδιάστατα Εργαλεία Εκτίμησης 
Πόνου μας εφοδιάζουν με σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
του πόνου του ασθενή και τα 
αποτελέσματά του στην καθημερινή του 

ζωή. Σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν την αυτοεκτίμηση του ασθενή. Η μέτρηση 
του πόνου δεν αφορά μόνο την ένταση του πόνου αλλά και την πολυδιάστατη φύση 
της εμπειρίας του πόνου καθώς και την βλαπτική του επίδραση στην λειτουργία και 
κινητικότητα του ασθενή. 
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Ερωτηματολόγιο Πόνου Mc Gill Pain Questionnaire 
Το ερωτηματολόγιο Mc Gill πρωτότυπα δημιουργήθηκε από τους Melzack και 
Torgerson και είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο δοκιμασμένα εργαλεία 
πολυδιάστατης εκτίμησης πόνου. Αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη. Το πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει σχέδια του σώματος για την διευκόλυνση της εντόπισης και 
κατανομής του πόνου. Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιούνται εβδομήντα οκτώ (78) 
περιγραφές που αξιολογούν τις αισθητικές, συγκινησιακές και γνωστικές διαστάσεις 
του πόνου. Αυτές κατανέμονται σε 20 ομάδες. Η αισθητική ομάδα περιλαμβάνει 10 
υποομάδες, η συναισθηματική 5, η γνωστική 1 και η ποικίλη ομάδα περιλαμβάνει 4 
υποομάδες. 
Σε κάθε ομάδα τα περιγραφικά επίθετα τακτοποιούνται ανάλογα με την 
υποδηλούμενη ένταση του πόνου και καθορίζουν μια διαβάθμιση τιμών από το 1, 
για τον ελάχιστο πόνο, μέχρι το 5, για τον μέγιστο πόνο. Οι ασθενείς καλούνται να 
επιλέξουν μια λέξη από κάθε κατηγορία που περιγράφει καλύτερα τον πόνο τους 
και τα συνοδά συναισθήματα και αισθήσεις στον συγκεκριμένο χρόνο. Οι 
διαβαθμίσεις τιμών των επιλεγμένων λέξεων αθροίζονται για να έχουμε τον Ολικό 
Δείκτη Ταξινόμησης Πόνου  Pain Rating Index PRI – Total και ξεχωριστή βαθμολογία 
για την αισθητική ομάδα PRI – Sensory, την συναισθηματική PRI – Affective, την 
γνωστική PRI – Evaluative και ποικίλη ομάδα PRI – Miscellaneous. Το τρίτο μέρος 
αξιολογεί πώς μεταβάλλεται ο πόνος μέσα στο χρόνο και καταγράφει τις 
παραμέτρους που τον αυξάνουν ή τον ανακουφίζουν. Το τέταρτο μέρος αποτελεί 
μία λεκτική περιγραφική κλίμακα για την εκτίμηση της έντασής του από το 1 έως το 
5. Η πληροφορία που λαμβάνεται από το ερωτηματολόγιο Mc Gill παράγει τρείς 
δείκτες : (i) Δείκτης Ταξινόμησης Πόνου (Pain Rating Index – PRI), (ii) Ένταση 
παρόντος πόνου (Present Pain Intensity – PPI) και (iii) Αριθμός επιλεγμένων λέξεων 
(Number of Words Chosen – NWC). 
Το ερωτηματολόγιο Mc Gill χρειάζεται 5 έως 15 λεπτά για να συμπληρωθεί. 
 
Σύντομη Μορφή Ερωτηματολογίου Mc Gill (Short- Form MPQ) 
Αποτελείται από 11 αισθητικές και 4 συναισθηματικές λεκτικές περιγραφές. Ο 
ασθενής καλείται να ταξινομήσει την ένταση κάθε περιγραφής σε μία κλίμακα από 
0 έως 3. Υπολογίζονται τρία αποτελέσματα πόνου: η αισθητική συνιστώσα, η 
συναισθηματική και ο ολικός δείκτης πόνου Pain Rating Index PRI – Total. Επίσης, 
περιλαμβάνει ταξινόμηση της έντασης του παρόντος πόνου σε μία κλίμακα από 0 
έως 5 (δείκτης ΡΡΙ) και μία VAS. 
 
Σύντομη Απογραφή Πόνου (Brief Pain Inventory ΒΡΙ) 
Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε για να προσφέρει μία γρήγορη και εύκολή μέθοδο 
για τον υπολογισμό της έντασης του πόνου και της συνοδού περιορισμού της 
κινητικότητας. Αποτελείται από μία σειρά 11 ερωτήσεων που αφορούν όψεις του 
πόνου που βιώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, όπως εντόπιση του πόνου, ένταση, 
επίδραση στη ζωή του ασθενή, τύπος και αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής 
αγωγής. Τέσσερις (4) από τις ερωτήσεις εστιάζουν στην ένταση του πόνου και επτά 
(7) αφορούν την αλληλεπίδραση του πόνου με την λειτουργικότητα. 
Προβλέπεται η χρήση ενός διαγράμματος πάνω στο οποίο ο ασθενής υποδεικνύει 
την ένταση του πόνου. 
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Το εργαλείο αυτό εκτίμησης, συνήθως απαιτεί 5 έως 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή 
του. 
 
Εργαλεία εκτίμησης Πόνου βάσει Παρατήρησης 
Η εκτίμηση πόνου σε ασθενείς με διαταραχές λόγου ή σε ηλικιωμένους με σοβαρή 
άνοια ή σε σοβαρά ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι ικανοί να επικοινωνήσουν και να 
εκφράσουν την εμπειρία του πόνου τους με τυποποιημένα εργαλεία αυτοεκτίμησης 
παρουσιάζουν μεγάλη πρόκληση. 
Διατίθενται διάφορα εργαλεία εκτίμησης πόνου βασιζόμενα στην παρατήρηση της 
συμπεριφοράς όπως :  

 η κλίμακα Εκτίμησης Πόνου σε προχωρημένη άνοια (Pain Assessment in 
Advanced Dementia Scale PAINAD) 

 η Πρόσωπο – Πόδια – Δραστηριότητα – Κλάμα – Υποστηρικτικότητα (Face, Legs, 
Activity, Cry and Consolability FLACC) 

 Εργαλείο Εντατικής Θεραπείας και Παρατήρησης Πόνου (Critical Care Pain 
Observation Tool CPOT) 

 Κλίμακα Πόνου Συμπεριφοράς (Behavioral Pain Scale BPS). 
Το αριθμητικό αποτέλεσμα που λαμβάνουμε από αυτά τα εργαλεία είναι βαθμός 
συμπεριφοράς, όχι ταξινόμηση έντασης πόνου. Έτσι αυτά χρησιμεύουν για γενική 
εκτίμηση της εμπειρίας του πόνου του ασθενή βασιζόμενα στην παρατήρηση της 
συμπεριφοράς του ασθενή σε μια προσπάθεια διάγνωσης παρουσίας πόνου και τον 
καθορισμό αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Οι συμπεριφορικές ταξινομήσεις έχουν δείξει ότι συνδέονται μέτρια με τις 
βαθμολογίες αυτοεκτίμησης του ασθενή και συχνά υποεκτιμούν την ένταση του 
πόνου. 
Η χρήση των ταξινομήσεων βάσει συμπεριφοράς πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ασθενείς που έχουν δείξει ότι δεν είναι ικανοί να αυτοεκτιμήσουν την εμπειρία 
τους. 
 
Πρόσθετα Εργαλεία Εκτίμησης Πόνου 
Η χρήση τους ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Παράδειγμα είναι η κλίμακα εκτίμησης Νευροπαθητικού Πόνου (Neuropathic Pain 
Scale NPS), μια πολυδιάστατη μέτρηση νευροπαθητικού πόνου. Η NPS είναι 
σύντομη, εύκολη να την μάθουν οι περισσότεροι ασθενείς, χρειάζεται περίπου 5 
λεπτά για να ολοκληρωθεί, είναι κατανοητή και ευαίσθητη στα αποτελέσματα της 
θεραπείας. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί κλίμακες ταξινόμησης από 0 μέχρι το 10 
για να μετρήσει 6 διαφορετικές ποιότητες του νευροπαθητικού πόνου 
χρησιμοποιώντας τις περιγραφές: διαξιφιστικός, οξύς, αμβλύς, ευαίσθητος, ζεστό, 
κρύο, κνησμώδης. 
Ένα άλλο εργαλείο που θεωρείται χρήσιμο στη διάγνωση του Νευροπαθητικού 
Πόνου είναι η κατά Leeds εκτίμηση Νευροπαθητικών Συμπτωμάτων και Σημείων 
(Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs LANSS).  
Μια τροποποιημένη έκδοση της LANSS είναι η S-LANSS ή αυτοεκτιμητική κλίμακα 
LANSS. Η κλίμακα LANSS έχει 7 θέματα αποτελούμενα από 5 συμπτώματα και 2 
εξεταζόμενα στοιχεία. Σκοπός αυτής της κλίμακας είναι να εκτιμήσει αν ο πόνος 
οφείλεται σε νευρική βλάβη. Και οι δύο κλίμακες βαθμολογούνται με 24 βαθμούς. 
Αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 12 είναι ισχυρά θετικό για νευροπαθητικό πόνο. 
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Το ερωτηματολόγιο για το νευροπαθητικό πόνο (Douleur Neuropathetique 4 
Questions DN4) χρησιμεύει στην διάγνωση του Νευροπαθητικού Πόνου. Περιέχει 
ερωτήσεις που αφορούν την περιγραφή του πόνου, την εμφάνιση παραισθησίας / 
δυσαισθησίας εντός της επώδυνης περιοχής, την ύπαρξη αισθητικού ελλείμματος 
και τον προκλητό πόνο. Οι απαντήσεις είναι θετικές ή αρνητικές. Εφαρμόστηκε σε 
γαλλικές έρευνες και απέδειξε καλή αξιοπιστία. 

 
 
Εκτίμηση Πόνου στα Παιδιά 
Η μέτρηση του πόνου στα παιδιά απαιτεί γνώση των σταδίων ανάπτυξης. Η 
συμπεριφορά πόνου ποικίλλει καθώς η λεκτική ευχέρεια και η ικανότητα του 
παιδιού να ακολουθήσει οδηγίες αναπτύσσονται με την ηλικία. Η εκτίμηση πόνου 
στα νεογνά και στα παιδιά που δεν ομιλούν απαιτεί την χρήση βαθμολογίας 
συμπεριφοράς. Παρόλο που οι αλλαγές στην φυσιολογία που αφορούν στην 
αρτηριακή πίεση, καρδιακό ρυθμό και αναπνευστική συχνότητα συνδέονται με 
αύξηση της έντασης του πόνου, αλλαγές στην συμπεριφορά όπως κλάμα, 
μεταβολές στην στάση του σώματος και επίπεδο ανησυχίας είναι πιο αξιόπιστοι 
δείκτες. Για την εκτίμηση του πόνου ενός βρέφους έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί η 
κλίμακα Neonatal Infant Pain Scale (NIPS). Αυτή ταξινομεί το επίπεδο πόνου σε μία 
κλίμακα από 0 έως 7 βασιζόμενη σε 5 χαρακτηριστικά συμπεριφοράς: εκφράσεις 
προσώπου, κλάμα, κινήσεις χεριών και ποδιών και κατάσταση εγρήγορσης. 
Επιπρόσθετα, διαταραχές αναπνοής χρησιμοποιούνται σαν παράμετρος 
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φυσιολογίας. Τα τελευταία χρόνια η κλίμακα FLACC χρησιμοποιείται ευρέως σε 
παιδιατρικές και νεογνικές μονάδες. 
Για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κλίμακα VAS. Για 
μικρότερα παιδιά υπάρχουν εναλλακτικές όπως η NRS με μορφή θερμομέτρου, 
όπου το παιδί επιλέγει το χρώμα που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον πόνο του, η 
OUCHER, μία κλίμακα εικόνων για παιδιά 3 ετών και διάφορες μορφές της Faces 
Pain Scale για παιδιά 4 έως 8 ετών. Αυτές οι κλίμακες είναι αυστηρά μονοδιάστατες 
για την ένταση του πόνου. Για πολυδιάστατη αυτοεκτίμηση το ερωτηματολόγιο Mc 
Gill χρησιμοποιείται σε εφήβους.  
 
Εκτίμηση Πόνου στους Ηλικιωμένους 
Η εκτίμηση πόνου στους ηλικιωμένους μπορεί να γίνει σύνθετη λόγω 
συνυπάρχουσας ασθένειας, ατελή αναφορά των συμπτωμάτων, εξασθένηση της 
πνευματικής λειτουργίας και φυσιολογικές μεταβολές εξαρτώμενες από την ηλικία. 
Τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να βιώνουν τροποποιημένη ευαισθησία στον πόνο, 
σιωπηρή και καθυστερημένη κλινική αντίληψη του πόνου και αλλαγή στη ποιότητα 
της αίσθησης του πόνου όταν συγκρίνονται με νεότερους ενήλικες. Τα ηλικιωμένα 
άτομα έχουν δείξει χαμηλότερη βαθμολογία στην αισθητική και συναισθηματική 
διάσταση του πόνου στις αναφορές από το ερωτηματολόγιο πόνου Mc Gill. Οι 
αντιδράσεις των ασθενών με νοητικά προβλήματα σε ένα επώδυνο ερέθισμα 
μπορεί να διαφέρει από την τυπική απάντηση ενός νοητικά υγιούς ηλικιωμένου 
ατόμου. Παράδειγμα, παθολογικές συνθήκες που παράγουν καθαρά συμπτώματα 
πόνου σε νεαρούς ασθενείς μπορεί να εκδηλώνονται σαν σύγχυση, ανησυχία, 
επιθετικότητα ή κούραση στους ηλικιωμένους, οδηγώντας σε εσφαλμένη διάγνωση 
και καθυστέρηση της θεραπείας. 
Τα ηλικιωμένα άτομα μπορούν να συμπληρώσουν επιτυχώς έγκυρες μετρήσεις 
αυτοεκτίμησης του πόνου εφόσον διατίθεται αρκετός χρόνος και λαμβάνονται 
υπόψη παράγοντες όπως διαταραχές όρασης, ελάττωση της ακοής και περιορισμός 
της κινητικότητας των χεριών. Οι αριθμητικές κλίμακες όπως η NRS επιλέγονται σαν 
πιο εύκολες και προσφερόμενες κλίμακες πόνου ενώ η οπτική αναλογική κλίμακα 
VAS θεωρείται λιγότερο ακριβής. Ασθενείς με σοβαρή άνοια δείχνουν να κατανοούν 
καλύτερα την λεκτική κλίμακα ταξινόμησης VRS και κλίμακα εκφράσεων πόνου FPS. 
Σε ηλικιωμένους με λεκτική δυσχέρεια και πιο σοβαρή άνοια έχουν αναπτυχθεί 
εργαλεία εκτίμησης πόνου με βάση την παρατήρηση συμπεριφοράς που έχει σχέση 
με την έκφραση του προσώπου, την κίνηση του σώματος, τη φώνηση, αλλαγές στην 
δραστηριότητα και την διανοητική κατάσταση. 
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Placebo, nocebo και πόνος 

Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc, Αναισθησιολόγος  

 

Η σημασία του πλαισίου που διέπει μια θεραπεία και η επίδραση στον ασθενή του 
λόγου και της στάσης ιατρών και νοσηλευτών ήταν ανέκαθεν γνωστά στους 
κλινικούς ιατρούς.  
Τα λόγια του θεραπευτή μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη θεραπευτική 
έκβαση. Μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής  
παρέμβασης, να περιορίσουν τη χρήση κάποιων φαρμάκων και να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής των ασθενών. Επομένως, τα λόγια του θεραπευτή και γενικότερα το 
ψυχοκοινωνικό πλαίσιο που διέπει τη θεραπεία μπορούν να επηρεάσουν τόσο το 
νου όσο και το σώμα του ασθενή. 

Τα placebo και nocebo αποτελέσματα (effects) συνιστούν εξαιρετικό υπόδειγμα για 
την κατανόηση του τρόπου δράσης των λόγων του θεραπευτή στον εγκέφαλο του 
ασθενή.  

Σύντομη ιστορική αναδρομή - Ορισμοί  

Η λέξη placebo («θα ευχαριστήσω» στα Λατινικά) απαντάται για πρώτη φορά το 13ο 
αιώνα σε μια Λατινική μετάφραση της Βίβλου από τον Ιερεμία. Ως όρος με ιατρικό 
περιεχόμενο ξεκίνησε να χρησιμοποιείται το 19ο αιώνα. Η πρώτη αναφορά σε 
placebo αντίδραση (reaction) ή placebo ανταπόκριση (response) χρονολογείται το 
1946.  Ο χειρουργός Henry K. Beecher χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο placebo 
αποτέλεσμα (effect) σε δημοσίευση του 1955 με τίτλο «Το Πανίσχυρο Placebo». 

Ως placebo ή placebo θεραπεία (treatment) νοείται κάθε «αδρανής» (που στερείται 
δηλαδή θεραπευτικού αποτελέσματος) ουσία ή παρέμβαση για την αντιμετώπιση 
μιας δεδομένης πάθησης. Ως placebo αποτέλεσμα (effect) ορίζεται η ανταπόκριση 
ενός υποκειμένου σε μια ουσία ή παρέμβαση που είναι γνωστό πως στερείται 
θεραπευτικού αποτελέσματος στην αντιμετώπιση μιας δεδομένης πάθησης. Η 
placebo ανταπόκριση (response) αφορά στην ανταπόκριση ενός υποκειμένου σε μια  
θεραπεία που οφείλεται στην προσδοκία για την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας. Οι όροι placebo αποτέλεσμα (effect) και placebo ανταπόκριση 
(response) αναφέρονται σε έκβαση, ενώ οι όροι  placebo ή placebo θεραπεία 
(treatment) σε «αδρανή» ουσία ή παρέμβαση. 

Ο όρος nocebo («θα βλάψω» στα Λατινικά) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 
το Walter Kennedy το 1961 για να ονοματίσει το αρνητικό αντίστοιχο του placebo 
(κάθε ουσία ή παρέμβαση στερούμενη θεραπευτικού αποτελέσματος που επάγει 
αρνητικές προσδοκίες) και να αντιπαραβάλει τα επιθυμητά έναντι των 
ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων του placebo. Το nocebo αποτέλεσμα (effect) 
αναφέρεται στην κλινική επιδείνωση που συνεπάγεται μια ουσία ή παρέμβαση που 
στερείται θεραπευτικού αποτελέσματος στην αντιμετώπιση μιας δεδομένης 
πάθησης. Ως nocebo ανταπόκριση (response) ορίζεται το αποτέλεσμα εκείνο που 
προκαλείται από την αρνητική προσδοκία ή/και τις αρνητικές συστάσεις για την 
αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας. 
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Φυσιολογικοί μηχανισμοί  

Τα placebo και  nocebo φαινόμενα συνδέονται με μια σειρά σύνθετων μηχανισμών 
που αφορούν σε ψυχοφυσιολογικούς και νευροβιολογικούς μεσολαβητές και 
αντιδράσεις.  

Κατά τους Goffaux και συν. διακρίνονται σχηματικά τρεις φάσεις: επαγωγή 
(induction), ψυχοφυσιολογική αντίδραση (psychophysiological response) και 
ολοκλήρωση (actualization) (βλέπε Σχήμα 1). 

Η φάση της επαγωγής περιλαμβάνει εισαγωγικούς/εναρκτήριους παράγοντες 
(θεραπευτικό μήνυμα, μέθοδος χορήγησης, παρακολούθηση), ιδιοσυγκρασιακούς 
παράγοντες (πεποιθήσεις, αξίες, ατομικό αναμνηστικό, εγγενής προδιάθεση), 
καθώς και το θεραπευτικό πλαίσιο, (θεραπευτικοί στόχοι, θεραπευτικός δεσμός, 
κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες).  

Όταν το θεραπευτικό μήνυμα που συνδέεται με την εφαρμογή μιας θεραπείας 
καλλιεργεί τη βεβαιότητα στο θεραπευτικό αποτέλεσμα (π.χ. «αυτή η θεραπεία 
είναι πολύ αποτελεσματική και θα προσφέρει άμεση ανακούφιση»), τότε η έκβαση 
είναι θετική. Ένα μάλλον αβέβαιο (ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα) μήνυμα 
οδηγεί σε λιγότερο θετική ή ακόμη κι αρνητική έκβαση. Τα φυσικά χαρακτηριστικά 
της χορηγούμενης ουσίας (χρώμα, μέγεθος, ποσότητα), καθώς και ο επεμβατικός ή 
μη χαρακτήρας της θεραπείας (π.χ. ενδοφλέβια αγωγή έναντι της από του 
στόματος, χειρουργική αγωγή έναντι συντηρητικής) επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Η παρακολούθηση (ενισχυτικές συνεδρίες, εκτίμηση 
ανεπιθύμητων ή τοξικών δράσεων) ενισχύει την ιδέα της εφαρμογής δραστικής 
θεραπείας. 

Το θεραπευτικό μήνυμα και μόνο δεν αρκεί. Πρέπει αυτό να απευθύνεται σε 
υποκείμενα με χαρακτηριστικά (πεποιθήσεις, αξίες) που να τα καθιστούν ευάλωτα 
στις λεκτικές συστάσεις. Το δε ατομικό αναμνηστικό κι ειδικότερα η προηγούμενη 
εμπειρία σε θεραπευτικές αγωγές, καθώς και το θεραπευτικό πλαίσιο (οι 
θεραπευτικοί στόχοι, ο δεσμός μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή, 
κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα κι επιπλέον μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο 
ερμηνείας του θεραπευτικού μηνύματος. 

Η φάση της ψυχοφυσιολογικής αντίδρασης περιλαμβάνει ψυχολογικούς 
μηχανισμούς (εξαρτημένη μάθηση/σύζευξη – conditioning, προσδοκίες – 
expectations, κίνητρα – motivation, συναισθήματα – emotions) και βιολογικούς 
μηχανισμούς (νευροχημικοί και νευροφυσιολογικοί μεσολαβητές). 

Η εξαρτημένη μάθηση/σύζευξη (conditioning) είναι μια μορφή ασυνείδητης 
μάθησης που αφορά στη συσχέτιση ενός εξαρτημένου εξαρτημένου (conditioned) 
(π.χ. το σχήμα, το χρώμα ή η γεύση ενός δισκίου) κι ενός μη εξαρτημένου 
(unconditioned) (π.χ. δισκίο με δραστική ουσία) ερεθίσματος ώστε να προκαλείται η 
ίδια αντίδραση (το αποτέλεσμα της δραστικής ουσίας μετά τη χορήγηση δισκίου 
ιδίου σχήματος, χρώματος ή γεύσης που δεν περιέχει δραστική ουσία). Η 
προηγούμενη εμπειρία συμπεριλαμβανομένης και της απλής παρατήρησης τρίτων 
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καθιστά ένα υποκείμενο λιγότερο ή περισσότερο ευάλωτο στο placebo ή nocebo. Η 
εξαρτημένη μάθηση συνιστά τη βάση της διαμόρφωσης των προσδοκιών. Η 
ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning) είναι μια άλλη μορφή μάθησης που 
εμπλέκεται μέσω του συστήματος ανταμοιβής στην placebo ανταπόκριση. 

Η προσδοκία είναι συνειδητή διαδικασία. Τόσο η placebo όσο και η nocebo 
ανταπόκριση σχετίζονται με την προσδοκία για βελτίωση ή επιδείνωση του 
υποκειμένου. Η δε προσδοκία μπορεί να υπερκεράσει το αποτέλεσμα της 
εφαρμογής μιας ουσίας ή παρέμβασης. Εξαρτημένη μάθηση και προσδοκία δρουν 
συνεργικά. 

Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η αισιοδοξία, ο αλτρουισμός, η 
ενσυναίσθηση, η πνευματικότητα επηρεάζουν την προσδοκία για το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Τα αισιόδοξα υποκείμενα εστιάζουν στα θετικά χαρακτηριστικά μιας 
κατάστασης, ιδιαίτερα όταν οι αντιξοότητες δεν υπόκεινται στον έλεγχό τους. Η 
μνήμη προηγούμενων εμπειριών αλληλεπιδρά με την προσδοκία. 

Η επιθυμία του υποκειμένου για ένα αποτέλεσμα (π.χ. ανακούφιση) ή για την 
αποφυγή ενός αποτελέσματος (κίνητρα) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
placebo ανταπόκριση. Προσδοκία και κίνητρα δρουν συνεργικά. Επάγουν δε 
συναισθήματα που τροποποιούν τη θεραπευτική ανταπόκριση. 

Η ελάττωση των αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. ένταση, νευρικότητα, άγχος, 
φόβος) συμβάλλει στην placebo ανταπόκριση, η δε επίταση περιορίζει ή καταργεί 
την placebo ανταπόκριση ή και συμβάλλει στη nocebo ανταπόκριση.  

Τα placebo και nocebo αποτελέσματα συνδέονται με μεταβολές της νευρικής 
δραστηριότητας σε περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία 
συμπτωμάτων, την προσδοκία, την επιθυμία για ανακούφιση, την ενισχυτική 
μάθηση (σύστημα ανταμοιβής) και τη συναισθηματική επένδυση ενός ερεθίσματος. 
Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται ο προμετωπιαίος φλοιός, ο 
σωματοαισθητικός φλοιός, ο θάλαμος, το μεταιχμιακό σύστημα, η 
περιυδραγώγιμος φαιά ουσία και τα βασικά γάγγλια. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν 
τη συμμετοχή και του νωτιαίου μυελού στην placebo και nocebo ανταπόκριση. 

Τα ενδογενή οπιοειδή, τα ενδογενή κανναβινοειδή, η χολοκυστοκινίνη και η 
ντοπαμίνη συγκαταλέγονται στους νευροχημικούς μεσολαβητές των placebo και 
nocebo αποτελεσμάτων. 

Η φάση της ολοκλήρωσης αφορά στην έκφραση του θεραπευτικού αποτελέσματος 
μέσω της υποκειμενικής εμπειρίας, δεικτών συμπεριφοράς και φυσιολογικών 
δεικτών. Μεταβολές στον πόνο, στα συναισθήματα, στην ποιότητα ζωής, στην 
ικανοποίηση, στην ανακούφιση, στην κατανάλωση αναλγητικών, στη συμπεριφορά 
πόνου, σε φυσιολογικούς αλγαισθητικούς δείκτες και αντικειμενικούς κλινικούς 
δείκτες εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο. 

Κλινική έρευνα  

Το αληθές placebo ή nocebo αποτέλεσμα παρατηρείται σε προσεκτικά 
σχεδιασμένες δοκιμές όπου η ανταπόκριση στο placebo ή nocebo συγκρίνεται με τη 
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φυσική ιστορία της νοσολογικής οντότητας που μελετάται. Τούτο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις μελέτες με αντικείμενο τον πόνο, καθώς, σε πολλές επώδυνες 
καταστάσεις, η ένταση του πόνου μεταβάλλεται στη διάσταση του χρόνου κι 
επομένως, η μεταβολή του πόνου μετά την εφαρμογή placebo ή nocebo μπορεί να 
συνιστά placebo ή nocebo αποτέλεσμα ή μια μεταβολή που θα συνέβαινε 
ανεξάρτητα από την παρέμβαση. 

Η σύγκλιση στη μέση τιμή (regression to the mean) είναι ένα στατιστικό φαινόμενο 
σύμφωνα με το οποίο εάν η τιμή που λαμβάνει μια μεταβλητή σε μια μέτρηση είναι 
ακραία, η τιμή που θα λάβει σε επόμενη μέτρηση θα τείνει να προσεγγίσει τη μέση 
τιμή. Είναι δηλαδή στατιστικά δυνατόν να παρερμηνευθεί η φυσική διακύμανση 
επαναληπτικών δεδομένων ως πραγματική μεταβολή. Στο πλαίσιο του πόνου, τούτο 
σημαίνει ότι ακραίες εντάσεις πόνου σε έναν πληθυσμό τείνουν στη διάρκεια του 
χρόνου να προσεγγίζουν τη μέση ένταση του πόνου σε αυτόν τον πληθυσμό.  Εάν σε 
αυτά τα υποκείμενα εφαρμοζόταν placebo ή nocebo θα ήταν αδύνατος ο 
διαχωρισμός του placebo ή nocebo αποτελέσματος από το στατιστικό φαινόμενο. 

Η διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (double blind randomized 
controlled trial) αποτέλεσε και αποτελεί το χρυσό κανόνα για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας νέων κλινικών παρεμβάσεων, φαρμακευτικών ή μη. Κάθε 
διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή περιλαμβάνει μια ομάδα 
παρέμβασης και μια ομάδα ελέγχου όπου ούτε οι ιατροί ούτε οι ασθενείς 
γνωρίζουν σε ποια ομάδα ανήκει κάθε ασθενής. Ως συνολικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα νοείται το άθροισμα του ειδικού θεραπευτικού αποτελέσματος που 
εκδηλώνεται στην ομάδα παρέμβασης και των μη ειδικών θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων που εκδηλώνονται τόσο στην ομάδα παρέμβασης όσο και στην 
ομάδα ελέγχου (αθροιστικό υπόδειγμα). Σημαντικά μεγαλύτερο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα στην ομάδα παρέμβασης καταδεικνύει τη θεραπευτική υπεροχή της 
παρέμβασης.  

Το αθροιστικό υπόδειγμα στηρίζεται στην παραδοχή της ισότητας των μη ειδικών 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων στις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου. Εντούτοις, τα 
μη ειδικά αποτελέσματα μιας παρέμβασης (placebo ή nocebo αποτέλεσμα ή 
ανταπόκριση) φαίνεται πως διαφέρουν τόσο μεταξύ των ομάδων παρέμβασης και 
ελέγχου μιας κλινικής δοκιμής, όσο και μεταξύ κλινικών δοκιμών. Είναι λοιπόν 
δυνατόν ορισμένες παρεμβάσεις να μην υπερέχουν της ομάδας ελέγχου μολονότι 
τα συνολικά θεραπευτικά αποτελέσματά τους έχουν κλινική σημασία κι 
υπερβαίνουν τα αποτελέσματα συνήθων αποτελεσματικών παρεμβάσεων (efficacy 
paradox). 

Στον αντίποδα της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης, στο παράδειγμα της 
ανοικτής-κρυφής εφαρμογής (open-hidden paradigm) διατηρείται το ειδικό 
αποτέλεσμα της παρέμβασης ενώ απαλείφεται το πλαίσιο (μη ειδικό αποτέλεσμα) 
της παρέμβασης δίχως τη χρήση ομάδας ελέγχου (δίχως την εφαρμογή placebo ή 
nocebo). Η δραστική ουσία (π.χ. αναλγητικό) χορηγείται προγραμματισμένα στον 
ασθενή με τη βοήθεια ηλεκτρονικής αντλίας (της οποίας την ύπαρξη δεν γνωρίζει ο 
ασθενής) κι απουσία ιατρών ή νοσηλευτών. Αφού ο ασθενής δε γνωρίζει πότε 
λαμβάνει θεραπεία, η κλινική ανταπόκριση (π.χ. ανακούφιση από τον πόνο) μπορεί 
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να αποδοθεί στο ειδικό αποτέλεσμα της παρέμβασης. Αντίθετα, η ανοικτή 
εφαρμογή παρέμβασης (π.χ. ενδοφλέβια έγχυση από ιατρό ή νοσηλεύτρια σε 
πλήρη γνώση του ασθενή) οδηγεί σε κλινικές μεταβολές που είναι το άθροισμα των 
ειδικών και των μη ειδικών (πλαίσιο) αποτελεσμάτων της παρέμβασης. Η διαφορά 
μεταξύ της ανοικτής και της κρυφής εφαρμογής θεωρείται μέτρο των μη ειδικών 
αποτελεσμάτων της παρέμβασης. 

Πέρα και πάνω από τον πόνο  

Παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη γνώση των ψυχοβιολογικών μηχανισμών των των 
placebo και nocebo προέρχεται από το πεδίο του πόνου, τα placebo και nocebo 
αποτελέσματα παρατηρούνται και σε άλλες κλινικές καταστάσεις. 

Η νόσος του Parkinson και η κατάθλιψη είναι νοσολογικές οντότητες όπου 
εκφράζεται η placebo και nocebo ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, το ανοσοποιητικό 
σύστημα, το ενδοκρινικό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα επιδέχονται 
placebo και  nocebo παρεμβάσεις. Σε αντίθεση προς τον πόνο, τη νόσο του 
Parkinson και την κατάθλιψη όπου οι προσδοκίες (συνειδητός μηχανισμός) 
διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο, τα placebo και nocebo αποτελέσματα στο 
ανοσοποιητικό, ενδοκρινικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα έχουν την μορφή 
εξαρτημένης ανταπόκρισης (ασυνείδητος μηχανισμός). 

Αφού το πλαίσιο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του σώματος τροποποιώντας 
την αντίληψη και την κίνηση ή τη λειτουργία οργάνων-στόχων, απομένει να 
διερευνηθεί εάν τα placebo και nocebo αποτελέσματα ενέχονται σε πεδία πέρα από 
το στενό ιατρικό επηρεάζοντας τομείς της ζωής εκτός της ανάρρωσης από μια νόσο. 

Ηθικοί προβληματισμοί  

Η Διακήρυξη του Ελσίνκι (2000) επιτρέπει τη χρήση placebo στις τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες δοκιμές εφόσον ο ασθενής ενημερωθεί ότι συμμετέχει σε μελέτη που 
βοηθά στην προαγωγή της Επιστήμης, δε βλάπτεται ο ίδιος και δεν έχει αποδειχθεί 
ακόμη η θεραπεία για τη νόσο του. Στην περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένη 
θεραπεία για τη νόσο του ασθενή, η διενέργεια τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης με 
placebo δοκιμής μπορεί να θεωρηθεί ηθικά αποδεκτή υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) όπου, για πειστικούς και επιστημονικά ισχυρούς λόγους, είναι 
απαραίτητη η χρήση της προκειμένου να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα 
προληπτικής, διαγνωστικής ή θεραπευτικής μεθόδου ή β) όπου η υπό διερεύνηση 
προληπτική, διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος αφορά σε πάθηση ήσσονος 
σημασίας και οι ασθενείς που λαμβάνουν placebo δεν υπόκεινται σε επιπλέον 
κίνδυνο σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης. 

Τα λόγια του θεραπευτή μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη θεραπευτική έκβαση. Η 
έκθεση σε placebo μετά την εφαρμογή δραστικής θεραπείας (εξαρτημένη μάθηση) 
ενισχύει την αποτελεσματικότητά της συντηρώντας τη θεραπευτική έκβαση και 
παράλληλα ελαττώνοντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Η απλή γνώση των ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να οδηγήσει σε nocebo 
ανταπόκριση. Ο τρόπος παροχής πληροφοριών αποτελεί σημαντικό ζήτημα τόσο 
από κλινικής όσο κι από ηθικής σκοπιάς. Το ζητούμενο είναι να διαφυλάσσεται η 
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αλήθεια όσον αφορά στον κίνδυνο της θεραπείας ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται 
η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης. 

Κάθε προσπάθεια αξιοποίησης του placebo αποτελέσματος ή placebo 
ανταπόκρισης και περιορισμού του nocebo αποτελέσματος ή nocebo ανταπόκρισης 
πρέπει να είναι συνεπής με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις ηθικονομικές 
απαιτήσεις της πληροφορημένης συναίνεσης. 
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Σχήμα 1. Υπόδειγμα placebo αποτελέσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Goffaux και συν., 2010 (τροποποιημένο) 

ΕΠΑΓΩΓΗ 
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Εισαγωγή ή έναρξη 

 Θεραπευτικό μήνυμα 

 Μέθοδος χορήγησης 

 Παρακολούθηση 

 

Ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες 

 Πεποιθήσεις και αξίες 

 Ατομικό αναμνηστικό 

 Εγγενής προδιάθεση 

 

Θεραπευτικό πλαίσιο 

 Θεραπευτικοί στόχοι 

 Θεραπευτικός δεσμός 

 Κοινωνικοπολιτισμικοί 

παράγοντες 

 

Εξαρτημένη μάθηση 

Προσδοκίες 

Κίνητρα 

Συναισθήματα 

                
  

 

Νευροφυσιολογικοί 

μεσολαβητές 

 Παραγωγή ενδορφινών, 

ντοπαμίνης και άλλων 

μεσολαβητών 

 Ενεργοποίηση κεντρικών 

τροποποιητικών μηχανισμών 

Υποκειμενική εμπειρία 

 Πόνος 

 Συναισθήματα 

 Ποιότητα ζωής 

 Ικανοποίηση 

 Ανακούφιση 

 

Δείκτες συμπεριφοράς 

 Κατανάλωση αναλγητικών 

 Συμπεριφορά πόνου 

 

Φυσιολογικοί δείκτες 

 Φυσιολογικοί 

αλγαισθητικοί δείκτες 

 Αντικειμενικοί κλινικοί 

δείκτες 
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Κλινική αξιολόγηση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος  

Γεώργιος Βλάχος, Μιχαήλ Βικελής – νευρολόγοι 

 

Το νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά πληροφοριών και εντολών μεταξύ των 

μερών του σώματος, για την ερμηνεία τους και το συντονισμό των ενεργειών μας, σε συνειδητό 

και μη επίπεδο. Χάρη στο νευρικό σύστημα, ο οργανισμός μπορεί να αντιλαμβάνεται μεταβολές 

στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον, να τις επεξεργάζεται σε συνδυασμό με αποθηκευμένες 

πληροφορίες και να αντιδρά κατάλληλα. Ο ρόλος αυτός του νευρικού συστήματος 

επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητά του: 

 να προσλαμβάνει με ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή εξειδικευμένους υποδοχείς τα 

διάφορα ερεθίσματα, 

 να μεταφέρει μέσω αισθητικών (κεντρομόλων) οδών τις νευρικές ώσεις με τα αισθητικά 

μηνύματα, 

 να επεξεργάζεται την πληροφορία σε ανώτερα κέντρα απαρτίωσης, 

 να μεταφέρει μέσω κινητικών (φυγόκεντρων) οδών νευρικές ώσεις με εντολές στα 

εκτελεστικά όργανα (μύες, αδένες) για την ολοκλήρωση της απάντησης. 

Αδρά, το νευρικό σύστημα αποτελείται από τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και από τα 

νευρογλοιακά κύτταρα, που έχουν βοηθητική λειτουργία, αν και οι γνώσεις μας για τον ενεργό 

ρόλο που διαδραματίζουν σε πλήθος παθολογικών διεργασιών του νευρικού συστήματος 

ολοένα αυξάνονται. Χαρακτηριστικό των νευρώνων είναι η τάση τους να σχηματίζουν δίκτυα, 

τόσο με γειτονικούς, όσο και με απομακρυσμένους νευρώνες. Το σημείο μετάδοσης της 

νευρικής ώσης μεταξύ ενός νευρώνα και ενός άλλου νευρικού, μυϊκού ή αδενικού κυττάρου 

ονομάζεται σύναψη· πραγματοποιείται συνήθως μέσω της απελευθέρωσης ενός 

νευροδιαβιβαστή (χημικού αγγελιοφόρου). 

Τα μέρη του νευρικού συστήματος μπορούν να ταξινομηθούν ανατομικά σε κεντρικό (ΚΝΣ) και 

περιφερικό (ΠΝΣ) νευρικό σύστημα. Το ΚΝΣ αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο 

μυελό, ενώ το ΠΝΣ από τα περιφερικά νεύρα (εγκεφαλικά, νωτιαία), τα πλέγματα και τα 

γάγγλιά τους. Κάποια νεύρα είναι αμιγώς αισθητικά ή κινητικά, τα περισσότερα όμως είναι 

μεικτά. Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης διαχωρίζει το νευρικό σύστημα σε εγκεφαλονωτιαίο 

(λειτουργίες υπό εκούσιο έλεγχο) και αυτόνομο (ρύθμιση λειτουργίας ενδοκρινών αδένων, 

κιρκάδιος ρυθμός, λειτουργία καρδιάς, αγγείων, πεπτικού συστήματος…). Το αυτόνομο νευρικό 

σύστημα διαχωρίζεται περαιτέρω σε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό. 

Ο εγκέφαλος αδρά αποτελείται από τα ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα. Η 

φαιά ουσία, αποτελούμενη κυρίως από τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων, βρίσκεται κυρίως 

εξωτερικά στο φλοιό του εγκεφάλου και εσωτερικά στο νωτιαίο μυελό, ενώ για τη λευκή ουσία, 

που περιλαμβάνει κυρίως τις διάφορες νευρικές οδούς, ισχύει το αντίστροφο. 



Η νευρολογία ασχολείται με τις διαταραχές του νευρικού συστήματος, των μυών και των 

νευρομυϊκών συνάψεων. Τον νευρολόγο ενδιαφέρουν τα νοσήματα που έχουν σαφές 

παθολογικό υπόβαθρο, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν αντικείμενο της ψυχιατρικής. 

Τοπογραφικά, ένα νόσημα του νευρικού συστήματος μπορεί να επηρεάζει: 

 μόνο το ΚΝΣ: ΑΕΕ, νόσος Alzheimer, νόσος Parkinson, επιληψία, ημικρανία, διαταραχές 

ύπνου, μηνιγγίτιδα-εγκεφαλίτιδα, όγκοι, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυελίτιδες… 

 μόνο το ΠΝΣ: ριζοπάθειες (π.χ. μετά από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου), 

πλεγματοπάθειες, σ. Guillain-Barré, πολυνευροπάθειες (π.χ. διαβητική, ουραιμική, 

τοξική)… 

 και τα δύο: πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, έλλειψη B12, αταξία Friedreich… 

 τη νευρομυϊκή σύναψη: π.χ. μυασθένεια ή 

 τους μύες: μυοπάθειες (π.χ. μεταβολικές, τοξικές), δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, 

μυϊκές δυστροφίες… 

Όσον αφορά στην αιτιολογία των νευρολογικών νόσων, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα 

πιθανά αίτια (και μαζί ενδεικτικά παραδείγματα): 

 Αγγειακά: 

o Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) 

o Ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος 

 Εκφυλιστικά: 

o Νόσος Alzheimer 

o Νόσος Parkinson 

o Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση 

 Γενετικά: 

o Νόσος Wilson 

o Νόσος Charcot-Marie-Tooth 

o Μυϊκή δυστροφία 

 Λοιμώξεις: 

o Μηνιγγίτιδα 

o Εγκεφαλίτιδα 

o Έρπητας ζωστήρας        

 Νεοπλασίες: 

o Μηνιγγίωμα 

o Αστροκύττωμα 

o Ολιγοδενδρογλοίωμα 

 Αυτοανοσία: 

o Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) 

o Αγγειίτιδα του ΚΝΣ 

o Σύνδρομο Guillain-Barré 

 Τραυματικά: 



o Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 

o Διάσειση 

 Συγγενή: 

o Υδροκέφαλος 

o Δισχιδής ράχη 

 Μεταβολικά, ενδοκρινικά, τοξικά: 

o Έλλειψη Β12 

o Διαβητική νευροπάθεια 

o Νευροπάθεια από στατίνη. 

Όπως σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα, η διαγνωστική προσπέλαση του νευρολογικού 

ασθενούς ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού. Μας ενδιαφέρουν το είδος, η βαρύτητα, 

η διάρκεια, η χρονική εξέλιξη και οι τυχόν εκλυτικοί παράγοντες της συμπτωματολογίας, το 

ατομικό αναμνηστικό (ψυχοκινητική ανάπτυξη, συνοδά παθολογικά προβλήματα, 

καρδιοπάθειες, διαταραχές της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, ψυχιατρικά προβλήματα, 

ιστορικό εθισμών, κακώσεων, περιγεννητικών προβλημάτων κτλ.), το οικογενειακό ιστορικό 

(αρκετά νευρολογικά νοσήματα έχουν γενετικό υπόβαθρο), καθώς και τα φάρμακα που 

λαμβάνονται για οποιοδήποτε λόγο. 

Όμως, ποια συμπτώματα μπορεί να είναι νευρολογικής αιτιολογίας; Η παρακάτω λίστα είναι 

απλώς ενδεικτική: 

 Διαταραχή νοητικών λειτουργιών/συνείδησης 

 Μυϊκή αδυναμία, ατροφία, άλγη, ακούσιες κινήσεις, δυσχέρεια βάδισης 

 Αισθητικές διαταραχές 

 Κεφαλαλγία και άλλα άλγη στον κορμό και τα άκρα 

 Δυσαρμονία κινήσεων – αστάθεια βάδισης 

 Διαταραχές όρασης και των άλλων ειδικών αισθήσεων 

 Διαταραχές ύπνου 

 Δυσαρθρία, δυσφαγία 

 Ορθοκυστικές διαταραχές. 

Ακολουθεί η αντικειμενική νευρολογική εξέταση (ΑΝΕ), που στοχεύει στην ανάδειξη κλινικών 

σημείων δυσλειτουργίας σε κάποια (-ες) λειτουργία (-ες) του νευρικού συστήματος. Η πλήρης 

ΑΝΕ είναι αρκετά χρονοβόρος και απαιτεί την πλήρη συνεργασία του ασθενούς, συνεπώς, 

ανάλογα με την εκάστοτε κλινική υποψία δίνεται περισσότερη έμφαση σε συγκεκριμένα 

σημεία. Ωστόσο, είναι λανθασμένη η παράλειψη αδρής, έστω, εξέτασης όλων των λειτουργιών. 

Επιβοηθητικά ευρήματα μπορούν φυσικά να προκύψουν και από τη φυσική εξέταση των λοιπών 

συστημάτων (π.χ. καρωτιδικό φύσημα σε ασθενή με πιθανό ΑΕΕ). 

Με βάση το σύνολο των συμπτωμάτων που αναφέρει ο ασθενής και των σημείων που 

προέκυψαν από την ΑΝΕ, σε αυτό το σημείο συνήθως είναι εφικτή η ανατομική εντόπιση της 

βλάβης σε συγκεκριμένο σημείο του νευρικού συστήματος. Η υποψία συγκεκριμένου κλινικού 



συνδρόμου μπορεί, χάρη στις υπόλοιπες πληροφορίες από τον τρόπο και την ταχύτητα έναρξης, 

την πορεία στο χρόνο, τη συμμετοχή άλλων οργανικών συστημάτων, το ατομικό και 

οικογενειακό ιστορικό, καθώς και τα απεικονιστικά και εργαστηριακά ευρήματα, να οδηγήσει 

τελικά στην αιτιολογική διάγνωση. Για πρακτικούς λόγους, παθολογοανατομική επιβεβαίωση 

με βιοψία συνήθως δεν απαιτείται. 

Η νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς μπορεί να απαιτήσει και τη διενέργεια παρακλινικών 

εξετάσεων: 

 Απεικόνιση του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού [συνήθως αξονική (CT) ή μαγνητική

(MRI) τομογραφία]

 Εξετάσεις αίματος

 Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος [ηλεκτρονευρογράφημα (ΗΝΓ), δηλ. αισθητικές

ταχύτητες αγωγής (ΑΤΑ) και κινητικές ταχύτητες αγωγής (ΚΤΑ), ηλεκτρομυογράφημα

(ΗΜΓ), προκλητά δυναμικά]

 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) μετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ)

 Σπανιότερα, γενετικός έλεγχος, SPECT, ουροδυναμική μελέτη κ.ά.

Ενδεχομένως, πριν την τελική διάγνωση, μπορεί ο ασθενής να παραπεμφθεί και σε άλλες 

ιατρικές ειδικότητες. Ακολουθεί η διατύπωση διάγνωσης και η  απόφαση για θεραπεία 

(φαρμακευτική, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ.). Απαραίτητη φυσικά είναι η 

επανεκτίμηση του ασθενούς, για την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και τη 

ρύθμιση της αγωγής, αν χρειάζεται. 

Αναλυτικότερα, κατά την ΑΝΕ ο νευρολόγος εξετάζει και αξιολογεί: 

1. Νοητικές λειτουργίες – ψυχική σφαίρα:  Η εκτίμησή τους αρχίζει από τη στιγμή που

ο ασθενής εισέρχεται στο ιατρείο. Ακόμη και ο τρόπος που ο ασθενής περιγράφει το

ενόχλημά του αποφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ψυχική διάθεσή του. Οι

νοητικές λειτουργίες αξιολογούνται αδρά κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης, εκεί

όμως όπου ενδιαφέρουν ειδικά (π.χ. διερεύνηση ΑΕΕ, άνοιας) μπορεί να

πραγματοποιηθεί νευροψυχολογικός έλεγχος. Πρόκειται για συστοιχία

ερωτηματολογίων και δοκιμασιών που στόχο έχουν να αξιολογήσουν ποσοτικά

παραμέτρους όπως ο προσανατολισμός στο χρόνο και το χώρο, η

συγκέντρωση/προσοχή, η μνήμη, οι επιτελικές λειτουργίες, η ευπραξία, ο λόγος, η

οπτικοχωρική ικανότητα κ.ά. Η αξία του νευροψυχολογικού ελέγχου είναι μεγάλη και

στην παρακολούθηση του ασθενούς σε μετέπειτα επισκέψεις.

2. Βάδιση: Και μόνο η παρατήρηση της βάδισης του ασθενούς δίνει εξαιρετικής

σημασίας πληροφορίες για τη μυϊκή ισχύ, την αισθητικότητα και τη λειτουργία των

ημισφαιρίων και της παρεγκεφαλίδας. Ζητώντας από τον ασθενή να εκτελέσει

περαιτέρω δοκιμασίες (βάδιση στα δάκτυλα, τις πτέρνες, σε ευθεία κτλ.)

αποκομίζουμε περισσότερα στοιχεία.



3. Εγκεφαλικές συζυγίες/στέλεχος: Πάντοτε ελέγχονται η διάμετρος της κόρης, το

φωτοκινητικό αντανακλαστικό, η ύπαρξη διπλωπίας ή νυσταγμού, η αισθητικότητα

και κινητικότητα του προσώπου και τα φαρυγγικά αντανακλαστικά. Η τυπική ΑΝΕ δεν

περιλαμβάνει έλεγχο της ακοής, της γεύσης και της όσφρησης.

4. Μυϊκή ισχύς – μυϊκός τόνος: Ελέγχεται η μυϊκή ισχύς του ασθενούς και στα τέσσερα

άκρα σε σχέση με του εξεταστή. Επίσης, ελέγχεται ο μυϊκός τόνος. Το κύριο σύστημα

εκούσιας κινητικότητας, υπεύθυνο για τις λεπτές κινήσεις των άκρων, λέγεται

πυραμιδικό. Βλάβη του, όπως σε περιπτώσεις ΑΕΕ ή ΣΚΠ, οδηγεί σε αντίπλευρη

σπαστική πάρεση, που χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία συγκεκριμένης

κατανομής, αύξηση του μυϊκού τόνου και των τενοντίων αντανακλαστικών και

εμφάνιση σημείου Babinski (βλ. παρακάτω). Η βλάβη άλλων κινητικών κέντρων και

οδών, που καλούνται εξωπυραμιδικό σύστημα, όπως στη νόσο Parkinson, είναι πιο

συχνά αμφίπλευρη και εκδηλώνεται όχι ως αληθής αδυναμία, αλλά ως βραδύτητα

στις κινήσεις, μυϊκή δυσκαμψία και τρόμος.

5. Αισθητικότητα: Διακρίνεται σε επιπολής και εν τω βάθει (ιδιοδεκτική). Εξετάζονται η

αίσθηση της αφής και του άλγους στην κεφαλή, τον κορμό και τα άκρα, καθώς και η

αίσθηση των δονήσεων και της θέσης των μελών. Συνήθως η εξέταση της αίσθησης

του θερμού και του ψυχρού δεν είναι αναγκαία.

6. Παρεγκεφαλίδα/συνέργεια: Εξετάζεται η αρμονία και ο συντονισμός των κινήσεων.

7. Τενόντια αντανακλαστικά και πελματιαίο αντανακλαστικό: Τα τενόντια

αντανακλαστικά εκλύονται με το νευρολογικό σφυράκι και προσφέρουν πολύτιμες

πληροφορίες για την εντόπιση βλάβης στο πυραμιδικό σύστημα (αυξημένα) ή στο

ΠΝΣ (μειωμένα ή καταργημένα). Το πελματιαίο αντανακλαστικό εκλύεται με ψαύση

του πέλματος με αιχμηρό αντικείμενο και φυσιολογικά είναι καμπτικό. Η ύπαρξη

εκτατικού πελματιαίου αντανακλαστικού (σημείο Babinski) είναι πολύ σημαντικό

σημείο πυραμιδικής διαταραχής.

Όπως γίνεται αντιληπτό, λόγω του κομβικού ρόλου του νευρικού συστήματος τόσο στην 

αίσθηση και την αντίληψη του άλγους, όσο και στη συναισθηματική αντίδραση σε περιπτώσεις 

χρόνιων επώδυνων καταστάσεων, ο ρόλος της νευρολογικής εκτίμησης του ασθενούς που πονά 

δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό όλοι οι επαγγελματίες υγείας 

που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του άλγους να έχουν βασικές γνώσεις νευρολογίας και, 

όπου χρειάζεται, να ζητείται η συνδρομή του νευρολόγου για την όσο το δυνατό πιο πλήρη και 

επιτυχή ανακούφιση του ασθενούς. 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Π.Δ.ΤΟΥΛΑΣ, ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
EUROMEDICA-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
 
Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) είναι μια έμμεση απεικόνιση της 
λειτουργίας των νευρώνων του εγκεφάλου η οποία στηρίζεται σε τοπική αλλαγή της 
μικροκυκλοφορίας του εγκεφάλου. Για την ιστορία η πρώτη παρατήρηση ότι κατά 
την νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου δημιουργείται μια τοπική υπεραιμία 
είναι γνωστό από πολλές δημοσιεύσεις του προηγούμενου αιώνα. Το 1890 ο Roy 
και ο Sherrington δημοσίευσαν πειραματικές παρατηρήσεις οι οποίες συσχετίζουν 
αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και κατ’ επέκταση του μεταβολισμού σε 
περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν νευρωνική δραστηριότητα. 

Η χαρτογράφηση της νευρωνικής δραστηριότητας τις τελευταίες δεκαετίες 
μελετήθηκε κυρίως με τον τομογράφο εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και με την και με 
την τομογραφία Μονοφωτονιακής εκπομπής (SPECT) μέθοδοι οι οποίες 
χρησιμοποιούν ραδιοϊσότοπα καθώς και με την μαγνητοεγκεφαλογραφία (MEG). Το 
PET θεωρήθηκε σαν η μέθοδος εξέτασης αναφοράς (Gold Standart) αλλά η μέθοδος 
χρησιμοποιεί ραδιοϊσότοπα και δεν είναι διαθέσιμη σε πολλά εργαστήρια και 
πολλές χώρες λόγω του υψηλού κόστους και του μεγάλου εξοπλισμού τα οποία 
χρειάζεται η μέθοδος. Επιπλέον η πολυπλοκότητα της τεχνικής και η σχετική υψηλή 
ακτινοβόληση περιορίζουν την χρήση της μεθόδου ειδικά όταν χρειάζονται 
πολλαπλά πειράματα ή εξέταση των παιδιών. Η εξέλιξη της Μαγνητικής 
Τομογραφίας στην δεκαετία του ‘80 και ειδικότερα η εφαρμογή την δεκαετία του 
’90 της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας έδωσε νέα ώθηση στην μελέτη του 
εγκεφάλου σε αληθή χρόνο (real time).  

Όπως προείπαμε  η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) είναι μια έμμεση 
απεικόνιση της νευρωνικής δραστηριότητας. Αυτή η δραστηριότητα προκαλεί μια 
τοπική αύξηση του μεταβολισμού του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση αυξάνει την 
κατανάλωση οξυγόνου. Αυτό αυτόματα αυξάνει την μικροκυκλοφορία τοπικά με 
άφιξη νέου αρτηριακού αίματος πλούσιου σε οξυαιμοσφαιρίνη καθώς και λόγω της 
αυξημένης κατανάλωσης του οξυγόνου αύξηση και της δεσόξυαιμοσφαιρίνης η 
οποία αποτελεί ένα τοπικό ενδογενές σκιαγραφικό το οποίο δίδει ως αποτέλεσμα 
μια τοπική αύξηση του σήματος στην Μαγνητική Τομογραφία. Αυτό το φυσικό 
ενδογενές σκιαγραφικό στην περιοχή του εγκεφάλου η οποία δραστηριοποιείται 
μπορεί να απεικονιστεί με ειδικές υπερταχείες ακολουθίες σε Μαγνητικό 
Τομογράφο και αποτελεί την βάση αρχής της Λειτουργικής Μαγνητικής 
Τομογραφίας.  

Το φαινόμενο αυτό λέγεται BOLD (δηλαδή Blood Oxygenation Level Dependent 
Contrast) δηλαδή σκιαγραφική αντίθεση η οποία στηρίζεται στο επίπεδο της 
οξυγόνωσης του αίματος. 

Η αύξηση του σήματος την οποία λαμβάνομε με το φαινόμενο BOLD κατά την 
Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία σε έναν συνηθισμένο Μαγνητικό Τομογράφο 
(1,5 Tesla) εκτιμάται σε 2 έως 5%. 
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Αυτό το σήμα το οποίο ανιχνεύουμε με ειδικές ακολουθίες κατά την διάρκεια μιας 
δοκιμασίας μέσα στον Μαγνητικό Τομογράφο επιπροβάλλεται σε ανατομικές 
εικόνες υψηλής ευκρίνειας τις οποίες έχουμε λάβει εκ των προτέρων κάνοντας 
σύντηξη-επιπροβολή των εικόνων. Έτσι έχουμε τρισδιάστατη ανασύνθεση του 
εγκεφάλου στις οποίες απεικονίζονται οι περιοχές ενεργοποίησης σαν κηλίδες 
ορισμένης έντασης. 

Η όλη διαδικασία για την διενέργεια μιας δοκιμασίας κρατάει περίπου 2,5 λεπτά και 
σε συνήθη εξέταση χρησιμοποιούμε 3-5 δοκιμασίες με συνολική διάρκεια εξέτασης 
περίπου τριάντα λεπτά. 

Κατά την Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία ο ασθενής είναι τοποθετημένος στον 
Μαγνητικό Τομογράφο όπως σε μια συνηθισμένη εξέταση και εφαρμόζοντας μια 
συγκεκριμένη δοκιμασία πχ. κίνησης ή λόγου βλέπουμε σε αλήθη χρόνο (real time) 
τις αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά την 
διενέργεια αυτής της διαδικασίας. Ειδικότερα αυτό το οποίο κάνουμε είναι να 
παίρνουμε συνεχώς πάρα πολλές εικόνες – δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται και 
επιπροβάλλονται αυτόματα πάνω σε ανατομικές εικόνες. 

Στην καθημερινή κλινική πράξη για τον καθορισμό των πρωτογενών 
αισθητικοκινητικών περιοχών χρησιμοποιούμε 3 έως 5 παραδείγματα και για τον 
καθορισμό του επικρατούντος ημισφαιρίου με παραδείγματα λόγου αρκούν 3 
τουλάχιστον δοκιμασίες. Μια απλή συνήθης εξέταση Λειτουργικής Μαγνητικής 
Τομογραφίας δεν ξεπερνά τα 20 έως 30 λεπτά. 

Φυσικά ακολουθεί κάποια επεξεργασία των δεδομένων με έλεγχο ποιότητας και 
απόρριψη παραδειγμάτων τα οποία παρουσιάζουν artifacts πχ. κίνησης. 

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο τα δεδομένα είναι έτοιμα είτε να δοθούν αυτούσια είτε 
να φωτογραφηθούν. Υπάρχει δυνατότητα επίσης να βρούμε τις συντεταγμένες στον 
άξονα x, y και z κάθε περιοχής ενεργοποίησης και να συσχετιστούν αυτές με 
στερεοτακτικούς χάρτες ή άτλαντες του εγκεφάλου (πχ. Talairach) προς 
διευκόλυνση τεχνικών νευροπλοήγησης-Neurinavigation καθώς και στερεοτακτικές 
βιοψίες. 

Οι κυριότερες τεχνικές εφαρμογές της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας είναι 
η ανάδειξη των πρωτογενών αισθητικοκινητικών περιοχών και η σχέση-απόσταση 
αυτών από βλάβη του εγκεφάλου (πχ. όγκο, αγγειακή δυσπλασία). Αυτό γίνεται 
χρησιμοποιώντας ειδικές δοκιμασίες κίνησης των άκρων. 

Σε προεγχειρητικό έλεγχο επιληψίας σκόπιμο είναι να γνωρίζουμε το επικρατούν 
ημισφαίριο του εγκεφάλου. Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας παραδείγματα 
λόγου τα οποία αναδεικνύουν τα κινητικά κέντρα λόγου (Broca) και τα κέντρα 
αντίληψης του λόγου (Wernicke).  

Για τις εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούμε τόσο λεκτικά παραδείγματα (πχ. κλίση 
ρήματος, δημιουργία αντίθετων λέξεων) καθώς και παραδείγματα ακουστικά κατά 
τα οποία ο ασθενής ακούει και κατανοεί παραδείγματα λόγου. 

Ο προεγχειρητικός αυτός έλεγχος δίδει χρήσιμες πληροφορίες για τον χειρουργικό 
σχεδιασμό και την προσπέλαση των όγκων, βοηθάει τον νευροχειρουργό να 
αποφύγει σημαντικές περιοχές οι οποίες είναι πλησίον του όγκου. Έτσι 
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επιτυγχάνονται καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα ελάχιστα νευρολογικά 
υπολείμματα (αναπηρία) και με την μέγιστη εξαίρεση της βλάβης με ασφάλεια. 

Σημαντική είναι η συμβολή της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI) στην 
μελέτη της πλαστικότητας του εγκεφάλου μετά από αποθεραπεία σε ασθενείς με 
ισχαιμική ή άλλη τραυματική βλάβη του εγκεφάλου με σχετικά νευρολογικά 
υπολείμματα. 

Ειδικότερα στον πόνο οι αρχικές μελέτες αντίληψης του πόνου στον εγκεφάλου 
έγιναν με το PET. Οι μελέτες οι οποίες ακολούθησαν με Λειτουργική Μαγνητική 
Τομογραφία (fMRI) επιβεβαίωσαν τα γνωστά ήδη αποτελέσματα με ενεργοποίηση 
των πρωτογενών αισθητικοκινητικών περιοχών καθώς και της έλικας του 
προσαγωγίου, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών του προμετωπιαίου φλοιού 
πιθανότατα λόγω συμμετοχής επιπλέον γνωστικών διαδικασιών. Περιοχές 
ενεργοποίησης παρατηρήθηκαν επίσης στον φλοιό της νήσου του Reil και την 
κατώτερη βρεγματική χώρα καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδίως σε 
δοκιμασίες με σπλαγχνικό πόνο οπίσθιο προσαγώγιο καθώς και οπτικός φλοιός. 

Σε πολλές δοκιμασίες παρατηρήθηκε ενεργοποίηση και στον αριστερό ιππόκαμπο.  

Σύμφωνα με τις έρευνες στην διεθνή βιβλιογραφία αποτελέσματα των μελετών με 
Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία καταλήγουν στην ύπαρξη δυο παράλληλων 
υποσυστημάτων αντίληψης του πόνου το έξω (αισθητικό-διακριτικό) και το έσω 
(συναισθηματικό-γνωσιακής αξιολόγησης), (Apkarian etal 2005, Trucey and Mantyh 
2007). Το έξω σύστημα ενεργοποιεί κυρίως τον φλοιό διαμέσου των έξω θαλαμικών 
πυρήνων ενώ το έσω σύστημα ενεργοποιεί τον αισθητικοκινητικό φλοιό 
συμπεριλαμβανομένου και του προσαγωγίου, της νήσου και του προμετωπιαίου 
φλοιού διαμέσου των έσω θαλαμικών πυρήνων (Price 2000 και Rainville 2002 και 
Vogt 2005). 

Με βάση τις μελέτες της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας και την 
αποκωδικοποιηση της αντίληψης του πόνου στον εγκέφαλο δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για αντιμετώπιση του πόνου: 

1) Λεπτομερής χαρτογράφηση των περιοχών του πόνου προς καθοδήγηση 
διεγχειρητικού φλοιώδους ερεθισμού (intraoperative cortical stimulation) με 
τελικό σκοπό τοποθέτηση νευροδιεγέρτη (neurostimulation). 

2) Μελέτη αποτελέσματος αντίληψης του πόνου πριν και μετά θεραπεία με 
ειδική αγωγή φαρμακευτική και με εναλλακτικές μεθόδους πχ. βελονισμός, 
ύπνωση. 

3) Με βάση αποτελέσματα της Λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας 
μπορούμε να επέμβουμε μέσω βιοανάδρασης- νευροανάδρασης για 
ελάττωση- έλεγχο του πόνου από το ίδιο το άτομο μέσω ειδικής 
εκπαίδευσης στα πλαίσια στοχοποιημένης πλαστικότητας του εγκεφάλου. 

Συμπερασματικά η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία είναι απλή, αναίμακτη, 
χωρίς βιολογικό κόστος εξέταση η οποία υπερτερεί σε στατιστική δύναμη, χωρικά 
και χρονικά του PET και των υπολοίπων αιματηρών μεθόδων. Μπορεί να 
χαρτογραφήσει τόσο την επιφάνεια του φλοιού του εγκεφάλου όσο και τις εν τω 
βάθει περιοχές σε αντίθεση με την διεγχειρητική φλοιογραφία. 
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Έχει υψηλή χωρική ευκρίνεια της τάξεως mm και χρονική ευκρίνεια της τάξεως 0,1 
έως 1 sec. 

Είναι μια μέθοδος μη επεμβατική με δυνατότητα επανάληψης πολλαπλών 
παραδειγμάτων-δοκιμασιών και απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία του ασθενούς. 

Μας δίνει εικόνες λειτουργικές και ανατομικές ταυτόχρονα με δυνατότητα 
απεικόνισης νευρωνικών λειτουργικών κυκλωμάτων. Τέλος έχει χαμηλό κόστος και 
σχετικά μεγάλη διαθεσιμότητα σε σχέση με το PET. 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι εξαρτάται από την συμμετοχή του 
εξεταζόμενου και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα λόγω 
κακής συνεργασίας και ύπαρξης κινητικών παρασίτων (artifacts). 

Η εντόπιση των περιοχών με fMRI σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζει μετατόπιση 
έως 8χιλ. από τις περιοχές οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με φλοιογραφία 
διεγχειρητική. 

Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί ένα αντικειμενικό, σχετικά 
ποσοτικό και αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης της νευρωνικής δραστηριότητας πριν 
και μετά την θεραπεία με σκοπό και την εκτίμηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος του πόνου.  
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ΑΠΛΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ: ΜΣΑΦ – ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΦΑΙΝΑΖΟΝΗΣ Κ.Λ.Π. 

 

Ελένη Κουτσοπούλου, Αναισθησιολόγος 

 

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΣΑΦ) 

Όλα τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ ή οι ενεργοί μεταβολίτες τους είναι οξέα, και 
μετά τη χορήγησή τους συσσωρεύονται στον ιστό που φλεγμαίνει, στο 
γαστρεντερικό σύστημα, στους νεφρούς και στον μυελό των οστών.1 

Η επικρατούσα δράση των φαρμάκων αυτών είναι η αναστολή του ενζύμου 
της κυκλοοξυγενάσης (COX). Η COX μεσολαβεί στην μετατροπή του αραχιδονικού 
οξέος σε προσταγλανδίνες  και θρομβοξάνες. 

Οι προσταγλανδίνες ευαισθητοποιούν τους αλγαισθητικούς υποδοχείς στις 
δράσεις άλλων μεσολαβητών του πόνου (ισταμίνη, βραδυκινίνη και ιόντα 
υδρογόνου) στην περιφέρεια και διευκολύνουν τις νευρωνικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον πόνο, στο νωτιαίο μυελό. Τα προστανοειδή όμως παίζουν, ως 
γνωστόν, και μια ποικιλία σημαντικών ρόλων στη φυσιολογική λειτουργία του 
γαστρεντερικού συστήματος, των νεφρών και του καρδιαγγειακού. 

Όσον αφορά την COX, έχουν ταυτοποιηθεί δυό ισομορφές του ενζύμου, η 
COX-1 και η COX-2.1,2,3  Και οι δύο ισομορφές συνδέονται με την κυτταρική 
μεμβράνη και βοηθούν στην μετατροπή του αραχιδονικού οξέος, που 
απελευθερώνεται από τις γειτονικές κυτταρικές μεμβράνες τις κατεστραμμένες από 
τη φλεγμονή, σε προσταγλανδίνες. Η διαφορά τους  έγκειται στην εσωτερική τους 
διαμόρφωση, η οποία επιτάσσει ποια από τα ΜΣΑΦ συνδέονται με την κάθε 
μορφή, την κατανομή τους στους διάφορους ιστούς του σώματος και τη σχετική 
υπεροχή τους σε φυσιολογικές συνθήκες (ιδιοσυστασιακά, δομικά) αλλά και σε 
απάντηση στη φλεγμονή (επαγωγικά).  Και τα δύο δηλαδή ισοένζυμα είναι δομικά 
και επαγωγικά, αλλά σε διαφορετικό βαθμό.  Η COX-1 εκφράζεται κυρίως 
ιδιοσυστασιακά και προκαλεί τη γένεση προσταγλανδινών, που αφορούν 
φυσιολογικές κυτταρικές διαδικασίες, ανευρίσκεται δε, σε περισσότερους τύπους 
κυττάρων. Η COX-2 θεωρείται γενικά επαγωγικό ισοένζυμο, επαγόμενο από τη 
φλεγμονή και καλούμενο να συνθέσει περισσότερα προστανοειδή, εκφράζεται 
όμως και ιδιοσυστασιακά στον εγκέφαλο, τους όρχεις και τους νεφρούς. 

Ορισμένα ΜΣΑΦ είναι περισσότερο COX-2 εκλεκτικά από τα άλλα και 
χαρακτηρίζονται ως COX-2 εκλεκτικοί αναστολείς ή κοξίμπες.  Οι κοξίμπες είναι μη 
όξινα αντιπυρετικά αναλγητικά. 

Άλλες δράσεις των ΜΣΑΦ είναι η ελάττωση της διεισδυτικής ικανότητας των 
λευκοκυττάρων στον φλεγμαίνοντα ιστό, η μείωση της παραγωγής του οξειδίου του 
αζώτου (ΝΟ) και η ενίσχυση παραγωγής λευκοτριενών από το αραχιδονικό οξύ. Ως 
γνωστόν, οι λευκοτριένες είναι μεσολαβητές ψευδοαλλεργικών και αλλεργικών 
αντιδράσεων. 
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Με βάση τα ανωτέρω και υπενθυμίζοντας τον σημαντικό ρόλο των 
προστανοειδών στη συντήρηση των νεφρών, καθώς και του γαστρεντερικού και 
καρδιαγγειακού συστήματος, η θεραπεία τόσο με μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ όσο και με 
κοξίμπες, μπορεί να καταλήξει σε πολλές δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Μείζονες ενδείξεις για τη χρήση των φαρμάκων αυτών αποτελούν ο χρόνιος 
έντονος φλεγμονώδης πόνος (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα), ο έντονος φασικός 
φλεγμονώδης πόνος (π.χ. οστεοαρθρίτιδα), ο οξύς μετατραυματικός ή 
μετεγχειρητικός πόνος, η κεφαλαλγία και η δυσμηνόρροια. Επίσης, τα φάρμακα 
αυτά φαίνεται να έχουν θέση στην προληπτική και την πολυπαραγοντική 
αναλγησία. Οι COX-2 αναστολείς χρησιμοποιούνται σ' όλες τις ανωτέρω 
καταστάσεις, όμως οι πληροφορίες είναι ασαφείς για τη σχέση κινδύνου-οφέλους, 
με εξαίρεση ίσως την περιεγχειρητική περίοδο (ελάχιστη δράση στα αιμοπετάλια) 
και ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας από το γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ), γι' αυτό 
η χορήγησή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή. 
Οι κυριότερες κατηγορίες των ΜΣΑΦ είναι:4 
α) παράγωγα σαλικυλικού οξέος (ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή ασπιρίνη) 
β) παράγωγα οξεικού οξέος (ινδομεθακίνη, ετοδολάκη, ασεμετασίνη, δικλοφενάκη, 

ασεκλοφενάκη, κετορολάκη) 
γ)παράγωγα προπιονικού οξέος (φαινοπραίνη, φλουρβιπροφαίνη, ιβουπροφαίνη, 

κετοπροφαίνη, ναπροξένη, θειαπροφαιναμικό οξύ, ναβουμετόνη) 
δ) παράγωγα του ανθρανιλικού οξέος ή φαιναμάτες (μεφαιναμικό οξύ, 

τολφαιναμικό οξύ) 
ε) οξικάμες (μελοξικάμη, πιροξικάμη, τενοξικάμη) 
στ) άλλα ΜΣΑΦ (νιφλουμικό οξύ, διακετυλρεΐνη ή διασερεΐνη, νιμεσουλίδη κ.λ.π.). 
ζ) εκλεκτικοί COX-2 αναστολείς ή κοξίμπες (ετορικοξίμπη, παρεκοξίμπη, 

βαλδικοξίμπη, ροφεκοξίμπη, λουμιρακοξίμπη). 
 Αποτελεσματικότητα.  Η κλινική αποτελεσματικότητα των ΜΣΑΦ, όπως και 

κάθε θεραπευτικής παρέμβασης, εκφράζεται με τον ΝΝΤ (number needed to treat), 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των ασθενών που χρειάζεται να χορηγηθεί το 
φάρμακο, έτσι ώστε ο ένας απ΄αυτούς  να ανακουφιστεί από τον πόνο κατά 50% 
τουλάχιστον. 

 Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι τόσο τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ όσο και οι 
κοξίμπες έχουν ΝΝΤ μεταξύ 2 και 3, όταν χορηγούνται σε μία μόνο δόση για τον 
μετεγχειρητικό πόνο, τιμές παρόμοιες με εκείνες που διαπιστώνονται μετά τη 
χορήγηση 10mg μορφίνης ΙΜ.5  Οι κοξίμπες πετυχαίνουν το ίδιο καλούς ή 
καλύτερους ΝΝΤ από τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ σ΄αυτές τις μελέτες, αν και οι δόσεις 
των κοξιμπών που χορηγήθηκαν είναι πολλαπλάσιες απ΄αυτές που χορηγούνται 
στον χρόνιο πόνο, δοσολογία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των μη 
εκλεκτικών ΜΣΑΦ. Η διαφορά επομένως της αποτελεσματικότητας ανάμεσα στις 
κοξίμπες και τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ, σ΄αυτή την σύγκριση των 6 ωρών, μπορεί να 
είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της δόσης. Το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες δόσεις 
ΜΣΑΦ χαρακτηρίζονται από ΝΝΤς που πλησιάζουν το 1 (θεωρητικά ο τέλειος ΝΝΤ), 
τονίζει την κλινική εντύπωση του φαινομένου οροφής της αναλγησίας. 

 Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε χρόνια χορήγηση, των μη 
εκλεκτικών ΜΣΑΦ και των κοξιμπών, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις, ότι οι κοξίμπες 
στις επιτρεπόμενες δόσεις λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά, όσο και οι μέγιστες 
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ημερήσιες δόσεις μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ.6  Έτσι εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας με μεγαλύτερη ασφάλεια από το ΓΕΣ, ασαφής όμως 
παραμένει η βέλτιστη δοσολογία των διαφόρων κοξιμπών. 

 Η αποτελεσματικότητα στο χρόνιο πόνο ελέγχεται και από το ποσοστό των 
ασθενών που διακόπτουν την αγωγή, λόγω απουσίας αποτελεσματικότητας.  Στις 
μελέτες για την αρθρίτιδα, το ποσοστό των ασθενών που σε 6 εβδομάδες διακόπτει 
το φάρμακο ως μη αποτελεσματικό, φθάνει το 20% για το placebo  και την 
παρακεταμόλη (4gr/ημέρα), ενώ μειώνεται στο 6% για την μέγιστη ημερήσια δόση 
των μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ και των κοξιμπών. Στους 6 μήνες όμως, το ποσοστό αυτό 
ανεβαίνει στο 14% για όλα τα ΜΣΑΦ. 

 Φαρμακοκινητική. Η διάρκεια της αναλγησίας μετά τη χορήγηση των ΜΣΑΦ 
εκτός από τη δόση εξαρτάται και από την φαρμακοκινητική του φαρμάκου.1,2,3 Τα 
ΜΣΑΦ είναι γενικά πολύ καλά απορροφήσιμα, με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα κατά 
την από του στόματος λήψη τους. Η απορρόφηση αρχίζει συνήθως από το στομάχι 
όσον αφορά την υδρολυμένη ή μη υδρολυμένη ασπιρίνη, ενώ όλα τα άλλα ΜΣΑΦ 
απορροφώνται στο λεπτό έντερο. Η διάθεση ορισμένων ΜΣΑΦ εκτός από την per os  
και σε άλλη μορφή χορήγησης, (τοπική εφαρμογή, παρεντερική χορήγηση, 
χορήγηση από το ορθό) θεωρείται χρήσιμη, κυρίως σε ασθενείς παρηγορητικής 
φροντίδας που δυσκολεύονται στην κατάποση, χωρίς βέβαια να υπάρχουν 
πειστικές αποδείξεις, ότι η ίδια δόση ΜΣΑΦ είναι πιο αποτελεσματική, όταν 
χορηγείται παρεντερικά απ΄ότι per os. 

 Η έναρξη δράσης εξαρτάται από την ταχύτητα απορρόφησης και οι από του 
στόματος χορηγούμενες μορφές τυπικά εξασφαλίζουν το μέγιστο αναλγητικό 
αποτέλεσμα 1 έως 3 ώρες μετά τη χορήγηση, με έναρξη δράσης περίπου τα 30 min. 

 Τα ΜΣΑΦ  μεταβολίζονται στο ήπαρ και ως επί το πλείστον απεκκρίνονται 
αναλλοίωτα συνήθως μετά από αντιδράσεις σύζευξης (ακετυλοσαλικυλικό οξύ, 
διφλουνιζάλη, κετοπροφαίνη, ινδομεθακίνη) ή μέσω σύζευξης μετά από οξείδωση 
(δικλοφενάκη, ιβουπροφαίνη, πιροξικάμη και τα περισσότερα άλλα). 

 Οι χρόνοι ημισείας ζωής αποβολής (απέκκρισης) ποικίλλουν. Η δικλοφενάκη, 
φλουρβιπροφαίνη, ιβουπροφαίνη και κετοπροφαίνη έχουν μικρό χρόνο ημιζωής (1-
6 ώρες) ενώ η ναπροξένη, διφλουνιζάλη και ναβουμετόνη (ενεργός μεταβολίτης) 
έχουν μέσο  χρόνο ημιζωής ( περίπου 12-24 ώρες). Μεγάλο χρόνο ημιζωής (ημέρες) 
εμφανίζουν η πιροξικάμη, φενυλβουταζόνη, τενοξικάμη και οξαπροζίνη.  Οι COX-2 
εκλεκτικοί αναστολείς (κοξίμπες) συνήθως έχουν μέσους έως μεγάλους χρόνους 
ημιζωής. Για καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα, τα ΜΣΑΦ βραχείας ημιζωής 
διατίθενται σε μορφές παρατεταμένης ή συνεχούς απελευθέρωσης. 

 Τα ΜΣΑΦ  έχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα οξέα, όσον αφορά τη σύνδεση με 
τις πρωτεΐνες του πλάσματος και τη σωληναριακή απέκκριση. Η απέκκριση τους 
επιβραδύνεται στους ηλικιωμένους. 

 Ασφάλεια. ΜΣΑΦ σε οξεία και χρόνια χρήση. Κατά τη χορήγησή τους στις 
συνιστώμενες δόσεις, μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες ενέργειες μικρής ή 
μείζονος σημασίας. 

 Οι πιο κοινές ελάσσονες ανεπιθύμητες ενέργειες, σε μελέτη χορήγησης μιας 
δόσης per os, σε οξύ πόνο είναι η ναυτία, η ζάλη και η υπνηλία, κυρίως για την 
ιβουπροφαίνη.8  Η ασπιρίνη προκαλεί ερεθισμό του στομάχου 2 έως 3 φορές 
συχνότερα από το placebo.9 Για τα ενέσιμα και τα από το ορθό σκευάσματα, οι 
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ανεξάρτητα από την οδό χορήγησης ανεπιθύμητες ενέργειες, που καταγράφηκαν 
ήταν η ναυτία, ο έμετος, η ζάλη, η υπνηλία, η καταστολή, η δυσπεψία, η κοιλιακή 
δυσφορία μετά το γεύμα, η ξηροστομία καθώς και μεταβολές στο χρόνο ροής του 
αίματος.7 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός,  ότι σε μελέτη χορήγησης 
ινδομεθακίνης 100 και 150 mg από το στόμα και το ορθό αντίστοιχα, η ενδοσκοπικά 
διαγνωσθείσα βλάβη του γαστρικού βλεννογόνου ήταν ανεξάρτητη της οδού 
χορήγησης. Σχετικά με την οδό χορήγησης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
αναφέρονται, είναι η δυσφορία στη θέση της ενδομυϊκής έγχυσης, και διάρροια, 
ερεθισμός του ορθού και μη συγκράτηση του φαρμάκου όταν η χορήγηση γίνεται 
από το ορθό. Η τοπική εφαρμογή ΜΣΑΦ θεωρείται  ασφαλής, γιατί οι τοπικές και οι 
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, τόσο στον οξύ όσο και στο χρόνιο πόνο, δεν 
διέφεραν από εκείνες του placebo, ούτε συσχετίστηκε με αιμορραγία από το ΓΕΣ. 

 Οι κύριες ανησυχίες μετά από χορήγηση ΜΣΑΦ σε οξύ πόνο, αφορούν τις 
μείζονες ανεπιθύμητες  ενέργειες όπως είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, η νεφρική 
ανεπάρκεια 10,11, τα προβλήματα πηκτικότητας και η εμπλοκή των φαρμάκων στην 
διαδικασία της επούλωσης, ιδιαίτερα στα οστά.3 

 Ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται σε ποσοστό 10% ιδίως σε 
ασθενείς με βρογχικό άσθα, νευροδερματίτιδα, αγγειοοίδημα, ουρτηκάρια, ρινίτιδα 
και ρινικούς πολύποδες.3  Στην περίπτωση χορήγησης σελεκοξίμπης θα πρέπει να 
διερευνάται προηγούμενη αλλεργία σε σουλφοναμίδες. Περιστασιακά μπορεί να 
εμφανιστούν και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (σύνδρομο Steven's-Johnson, 
σύνδρομο Lyell, καταπληξία). 

 Σχετικά με την περιστασιακή νεφρική βλάβη, παρατηρείται μικρή διαφορά 
μεταξύ των μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ και των εκλεκτικών COX-2 αναστολέων. Άλυτος 
παραμένει ο κίνδυνος νεφροπάθειας από συνδυασμό αναλγητικών. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας νεφρικής ανεπάρκειας 
σε ασθενείς με πρϋπάρχουσα καρδιακή ή νεφρική νόσο, αγωγή με διουρητικά της 
αγκύλης ή απώλεια αίματος μεγαλύτερη του 10% του ολικού όγκου αίματος. 
Γηραιότεροι, αφυδατωμένοι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απ΄ότι νέοι 
ενήλικες σε καλή κατάσταση. 

 Τα ΜΣΑΦ επιμηκύνουν το χρόνο αιμορραγίας (περίπου 30%), συνήθως σε 
φυσιολογικά όρια. Αυτό μπορεί να διαρκέσει για την ασπιρίνη μέρες, ενώ για τα 
άλλα ΜΣΑΦ ώρες. Επομένως τα ΜΣΑΦ πιθανόν να προκαλούν σημαντική αύξηση 
της απώλειας αίματος. Εκτός από την ασπιρίνη, σημαντική αναστολή της 
συγκόλλησης των αιμοπεταλίων προκαλεί και η κετορολάκη. Όσον αφορά τον 
κίνδυνο αιμορραγίας από τη θέση της χειρουργικής επέμβασης μετά από χορήγηση 
μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ, στη βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι ένας ασθενής στους 
εξήντα από αυτούς που πήραν μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ μετά αμυγδαλεκτομή, θα 
χρειαστεί επανεπέμβαση, κάτι που δεν θα γινόταν εάν δεν είχε ληφθεί η ανωτέρω 
αγωγή.12,13 Παρόμοιο ποσοστό επανεπέμβασης αναφέρεται και σε ασθενείς με 
στεφανιαία παράκαμψη μετά από λήψη ασπιρίνης, συγκριτικά με ασθενείς χωρίς 
ασπιρίνη.14 Άγνωστο παραμένει το γεγονός εάν οι κοξίμπες θα είχαν μια κλινικά 
σχετικά χαμηλότερη συχνότητα μετεγχειρητικής αιμορραγίας απ’ ότι τα μη 
εκλεκτικά ΜΣΑΦ. 

Η εμπλοκή των ΜΣΑΦ στη διαδικασία της επούλωσης, ιδιαίτερα των 
οστών, δεν είναι γνωστή σε κλινικά εμφανές επίπεδο3. Ως γνωστόν, οι 
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προσταγλανδίνες διαβιβάζουν την φλεγμονή, επηρεάζουν την ισορροπία του 
σχηματισμού και της επαναρρόφησης του οστού και είναι απαραίτητες για την 
πόρωση των καταγμάτων. Αν και μερικές πειραματικές μελέτες σε ζώα έδειξαν 
αναστολή της πόρωσης αυτής από τα ΜΣΑΦ, δεν υπάρχουν κλινικές αποδείξεις ότι 
τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ ή οι κοξίμπες αναστέλλουν την επούλωση σε οστικό 
επίπεδο, με πιθανή εξαίρεση την μακροχρόνια χορήγηση. Αντίθετα, η χρήση μη 
εκλεκτικών ΜΣΑΦ και κοξιμπών φαίνεται να αυξάνει την οστική πυκνότητα και δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Συγχυτικός παράγοντας σ’ αυτές  τις μελέτες 
μπορεί να θεωρηθεί το κάπνισμα που μειώνει την οστική πυκνότητα και την 
επούλωση μετά από τραύμα ή την χειρουργική επέμβαση. 

Οι μείζονες ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ αφορούν το ΓΕΣ, την 
νεφρική και την καρδιαγγειακή λειτουργία. 

Τα προβλήματα από το ΓΕΣ μετά από χορήγηση ΜΣΑΦ κυμαίνονται από 
απλούς ερεθισμούς (10%) έως αιμορραγικά έλκη και διατρήσεις (1:10.000).15 Από 
τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ, ασφαλέστερη όλων θεωρείται η ιβουπροφαίνη, ενώ και οι 
COX-2 αναστολείς φαίνεται να έχουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από το 
γαστρεντερικό σωλήνα, γεγονός όμως που απαιτεί περισσότερες πληροφορίες για 
τεκμηρίωση.16,17,18 Σε ανάλογη μελέτη, η συνολική συχνότητα των διατρήσεων, των 
ελκών και των αιμορραγιών από το ΓΕΣ, σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, είναι 
περίπου η μισή απ’ ότι με τα κλασικά ΜΣΑΦ, όταν χορηγήθηκαν κοξίμπες. Οι 
μεταβλητές που επηρεάζουν το είδος και τη συχνότητα της βλάβης του ΓΕΣ είναι το 
είδος του φαρμάκου, η δόση του, η διάρκεια χορήγησης και τα χαρακτηριστικά του 
ασθενούς. Κύριοι παράγοντες κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές από το ΓΕΣ, 
αποτελούν η ηλικία (>75 έτη), το φύλο, καθώς και προηγούμενο ιστορικό έλκους και 
καρδιακής νόσου. Η από του στόματος χορήγηση ΜΣΑΦ για τουλάχιστον δύο μήνες, 
εμπεριέχει κίνδυνο ανάπτυξης ενδοσκοπικά διαγνωσμένου έλκους 1:5, ενός 
ασυμπτωματικού έλκους 1:70, ενός αιμορραγούντος έλκους 1:150 και θανάτου από 
αιμορραγία από το ΓΕΣ 1:1.300.19 

Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί τόσο μετά από χρόνια 
χορήγηση ΜΣΑΦ όσο και μετά από οξεία χρήση.11 Ο κίνδυνος αυξάνεται σε 
περιπτώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας γιατί τότε μπορεί να απαιτείται επιπλέον 
παραγωγή προσταγλανδινών για τη διατήρηση της λειτουργίας των νεφρών και 
επομένως η λήψη ΜΣΑΦ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη νεφρική λειτουργία. Ο 
κίνδυνος ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας φαίνεται να μηδενίζεται 30 ημέρες μετά 
τη διακοπή της αγωγής με ΜΣΑΦ. Ως τα λιγότερα ασφαλή για τους νεφρούς ΜΣΑΦ 
θεωρούνται η ιβουπροφαίνη, η πιροξικάμη, η φενοπροφαίνη και η ινδομεθακίνη. 
Σχετικά με τις κοξίμπες, δεν φαίνεται να υπάρχει βιολογική αιτία, που να οδηγεί σε 
χαμηλότερο κίνδυνο νεφρικής δυσλειτουργίας, απ’ ότι τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ. 

Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μετά από χορήγηση ΜΣΑΦ20,21 

φαίνεται να είναι πιο πιθανή, με σημαντική διαφορά, σε ασθενείς με προηγούμενο 
ιστορικό καρδιακής νόσου. Περισσότερο επικίνδυνα για την πρόκλησή της, είναι τα 
ΜΣΑΦ μεγαλύτερης ημιζωής (ναπροξένη, πιροξικάμη, τενοξικάμη), ενώ 
ασφαλέστερα θεωρούνται εκείνα βραχείας ημιζωής (ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη). 
Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια, ο διαβήτης 
και η υπέρταση.22 
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Η λήψη ΜΣΑΦ μπορεί να προκαλέσει υπέρταση23, καθιστώντας πιο 
ευαίσθητους σε τέτοιου είδους αύξηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), ασθενείς ήδη 
υπερτασικούς.24 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ασθενείς υπό 
αντιϋπερτασική αγωγή φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση της ΑΠ απ’ 
ότι οι μη ελεγχόμενοι υπερτασικοί ασθενείς. Επίσης, περισσότερο ευαίσθητοι για 
αύξηση της ΑΠ μετά από λήψη ΜΣΑΦ εμφανίζονται οι ασθενείς υπό 
αντιϋπερτασική αγωγή με β-αναστολείς, συγκριτικά με αγγειοδιασταλτικά και 
διουρητικά. Τα υπερτασικά συμβάματα σε νορμοτασικούς ασθενείς φαίνεται να 
είναι ελάχιστα. Σχετικά με τη χρήση COX-2 εκλεκτικών αναστολέων σε ασθενείς με 
καρδιαγγειακή νόσο, γενικά υπάρχουν συσσωρευμένες ενδείξεις αυξημένου 
κινδύνου, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στον προγραμματισμό χορήγησής τους. 

Ηπατική βλάβη προκαλείται συχνότερα μετά από χορήγηση ασπιρίνης, 
κυρίως στα παιδιά (σύνδρομο Reye) και δικλοφενάκης στους ενήλικες. Η 
πιθανότητα τέτοιας βλάβης γενικά αυξάνεται σε λιποδιαλυτές μορφές και σε 
φάρμακα που σχετίζονται με τον εντεροηπατικό κύκλο.1 

Βλάβη του μυελού των οστών πιθανόν να εμφανιστεί με τη μορφή 
απλαστικής αναιμίας, συχνότερα μετά από χορήγηση φενυλβουταζόνης.1 

Για την ελαχιστοποίηση των ανωτέρω κινδύνων αναγκαία θεωρείται η 
προσεκτική αξιολόγηση και επιλογή των ασθενών, καθώς επίσης και η τιτλοποίηση 
των φαρμάκων, με έναρξη από τις μικρότερες συνιστώμενες δόσεις.3 Προσοχή 
απαιτείται και στην ηλικία του ασθενούς, γιατί η μεγαλύτερη συχνότητα νεφρικής 
και καρδιακής ανεπάρκειας από ΜΣΑΦ αφορά άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 75 
ετών. Ο κίνδυνος αιμορραγίας από το ΓΕΣ μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με σύγχρονη 
χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων. 

Αντενδείξεις χορήγησης ΜΣΑΦ αποτελούν ιστορικό αιμορραγίας από το 
ΓΕΣ (ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο), σύγχρονη χορήγηση στεροειδών, καθώς και 
μέση ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Σε ήπια νεφρική δυσλειτουργία η μείωση της 
δόσης και η χρήση ΜΣΑΦ με βραχύτερη ημιζωή πιθανόν να μειώσουν τον κίνδυνο 
νεφρικής ανεπάρκειας.  

 
ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΦΑΙΝΑΖΟΝΗΣ 
Τα φάρμακα αυτά είναι ασθενείς βάσεις ή ουσίες ουδέτερες, που 

εισχωρούν εύκολα στο ΚΝΣ και εξασφαλίζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε όλο το 
σώμα.1,25 Αποτελούν ασθενείς αναστολείς  των κυκλοοξυγενασών και αναστέλλουν 
τον πόνο και τον πυρετό, ασκώντας την κύρια δράση τους στο ΚΝΣ, χωρίς να είναι 
πλήρως καθορισμένοι οι μεσολαβητές που εμπλέκονται.3 Η διπυρόνη έχει κάποια 
αντισπασμωδική δράση. 

Οι μείζονες ενδείξεις χορήγησης ακεταμινοφαίνης είναι ορισμένες μορφές 
κεφαλαλγίας και ο πυρετός, κυρίως στα παιδιά. 

Η ακεταμινοφαίνη και τα παράγωγα της φαιναζόνης απορροφώνται στο 
λεπτό έντερο και μεταβολίζονται στο ήπαρ26. Η ημίσεια ζωή για την ακεταμινοφαίνη 
είναι 2 ώρες, για τη φαιναζόνη 5 έως 25 ώρες και για την προπυφαιναζόνη και τη 
διπυρόνη 2 έως 10 ώρες. Η αποβολή τους πραγματοποιείται μέσω νεφρικής 
απέκκρισης των μεταβολιτών τους, γεγονός που επιβραδύνεται σε ηπατική νόσο και 
μεγάλη ηλικία. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χορηγηθούν και παρεντερικά. 
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Η ακεταμινοφαίνη έχει 60 έως 90% βιοδιαθεσιμότητα, όταν λαμβάνεται 
από το στόμα, και η έναρξη δράσης της εμφανίζεται 15 έως 30 min μετά τη λήψη 
της. Η μέγιστη συγκέντρωσή της στο πλάσμα επιτυγχάνεται στα 40 έως 60min. Σε 
ποσοστό 10% μεταβολίζεται σε έναν ενεργό τοξικό μεταβολίτη, που φυσιολογικά 
αδρανοποιείται από τη γλουταθειόνη. Επί ανεπάρκειας των αποθηκών 
γλουταθειόνης μπορεί να προκληθεί σοβαρή ηπατική βλάβη. Λόγω επομένως αυτής 
της δοσοεξαρτώμενης ηπατοτοξικότητας, η ακεταμινοφαίνη εμφανίζει φαινόμενο 
οροφής ως προς την αναλγησία.4 Η τυπική δοσολογία είναι 500 έως 1000 mg κάθε 4 
έως 6 ώρες, με μέγιστη δόση 4 gr/ημέρα. Η ακεταμινοφαίνη είναι διαθέσιμη σε 
μορφές για εντερική και παρεντερική χορήγηση και χρησιμοποιείται ως αναλγητικό 
ευρέως και σε συνδυασμό με ασθενή οπιοειδή, με βελτιωμένη αναλγητική 
αποτελεσματικότητα27. Ενώ η δόση 1000mg ακεταμινοφαίνης είναι σημαντικά 
λιγότερο αποτελεσματική απ’ ότι 10mg μορφίνης ΙΜ, ο συνδυασμός 600 ή 650 mg 
ακεταμινοφαίνης με κωδεΐνη ή δεξτροπροποξυφαίνη χαμηλώνει τον ΝΝΤ του 
συνδυασμού, σε επίπεδα παρόμοια μ’ αυτά των 10 mg ενδομυικής μορφίνης. 

Ασφάλεια κατά την οξεία και χρόνια χρήση.1,4 Ιδιαίτερη προσοχή και 
σημαντική μείωση της δόσης της ακεταμινοφαίνης απαιτείται σε ασθενείς με 
υποκείμενη ηπατική νόσο ή σε χρήστες αλκοόλ περισσότερου των τριών 
ποτών/ημέρα. Εκτός από την ηπατική βλάβη, η μακροχρόνια χορήγηση 
ακεταμινοφαίνης μπορεί να προκαλέσει νεφροπάθεια ή όγκους στο ουροποιητικό. 

Η ακεταμινοφαίνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παράταση του INR σε 
ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή με βαρφαρίνη και μάλιστα δοσοεξαρτώμενη.28 

Η φαιναζόνη και τα παράγωγά της μπορεί να προκαλέσουν συχνά ήπιες 
αλλεργικές δερματικές, καθώς και ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις. Σπάνια οι 
δερματικές αντιδράσεις είναι σοβαρές. Ο κίνδυνος ακοκκιοκυτταραιμίας, αν και 
χαμηλός, είναι υπαρκτός (1:100.000 εβδομαδιαίες περιόδους θεραπείας) για τη 
διπυρόνη. Επίσης, περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν επεισόδια καταπληξίας, 
όπως και με τα ΜΣΑΦ. 
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ΟΠΙΟΕΙΔΗ 
Λαμπροποφλου Αικατερίνη, Αναιςθηςιολόγοσ 
 
ΕΙΑΓΩΓΗ 
   Τα οπιοειδι προζρχονται από τον αποξθραμζνο οπό (χυμόσ φυτοφ), ο οποίοσ ςυλλζγεται με 
εντομζσ από τισ άωρεσ κωδίεσ του φυτοφ μικων θ υπνοφόροσ (papaver somniferum). Ήδθ από το 
19731 άρχιςε να γίνεται αντιλθπτι θ ςτενι ςχζςθ δομισ-δραςτικότθτασ των οπιοειδϊν, που  
κακοδθγεί ςτο ςυμπζραςμα τθσ αναγνϊριςθσ ειδικϊν κζςεων ι υποδοχζων για αυτά τα φάρμακα. 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλθ ζρευνα θ οποία ζχει επιδοκεί ςτθν ταυτοποίθςθ, 
χαρακτθριςμό και πρόςφατα ςτθν κλωνοποίθςθ και το μοριακό χαρακτθριςμό και ςυςχζτιςθ τουσ 
με τθ δράςθ των οπιοειδϊν. 
   Τα οπιοειδι ταξινομοφνται ανάλογα με τον τρόπο παραςκευισ τουσ:  

1. Στα φυςικά αλκαλοειδή του οπίου (μορφίνθ, κθβαίνθ, παπαβερίνθ, νοςκαπίνθ) 
2. Στα ημιςυνθετικά αλκαλοειδή που προκφπτουν μετά από ςχετικά απλι τροποποίθςθ του 

μορίου τθσ μορφίνθσ όπωσ θ κωδείνθ. Άλλα θμιςυνκετικά αλκαλοειδι είναι: θ θρωίνθ, θ 
υδρομορφόνθ, θ οξυκωδόνθ, υδροκωδόνθ, διυδροκωδεϊνθ, βουπρενορφίνθ, ναλμπουφίνθ.   

3. Τα ςυνθετικά οπιοειδή: περιλαμβάνονται τα παράγωγα τθσ φενυλπιπεριδίνθσ (φεντανφλθ, 
ςουφεντανίλθ, αλφεντανίλθ, ρεμιφεντανίλθ, μεπεριδίνθ), τα παράγωγα τθσ 
διφενυλεπτάλθσ (μεκαδόνθ, προποξυφαίνθ), τα παράγωγα τθσ μορφινάνθσ 
(λεβορφανόλθ), τα παράγωγα τθσ βενηομορφάνθσ (πενταηοκίνθ). 

4. Νεότερα ςυνθετικά οπιοειδή, τα οποία ζχουν επίςθσ αναλγθτικι δράςθ μθ-οπιοειδοφσ, 
όπωσ θ τραμαδόλθ, ταπενταδόλθ. 

5. Ανταγωνιςτζσ: Ναλοξόνθ, ναλτρεξόνθ. 
 
ΕΝΔΟΡΦΙΝΕ: ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΠΕΠΣΙΔΙΑ 
   Η φπαρξθ αυςτθρισ ςχζςθσ μεταξφ δομισ-δραςτικότθτασ των οπιοειδϊν, ακολουκοφμενθ από 
τθν ανακάλυψθ των ειδικϊν υποδοχζων, κατζδειξε ςαφϊσ τθν παρουςία ενδογενϊν ουςιϊν 
(ligands) για τισ κζςεισ αυτζσ. Η ζρευνα γφρω από τθν φπαρξθ αυτϊν των ενδογενϊν ουςιϊν, 
οδιγθςε ςτθν ανακάλυψθ των πεπτιδίων των οπιοειδϊν2. 
   Τα ενδογενι πεπτίδια των οπιοειδϊν γενικά, ταξινομοφνται ςφμφωνα με τα πρόδρομα πεπτίδια 
από τα οποία προζρχονται. Για τα κθλαςτικά ζχουν βρεκεί 4 πρόδρομα πεπτίδια: θ 
προοπιομελανοκορτίνθ(proopiomelanocortin),θ προεγκεφαλίνθ (proenkefalin), θ 
προδυνορφίνθ(prodynorphin) και θ προνοςιςεπτίνθ-ορφανίνθ (pronociceptin/orthanin FQ 
(N/OFQ). Η ςφνκεςθ των πρόδρομων πεπτιδίων πραγματοποιείται ςτον πυρινα των νευρικϊν 
κυττάρων. Στθ ςυνζχεια μεταφζρονται κατά μικοσ των νευραξόνων ςτισ νευρικζσ απολιξεισ, όπου 
διαςπϊνται από ειδικζσ πρωτεάςεσ ςτα ενεργά πεπτίδια και αποκθκεφονται ςε κυςτίδια 
αναμζνοντασ τθν απελευκζρωςι τουσ. 
   Η ανακάλυψθ αυτϊν των ανεξάρτθτων πρόδρομων ουςιϊν πιςτοποιεί τθ διαφοροποίθςθ 
κακενόσ ενδογενοφσ οπιοειδοφσ από τα υπόλοιπα. Η β-ενδορφίνθ είναι  ζνα 31-αμινοξφ-πεπτίδιο 
το οποίο εκδθλϊνει ιςχυρι δραςτθριότθτα ωσ οπιοειδζσ. Αυτό όμωσ που το κάνει μοναδικό είναι 
θ εντόπιςθ του ςτθν υπόφυςθ κακϊσ και το γεγονόσ ότι παράγεται από τθν ίδια πρόδρομθ 
πρωτεΐνθ (β-lipotropin), θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν παραγωγι τθσ ACTH κακϊσ και άλλων 
ορμονϊν. Η β-ενδορφίνθ παράγεται και απελευκερϊνεται μαηί με τθν ACTH ωσ μζροσ τθσ 
γενικότερθσ αντίδραςθσ ςτο stress3.   
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ΤΠΟΔΟΧΕΙ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ–ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΔΡΑΗ 
   Οι υποδοχείσ των οπιοειδϊν ανικουν ςτθν ομάδα  GPCRs υποδοχζων (των ςυνδεδεμζνων με τθν 
G πρωτεΐνθ υποδοχζων). Υποςτθρίηεται μάλιςτα ότι θ G πρωτεΐνθ ςυνδζεται με τθν τρίτθ 
ενδοκυττάρια αγκφλθ των υποδοχζων των οπιοειδϊν.  
   Οι υποδοχείσ των οπιοειδϊν διακρίνονται ςε τζςςερισ κφριουσ τφπουσ: μ, κ, δ, N/OFQ  και 

κακζνασ από αυτοφσ μπορεί να διαιρεκεί ςε τουλάχιςτον άλλουσ δφο επιπλζον υπότυπουσ με 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά και ειδικζσ κζςεισ ςφνδεςθσ για τον  κακζνα (Πιν.1). Η ζρευνα 

ςιμερα κατευκφνεται ςτθν ανακάλυψθ νζων υποδοχζων που να εξθγοφν κάποιεσ δράςεισ των 

ενδογενϊν οπιοειδϊν οι οποίεσ δεν εμπίπτουν ςε αυτζσ που αναμζνονται από τθν επίδραςθ ςτουσ 

ιδθ γνωςτοφσ υποδοχείσ4,5,6. Ζνασ τζτοιοσ υποδοχζασ ο οποίοσ ζχει ταυτοποιθκεί είναι ο η-

υποδοχζασ, o oποίοσ ανικει ςτουσ ρυκμιςτζσ αυξθτικϊν παραγόντων των κυττάρων και πάνω ςτον 

οποίο δρα το ενδογενζσ οπιοειδζσ met-enkephalin. Σιμερα αναφζρεται ςυχνότερα ωσ ΟGFr 

(opioid growth factor receptor) υποδοχζασ7,8. Ζνασ άλλοσ υποδοχζασ ο οποίοσ ανακαλφφκθκε 

εξαιτίασ των επιπλζον δράςεων από τισ μζχρι τϊρα γνωςτζσ τθσ β-ενδορφίνθσ ςτουσ γνωςτοφσ 

υποδοχείσ, είναι ο ε-υποδοχζασ9,10. Διζγερςθ του ε-υποδοχζα ςυνεπάγεται ιςχυρι αναλγθςία και 

απελευκζρωςθ τθσ met-enkephalin. Σιμερα υπάρχουν διακζςιμοι αγωνιςτζσ του ε-υποδοχζα11,12, 

ενϊ θ βουπρενορφίνθ φαίνεται ότι δρα ωσ ανταγωνιςτισ του. 

   Οι υποδοχείσ των οπιοειδϊν βρίςκονται ςυνδεδεμζνοι με τισ ευαίςκθτεσ ςτθν τοξίνθ του 

κοκκφτθ G-πρωτεΐνεσ και κυρίωσ με τισ  Gi/o (οι οποίεσ ςυςχετίηονται με αναςταλτικι δράςθ), αν 

και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εκδθλϊνεται και κάποια διεγερτικι δραςτθριότθτα13,14. 

Δρουν μζςω μείωςθσ του κυκλικοφ AMP μπλοκάροντασ τθν αδενυλ-κυκλάςθ, το οποίο ςτθ 

ςυνζχεια ςυνεπάγεται τθν τροποποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ιόντων Κ+ 15. Επίςθσ μζςω τθσ 

δράςθσ των G-πρωτεϊνϊν προκαλείται αφξθςθ τθσ ενδοκυττάριασ ςυγκζντρωςθσ Ca++  μζςω 

διζγερςθσ τθσ μεμβρανικισ φωςφολιπάςθσ C και αρικμοφ  κιναςϊν. Η ενεργοποίθςθ των ιόντων 

Κ+   προκαλεί υπερπόλωςθ τθσ κυταρικισ μεμβράνθσ, ενϊ θ καταςτολι του ρεφματοσ των ιόντων 

Ca++ ίςωσ είναι ο μθχανιςμόσ μζςω του οποίου ςυμβαίνει θ αναςτολι τθσ μεταβίβαςθσ του 

πόνου. 

     Τα οπιοειδι ταξινομοφνται ωσ αμιγείσ αγωνιςτζσ οι οποίοι διακρίνονται ςε πλιρεισ αγωνιςτζσ 

(full agonist) και μερικοί αγωνιςτζσ (partial agonist), ωσ ανταγωνιςτζσ (antagonist) και με μικτι 

δράςθ αγωνιςτι-ανταγωνιςτι (mixed agonist-antagonist)*Πιν.2]. Οι πλιρεισ αγωνιςτζσ 

χαρακτθρίηονται ωσ high efficacy ι  strong υποδοχείσ των οπιοειδϊν, διότι χρειάηονται να 

καταλάβουν μικρό ποςοςτό (10%-20%) των διακζςιμων υποδοχζων, για να εκδθλϊςουν τθν 

μζγιςτθ φαρμακευτικι δράςθ. Αντίκετα ςτουσ μερικοφσ υποδοχείσ απαιτείται κατάλθψθ του 75%-

100% των υποδοχζων  για να εκδθλωκεί το μζγιςτο αποτζλεςμα. Οι τελευταίοι μολονότι 

εμφανίηουν αποτζλεςμα αγωνιςτι, ταυτόχρονα μπορεί να ςυναγωνίηονται ι ακόμα και να 

αντικακιςτοφν του πλιρεισ αγωνιςτζσ από τισ κζςεισ ςφνδεςισ τουσ, μειϊνοντασ ζτςι τθ βιολογικι 

δράςθ του πλιρουσ αγωνιςτι. Η φπαρξθ πολλϊν διαφορετικϊν τφπων υποδοχζων επιτρζπει ςε 

οριςμζνα οπιοειδι να ςυμπεριφζρονται ωσ αγωνιςτζσ ςε κάποιουσ υποδοχείσ και ανταγωνιςτζσ ςε 

κάποιουσ άλλουσ (mixed agonist-antagonist).    

ΠΙΝΑΚΑ 1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Met-enkephalin
http://en.wikipedia.org/wiki/Met-enkephalin
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Τποδοχζασ  Εντόπιςη Δράςη 

 (δ) 
 

δ1, δ2 
 Εγκζφαλοσ 

o πυρινασ τθσ 
γζφυρασ  

o αμυγδαλοειδισ 
πυρινασ 

o οςφρθτικόσ 
βολβόσ 

o εν τω βάκει φλοιόσ  

 αναλγθςία 
 αντικατακλιπτικ

ι δράςθ  
 φυςικι 

εξάρτθςθ 

 (κ) 
 

κ1, κ2, 
κ3 

 Εγκζφαλοσ 
o υποκάλαμοσ 
o περί τον υδραγωγό 

του Sylvious  φαιά 
ουςία 

o Ταινιοειδισ 
πυρινασ 

 Νωτιαίοσ Μυελόσ 
o ηελετινϊδθ ουςία 

 νωτιαία 
αναλγθςία  

 καταςτολι 
 μφςθ 
 αναςτολι τθσ 

απελευκζρωςθ
σ ADH 

 ευφορία 
 δυςφορία  
 αναπνευςτικι 

καταςτολι  

 (μ) 
 

μ1, μ2, 
μ3 

 Εγκζφαλοσ 
o Φλοιόσ (laminae III 

and IV)  
o κάλαμοσ 
o περι τον υδραγωγό 

του Sylvious φαιά 
ουςία 

 νωτιαίοσ μυελόσ 
o ηελατινϊδθσ ουςία 

 γαςτρεντερικό ςωλινα 

μ1:  

 υπερνωτιαία 
αναλγθςία 

 φυςικι 
εξάρτθςθ 

μ2: 

 αναπνευςτικι 
καταςτολι 

 μφςθ 
 ευφορία 
 μείωςθ τθσ 

κινθτικότθτασ 
του ΓΕΣ 

 φυςικι 
εξάρτθςθ 

μ3: 

 ;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Opioid_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Kappa_Opioid_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Antidiuretic_hormone
http://en.wikipedia.org/wiki/Mu_Opioid_receptor
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(Υποδοχζασ 
τθσ   
Νοςιςεπτίνθ
σ) 
 

  Εγκζφαλοσ 
o φλοιόσ 
o αμυγδαλοειδισ 

πυρινασ 
o ιππόκαμποσ 
o διαφραγματικόσ 

πυρινασ 
o θνία του 

εγκεφάλου 
o υποκάλαμοσ 

 Νωτιαίοσ Μυελόσ 

 ανθςυχία  
 κατάκλιψθ  
 αφξθςθ τθσ 

όρεξθσ  
 ανάπτυξθ 

αντοχισ ςτουσ 
μ-υποδοχείσ 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Τποδοχείσ των οπιοειδών 

 μ  
 

δ κ 

Ενδογενή Οπιοειδή       

Ενκεφαλίνεσ Αγωνιςτισ Αγωνιςτισ   

Β-ενδορφίνθ   Αγωνιςτισ Αγωνιςτισ   

Δυνορφίνθ Αςκενισ Αγωνιςτισ   Αγωνιςτισ 

Αγωνιςτζσ       

Κωδεϊνθ Αςκενισ Αγωνιςτισ Αςκενισ Αγωνιςτισ   

Ετορφίνθ Αγωνιςτισ Αγωνιςτισ Αγωνιςτισ 

Φεντανφλθ Αγωνιςτισ     

Μεπεριδίνθ  Αγωνιςτισ     

Μεκαδόνθ Αγωνιςτισ     

Μορφίνθ Αγωνιςτισ Αςκενισ Αγωνιςτισ   

Αγωνιςτζσ- 
Ανταγωνιςτζσ 

      

Βουπρενορφίνθ Μερικόσ Αγωνιςτισ   Ανταγωνιςτισ  

Ντεηοςίνθ Μερικόσ Αγωνιςτισ Αγωνιςτισ   

Ναλμπουφίνθ Ανταγωνιςτισ   Αγωνιςτισ 

Πενταηοκίνθ Ανταγωνιςτισ ι 
Μερικόσ Αγωνιςτισ 

  Αγωνιςτισ 

Ανταγωνιςτζσ   
 

 
 

 
 

 Ναλοξόνθ Ανταγωνιςτισ Αςκενισ Ανταγωνιςτισ Ανταγωνιςτισ 

Ναλτρεξόνθ Ανταγωνιςτισ Αςκενισ Ανταγωνιςτισ Ανταγωνιςτισ 

            

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ΣΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΘΕΝΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

Κωδεϊνη 
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   Η κωδεϊνθ είναι ζνα από τα κφρια αλκαλοειδι που βρίςκονται ςτο φυςικό όπιο. Επειδι οι 

δράςεισ τθσ κωδεϊνθσ είναι  αςκενζςτερεσ από αυτζσ τθσ μορφίνθσ, θ κωδεϊνθ είναι λιγότερο 

πικανόν να προκαλζςει ναυτία, ζμετο ι δυςκοιλιότθτα. Η κωδεϊνθ ζχει μειωμζνθ καταςταλτικι 

δράςθ και ςε αυξθμζνεσ δόςεισ μπορεί να προκαλζςει ακόμα και διζγερςθ. Η κωδεϊνθ ζχει ζνα 

ενδιάμεςο ναρκωτικό αναλγθτικό αποτζλεςμα το οποίο ακόμα και ςε υψθλζσ δόςεισ δεν προκαλεί 

αναπνευςτικι καταςτολι. Η απομεκυλίωςθ τθ κωδεϊνθσ  παράγει είτε μορφίνθ είτε νορ-κωδεϊνθ. 

Ζχει αποδειχκεί ότι θ αναλγθτικι δράςθ τθσ κωδεϊνθσ οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθν παραγωγι 

μορφίνθσ κατά τθν διάρκεια τθσ αποδόμθςθσ.  

   Η κωδεϊνθ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ιπιου-μζτριου πόνου. Συνικωσ 

υπάρχει ςε ςυνδυαςμό με παρακεταμόλθ. Μολονότι υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτθ 

βιοδιακεςιμότθτα, ο χρόνοσ θμίςειασ ηωισ τθσ ςτο πλάςμα κυμαίνεται από 2-4 ϊρεσ. Η 

αποτελεςματικότθτα τθσ κωδεϊνθσ περιορίηεται  από τθν αυξθμζνθ πικανότθτα ανεπικφμθτων 

ενεργειϊν ςε δόςεισ πάνω από 1.5mg/kg.  

  H διυδροκωδεϊνθ είναι αναλγθτικό ανάλογο τθσ κωδεϊνθσ. Στθν Αμερικι υπάρχει διακζςιμο μόνο 

ςε ςυνδυαςμό με παρακεταμόλθ ι αςπιρίνθ.  

 

Σραμαδόλη (Σramadol)  

   H τραμαδόλθ είναι ςυνκετικό ανάλογο τθσ κωδεΐνθσ. Εμποδίηει τθν επαναπρόςλθψθ τθσ νορ-

επινεφρίνθσ και τθσ ςεροτονίνθσ, ενϊ ταυτόχρονα εμφανίηει δράςθ ςτουσ κεντρικοφσ υποδοχείσ 

των οπιοειδϊν. Μάλιςτα ο πρϊτοσ μθχανιςμόσ δράςθσ φαίνεται να είναι τουλάχιςτον κατά 70% 

υπεφκυνοσ για τθν αναλγθτικι τθσ δράςθ16. Ο Gillen και οι ςυνεργάτεσ17 του υποςτθρίηουν ότι 

ζνασ από τουσ μεταβολίτεσ τθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν δράςθ τθσ τραμαδόλθσ ςτουσ μ-

υποδοχείσ.    H τραμαδόλθ απορροφάται γριγορα και εκτεταμζνα φςτερα από τθν του ςτόματοσ 

χοριγθςθ, ενϊ ο μεταβολιςμόσ τθσ γίνεται ςτο ιπαρ. Διατίκεται ςε ςταγόνεσ, κάψουλεσ, διςκία 

βραδείασ απορρόφθςθσ, υπόκετα και ςε διάλυμα για ενδοφλζβια, ενδομυικι χριςθ. Η τραμαδόλθ 

ακολουκεί γριγορθ ανακατανομι ςτο ςϊμα και ςυνδζεται με πρωτείνεσ ςε ποςοςτό 20%18. Σε 

αςκενείσ με μζτριο μετεγχειρθτικό πόνο, θ ενδοφλζβια τραμαδόλθ ζχει ιςοδφναμθ 

αποτελεςματικότθτα με τθν μεπεριδίνθ και τθν μορφίνθ. Όταν χορθγείται από το ςτόμα θ 

αναλγθτικι τθσ ιςχφ είναι ιςοδφναμθ με αυτισ τθσ κωδείνθσ. Προκαλεί δυςκοιλιότθτα και 

εξάρτθςθ ςε ποςοςτό μικρότερο από ιςοδφναμεσ δόςεισ ιςχυρϊν οπιοειδϊν.  

 

Σαπενταδόλη (Tapentadol 3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylprop phenol) 

   H ταπενταδόλθ είναι ζνα νζο κεντρικϊσ δρϊν αναλγθτικό το οποίο ςε ςχζςθ με τα κλαςςικά 

οπιοειδι ζχει δφο μθχανιςμοφσ δράςθσ: αγωνιςτισ των μ-υποδοχζων και αναςτολζασ τθσ 

επαναπρόςλθψθσ τθσ νορεπινεφρίνθσ, ενϊ θ επαναπρόςλθψθ τθσ ςεροτονίνθσ αναςτζλλεται ςε 

πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ του φαρμάκου19. Η ταπενταδόλθ βρζκθκε αποτελεςματικι ςε πλικοσ 

προκλινικϊν μοντζλων οξζοσ πόνου, διακζτοντασ επιπλζον ζνα προφίλ που χαρακτθρίηεται από 

μειωμζνθ επίπτωςθ ανεπικφμθτων ενεργειϊν (ναυτίασ, εμζτου)20. Από πειράματα ςε ηϊα ο 

μθχανιςμόσ αναςτολισ τθσ επαναπρόςλθψθσ τθσ νορεπινεφρίνθσ, αποτελεί τθ φαρμακολογικι 

εξιγθςθ του μθχανιςμοφ βάςθ του οποίου θ ταπενταδόλθ φαίνεται να ςυςχετίηεται ςε μικρότερο 
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βακμό με φαινόμενα ανοχισ και καλφτερθ ανταπόκριςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αλλοδυνίασ και 

του νευροπακθτικοφ πόνου γενικότερα, ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ αγωνιςτζσ των μ-

υποδοχζων21. Αυτό το νζο φάρμακο για τθν ανακοφφιςθ του μζτριου ζωσ ςοβαροφ οξζοσ πόνου 

ςε αςκενείσ 18 ετϊν και άνω διατίκεται  ςτο Εξωτερικό ςε διςκία άμεςθσ αποδζςμευςθσ των 

50mg, 75mg,100mg.  

 

ΙΧΤΡΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

Μορφίνη 

   Η μορφίνθ είναι το Standard με το οποίο μετρϊνται τα περιςςότερα αναλγθτικά, ενϊ τα 

περιςςότερα ναρκωτικά ςυμπεριφζρονται με παρόμοιο τρόπο. Η μζγιςτθ δράςθ τθσ μορφίνθσ 

αςκείται ςτο ΚΝΣ και αυτό προκφπτει από ζνα μείγμα διεγερτικϊν και καταςταλτικϊν δράςεων. Αν 

και θ καταςτολι του ΚΝΣ ςυνικωσ επικρατεί, θ μορφίνθ δεν είναι αντιςπαςμωδικό. Η 

καταςταλτικι τθσ δράςθ ςτον εγκζφαλο ελαττϊνει τθ δυνατότθτα του αςκενοφσ για ςυγκζντρωςθ 

επιδεινϊνοντασ τθν νοθτικι και φυςικι απόδοςθ. Φυςιολογικοί φόβοι και προκαταλιψεισ 

εξαφανίηονται. Αυτό δίνει μια κατάςταςθ ευφορίασ ςτον αςκενι. Ποικίλα προμθκικά κζντρα 

επθρεάηονται. Το αναπνευςτικό κζντρο καταςτζλλεται και γίνεται λιγότερο ευαίςκθτο ςε 

ερεκίςματα  του CO2, οδθγϊντασ ςε αναπνευςτικι καταςτολι ςε περιπτϊςεισ υπερδοςολογίασ. Το 

κζντρο του βιχα επίςθσ καταςτζλλεται. Αντικζτωσ θ ηϊνθ χθμειουποδοχζων του εμζτου και του 

παραςυμπακθτικοφ τμιματοσ των οφκαλμοκινθτικϊν πυρινων υπερερεκίηονται. Αυτό οδθγεί ςε 

ναυτία ςε πάνω από 50% των περιπατθτικϊν αςκενϊν, με εμετό ςε περίπου 15%. Οι κόρεσ των 

ματιϊν είναι ςυςπαςμζνεσ (μφςθ), λόγω τθσ επίδραςθσ ςτον οφκαλμοκινθτικό πυρινα. Σε 

περιπτϊςεισ υπερδοςολογίασ  ςτθ μορφίνθ, οι κόρεσ μπορεί να ζχουν μζγεκοσ κεφαλισ 

καρφίτςασ.  

   Οι αναλγθτικζσ δόςεισ τθσ μορφίνθσ προκαλοφν δυςκοιλιότθτα λόγω ελάττωςθσ τθσ 

γαςτρεντερικισ ζκκριςθσ και κινθτικότθτασ. Η μορφίνθ μπορεί να προκαλζςει κατακράτθςθ 

οφρων, αυξάνοντασ των τόνο των λείων μυϊκϊν ινϊν του ουροποιθτικοφ και αντιδιουρθτικι 

δράςθ, διότι διεγείρει τθν απελευκζρωςθ τθσ αντιδιουρθτικισ ορμόνθσ (ADH) από τθν υπόφυςθ. 

   Η μορφίνθ προκαλεί εγκεφαλικι αγγειοδιαςτολι θ οποία φαίνεται να είναι αποτζλεςμα τθσ 

αναπνευςτικισ καταςτολισ. Αυτό οδθγεί ςε μια αφξθςθ τθσ ενδοκράνιασ πίεςθσ και τθσ πίεςθσ του 

ΕΝΥ. Υψθλζσ δόςεισ μορφίνθσ μπορεί να οδθγιςουν ςε ςπαςμοφσ και ερεκιςμό του 

πνευμονογαςτρικοφ (υπόταςθ και βραδυκαρδία) επιπροςκζτωσ τθσ προαναφερκείςασ 

αναπνευςτικισ καταςτολισ. 

  Η μορφίνθ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε αςκενι με ςοβαρι θπατικι ι νεφρικι πάκθςθ, 

εκτόσ αν θ δόςθ είναι μειοφμενθ ι τιτλοποιθμζνθ.  

   Οι αςκενείσ που λαμβάνουν μορφίνθ τακτικά, ευρίςκονται ςε κίνδυνο για εκιςμό. Σε 

ςυναιςκθματικά αςτακείσ αςκενείσ ο εκιςμόσ μπορεί να αναπτυχκεί ςε 10 θμζρεσ. Στον πιο 

ςυναιςκθματικά ςτακερό αςκενι ο εκιςμόσ μπορεί να χρειαςτεί περί τισ 25 μζρεσ για να 

εγκαταςτακεί. Όταν ζχει εγκαταςτακεί ο εκιςμόσ, θ ςτζρθςθ τθσ μορφίνθσ προκαλεί ςτερθτικό 

ςφνδρομο μζςα ςε 15-20 ϊρεσ με αιχμι ςτισ 2 με 3 μζρεσ και φφεςθ ςε 10-14 μζρεσ. Αυτό το 

ςφνδρομο μπορεί να βελτιωκεί ςχεδόν άμεςα, με τθν χοριγθςθ ναρκωτικϊν ανταγωνιςτϊν. Τα 
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ςυμπτϊματα ςτζρθςθσ κυμαίνονται από καταςτολι ζωσ παραλιρθμα και μπορεί να 

περιλαμβάνουν, χαςμουρθτό, δακρφρροια, εφίδρωςθ, διαςτολι κόρθσ, ανορεξία, ευερεκιςτότθτα, 

τρόμοσ, ναυτία, κοιλιακζσ κράμπεσ, ταχυκαρδία και αυξθμζνθ αρτθριακι πίεςθ. 

   Η κφρια χριςθ τθσ μορφίνθσ ςυνεχίηει να είναι ο ζλεγχοσ του μζτριου ζωσ ςοβαροφ πόνου. Αν 

και θ μορφίνθ απορροφάται από το ςτόμα, περίπου μόνο τα 2/3 τθσ δόςθσ φκάνει ςτθ 

ςυςτθματικι κυκλοφορία. Η από του ςτόματοσ χοριγθςθ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τον ζλεγχο 

του χρόνιου καρκινικοφ πόνου, με ςυνιςτϊμενθ δόςθ ζναρξθσ τα 10-30 mg. Οι δόςεισ κα πρζπει 

να αυξάνονται βακμιαία, με ρυκμό αφξθςθσ 30-50%. Οι αςκενείσ κα πρζπει να τιτλοποιοφνται με 

άμεςθσ απελευκζρωςθσ μορφίνθ (χάπια ι υδατικό διάλυμα μορφίνθσ) και αφοφ 

ςτακεροποιθκοφν και βρεκεί θ ςυνολικι θμεριςια ποςότθτα, να μετατρζπεται ςε ιςοδφναμθ 

δόςθ μορφίνθσ βραδείασ απελευκζρωςθσ και να χορθγείται διαιρεμζνθ ςε δόςεισ ανά 8ωρο ι 

12ωρο. Τα βραδείασ απελευκζρωςθσ χάπια μορφίνθσ, αποτελοφν μια αςφαλι και αποτελεςματικι 

οδό χοριγθςθσ ςυνεχοφσ αναλγθςίασ με τθν ανά 8ωρο ι 12ωρο χοριγθςι τουσ. Παρόλα αυτά 

επειδι το επίπεδο του πόνου ςτον καρκινοπακι είναι μεταβαλλόμενο κα πρζπει να γίνεται 

ςυνδυαςμόσ μορφίνθσ βραδείασ απελευκζρωςθσ και επιπλζον δόςεων μορφίνθσ άμεςθσ 

απελευκζρωςθσ.   Η επιπλζον δόςθ μορφίνθσ (rescue dose) κα πρζπει να είναι το1/6 τθσ 

θμεριςιασ δόςθσ μορφίνθσ.  Εάν ο αςκενισ δεν μπορεί να πάρει τθν μορφίνθ από το ςτόμα θ 

ζναρξθ τθσ παρεντερικισ δόςθσ είναι  0,1-0,25mg/kg. Η διάρκεια δράςθσ τθσ μορφίνθσ με τθν 

κατάλλθλθ δόςθ ζχει υπολογιςτεί ότι είναι 5,4 ϊρεσ ςτον μζτριο πόνο και 4,6 ϊρεσ ςτον δριμφ 

πόνο. Στο ςοβαρό χρόνιο πόνο, οι από του ςτόματοσ δόςεισ των 100-150 mg κάκε 4 ϊρεσ, είναι 

αυτζσ που ςυχνότερα δίδονται. 

 

Φεντανφλη 

   Η  φεντανφλθ είναι ςυνκετικό παράγωγο τθσ φενυλπιπεριδίνθσ (phenyl piperidine) θ οποία 

δομικά ςχετίηεται με τθ μεπεριδίνθ. Ωσ αναλγθτικό, ςε μοριακι βάςθ, θ φεντανφλθ είναι 75-125 

φορζσ ιςχυρότερο από τθ μορφίνθ. Μεταβολίηεται αποκλειςτικά με Ν-demethylation, παράγοντασ 

norfentanyl δομικά ανάλογο με τθ normeperidine. Ζχει μικρι διάρκεια δράςθσ, 30-60 min μετά 

από μια ενδοφλζβια δόςθ 100γ, κυρίωσ λόγω του μεγάλου όγκου κατανομισ, επανακατανομισ και 

πρόςλθψθσ από το λιπϊδθ ιςτό. Είναι διακζςιμθ για ενδοφλζβια, διαδερμικι, διαβλεννογόνια 

χοριγθςθ. Η ενδοφλζβια φεντανφλθ είναι μικρισ διάρκειασ δράςθσ ςε ςτακερζσ καταςτάςεισ, από 

τθ ςτιγμι που ο χρόνοσ θμίςειασ ηωισ κακορίηεται πρωτίςτωσ από τθν ανακατανομι του 

φαρμάκου. Εξαιτίασ του μικροφ μοριακοφ βάρουσ και τθσ μεγάλθσ λιποφιλικότθτασ θ φεντανφλθ 

είναι ιδανικι για διαδερμικι χοριγθςθ (TDS-F)22. H φπαρξθ πζντε δαφορετικϊν μεγεκϊν 

διαδερμικϊν επικεμάτων (patches) των 12.5, 25, 50, 75 ι 100μg/h προςφζρει μεγάλθ ευελιξία 

τιτλοποίθςθσ. Σε αντίκεςθ με τθν ενδοφλζβια μορφι θ διαδερμικι χοριγθςθ δεν προςφζρεται για 

γριγορθ τιτλοποίθςθ του φαρμάκου. Η διαδερμικι χοριγθςθ23 κα πρζπει να επιλζγεται για 

αςκενείσ με ςχετικά ςτακερό προφίλ ζνταςθσ του πόνου, χωρίσ ςυχνά επειςόδια παροξυςμικοφ 

πόνου. Οι ςυνθκζςτερεσ ανεπικφμθτεσ24 ενζργειεσ αφοροφν τθν εκδιλωςθ ναυτίασ, ιπια 

καταςτολι, τοπικόσ ερεκιςμόσ του δζρματοσ. Σε περιπτϊςεισ παροξυςμικοφ πόνου υπάρχουν 
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διακζςιμα ςκευάςματα φεντανφλθσ για διαβλεννογόνια ι ενδορινικι χοριγθςθ τθσ, που 

εξαςφαλίηουν αναλγθςία ςε λίγα λεπτά.  

 

Βουπρενορφίνη 

   Η βουπρενορφίνθ είναι ζνα  κεντρικϊσ δρϊν οπιοειδζσ, το οποίο δρα ωσ μερικόσ αγωνιςτισ των 

μ-υποδοχζων και ωσ ανταγωνιςτισ των κ-υποδοχζων25. Αποδεςμεφεται αργά από τουσ μ-

υποδοχείσ με αποτζλεςμα αργι ζναρξθ δράςθσ αλλά και ςχετικά μακρά αναλγθςία. Σχετικά με τισ 

φαρμακοκινθτικζσ τθσ ιδιότθτεσ θ καμπφλθ δόςθσ-αποτελζςματοσ παρουςιάηει γραμμικι μορφι 

χωρίσ τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου «οροφισ». Ο λόγοσ τθσ αναλγθτικισ ιςχφοσ τθσ μορφίνθσ/ 

βουπρενορφίνθσ υπολογίηεται  ςε 1:110-1:115 26.  

   Συνχορθγοφμενθ με τθ μορφίνθ εμφανίηει ακροιςτικι και υπερακροιςτικι δράςθ, γεγονόσ που 

υποςτθρίηει ότι θ βουπρενορφίνθ ςε κλινικζσ δόςεισ ςυμπεριφζρεται ωσ πλιρθσ μ-αγωνιςτισ. Η 

αναπνευςτικι καταςτολι εμφανίηεται ςε μικρότερο ποςοςτό και δεν προκαλεί ανοςοκαταςτολι. 

Τα φαινόμενα «αποςτζρθςθσ» δεν μποροφν να αποκλειςτοφν, αλλά ςυνικωσ είναι θπιότερα ςε 

ςχζςθ με αυτά που εκδθλϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ με μορφίνθ ι φεντανφλθ. 

Μερικά οπιοειδι προκαλοφν υπεραλγθςία ακόμα και μετά από ςφντομθ ζκκεςθ ςε αυτά. Η 

βουπρενορφίνθ αντίκετα εκδθλϊνει μια «αντιυπεραλγθτικι»27επίδραςθ θ οποία παραμζνει μετά 

τθν εμφάνιςθ τθσ αναλγθςίασ. Αυτό οφείλεται ςτθν ανταγωνιςτικι δράςθ τθσ βουπρενορφίνθσ 

ςτουσ κ-υποδοχείσ.  

   Η φαρμακοκινθτικι τθσ βουπρενορφίνθσ δεν επθρεάηεται από τθ νεφρικι λειτουργία, γεγονόσ 

που επιτρζπει τθ χοριγθςι τθσ ακόμα και ςε τελικά ςτάδια νεφρικισ ανεπάρκειασ χωρίσ 

προςαρμογι τθσ δόςθσ. Η βουπρενορφίνθ διατίκεται ςε διαδερμικά επικζματα (patches) των 

5,10,15,20μg/h. Στθν Ελλάδα δεν διατίκεται το ςκεφαςμα τθσ βουπρενορφίνθσ.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΙΧΤΡΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ  

   Μία από τισ κφριεσ αιτίεσ που θ ανακοφφιςθ του ςοβαροφ πόνου παραμζνει ανεπαρκισ, είναι θ 

εμφάνιςθ ανεπικφμθτων ενεργειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ χρόνιασ χριςθσ των οπιοειδϊν. Αυτό 

αφορά κυρίωσ τα ιςχυρά οπιοειδι και εντοπίηεται όχι μόνο ςτισ ςυνθκιςμζνεσ ανεπικφμθτεσ 

ενζργειεσ (ναυτία, ζμετοσ, δυςκοιλιότθτα, αναπνευςτικι καταςτολι) αλλά  και ςτθν εκδιλωςθ 

φαινομζνων όπωσ θ ανοχι (οpioid tolerance), θ εξάρτθςθ (opioid dependence),  θ υπεραλγθςία 

(hyperalgesia). Ο φαφλοσ κφκλοσ (vicious cycle) που προκαλείται από τθν εκδιλωςθ των 

παραπάνω ανεπικφμθτων δράςεων των οπιοειδϊν καταλιγει ςε επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

του αςκενοφσ και διακοπι τθσ κεραπείασ28. 

   Η χρόνια χριςθ ενόσ οπιοειδοφσ οδθγεί ςε μια κατάςταςθ προςαρμογισ και ςε προοδευτικι 

μείωςθ τθσ ιςχφοσ  του. Ζτςι μια δεδομζνθ δόςθ προκαλεί ελαττωμζνθ αναλγθςία ϊςτε να 

χρειάηεται αφξθςθ τθσ δόςθσ για το δεδομζνο επικυμθτό αναλγθτικό αποτζλεςμα. Το φαινόμενο 

αυτό ονομάηεται ανοχή και οφείλεται ςε  βιοχθμικι αλλαγι του υποδοχζα κακϊσ και 

γενικευμζνεσ αλλαγζσ ςτα νευρωνικά κυκλϊματα των υποδοχζων των NMDA (N-methyl-D-

aspartate). Από πειράματα ςε ηϊα ζχει αποδειχκεί ότι οι αναςτολείσ τθσ ςυνκετάςθσ του ΝΟ και 

ανταγωνιςτζσ των NMDA υποδοχζων μπορεί να οδθγιςουν ςε μείωςθ ι αναςτροφι  του 
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φαινομζνου τθσ ανοχισ29 . Ζτςι ίςωσ είναι ωφζλιμο για να μειϊςουμε τθν ανοχι, να ςυνδυάςουμε 

ζναν ανταγωνιςτι των NMDA υποδοχζων με ζνα οπιοειδζσ. Τζτοια φάρμακα είναι θ 

δεξτρομεκορφάνθ, αμανταδίνθ, κεταμίνθ. Η μεκαδόνθ παρουςιάηει δράςθ αγωνιςτι των μ-

υποδοχζων και ανταγωνιςτι των NMDA. Αυτό τθν κάνει χριςιμθ ςτθ διαδικαςία τθσ εναλλαγισ 

των οπιοειδϊν (opioid rotation), όταν εκδθλϊνονται φαινόμενα ανοχισ. Η εξιγθςθ που ζχει δοκεί 

ςε επίπεδο υποδοχζων είναι ότι, θ χρόνια κατάλθψθ του υποδοχζα από το οπιοειδζσ τροποποιεί, 

μειϊνει τθν ικανότθτα ςφνδεςθσ με τθν G πρωτεΐνθ, εξαιτίασ ενόσ ςυνδυαςμοφ 

απευαιςκθτοποίθςθσ και αλλαγϊν ςτο επίπεδο του υποδοχζα (ενδοκφττωςθ από διάφορεσ 

κινάςεσ, προσ τα κάτω ρφκμιςθ των υποδοχζων)30. H εκδιλωςθ ανοχισ ςε ζνα οπιοειδζσ ςθμαίνει 

ανοχι και ςε άλλα οπιοειδι που δρουν ςτον ίδιο υποδοχζα (διαςταυροφμενθ ανοχι-cross 

tolerance).  

   Η εξάρτηςη από τα οπιοειδι (opioid dependence) επίςθσ, είναι θ φυςιολογικι αντίδραςθ ςτθ 

χρόνια χοριγθςθ των οπιοειδϊν και ζχει μελετθκεί περιςςότερο ςτουσ μ-υποδοχείσ. Οι αγωνιςτζσ 

των μ και των δ υποδοχζων και όχι των κ προκαλοφν φυςικι εξάρτθςθ. Ζχει μάλιςτα βρεκεί ότι θ 

διζγερςθ των κ-υποδοχζων καταςτζλλει τθν φυςικι και ψυχικι εξάρτθςθ που προκαλείται από 

τουσ αγωνιςτζσ των μ, δ υποδοχζων, ενϊ  θ ενεργοποίθςθ των δ ενιςχφει τθν εξάρτθςθ από τουσ 

μ-αγωνιςτζσ. Η εξιγθςθ του φαινομζνου ςε μοριακό επίπεδο, ςυςχετίηεται με τθν εκδιλωςθ 

λειτουργικϊν αλλαγϊν ςτα μόρια μεταφοράσ τθσ G πρωτεΐνθσ, ςτθν αδενυλκυκλάςθ, ςτισ κινάςεσ 

Α, C, ςτουσ NMDA υποδοχείσ μζςα ςτον υπομζλανα τόπο31. Tα φαινόμενα αποςτζρθςθσ 

(withdrawal) αναφζρονται ςτα ςθμεία και ςυμπτϊματα που εκδθλϊνονται ςε απότομθ διακοπι 

των οπιοειδϊν ι χοριγθςθ ενόσ ανταγωνιςτι. Η εξάρτθςθ είναι μια φυςιολογικι αντίδραςθ που 

παρατθρείται ςε όλουσ τουσ αςκενείσ υπό χρόνια αγωγι με οπιοειδι, ενϊ ο εκιςμόσ (addiction) 

αντιςτοιχεί ςτθν ψυχικι εξάρτθςθ και δεν παρατθρείται ςυνικωσ ςτουσ αςκενείσ χωρίσ 

προθγοφμενο ιςτορικό κατάχρθςθσ οπιοειδϊν (abuse). Κλινικά θ εξάρτθςθ δεν αποτελεί 

πρόβλθμα από τθ ςτιγμι που ο αςκενισ ςυνεχίηει να παίρνει το οπιοειδζσ. Προςοχι πρζπει να 

δοκεί όταν αλλάηουμε οπιοειδζσ ςε ζναν εξαρτθμζνο αςκενι, επιλζγοντασ ζναν μερικό αγωνιςτι ι 

αγωνιςτι-ανταγωνιςτι οπότε μπορεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να εκδθλωκοφν φαινόμενα 

αποςτζρθςθσ. Τα ίδια φαινόμενα με τθ χοριγθςθ ενόσ ανταγωνιςτι μπορεί να εκδθλωκοφν ςε 

λίγα μόνο δευτερόλεπτα κακιςτϊντασ αναγκαία τθ βακμιαία τιτλοποίθςθ των ανταγωνιςτϊν και  

πάντα ςε αραιωμζνα διαλφματα.                 
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ΟΠΙΟΕΙΔΗ  

Βαγδατλή Κυριακή  

Δ/ντρια Αναισθησιολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς” 

 Τα οπιοειδή αποτελούν τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την ανακούφιση 
του πόνου, τόσο του οξέως όσο και του χρόνιου. Σχετικά με τον χρόνιο πόνο τα οπιοειδή 
αποτελούν τον χρυσό κανόνα για τους ασθενείς με καρκινικό πόνο λόγω της ασφάλειας, της 
αξιοπιστίας, της δυνατότητας χορήγησης μεσω ποικίλων μορφών, της ευκολίας στην τιτλοποίηση  
και της αποτελεσματικότητάς τους. Η συγκεκριμένη εισήγηση θα καλύψει φαρμακολογικές και 
φαρμακοκινητικές ιδιότητες των οπιοειδών γενικά, και συνοπτικά στοιχεία των οπιοειδών που 
βρίσκονται σε κυκλοφορία και χρήση. 

 Τα οπιούχα αναλγητικά αποτελούν συστατικά του οπίου που παράγεται από την κάψα του 
φυτού Paraveru            . Η καλλιέργεια του φυτού ήταν ευρέως διαδεδομένη, στους 
αρχαίους πολιτισμούς της  ερσίας, της  ιγύπτου και της  εσοποταμίας και χρησιμοποιούνταν 
για θεραπευτικούς σκοπούς είτε με τη μορφή δερματικών επιθεμάτων είτε μέσω εισπνοών.  όλις 
στα μέσα του   ου αιώνα παρατηρήθηκε ότι το όπιο προκαλεί ψυχική και σωματική εξάρτηση.  

 Το όπιο περιέχει περίπου    διαφορετικά αλκαλοειδή από τα οποία τα κυριότερα είναι η 
μορφίνη    -    , η κωδε νη   -   , η θηβα νη   -    και η παπαβερίνη   -   . Το      ο 
 ερμανός φαρμακοποιός           απομόνωσε τη μορφίνη, το πρώτο καθαρό αλκαλοειδές του 
οπίου και μελέτησε τις δράσεις της. Το όνομα μορφίνη προέρχεται από το  εό του ύπνου, το 
 ορφέα. Στη διάρκεια του   ου αιώνα, το λάβδανο, διάλυμα οπίου και αιθυλικής αλκοόλης, 
αποτελούσε φάρμακο εκλογής για τα παιδιά στην καταπολέμηση της διάρροιας, του βήχα και 
άλλων ασθενειών και για την ηρεμιστική του δράση. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα οδήγησε στην 
ανακάλυψη ανταγωνιστών οπιοειδών καθώς και ουσιών με ιδιότητες αγωνιστών – ανταγωνιστών 
γεγονός που διεύρυνε το θεραπευτικό φάσμα των οπιοειδών. 

 Οι υποδοχείς των οπιοειδών  

 Τα οπιοειδή εκδηλώνουν την δράση τους μετά από σύνδεση με ειδικούς υποδοχείς που 
βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα του περιφερικού και κεντρικού ΝΣ και προκαλούν υπερπόλωση 
των νευρικών κυττάρων και προσυναπτική αναστολή της απελευθέρωσης των 
νευροδιαβιβαστών.  νάλογα με την δράση τους στους υποδοχείς, τα οπιοειδή διακρίνονται σε 
αγωνιστές, μερικούς αγωνιστές και ανταγωνιστές. Οι αγωνιστές αντιδρούν με τον υποδοχέα και 
προκαλούν την μέγιστη απάντησή τους  μορφίνη,φεντανίλη, πεθιδίνη -αναλγησία . Οι 
ανταγωνιστές συνδέονται με τους υποδοχείς εμποδίζοντας τους αγωνιστές να εκδηλώσουν τη 
δράση τους  ναλοξόνη . Οι μικτοί αγωνιστές -ανταγωνιστές έχουν δράση αγωνιστή σε χαμηλή 
δόση και ανταγωνιστή στον ίδιο ή άλλους υποδοχείς σε μεγαλύτερες δόσεις  βουπρενορφίνη, 
πενταζοκίνη .  

 Οι υποδοχείς οπιοειδών είναι επταελικοειδείς ενώσεις συζευγμένης πρωτεϊνης G 
(heptahelical G protein-coupled receptors) και οι κλασσικοί υποδοχείς που έχουν κλωνοποιηθεί 
ως σήμερα είναι τρείς  : μ (mu),  δ (delta) και κ (kappa) ή ΜΟΡ, DOP,  KOP σύμφωνα με την 
τελευταία ονοματολογία.  ρόσφατα απομονώθηκε ένας G-coupled υποδοχέας ORL-1 ή ΝΟΡ 
(nocipeptin receptor) ο οποίος αν και δεν συνδέεται με την ναλοξόνη διαθέτει πολλά στοιχεία 
συνάφειας με τους υποδοχείς οπιοειδών και  πιθανόν να είναι ένα τμήμα της ομάδας των 
οπιοειδών. Ολοι οι οπιοειδικοί υποδοχείς μοιράζονται κατά 50% μία κοινή αλληλουχία 
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αμινοξέων.  ε την χρήση ραδιοϊσοτοπικών αγωνιστών και ανταγωνστών βρέθηκαν και  υποτύποι 
(subtypes) κ  και κ , μ  και μ , δ  και δ , χωρίς να έχει διερευνηθεί πλήρως η κλινική τους 
σημασία.  

  ετά τη σύνδεση των οπιοειδών στον υποδοχέα οι δύο υπο-ομάδες της G-πρωτεϊνης, η 
Ga και Gβγ, διαχωρίζονται και δρούν η κάθε μία σε διαφορετικά μονοπάτια πυροδοτώντας 
διάφορες διεργασίες με τελικό σκοπό την μείωση της νευρωνικής διεγερσιμότητας. Η αδενυλ-
κυκλάση αναστέλλεται με αποτέλεσμα την μείωση του κυτταρικού C-AMP. Η λειτουργία του 
τασεο-ελεγχόμενου δίαυλου Ca++ (voltage-gated channel) αναστέλλεται και οι προς τα έσω 
φέροντες K+ δίαυλοι ενεργοποιούνται με αποτέλεσμα την υπερπόλωση του κυττάρου. 
 αράλληλα η ενισχύεται ο μηχανισμός της πρωτεϊνικής κινάσης που ενεργοποιείται από 
μιτογόνα    ΡΚ  με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του αραχιδονικού οξέως  και ως 
εκ τούτου των προσταγλανδινών και λευκοτριενών, και την έκφραση των άμεσα πρώιμων 
γονιδίων c-fos και jun-β.  

   

 Στους υποδοχείς των οπιοειδών δρούν, πλην των εξωγενών οπιοειδών, και μία σειρά 
ενδογενών πεπτιδίων όπως η β-ενδορφίνη,  μετ-εγκεφαλίνη και λευκο- εγκεφαλίνη, και οι 
δυνορφίνες   ο  ν ογ νές σ στ μα ο ιο ι  ν έ  ι  ασικ     ο στ   ιαμ   ωσ  τ ς 
αντί    ς το    νο .  αρουσία οπιοειδών υποδοχέων υπάρχει και στον υποθάλαμο, όπου και 
επηρεάζουν τη θερμορύθμιση και την έκλυση ορμονών ενώ στο μετωπιαίο λοβό εμπλέκονται 
στην διαμόρφωση των συναισθημάτων.  

 Σε περιπτώσεις χρόνιας έκθεσης των υποδοχέων οπιοειδών σε αγωνιστές επάγονται 
κυτταρικοί προσαρμοστικοί μηχανισμοί που μπορεί να εμπλέκονται στην ανοχή (tolerance), την 
εξάρτηση (addiction) και τα συμπτώματα στέρησης (withdrawal symptoms).  ηχανισμοί όπως η 
μειωμένη εσωτερίκευση (intrnalization /ανακύκλωση του υποδοχέα, αυξημένη ευαισθησία του 
Ν DA υποδοχέα και αλλαγές στην φαρμακοκινητική των οπιοειδών ευθύνονται για την 
εμφάνιση ανοχής.    

  νοσοϊστοχημικές μελέτες και πειραματικά μοντέλα κατέδειξαν την ύπαρξη υποδοχέων 
σε πολλά σημεία του ΝΣ. Η δράση των οπιοειδών κατανέμεται ανάλογα με την παρουσία τους:  
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 Υ   νωτιαία: στον εγκέφαλο υποδοχείς που 
σχετίζονται με τον πόνο  και κυρίως στην φαιά ουσία 
περιξ του υδραγωγού αλλά και σε περιοχές όπως το 
στέλεχος του εγκεφάλου που σχετίζονται με την 
αναπνοή, το καρδιαγγειακό, το κέντρο ναυτίας και 
εμέτου εξηγώντας έτσι τις διάφορες κλινικές δράσεις 
πλην της αναλγησίας. Στον υποθάλαμο η παρουσία των 
υποδοχέων των οπιοειδών ελέγχει την νευροεκκρινική 
απάντηση τον πόνο ενώ στο μεταιχμιακό σύστημα 
 υποθάλαμος, επικλινής πυρήνας  ελέγχει την 
συναισθηματική  ευφορία  και συμπεριφεριολογική 
απάντηση στον πόνο. Στο τελευταίο σύστημα 
 μεταιχμιακό  η διέγερση των μ-υποδοχέων 
ενεργοποιεί την έκκριση ντοπαμίνης μέσω GABA-
μινεργικών μηχανισμών και φαίνεται να είναι κυρίως 
υπεύθυνο για το αίσθημα ανταμοιβής (reward) και 
ικανοποίησης (crave) που παρατηρούνται στον εθισμό-
εξάρτηση.  

 Στο Νωτιαίο Μ     βρίσκονται στα οπίσθια κέρατα του Ν   πηκτωματώδης ουσία  και 
εκδηλώνουν την αναλγησία είτε αναστέλλοντας την διαβίβαση του ερεθίσματος  αναστολή 
παραγωγής ουσίας Ρ, γλουταμικού και ΝΟ  είτε ενεργοποιώντας ανασταλτικούς κατιόντες 
μηχανισμούς  μέσω του μεσοκοιλιακού προμήκους μυελού   

 Στ ν Π  ι έ  ια τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος που διηθούν την περιοχή της 
φλεγμονής απελευθερώνουν ουσίες παρόμοιες με τα ενδογενή οπιοειδή προάγοντας στην 
αναλγησία. Η μειωμένη κινητικότητα του εντέρου μετά από χορήγηση οπιοειδών οφείλεται σε 
περιφερική δράση και πλέον υπάρχουν εκλεκτικοί ανταγωνιστές για την δυσκοιλιότητα την 
οφειλόμενη στα οπιοειδή ( μεθυλναλτρεξόνη, alvimopan) 

 Η διέγερση των μ-  ο ο έων προκαλεί: αναλγησία, κεντρική καταστολή, αναπνευστική 
καταστολή, επίσχεση ούρων, δυσκοιλιότητα, ευφορία και επιβράβευση (reward). Οι κ-  ο ο  ίς 
ευθύνονται για δυσφορία, αποστροφή, καταστολή και διούρηση αλλά όχι δυσκοιλιότητα. Οι  -
  ο ο  ίς προκαλούν επιβράβευση/ευφορία. και σε μικρότερο βαθμό καταστολή του 
αναπνευστικού και δυσκοιλιότητα.  πίνακας 1) 

 Φυσικοχημικές ιδιότητες - Φαρμακοκινητική 

 Η φαρμακοκινητική των οπιοειδών ακολουθεί το μοντέλο τριών διαμερισμάτων.  ετά 
από μία αρχική δόση και την αρχική αύξηση της συγκέντρωσης στο αίμα, ακολουθεί μία ταχεία 
φάση επανακατανομής και μία βραδύτερη αποβολής ή βιομετατροπής σε μεταβολίτες οι οποίοι 
απεκκρίνονται μέσω της χολής και των ούρων.  
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Πίνακας 1. Υποδοχείς  οπιοειδών και η δράση τους  

 Μu1-υποδοχείς Μu2  υποδοχείς Kappa-υποδοχείς  delta-υποδοχείς 

Δράση   ναλγησία 
 υπερνωτιαία και 
νωτιαία   
Ευφορία 
 
 ύση 
Χαμηλή δυνατότητα  
κατάχρησης  
 
Βραδυκαρδία 
Υποθερμία 
 
Κατακράτηση ούρων  

 ναλγησία 
 νωτιαία  
 
Ευφορία 
 
 ύση 
Φυσική εξάρτηση 
 
 
Δυσκοιλιότητα 
 
 
 

 ναλγησία  
 
 
Δυσφορία, 
υπνηλία  
 ύση 
Χαμηλή 
Δυνατότητα 
κατάχρησης 
 
 
 
Διούρηση 
 

 ναλγησία  
 
 
Καταστολή 
αναπνευστικού 
 
Φυσική 
εξάρτηση 
 
 
 
 
Κατακράτηση 
ούρων 

Αγωνιστές  ενδορφίνες  
μορφίνη 
συνθετικά οπιοειδή 

ενδορφίνες  
μορφίνη 
συνθετικά 
οπιοειδή 

δυνορφίνες  εγκεφαλίνες 

Ανταγωνιστές Ναλοξόνη 
Ναλτρεξόνη 
Ναλμεφένη 

Ναλοξόνη 
Ναλτρεξόνη 
Ναλμεφένη 

Ναλοξόνη 
Ναλτρεξόνη 
Ναλμεφένη 

Ναλοξόνη 
Ναλτρεξόνη 
Ναλμεφένη 

 

 Απορρόφηση -βιομετατροπή-απέκκριση 

 Τα περισσότερα οπιοειδή απορροφώνται από τον γαστρεντερικό σωλήνα και μπορούν να 
χορηγηθούν από το στόμα. Σε αντίθεση με το όξινο περιβάλλον του στομάχου, όπου τα 
περισσότερα οπιοειδή είναι ιονισμένα και γι αυτό δεν απορροφώνται, στο σχετικά αλκαλικό 
λεπτό έντερο επικρατούν οι μη ιονισμένες μορφές των φαρμάκων αυτών και άρα η απορρόφησή 
τους είναι σημαντική. Στη συνέχεια υφίστανται σημαντικό μεταβολισμό κατά την πρώτη δίοδο 
από το ήπαρ οδηγώντας σε βιοδιαθεσιμότητα που ποικίλλει για το κάθε οπιοειδές. Η αποβολή 
γίνεται από τα νεφρά σε βαθμό που ποικίλει επίσης  

 Η κατανομή των οπιοειδών εξαρτάται από την: λιποδιαλυτότητα, τον βαθμό ιονισμού και 
την σύνδεση με τις πρωτεϊνες του πλάσματος 

 Η λιποδιαλυτότητα είναι ο κύριος παράγων που καθορίζει την έναρξη της δράσης  του 
φαρμάκου καθώς ελέγχει τον ρυθμό με το οποίο εισέρχεται το οπιοειδές στο ΚΝΣ μέσω του 
αιματοεγκεφαλικού ρυθμού. Η μορφίνη είναι λιγότερο λιπόφιλη σε σχέση με την φεντανίλη και 
εχει βραδύτερη έναρξη και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης Επίσης όλα τα οπιοειδή συνδέονται σε 
κάποιον βαθμό με τις πρωτείνες του πλάσματος ώστε τελικά το μη ιονισμένο και μη συνδεδεμένο 
με τις πρωτεϊνες κλάσμα να είναι το ενεργό κλάσμα του οπιοειδούς.  
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Ο μεταβολισμός των οπιοειδών συμβαίνει κυρίως στο ήπαρ και η αποβολή των 
μεταβολιτών γίνεται μέσω των ούρων. Στο ήπαρ η βιομετατροπή γίνεται μέσω του κυτοχρώματος 
Ρ4  . Τα ισοένζυμα 3A4, 2B6 και 2D6 του συμπλέγματος CYP450 λόγω τηw ποικίλης έκφρασης 
που παρουσιάζουν, είναι υπεύθυνα για τις διαφορές του ρυθμού μεταβολισμού των οπιοειδών 
στα διάφορα άτομα, τις διαφορές στην δοσολογία που απαιτείται, αλλά και για την εμφάνιση 
συνεργικών αντιδράσεων από τους μεταβολίτες σε συνδυασμό με γενετικούς και φυλετικούς 
παράγοντες. Η παρεντερική χορήγηση οπιοειδών παρουσιάζει 100% βιοδιαθεσιμότητα και είναι 
εξίσου αποτελεσματική είτε σε υποδόρια, ενδομυϊκή ή ενδοφλεβία χορήγηση.  ενικώς όμως σε 
χρόνια χρήση αποφεύγεται η υποδόρια ή ενδομυϊκή χορήγηση λόγω του πόνου και της ιστικής 
καταστροφής που προκαλεί.  αρομοίως ταχεία είναι η απορρόφηση και δια του ρινικού 
βλεννογόνου. Η κεντρική νευραξονική χορήγηση οπιοειδών υπερτερεί καθώς παρακάμπτεται ο 
μηχανισμός απορρόφησης που απαιτείται με τις άλλες οδούς χορήγησης. Στην υπαραχνοειδή 
χορήγηση η αποτελεσματικότητα είναι άμεση ενώ στην επισκληρίδια χορήγηση η ταχύτητα του 
αποτέλεσματος εξαρτάται από το πόσο λιπόφιλο είναι το μόριο.  

Λόγω των διαφορών στον μεταβολισμό και την αποβολή, απαραίτητη είναι η τιτ ο οί σ  
των   σ ων για   α τα ο ιο ι ή  Η α  ή “start low-go slow” πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις 
μορφές χορήγησης ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι εκτίθενται σε θεραπεία με οπιοειδή για πρώτη 
φορά.   

Τα οπιοειδή και συγκεκριμένα οι αμιγείς αγωνιστές θεωρούνται τα φάρμακα πρώτης 
γραμμής για την αντιμετώπιση του μέτριου και έντονου πόνου. Σύμφωνα με την κλίμακα  όνου 
της WHO για τον μέτριο πόνο συστήνονται τα “ασθενή οπιοειδή” ενώ σε έντονο πόνο τα “ισχυρά” 

ΚΩΔΕΙΝΗ 

Είναι φυσικό παράγωγο του οπίου και θεωρείται “ασθενές” οπιοειδές για την 
ανακούφιση του μέτριου πόνου. Χορηγείται κυρίως από του στόματος με καλή απορρόφηση απο 
το γαστρεντερικό και βιοδιαθεσιμότητα που ποικίλλει από 12-84%.  Εχει χρόνο ημίσειας ζωής τις 
3 ώρες και απεκκρίνεται μέσω των νεφρών . Η αναλγητική της αποτελεσματικότητα αποδίδεται 
κυρίως στους ενεργούς μεταβολίτες της και περισσότερο στην μορφίνη και την νορ-μορφίνη. Η 
κωδεϊνη μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα Ρ4   και και ως εκ τουτου υπόκειται σε 
αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα όπως αντικαταθλιπτικά (duloxetin, buproprion), 
αντιισταμινικά, αντιβιοτικά και dexamethasone. Η μεγάλη ετερογένεια των ενζύμων του CYΡ4   
που παρατηρείται τόσο μεμονωμένα όσο και σε φυλετικές ομάδες μπορεί να οδηγήσει σε 
μειωμένη ή εκτεταμένη αναλγητική απάντηση (7-10% της Καυκάσιας φυλής στερείται την 
ικανότητα επαρκούς μεταβολισμού της κωδείνης . Σε προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια η 
αναλγητική της αποτελεσματικότητα μειώνεται σημαντικά λόγω της δυσλειτουργίας του 
συστήματος CYP2D6. Οι ενδείξεις για νεφροτοξικότητα ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλα 
φάρμακα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σε βαρειά νεφρική ανεπάρκεια η αποβολή μειώνεται 
και απαιτείται επαναπροσδιορισμός του δοσολογικού σχήματος 

Στην κλινική πράξη κυκλοφορεί μόνη της ή σε συνδυασμό με παρακεταμόλη, ασπιρίνη ή 
και NSAIDs, με καλύτερη αποτελεσματικότητα.  σφαλής μέγιστη δόση κωδεϊνης θεωρείται 
360mg/day ενώ στα σκευάσματα με την παρακεταμόλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην 
μέγιστη δόση της παρακεταμόλης (3mg/d). Οι παρενέργειες ομοιάζουν των άλλων οπιοειδών αν 
και η αναφερόμενη ναυτία και έμετος είναι πιό συχνή σε μικρές δόσεις σε σχέση με τους άλλους 
αγωνιστές.  

ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ 
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  ποτελεί ένα μοναδικό αναλγητικό, ασθενές οπιοειδές, που ασκεί την δράση του στον μ-
υποδοχέα μέσω του    μεταβολίτη  Ο-dymethyl-tramadol).  ποτελείται από δύο εναντιομερή με 
το (+) εναντιομερές να ασκεί δράση στον μ-υποδοχέα και το (-) εναντιομερές να ασκεί τη δράση 
του αναστέλοντας στην επαναπρόσληψη σεροτονίνης  αντικαταθλιπτική δράση . Σε αυτή 
ακριβώς τη δράση οφείλεται και το σεροτονινεργικό σύνδρομο με τρόμο και παραλήρημα που 
προκαλείται από την συνχορήγηση με SSRIs. Ως εκ τούτου σε ασθενείς που λαμβάνουν SSRIs ως 
αντικαταθλιπτικά, η χορήγηση της τραμαδόλης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.  

  πορροφάται από το γαστρεντερικό σε ποσοστό 75% και η βιοδιαθεσμότητα μετά 
χορήγηση από το στόμα και παρεντερικά είναι παρόμοια (50mg τραμαδόλης από το στόμα και iv 
έχουν παρόμοια δράση .  εταβολίζεται μέσω του CYP2D6 σε πολλούς μεταβολίτες αλλά ο 
ενεργός είναι ο   .  όνο 30% αποβάλλεται σε καθαρή μορφή από τα ούρα και μόνο σε σοβαρή 
νεφρική ανεπάρκεια απαιτείται μείωση της δόσης στο μισό και αύξηση των μεσοδιαστημάτων 
μεταξύ των δόσεων. Ηπια ζάλη, αστάθεια και τρόμος είναι οι συνήθεις αναφερόμενες 
παρενέργεις οι οποίοες όμως υποχωρούν μετά την  η ή 3 μέρα.   

 Κυκλοφορεί σε κάψουλες ταχείας απελευθέρωσης (50 και 100mg, 4-6 φορές την ημέρα, 
με μέγιστη ημερήσια δόση 400mg/d ή 300mg/d σε υπερήλικες , ταμπλέτες παρατεταμένης 
απελευθέρωσης 50,100 και 200mg ανά   ωρο, πόσιμο υδατικό διάλυμα 100mg/ml  κατάλληλο 
για τιτλοποίηση , υπόθετα, διάλυμα για ενδοφλέβια και παρεντερική χρήση και χορηγείται για 
μυοσκελετικό, καρκινικό και νευροπαθητικό πόνο με πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Ο 
συνδυσμός με παρακεταμόλη (375mg παρακεταμόλης+ 7, mg τραμαδόλης  συστήνεται για ήπιο 
πόνο. Ο κίνδυνος εθισμού με την τραμαδόλη είναι μικρός, παρ΄ολα αυτά του θα πρέπει να 
χορηγείται με προσοχή σε άτομα που έχουν ιστορικό εξάρτησης και κατάχρησης ουσιών.  

 ΜΟΡΦΙΝΗ 

 Είναι ο κύριος αντιπρόσωπος των οπιοειδών και φάρμακο αναφοράς για τον ισχυρό πόνο, 
κυρίως καρκινικό. Ειναι ασθενής βάση με pKa 7.9 και ελαφρά λιπόφιλη. Βρίσκεται σε διάφορες 

μορφές χορήγησης  ταμπλέτες, πόσιμο διάλυμα, υπόθετα, διάλυμα για ενδοφλέβια και υποδόρια 
χρήση  και για τον χρόνιο πόνο προτιμάται η από του στόματος χορήγηση. Στην Ελλάδα 
κυκλοφορεί μόνο σε μορφή διαλύματος για υποδόρια και ενδοφλέβια χρήση.  πορεί να 
χορηγηθεί και ενδορραχιαία. Η αναλογία από το στόμα/ιv/επισκληρίδια/ενδορραχιαία είναι 
3/1/0.1/0.01  πίνακας 3) 

 Δρά ως αγωνιστής εκλεκτικά κυρίως στους μ, αλλά και στους κ και δ υποδοχείς, με 
εκδηλώσεις την αναλγησία, καταστολή, αναπνευστική καταστολή, ναυτία και έμετο, μειωμένη 
κινητικότητα εντέρου αλλά και διαταραχές του συναισθήματος  ευφορία, δυσφορία, ανταμοιβή .  

 Η μορφίνη μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ και οι μεταβολίτες αποβάλλονται από τα 
νεφρά. Δύο ενεργοί μεταβολίτες έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί, morphine-3-glucuronide 
(M3G) and morphine-6-gluconoride (M6G). Στοιχεία από προκλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι ο 
 6G μεταβολίτης διαθέτει αναλγητικές ιδιότητες ισχυρότερες από την ίδια την μορφίνη και η 
συσσώρευση επί νεφρικής ανεπάρκειας ευθύνεται για την πιθανή αναπνευστική καταστολή. 
 ντίθετα στον   G αποδίδονται η υπεραλγησία και η διέγερση του ΚΝΣ  μυοκλονίες, σπασμοί  
που παρατηρούνται ενίοτε μετά από χορήγηση μορφίνης.   Η συμβολή του ενζυμικού 
συμπλέγμτος του CYP450  κυτόχρωμα 450) στις διαφορές στον μεταβολισμό της μορφίνης που 
παρατηρούνται σε διαφορετικές ομάδες ατόμων και πληθυσμών έχει επίσης μελετηθεί αλλά 
φαίνεται ότι είναι μικρότερης σημασίας για την μορφίνη απο ότι γιά άλλα οπιειδή.  
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 ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ 

 Ημισυνθετικό παράγωγο της κωδεϊνης με μεγαλύτερη συγγένεια στον μ-υποδοχέα από 
την κωδεϊνη. Δεν κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά παρά μόνο ως συστατικό αντιβηχικού. Στην 
 μερική ο συνδυασμός με παρακεταμόλη είναι το πλεον ευρέως κυκλοφορούν οπιοειδές 
(vincodin) με υψηλή αποτελεσματικότητα στον οδοντογενή, ρευματικό και οξύ μυοσκελετικό 
πόνο.  ε υψηλή βιοδιαθεσιμότητα μετά από λήψη από του στόματος και χρόνο ημίσειας 2.5-4 
ώρες και εκδηλώνει την αναλγητική δράση κυρίως μέσω του μεταβολισμού σε μορφίνη, 
καθιστώντας έτσι το φάρμακο ανεπαρκές σε άτομα με γενετική διαταραχή του CYP2D6. 
Κυκλοφορεί μόνο σε σκεύασμα από το στόμα.  αζί με την οξυκωδόνη αποτελούν τα πλέον συχνά 
συνταγογραφούμενα οπιοειδή σε χρήστες ουσιών  

 ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ 

 Ημισυνθετικό παράγωγο του αλκαλοειδούς θηβα νη με δράση στους μ-υποδοχείς. 
Διαθέτει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα μετά τη λήψη από το στόμα.  εταβολίζεται μέσω του ήπατος 
σε ανενεργούς μεταβολίτες και αποβάλλεται μέσω των νεφρών. Διατίθεται σε διάφορες μορφές 
ταχείας ή βραδείας απελευθέρωσης, σε ελιξήριο καθώς επίσης και σε διάλυμα για ενδοφλέβια 
και ενδομυϊκή χρήση.  ποτελεσματική δοσολογία μετά από τιτλοποίηση είναι 5-15mg κάθε 4-6 
ώρες. Σε χρόνια χρήση δόσεις 80mg/d θεωρούνται ασφαλείς. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί σκεύασμα 
οξυκωδόνης 5mg σε συνδυασμό με 325mg παρακεταμόλης (Depalgos).  ε δεδομένο ότι σε 
χρόνια χρήση παρακεταμόλης η ανώτερη δόση είναι 3g/d, η maximum ημερήσια δόση 
οξυκωδόνης που μπορούμε να χορηγήσουμε είναι 45mg.  

 Η οξυκωδόνη είναι 1.5-2 φορές πιο ισχυρό αναλγητικό από την μορφίνη και 
χρησιμοποιήθηκε σε υπερθετικό βαθμό και με μεγάλη ευκολία για την ανακούφιση ήπιου και 
οξέως πόνου  οσφυαλγία, κεφαλαλγία, μετεγχειρητικό πόνο  με αποτελέσμα να αποτελεί το 
συχνότερα συνταγογραφούμενο οπιοειδές στην κρίση οπιοειδών που  ξέσπασε στην  μερική την 
προηγούμενη εικοσα-ετία αλλά και το οπιοειδές που αποτέλεσε την συχνότερη αιτία θανάτου 
από αναπνευστική καταστολή στα πλαίσια πολυφαρμακίας  βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, κοκαϊνη, 
αντικαταθλιπτικά  στα ΤΕ  των αμερικανικών Νοσοκομείων.  

 ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ 

  ε χαρακτηριστικά ανάλογα των άλλων οπιοειδών, θεωρείται 20 φορές πιο ισχυρή από 
την μορφίνη και δεν επηρεάζεται στον μεταβολισμό της από το CYP450. Στην  μερική 
κυκλοφορούν μορφές άμεσης και παρατεταμένης απελευθέρωσης ενώ στο στάδιο κατασκευής 
βρίσκονται διαδερμικά επιθέματα και ρινικά εκνεφώματα. Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. 

 ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ  

 Ημισυνθετκό παράγωγο της μορφίνης απορροφάται από το έντερο, μεταβολίζεται από το 
ήπαρ σε ενεργούς μεταβολίτες και αποβάλλεται από τα νεφρά.  εωρείται  5-10 φορές πιο ισχυρό 
από την μορφίνη, κυκλοφορεί σε πολλά σκευάσματα  από του στόματος διάλυμα και ταμπλέτες, 
παρεντερικά για ενδοφλέβια και υπαραχνοειδή χρήση  και χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό της 
μορφίνης σε περιπτώσεις ανοχής και νεφρικής ανεπάρκειας. Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα 

 Η ΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ είναι αγωνιστής για όλους τους υποδοχείς  μ, κ και δ  και NMDA 
ανταγωνιστής. Η σύνδεσή της με τους κ-υποδοχείς την καθιστά περισότερο ασφαλή όσο αφορά 
την αναπνευστική καταστολή, δυσκοιλιότητα και φυσική εξάρτηση αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν 
είναι περισσότερο εθιστική σε σχέση με την μορφίνη. Στην δράση της ως ανταγωνιστής του 
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NMDA υποδοχέα αποδίδεται η αποτελεσματικότητά της στον νευροπαθητικό πόνο. Εχει χρόνο 
ημίσειας ζωής 4 ώρες και διάρκεια δράσης 10-  ώρες. 

 Η ΔΙΑΜΟΡΦΙΝΗ (δι-ακετυλ-μοφίνη, ηρωϊνη) είναι επίσης ημισυνθετικό παράγωγο 
της μορφίνης το οποίο εισήχθη στην αγορά το 1890 για την ανακούφιση προβλημάτων από το 
αναπνευστικό αλλά και για την απεξάρτηση από την μορφίνη. Το 1924 όταν αναγνωρίστηκαν οι 
εθιστικές ιδιότητές της αποσύρθηκε από την ιατρική χρήση. Σήμερα παραμένει το οπιοειδές 
εκλογής για τον οξύ και χρόνιο πόνο μόνο στο Hνωμένο Βασίλειο.  πορροφάται σε ποσοστό 
>70% από τους βλεννογόνους  στόμα, μύτη, στομάχι, έντερο  και μεταβολίζεται στο ήπαρ σε 6-
μονο-ακετυλ-μορφίνη και μορφίνη, μεταβολίτες στους οποίους οφείλει την φαρμακολογική της 
δράση. Σε παρεντερική χορήγηση εμφανίζει πλήρη αναλγητική δράση, ταχύτερη έναρξη και 
μικρότερη διάρκεια δράσης σε σχέση με την μορφίνη. Λογω της υψηλής λιποδιαλυτότητας, 
διαπερνά ταχύτατα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εκδηλώνει τα συμπτώματα από το ΚΝΣ 
 ευφορία, ζάλη, μύση, ναυτία και έμετο   και σε αυτή την ιδιότητα οφείλει και την υψηλή 
εθιστική ικανότητά της και την ευρεία διάδοση της ως εξαρτησιογόνος παράγοντας   

 ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ 

  αράγωγο της θηβα νης, θεωρείται ισχυρός αγωνιστής των μ υποδοχέων και αγωνιστής-
ανταγωνιστής των κ υποδοχέων οπιοειδών ενώ πιθανολογείται και δράση αγωνιστή στον orphan 
-related ligand-1 (ORL-1) υποδοχέα με αποτέλεσμα την μείωση του νευροπαθητικού πόνου και 
της κεντρικής υπεραλγησίας. Εμφανίζει ασφαλές προφίλ με εμφάνιση “οροφής” στην αναλγητική 
δόση και μικρό κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής   απαιτούνται δόσεις 70 φορές μεγαλύτερες 
από τις συνήθεις , αλλά εάν αυτή συμβεί, λόγω του ισχυρού δεσμού που αναπτύσσεται με τον μ-
υποδοχέα, απαιτούνται μεγάλες δόσεις ανταγωνιστή για την αναστροφή της τοξικότητας 
 ναλοξόνη σε συνεχή χορήγηση . Διατίθεται σε επίθεμα για διαδερμική χρήση για χρόνιο πόνο με 
αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με την διαδερμική χορήγηση φεντανίλης αλλά καλύτερο προφίλ 
καθώς διατηρεί καλύτερα επίπεδα αναλγησίας και πιθανώς προκαλεί μικρότερη ανοχή.  

 Η απορρόφησή του από το στόμα είναι χαμηλή (10-14%) αλλά μέσω των βλεννογόνων 
φτάνει στο 40-60% λόγω της υψηλής λιποδιαλυτότητάς του. Η υπογλώσσια μορφή 
απελευθερώνει την βουπρενορφίνη αργά στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα την καθυστέρημένη 
αύξηση των επιπέδων στο αίμα. Σε συνδυασμό με ναλοξόνη χρησιμοποιείται για την απεξάρτηση 
χρηστών εθισμένων στην ηρωϊνη από τα κέντρα απεξάρτησης (Suboxone και στην Ελλάδα . Η 
προσθήκη της ναλοξόνης  ανταγωνιστή των μ-υποδοχέων  αποτρέπει την παραποίηση. H δόση 
είναι ημερήσια και μετά από την υπογλώσσια χορήγηση η δράση είναι ταχεία (30min) με peak 
effect στα 90 min. Σε σχέση με την μεθαδόνη είναι πολύ ασφαλέστερη όσον αφορά το 
καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και την συμμόρφωση των ασθενών.  

 ΜΕΘΑΔΟΝΗ 

 Συνθετικό οπιοειδές με δράση αγνωνιστή στον μ-υποδοχέα και ανταγωνιστή στον NMDA 
υποδοχέα. Aν και  παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας απεξάρτησης, η ευελιξία 
στην τιτλοποίηση των δόσεων, η δυνατότητα χρήσης στον νευροπαθητικό πόνο  ως ανταγωνιστής 
NMDA) και η οικονομική της τιμή έχουν αυξήσει την χρήση της παγκοσμίως.  

 Η απορρόφηση και η βιοδιαθεσιμότητα ποικίλλει και εξαρτάται από παράγοντες όπως το 
ph του στομάχου, την αιμάτωση του εντέρου, την συγχορήγηση άλλων φαρμάκων που 
εμπλέκονται στον μεταβολισμό ισοενζύμων του CYP3A4  σιμετιδίνη, ομεπρασόλη, αντιβιοτικά, 
αντι-ρετρο-ϊικά φάρμακα  με αποτέλεσμα τις μεγάλες διαφορές στην αποτελεσματικότητα που 
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παρατηρούνται σε πληθυσμούς στις κλινικές μελέτες.  Συνδέεται σε μικρό βαθμό με πρωτεϊνες 
και μεταβολίζεται σε μη ενεργούς μεταβολίτες που αποβάλλονται απο τα ούρα.  ενετικός 
πολυμορφισμός των ισοενζύμων CYP3A5 και άλλων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό του 
φαρμάκου πιθανόν εξηγεί εν μέρει την μεγάλη διαφοροποίηση της φαρμακολογίας της 
μεθαδόνης και την δυσκολία στον καθορισμό ασφαλούς και αποτελεσματικής δοσολογίας όταν 
χρησιμοποιείται ως αμιγές αναλγητικό. Ικανοποιητική αναλγησία επιτυγχάνεται με δόσεις 4-
35mg ανά 4-6 ώρες αυστηρά μετα τιτλοποίηση.  ναπνευστική καταστολή και θάνατοι έχουν 
καταγραφεί λόγω δυσκολιών στην  αύξηση των δόσεων και στον καθορισμό των ισοαναλγητικών 
δόσεων σε σχέση με άλλα οπιοειδή. Η μεθαδόνη μπορεί ακόμη να προκαλέσει Torsades de 
Pointes, μία θανατηφόρο αρρυθμία που προκαλείται από παράταση του QT διαστήματος. 
Συνθήκες που ευνοούν αυτήν την κατάσταση είναι προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, μεγάλες 
δόσεις μεθαδόνης >120mg/d, υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαιμία, και συγχορήγηση φαρμάκων 
που ενισχύουν την τοξικότητα της μεθαδόνης  βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, αντικαταθλιπτικά . 
Κυκλοφορεί σε μορφή ταμπλέτας και υπογλώσιου δισκίου.  Στην απεξάρτηση εκμεταλλεύονται 
στην δυνατότητα απορρόφησης από το στόμα  χορηγείται σε σιρόπι 80-120mg/d) τον 
παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής (μέχρι 150 ώρες  και την πρόκληση μικρότερης ευφορίας σε 
σχέση με την ηρωϊνη    

 Η ΦΕΝΤΑΝΥΛΗ είναι ισχυρό λιπόφιλο οπιοειδές με ισχυρή συγγένεια στομ μ-υποδοχέα. 
Χρησιμοποιείται στην αναισθησία αλλά και στον οξύ ή χρόνιο πόνο σε διάφορες μορφές 
 διάλυμα για ενδοφλέβια, επισκληρίδια ή υπαραχνοειδή χρήση, διαδερμικό επίθεμα, 
υπογλώσσια ταμπλέτες, διαπαρειακή τροχίσκοι, διαρρινικό εκνέφωμα  ενώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και γαι καθορισμό των απαιτούμενων δόσεων οπιοειδών.  

 Οι ιδιότητες της φεντανύλης  χαμηλο  Β, μεγάλη ισχύς και υψηλή λιποδιαλυτότητα  
καθιστούν αυτή ιδανικό παράγοντα για χορήγηση μέσω διαδερμικής οδού. Η ικανότητα του 
φαρμάκου να διαπερνά την λιπόφιλη κεράτινη στοιβάδα της επιδερμίδας πιο γρήγορα από την 
υδρόφιλη επιδερμική στοιβάδα κάνει το σύστημα εφικτό. Η διαδερμική χορήγηση οπιοειδούς 
συμβαίνει μέσω της απελευθέρωσης του από την δεξαμενή του επιθέματος και απορρόφησής 
του μέσω του υποδορίου λίπους το οποίο λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος του φαρμάκου. 
 πό εκεί το οπιοειδές ελευθερώνεται μέσα στα αγγεία για να ασκήσει τη δράση του. Το σύστημα 
είναι σχεδιασμένο να απελευθερώνει μία σταθερή ποσότητα για 7 ώρες.  ετά την αρχική 
τοποθέτησή του απαιτούνται 15-20 ώρες για να έλθει σε κατάσταση ισορροπίας  απαιτείται 
κάλυψη του ασθενούς με άλλα αναλγητικά για αυτή την περίοδο  ενώ μετά την απομάκρυνσή 
του η δράση του φαρμάκου συνεχίζεται για 12-24. Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν την διαδερμική 
χορήγηση οπιοειδούς μη ενδεδειγμένη για ασθενείς στους οποίους οι αναλγητικές ανάγκες 
μεταβάλλονται γρήγορα ή είναι λιπόσαρκοι.  κόμη καταστάσεις αυξημένης θερμοκρασίας 
 πυρετός, κουβέρτες θέρμανσης  μπορεί να αυξήσουν την απελευθέρωση της φεντανύλης και τον 
κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής. Διατίθεται σε δοσολογίες 12, 25, 50, 75,    μg/h και η 
  ήσ  τ ς σ νιστάται ΜΟΝΟ για τον    νιο κα κινικ    νο και σ  ασθ ν ίς  ο  έ ο ν 
τιτ ο οι θ ί μ   ο ήγ σ  κω  ϊν ς ή μο  ίν ς    

  

 

 

 

Μορφές φεντανύλης  
για υπογλώσσια, διαπαρειακή και διαρρινική χρήση χορηγούνται 

 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ και  

 
ΜΟΝΟ σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε αγωγή με διαδερμική φεντανύλη   
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 ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 Σε βαριά ηπατική ανεπάρκεια  κίρρωση  κωδεϊνη και τραμαδόλη πρέπει να αποφεύγονται 
καθώς αυξάνεται η ισχύς τους και η δυνατότητα εμφάνισης τοξικότητας. Ομοίως για την 
οξυκοδώνη, πρέπει να αποφεύγονται οι μορφές παρατεταμένης απελευθέρωσης λόγω της 
παράτασης του χρόνου ημίσειας ζωής. Ο μεταβολισμός της μορφίνης μειώνεται και απαιτείται 
αναπροσαρμογή των δόσεων  μικρότερες δόσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα .  ια την 
μεθαδόνη και τη βουπρενορφίνη τα στοιχεία δεν είναι σαφή και πλήρως μελετημένα. Σχετικά με 
το διαδερμικό επίθεμα φεντανύλης η ασφάλειά του αμφισβητείται καθώς η απορρόφηση του 
φαρμάκου διαταρράσεται από την διαταραχή στην διαπερατότητα και τις αλλαγές στην 
τριχοειδική κυκλοφορία που παρατηρούνται σε κιρρωτικούς ασθενείς.  ενικά θεωρείται ότι σε 
ηπατική ανεπάρκεια το θεραπευτικό φάσμα όλων των φαρμάκων μειώνεται δραματικά και 
συγκεκριμένοι κανόνες θα πρέπει να ακολουθούνται: 
 Σε προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια (cleareance κρεατινίνης <50ml/min) μορφίνη, και 
κωδεϊνη θα πρέπει να χορηγούνται με μεγάλη προσοχή  μείωση της δόσης και μεγαλύτερα 
διαστήματα . Σχετικά με την τραμαδόλη να αποφεύγονται οι μοφές βραδείας απελευθέρωσης. Η 
υδρομορφόνη και η οξυκοδώνη να χρησιμοποιούνται με προσοχή ενώ  η φεντανύλη θεωρείται 
ασφαλής.  ια την μεθαδόνη και την βουπρενορφίνη τα στοιχεία είναι περιορισμένα  κια 
συστήνεται αυξημένη επαγρύπνηση.   
 
 Εναλλαγή οπιοειδών  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  ν και η μορφίνη είναι το οπιοειδές επιλογής στον καρκινικό πόνο, πολύ συχνά οι 
ασθενείς υποφέρουν από παρενέργειες που τους αναγκάζουν να διακόψουν την αγωγή.  Οι 
παρενέργεςες των οπιοειδών και η αντιμετώπισή τους θα αναπτυχθούν σε άλλο κεφάλαιο . 
Σπανιότερα η αναλγητική αγωγή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για λόγους όπως  η ανοχή, η 
γενετική πολυμορφία των ενζυμικών συστημάτων, συνοσηρότητα που ευνοεί την τοξικότητα ή 
και συγκεκριμένη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων. Η εναλλαγή των οπιοειδών  (opioid 
rotation, opioid switch) θεωρείται ένα μέσο επίτευξης του καλύτερου αποτελέσματος με 
μικρότερες δόσεις και μπορεί να αφορά αλλαγή από ένα οπιοειδές σε ένα άλλο ή και αλλαγή 
οδού χορήγησης  από του στόματος μορφίνη σε διαδερμική φεντανύλη .  ια την επιτυχή 
εναλλαγή των οπιοειδών είναι απαραίτητη η γνώση της ισο-αναλγησίας μεταξύ των διαφόρων 
οπιοειδών  πίνακας 2). Φυσικά είναι απαραίτητο να λαμβάνεται σοβαρά υπ’όψιν η 
συνοσηρότητα, συνέργειες μεταξύ άλλων φαρμάκων και η ηλικία.  
 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ 
 
 Τα οπιοειδή είναι τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα για το σοβαρό, οξύ και τον καρκινικό 
πόνο. Ειδικά στον καρκινικό πόνο τα οπιοειδή αποτελούν τον χρυσό κανόνα και τα στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητά τους είναι αδιάσειστα.  ντίθετα η χρήση των οπιοειδών στο χρόνιο μη 
καρκινικό πόνο  νευροπαθητικό, μυοσκελετικό  δεν υποστηρίζεται ικανοποιητικά από τυφλές, 

• Αποφυγή συνδυασμού οπιοειδών με κατασταλτικά, βενζοδιαζεπίνες.  

• Εναρξη με μικρές δόσεις, αργή τιτλοποίηση (start low, go slow) 

• Τα διαστήματα μεταξύ των δόσεων πρέπει αν είναι μεγαλύτερα από ότι στους υγιείς 
ασθενείς 

• Μορφές βραδείας απελευθέρωσης-διαδερμικά συστήματα θα πρέπει να αποφεύγονται  

• Βέλτιστες είναι οι μορφές ταχείας απελευθέρωσης από το στόμα 
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τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (RCTs) με επαρκή ισχύ, ενώ επιδημιολογικά δεδομένα 
αναφέρουν ότι τα οπιοειδή δεν βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ή τη λειτουργικότητα σε αυτό το 
είδος πόνου. Η μέγιστη μείωση στις κλίμακες πόνου ήταν 17%, συγκριτικά με το εικονικό 
φάρμακο, δράση η οποία είναι μη σημαντική. Οι γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών 
 ναυτία, καταστολή, δυσκοιλιότητα, ζάλη  αναφέρθηκαν σε όλες τις μελέτες και οδήγησαν στον 
αποκλεισμό από τη μελέτη σημαντικού αριθμού ασθενών  έως 58%). Η επίπτωση της εξάρτησης 
στα οπιοειδή ποικίλλει από 3-21% ανάλογα με τον ορισμό και τον μελετώμενο πληθυσμό. Η 
“κρίση των οπιοειδών” (opioid crisis) στην  μερική την εικοσεκαετία 1990-2010, με την 
κατάχρηση στην συνταγογράφηση οπιοειδών που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων 
από συνταγογραφούμενα οπιοειδή κατά 350%, απέδειξε ότι η χορήγηση οπιοειδών ως 
μονοφαρμακία σε χρόνιο -μη καρκινικό- πόνο είναι λανθασμένη και αναποτελεσματική. 

 Το κεντρικό σημείο που πρέπει να εκτιμάται είναι ο ασθενής και όχι μόνο ο πόνος. Η 
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής προσέγγισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από 
ποικίλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, από την εξάρτηση του ασθενούς από το σύστημα 
υγείας αλλά και από τον βαθμό συμμετοχής του στην θεραπεία. Τα οπιοειδή αποτελούν ένα 
πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και του ισχυρού οξέως πόνου 
ποικίλης αιτιολογίας όχι όμως κάθε μορφής χρονιου πόνου  μυοσκελετικού ή νευροπαθητικού . 
Η χορήγηση τους απαιτεί την γνώση φαρμακολογίας και φαρμακοκινητικής καθώς επίσης και 
αυστηρών κανόνων συνταγογράφησης. Εξατομίκευση της θεραπείας, τιτλοποίηση της δόσης 
ώστε να προσδιοριστεί η επαρκής δοσολογία για την αντιμετώπιση του πόνου, τακτικός έλεγχος 
και επαναπροσδιορισμός των αναγκών, πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των παρενεργειών 
αποτελούν τις βασικές αρχές ασφαλούς χορήγησης των οπιοειδών. Οι θεράποντες θα πρέπει να 
είναι πάντα σε εγρήγορση για την αναγνώριση των σημείων της εξάρτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Ισοαναλγητικές δόσεις οπιοειδών για διάφορες οδούς χορήγησης 

 από το στόμα ενδοφλεβίως επισκληριδίως ενδορραχιαία 

Μορφίνη  300mg 100mg 10mg 1mg 

Υδρομορφόνη 60mg 20mg 2mg 0.25mg 

Φεντανύλη  1mg 0.01mg 0.001mg 
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Διαδερμική 
φεντανύλη TTS 

mcg/h 

Μορφίνη 
mg/d 

Κωδεϊνη 
mg/d 

Οξυκοδώνη 
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Υδρομορφόνη 
mg/d 

IV/SC oral oral oral IV/SC oral 

25 20 60 200 30 1.5 7.5 

50 40 120 400 60 3 15 

75 60 180 - 90 4.5 22.5 

100 80 240 - 120 6 30 

Κωδεϊνη μέγιστη δόση: 360mg/d 
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ΑΝΣΙΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΑ, ΑΝΣΙΔΠΙΛΗΠΣΙΚΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Υπονά Δλένη, Δπιμ Β’ Αναιζθηζιολόγορ ΓΝΝίκαιαρ-Πειπαιά 

 

Τα ζπλνδά ή επηθνπξηθά αλαιγεηηθά πεξηιακβάλνπλ έλα πνηθίιν ζχλνιν θαξκάθσλ κε 

πξσηαξρηθή κε αλαιγεηηθή έλδεημε, ηα νπνία φκσο δξνπλ αλαιγεηηθά ζε νξηζκέλεο 

επψδπλεο θαηαζηάζεηο. Σπλήζσο ρνξεγνχληαη καδί κε ηα θιαζηθά αλαιγεηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ρξφλησλ επψδπλσλ ζπλδξφκσλ, κέζσ ελίζρπζεο ηεο αλαιγεζίαο, κείσζεο 

ησλ δφζεσλ, πεξηνξηζκφ ησλ παξελεξγεηψλ ησλ ζπγρνξεγνχκελσλ αλαιγεηηθψλ θαζψο θαη 

αλαθνχθηζεο απφ άιια ζπκπηψκαηα, πνπ ζπλππάξρνπλ ζε θαηαζηάζεηο ρξφληνπ πφλνπ. 

Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ηφζν σο θάξκαθα πξψηεο 

επηινγήο γηα θάπνηεο επψδπλεο θαηαζηάζεηο, φζν θαη σο επηθνπξηθά ζε θάπνηεο άιιεο. Η 

ζσζηή ρξήζε ησλ επηθνπξηθψλ θαξκάθσλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκεία θιεηδηά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ1. 

 

Aνηικαηαθλιπηικά  

Οη αζζελείο κε ρξφλην πφλν πνηθίιεο αηηηνινγίαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα πάζρνπλ θαη απφ 

θαηάζιηςε θαη γηα ην ιφγν απηφ αληηθαηαζιηπηηθά ρνξεγνχληαη ζε απηνχο απφ ηφηε πνπ 

πξσηνθπθινθφξεζαλ.2 Ωζηφζν, φρη λσξίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ Merskey θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ3, φηη ηα θάξκαθα απηά πηζαλά λα 

έρνπλ θαη ηα ίδηα αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο, πέξα απφ ηελ αιιαγή ηεο δηάζεζεο πνπ πξνθαινχλ. 

Η αξρηθή απηή ηδέα επηβεβαηψζεθε απφ έλα πιήζνο θαιά ειεγρφκελσλ κειεηψλ πνπ 

θπθινθφξεζαλ ηα επφκελα ρξφληα θαη έηζη είλαη πιένλ γλσζηφ φηη, ε άιινηε άιιε, αλαιγεηηθή 

ηνπο δξάζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αληηθαηαζιηπηηθή. Ο κεραληζκφο δξάζεο ηνπο νθείιεηαη 

ζε αλαζηνιή ηεο επαλαπξφζιεςεο ηεο λνξεπηλεθξίλεο (ΝΔ) ή ηεο ζεξνηνλίλεο( 5-ΗΤ) ή θαη 

ησλ δχν ζην ΚΝΣ. Ωο εθ ηνχηνπ, εληζρχνπλ  ηηο θαηηνχζεο αλαζηαιηηθέο νδνχο ηνπ πφλνπ θαη 

ηξνπνπνηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ Νσηηαίνπ Μπεινχ (ΝΜ) 

πξνθαιψληαο αλαιγεζία. Τα αληηθαηαζιηπηηθά κε αλαιγεηηθή έλδεημε πεξηιακβάλνπλ ηα 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (TCAs), ηνπο εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRIs) θαη ηνπο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο - λνξεπηλεθξίλεο 

(SNRIs). 

Τα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (TCAs) είλαη ηα πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα θαη ηα 

θαιχηεξα κειεηεκέλα απφ ηελ νκάδα ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ. Η δξάζε ηνπο νθείιεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλνακηληθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζηε 

ζχλαςε, κέζσ αλαζηνιήο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο, ζε άιινηε 

άιιν βαζκφ αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα. Απνξξνθψληαη θαιψο απφ ην ζηφκα θαη ζπλδένληαη 

κε πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο. Υθίζηαληαη ηαρχ κεηαβνιηζκφ θαηά ηε πξψηε δίνδν ηνπο απφ 

ην ήπαξ, αιιά έρνπλ ζρεηηθά κεγάιν ρξφλν εκίζεηαο δσήο απνβνιήο (1 έσο 4 εκέξεο), ιφγσ 

ηεο ιηπφθηιεο θχζεο ηνπ κνξίνπ ηνπο. Σπλεπψο, αζζέλεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ησλ 

πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο ή ε επεξεαζκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηα επίπεδα ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζην αίκα θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε 

ζπληαγνγξάθεζή ηνπο. Τα ηξηθπθιηθά επηδξνχλ επίζεο θαη ζε άιινπο ππνδνρείο κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαηά ηε ρξήζε 

ηνπο. Πνιιά απφ ηα παιαηφηεξα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηελ 

ακηηξηπηπιίλε (Saroten), δηεγείξνπλ ηνπο κνπζθαξηληθνχο ππνδνρείο θαη πξνθαινχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ αληηρνιηλεξγηθέο δξάζεηο, φπσο μεξνζηνκία, μεξνθζαικία, δπζθνηιηφηεηα, 

επηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο, θαηαθξάηεζε νχξσλ, ζνιή φξαζε,  ηαρπθαξδία, 
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αξξπζκίεο.  Πνιινί επίζεο απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο απνθιείνπλ ηνπο α1-αδξελεξγηθνχο 

ππνδνρείο κε απνηέιεζκα θαξδηαγγεηαθέο επηδξάζεηο, φπσο νξζνζηαηηθή ππφηαζε, πνπ 

κπνξεί λα εθθξάδεηαη απφ κηα ελνριεηηθή αίζζεζε παξνδηθήο δάιεο έσο έλα παξ’νιίγνλ 

ζπγθνπηηθφ επεηζφδην, κε θίλδπλν ηε πηψζε θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ 

αλχςσζε ζηελ φξζηα ζέζε. Δπίζεο, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνπο Η1- ππνδνρείο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζην ΚΝΣ, φπσο ππλειία, θαηαζηνιή, 

αυπλία, ηξφκν θαη εθηδξψζεηο. Άιιεο παξελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε 

ηεο φξεμεο κε αληίθηππν ζην βάξνο ηνπ αζζελνχο, θαζψο θαη δηαηαξαρέο ζηε ζεμνπαιηθή 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξνχλ αχμεζε ή κείσζε ηεο libido έσο θαη πξηαπηζκφ (1:10000 άλδξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηξαδνδφλε). Η εκθάληζε ησλ αλσηέξσ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, ζπλήζσο 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζηε δνζνινγία ησλ θαξκάθσλ απηψλ 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζήο ηνπο. 

Μεγάινο αξηζκφο placebo-ειεγρφκελσλ ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ έρεη δείμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξηθπθιηθψλ ζε αξθεηά δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ λεπξνπαζεηηθά 

ζχλδξνκα ρξφληνπ πφλνπ (πηλ. 1), θαζψο επίζεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο πνπ 

ζπλππάξρεη ζηνπο αζζελείο απηνχο4,5. Μηα κεηα-αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ 

ζε placebo-ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο,6  απνθάιπςε φηη ηα TCAs πξνθαινχλ ηνπιάρηζηνλ 

50% κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ ζην 30% ησλ αζζελψλ κε λεπξνπαζεηηθφ πφλν. 

Σχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, πνπ εθδφζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2010 απφ ην National Institute for 

Health and Clinical Excellence (NICE) ηνπ NHS γηα ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία, ηα ηξηθπθιηθά 

(ακηηξηπηπιίλε, λνξηξηπηπιίλε θαη ηκηπξακίλε), κφλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε πξεγθακπαιίλε, 

απνηεινχλ ζεξαπεία πξψηεο εθινγήο γηα ηνλ δηαβεηηθφ πεξηθεξηθφ λεπξνπαζεηηθφ πφλν θαη 

άιιεο θαηαζηάζεηο λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ ν αξηζκφο ησλ θιηληθψλ κειεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

αιιά ε θιηληθή εκπεηξία ηα θαηαηάζζεη αλάκεζα ζηα θάξκαθα κε ζεκαληηθή αλαιγεηηθή 

δξάζε7. 

 Η ακηηξηπηπιίλε (Saroten), πνπ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν θαη θαιχηεξα κειεηεκέλν 

παξάγνληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο8, είλαη κηα ηεηαξηνηαγήο ακίλε πνπ απνθιείεη ηελ 

επαλαπξφζιεςε ηφζν ηεο ζεξνηνλίλεο (5-ΗΤ) φζν θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο (ΝΔ). Γηαζέηεη 

αξθεηά θαιέο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο 

θαηαζηνιή, νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαζψο θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο αληηρνιηλεξγηθέο 

παξελέξγεηεο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιχ πξνζνρή ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο 

θαξδηαθήο αγσγηκφηεηαο εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηαο ηεο λα πξνθαιεί ηαρπθαξδία, ελψ 

αληελδχθλεηηαη ε ρξήζε ηεο ζε αζζελείο κε γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο θαη ζεκαληηθή 

ππεξηξνθία πξνζηάηνπ. Δμαηηίαο ησλ θαηαζηαιηηθψλ ηεο ηδηνηήησλ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

αξρηθά ζε κηα κηθξή δφζε (10-25 mg) πξηλ απφ ηελ θαηάθιηζε θαη ζηαδηαθά λα απμάλεηαη, φζν 

ην επηηξέπεη ε εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ (δηαηεξψληαο απμεκέλε επαηζζεζία γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ παξελεξγεηψλ θαηά ηελ αχμεζε ηεο δφζεο). Δάλ δελ επηηεπρζεί 

επαξθήο αλαιγεζία κέρξη ηε δφζε ησλ 150 mg, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αιιαγή 

αληηθαηαζιηπηηθνχ ή ε ηξνπνπνίεζε ηεο αγσγήο καο κε ηε πξνζζήθε άιινπ επηθνπξηθνχ 

αλαιγεηηθνχ παξάγνληα. Δάλ παξφια απηά, δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηφηε κπνξνχκε λα ρνξεγήζνπκε θάπνηα απφ ηηο λεφηεξεο 

δεπηεξνηαγείο ακίλεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ, φπσο είλαη ε 

λνξηξηπηπιίλε (Nortrilen) θαη ε δεζηπξακίλε. Απηέο θαίλεηαη πσο έρνπλ εμίζνπ θαιφ 

αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα αιιά ιηγφηεξεο αληηρνιηλεξγηθέο ηδηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

θαιχηεξα αλεθηέο απφ ηνπο αζζελείο. Αξρηθά ρνξεγνχληαη ζε δφζεηο 10-25mg θάζε πξσί κε 

ζηαδηαθή ηηηινπνίεζε κέρξη ηε κέγηζηε δφζε ησλ 150mg. Ωζηφζν, αλαιγεζία ζπλήζσο 
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επηηπγράλεηαη ζηε δφζε ησλ 50-75mg εληφο 2-3 εβδνκάδσλ ζεξαπείαο, ελψ βειηίσζε ζηνλ 

χπλν ησλ αζζελψλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί λσξίηεξα. Τα θάξκαθα απηά ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε θαξδηαθέο αξξπζκίεο θαζψο θαη ζε απηνχο κε 

ηάζεηο ςπρηθήο δηέγεξζεο. Η εκθάληζε αλεζπρίαο θαη δηέγεξζεο κπνξεί λα επηηαζεί απφ ηε 

ζπγρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ (π.ρ. επηζθιεξίδην έγρπζε ζηεξνεηδψλ). 

Τν κέγηζην αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα ησλ TCAs εκθαλίδεηαη πεξίπνπ κηα εβδνκάδα κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο δνζνινγίαο ηνπ θαξκάθνπ, ε νπνία φκσο εκθαλίδεη κεγάιε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ αζζελψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξαθνινχζεζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπο ζην πιάζκα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (π.ρ. γηα ηελ λνξηξηπηπιίλε είλαη 

≤100ng/ml). 

Παξά ηελ αλαγλσξηζκέλε  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ TCAs, ν πςειφο βαζκφο ησλ 

αληηρνιηλεξγηθψλ θαη ηζηακηλεξγηθψλ παξελεξγεηψλ, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRIs). Αλ θαη είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί γηα ην πφλν απφ ηα TCAs, είλαη 

θαιχηεξα αλεθηνί απφ ηνπο αζζελείο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο κε αχμεζε ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο. Οη παξάγνληεο απηνί 

επεξεάδνπλ ζεξνηνληλεξγηθνχο ππνδνρείο θαη ζε άιια ζεκεία φπσο ζην έληεξν, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο θνηιηαθφ 

άιγνο, λαπηία θαη δηάξξνηα εηδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ηα νπνία φκσο είλαη 

απηνπεξηνξηδφκελα θαη ζηαδηαθά κεηψλνληαη. Σεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπκε πσο νη SSRIs 

κπνξεί λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ (π.ρ. κνθινβεκίδε, Aurorix)  θαη 

δπλεηηθά λα πξνθαιέζνπλ, ην απεηιεηηθφ γηα ηε δσή, θεληξηθφ ζεξνηνληλεξγηθφ ζχλδνκν, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ππέξηαζεο, ππξεηνχ, κπνθινληψλ, ζπαζκψλ, ηαρπθαξδίαο 

έσο θαη θαξδηαγγεηαθήο θαηάξξηςεο θαη ζαλάηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ πξέπεη πνηέ ηα δχν 

απηά θάξκαθα λα ζπγρνξεγνχληαη. Σηε θαηεγνξία ησλ SSRIs, αλήθνπλ ε θινπνμεηίλε 

(Ladose), ε παξνμεηίλε (Seroxat), ε ζηηαινπξάκε (Seropram) θαη ε θινπβνμακίλε (Dumyrox). 

Η έλαξμε ρνξήγεζεο ηνπο  κπνξεί λα γίλεη απφ ηε δφζε ησλ 20 mg κε ζηαδηαθή αχμεζε έσο 

ηε κέγηζηε δφζε ηνπο (πρ ηα 40 mg γηα ηελ παξνμεηίλε θαη ηα 60 mg γηα ηελ θινπνμεηίλε), 

εθφζνλ ην επηηξέπεη ε εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη ην επηβάιιεη ε πξνθαινχκελε 

αλαιγεηηθή ηνπο δξάζε. Μειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηηαινπξάκε9 θαη ηελ παξνμεηίλε10 

έρνπλ δείμεη θάπνηα βειηίσζε ζηα ζπκπηψκαηα λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ ζε αζζελείο κε 

επψδπλε πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη νη 

SSRIs δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθνί φζν ηα TCAs γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.10,11 

Διεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθή αλαιγεηηθή δξάζε ησλ 

αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο (SNRIs) θαζψο θαη έλα 

θαιχηεξν πξνθίι αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ εθείλν ησλ TCAs θαη ησλ SSRIs. Η ρξήζε ηεο 

βελιαθαμίλεο (Efexor) είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεη αλαιγεζία 

ηζάμηα απηήο ησλ TCAs ρσξίο ηηο ζπρλέο ηνπο παξελέξγεηεο. Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο έρεη 

θαλεί ζε πεξηπηψζεηο επψδπλεο πεξηθεξηθήο δηαβεηηθήο λεπξνπάζεηαο12 θαζψο θαη ζε 

επψδπλεο πνιπλεπξνπάζεηεο δηαθνξεηηθήο αηηηνινγίαο13 αιιά φρη ζηε κεζεξπεηηθή 

λεπξαιγία14.  Δπίζεο, ε βελιαθαμίλε εκθαλίδεηαη δξαζηηθή έλαληη ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ άιγνπο 

πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ15. Σπλήζσο απαηηνχληαη 2-4 

εβδνκάδεο γηα ηελ ηηηινπνίεζε ζηελ απνηειεζκαηηθή δφζε (150-225 mg/day). Γηαηίζεηαη ζε 

ηαρείαο αιιά θαη ζε βξαδείαο απνδέζκεπζεο κνξθή, ε νπνία ειαηηψλεη ηελ εκθάληζε 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Η βελιαθαμίλε ζα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθείηαη κε πξνζνρή ζε 

αζζελείο κε θαξδηαθή λφζν, θαζψο έρνπλ πεξηγξαθεί πεξηζηαηηθά δηαηαξαρψλ θαξδηαθήο 
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αγσγηκφηεηαο θαη ππέξηαζεο. Άιιεο ζπλήζεηο, αιιά ήπηεο, αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ε 

λαπηία, δάιε, μεξνζηνκία, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία θαη επεξεζηζηφηεηα. 

Η ληνπινμεηίλε (Cymbalta) έρεη δείμεη ζηαζεξά απνηειέζκαηα βειηίσζεο ηνπ πφλνπ πνπ 

ζπλνδεχεη ηε πεξηθεξηθή δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα16,17,18 θαη πξφζθαηα πήξε έγθξηζε απφ ην 

FDA γηα ηε ρξήζε ηεο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Σχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε 

θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, πνπ εθδφζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2010 

απφ ην National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ηνπ NHS γηα ηελ Αγγιία 

θαη ηελ Οπαιία, ε ληνπινμεηίλε απνηειεί ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα ηνλ δηαβεηηθφ 

πεξηθεξηθφ λεπξνπαζεηηθφ πφλν θαη δεχηεξεο επηινγήο ν ζπλδπαζκφο ηεο κε 

πξεγθακπαιίλε. Δπηπξφζζεηα, ε ληνπινμεηίλε έρεη απνδεδεηκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ 

ηλνκπαιγία19,20, ηνλ πφλν ζε νζηεναξζξίηηδα γφλαηνο21 θαη γηα ην ρξφλην πφλν ηεο 

νζθπαιγίαο22,23. Δπίζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο έρεη αλαδεηρζεί ζηε ζεξαπεία κείδνλνο 

θαηάζιηςεο θαζψο θαη γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Η δνζνινγία ηεο είλαη απιή θαη 

ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ησλ 60 mg κηα θνξά ηελ εκέξα (κε max ηα 120 mg δχν θνξέο ηελ 

εκέξα). Η ζπλεζέζηεξε παξελέξγεηα αθνξά ζηελ εκθάληζε λαπηίαο, ε νπνία κπνξεί λα 

κεησζεί κε ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ ζε δφζε 30 mg κεηά ην θαγεηφ γηα κηα 

εβδνκάδα, πξηλ ηελ αχμεζε ηεο δφζεο ζηα 60 mg κηα θνξά ηελ εκέξα. Άιιεο ζπλήζεηο ήπηεο 

παξελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θεθαιαιγία, αυπλία, δάιε, δπζθνηιηφηεηα, μεξνζηνκία, 

απμεκέλε εθίδξσζε θαη απμεκέλε φξεμε.  

Γεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ έρεη αθφκα 

έλα κε ηξηθπθιηθφ αληηθαηαζιηπηθφ, ε βνππξνπηφλε, ε νπνία αλαζηέιιεη θαη ηελ 

επαλαπξφζιεςε ηεο ληνπακίλεο24. Ο παξάγνληαο απηφο θαίλεηαη πσο έρεη επθνξηθέο 

ηδηφηεηεο, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο θαξθηλνπαζείο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ 

ζηνηρεία θαηάζιηςεο, θαηαζηνιήο θαη εμάληιεζεο.25,26 

Καηά ηε ρξήζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ σο αλαιγεηηθά θάξκαθα ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε θάπνηα βήκαηα ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο ζηηο 

νδεγίεο καο κε ζηφρν ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Αξρηθά θαη θαηά θχξην ιφγν, ζα 

πξέπεη λα εμεγήζνπκε ζηνλ αζζελή φηη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ αληηθαηαζιηπηηθνχ απνζθνπνχκε 

ζηε βειηίσζε ηνπ πφλνπ ηνπ, βαζηδφκελνη ζηηο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ απηφ έρεη, θαη φρη 

ζην λα ζεξαπεχζνπκε ηελ θαηάζιηςή ηνπ πνπ πηζαλά θαη απηή λα ζπλππάξρεη, αιιά απνηειεί 

δεπηεξεχνλ ζηφρν καο. Σηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψζνπκε γηα ην φηη ην 

αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ θαξκάθνπ δελ ζα εκθαληζηεί άκεζα, αιιά ζα ρξεηαζηεί θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο φηνπ γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ ίδην. Αθνινχζσο, ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεχζνπκε ηνλ αζζελή γηα ην γεγνλφο φηη ν θπζηνινγηθφο χπλνο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ηνπ. Τέινο, 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε ηνλ αζζελή γηα ην ελδερφκελν εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ θαη γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη, πξνθεηκέλνπ απηέο λα απνθεπρζνχλ, λα 

αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο. Απηέο αθνξνχλ ζηελ αξγή θαη ζηαδηαθή ηηηινπνίεζε ηεο θαηάιιειεο 

γηα ηνλ ίδην δφζεο θαη ελδερνκέλσο θάπνηεο αιιαγέο ζε θαξκαθεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα γίλνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ α αζζελήο λα είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ψζηε λα κελ ράζεη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ σο πξνο απηή.  

Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άκεζε αλαιγεηηθή δξάζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

ρξφληνπ θαινήζνπο πφλνπ κε λεπξνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Υπάξρνπλ πεξηνξηζκέλα 

ζηνηρεία πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηε ρξήζε ηνπο ζε αζζελείο κε θαξθηληθφ πφλν, κε θπξηφηεξε 

έλδεημε ηε ζπλχπαξμε πφλνπ κε λεπξνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

νπηνεηδή. Η πξψηκε έλαξμε ρνξήγεζεο ελφο αληηθαηαζιηπηηθνχ σο επηθνπξηθφ θάξκαθν, 
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δηθαηνινγείηαη πιήξσο ζηε πεξίπησζε πνπ ν πφλνο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζηνηρεία 

θαηάζιηςεο ζηνλ αζζελή. Ωζηφζν απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη φθεινο γηα ην θαιχηεξν θαη θαηαιιειφηεξν 

αληηθαηαζιηπηηθφ, γηα ην πψο λα επηηπγράλεηαη ε ηηηινπνίεζε ηεο δφζεο θαζψο θαη γηα ην εάλ 

ν ζπλδπαζκφο αληηθαηαζιηπηηθνχ κε άιιν επηθνπξηθφ θάξκαθν δξα θαιχηεξα απφ ηνλ θάζε 

παξάγνληα ρσξηζηά. 

  

Ανηιεπιληπηικά  

Τα αληηεπηιεπηηθά απνηεινχλ ηνπο πην πνιιά ππνζρφκελνπο παξάγνληεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ θαζψο ζεσξείηαη φηη θαηαζηέιινπλ ηε λεπξηθή 

ππεξδηεγεξζηκφηεηα, ειαηηψλνπλ ηελ επεξεζηζηφηεηα ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ ζηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη ην λσηηαίν κπειφ θαη πηζαλφλ λα 

επηδξνχλ ζηε εμάπισζε ηπρφλ αλψκαιεο λεπξηθήο δηέγεξζεο κέζσ ηεο απμνξχζκηζεο 

(upregulation) ησλ δηαχισλ Na+ θαη Ca++. Δμαηηίαο απηψλ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, θάπνηνη απφ 

ηνπο αληηεπηιεπηηθνχο παξάγνληεο ζεσξνχληαη θάξκαθα πξψηεο εθινγήο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

λεπξνπαζεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σηα θάξκαθα πξψηεο γεληάο αλήθνπλ ε θαξβακαδεπίλε, ε νμπθαξβακαδεπίλε, ε 

ιακνηξηγίλε, ε θαηλπληνΐλε θαη ην βαιπξντθφ νμχ πνπ δξνπλ κέζσ επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ 

επαλαθνξάο ησλ δηαύισλ λαηξίνπ ζην δπλακηθφ εξεκίαο ηνπο θαη αύμεζεο ηεο ζηαζεξόηεηαο 

ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Η θαξβακαδεπίλε (Tegretol) είλαη εγθεθξηκέλε απφ ην FDA θαη 

ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο λεπξαιγίαο ηξηδχκνπ36. Δπίζεο, έρεη δείμεη κέηξηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κειέηεο αζζελψλ κε δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα ή κεζεξπεηηθή 

λεπξαιγία30. Η θαξβακαδεπίλε ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη 

κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ. Παξνπζηάδεη αληηδξάζεηο αιιειεπίδξαζεο φηαλ ζπγρνξεγείηαη κε 

θάξκαθα φπσο ε ηζνληαδίδε θαη ε βαξθαξίλε, κε θίλδπλν ηελ αλάπηπμε ηνμηθφηεηαο απφ ηελ 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζην πιάζκα. Λφγσ ηεο δξάζεο ηεο ζηελ επαλαπξφζιεςε ηεο ΝΔ, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ην ΚΝΣ, φπσο θαηαζηνιή, δάιε, ππλειία, 

ζχγρπζε, ηξφκν, αηαμία, δηπισπία θαη ζνιή φξαζε. Δπίζεο, κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ 

γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (λαπηία, έκεηνο, δπζπεςία, δπζθνηιηφηεηα) θαη δεξκαηηθέο 

αληηδξάζεηο (εξχζεκα, εμάλζεκα). Ωζηφζν, ην πην αλεζπρεηηθφ είλαη ν, δπλεηηθά 

ζαλαηεθφξνο, θίλδπλνο πξφθιεζεο αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (ιεπθνπελία, ζξνκβνπελία, 

έσο θαη απιαζηηθή αλαηκία) θαζψο θαη επαηηθψλ δηαηαξαρψλ (ίθηεξνο, ηνμηθφηεηα). Γηα ην 

ιφγν απηφ, απαηηείηαη αηκαηνινγηθφο θαη επαηηθφο έιεγρνο, αξρηθά αλά κήλα θαη κεηά ηνλ 

πξψην ρξφλν αλά ηξίκελν, φπσο θαη ην λα απνθεχγεηαη ε ρνξήγεζε ηεο ζε αζζελείο 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (πρ. νγθνινγηθνί αζζελείο 

νη νπνίνη έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεκεην- ή αθηηλνζεξαπεία θαηά ην παξειζφλ). Γηα ηελ απνθπγή 

ησλ παξελεξγεηψλ απφ ην ΚΝΣ, ζπληζηάηαη ε έλαξμε ρνξήγεζεο ηεο κε ρακειή δφζε 

(100mg) πξηλ ηε θαηάθιηζε θαη ζηαδηαθά αξγή ηηηινπνίεζε, φζν επηβάιιεηαη απφ ην 

απνηέιεζκα θαη επηηξέπεηαη απφ ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, κέρξη ηε κέγηζηε δφζε ησλ 

1200mg ρνξεγνχκελε ζε ηέζζεξηο δφζεηο (―start low and go slow‖). Τέινο, ε δηαθνπή ηνπ 

θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην ίδην ζηαδηαθά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα 

επαλεκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. 

 Ωζηφζν, εμαηηίαο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθήο 

παξαθνινχζεζεο πνπ ρξεηάδεηαη θαηά ηε ρνξήγεζή ηεο, ελαιιαθηηθά ηεο θαξβακαδεπίλεο 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί έλα αλάινγφ ηεο, ε νμπθαξβακαδεπίλε (Trileptal). Απηή έρεη θαιή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη είλαη θαιχηεξα αλεθηή κε ιηγφηεξν αλεζπρεηηθέο παξελέξγεηεο, φπσο 

είλαη ε δάιε, ππλειία, δηπισπία, λαπηία, δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε θαη ππνλαηξηαηκία.37 Δπίζεο, 

έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αλζεθηηθήο ζηε 
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θαξβακαδεπίλε λεπξαιγίαο ηξηδχκνπ41 ή φηαλ ε ρνξήγεζή ηεο αληελδείθλπηαη, είλαη ε 

ιακνηξηγίλε (Lamictal). Αξρηθέο παξαηεξήζεηο ππνδειψλνπλ φηη απηή είλαη ρξήζηκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνιπλεπξνπάζεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε HIV42, δηαβεηηθήο λεπξνπάζεηαο, 

ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο, πφλνπ θεληξηθήο αηηηνινγίαο κεηά απφ ΑΔΔ θαη ζε ζχλδξνκν 

ζχκπινθνπ πεξηνρηθνχ άιγνπο (CRPS).1 Η ιακνηξηγίλε ζα πξέπεη λα ηηηινπνηείηαη αξγά θαη 

ζηαδηαθά ζε δφζεηο απφ 200 έσο 400 mg/24h, ελψ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο είλαη 

πηζαλφ λα ζπκβνχλ δεξκαηηθέο αλεπηζχκεηεο δξάζεηο (απφ εμάλζεκα έσο ην ζχλδξνκν 

Stevens-Johnson). Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ άιισλ θαξκάθσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα θαη κε επηβεβαησκέλα ζηνηρεία ηφζν γηα ηε θαπλπηνίλε (Epanutin) 

ζηε δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα38, φζν θαη γηα ην βαιπξντθφ νμχ (Depakine) ζηελ επψδπλε 

πνιπλεπξνπάζεηα.39,40 

Σηα αληηεπηιεπηηθά δεχηεξεο γεληάο πεξηιακβάλνληαη ε γθακπαπεληίλε θαη ε 

πξεγθακπαιίλε, νη νπνίεο δξνχλ κέζσ ζχλδεζεο ζηελ α2-δ ππννκάδα ησλ δηαχισλ 

αζβεζηίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή απειεπζέξσζεο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Οη νπζίεο 

απηέο απνξξνθψληαη θαιψο ρνξεγνχκελεο απφ ην ζηφκα, δελ κεηαβνιίδνληαη ζην ήπαξ θαη 

απεθθξίλνληαη ακεηάβιεηεο κέζσ ησλ λεθξψλ. Δπεηδή ε απνβνιή ηνπο κεηψλεηαη ζε αζζελείο 

κε επεξεαζκέλε θάζαξζε θξεαηηλίλεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο δφζεο ηνπο 

ζε ζνβαξή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Οη ζπλεζέζηεξα παξαηεξνχκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δάιε, ππλειία θαη αζηάζεηα, νη νπνίεο είλαη λα δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ 

εάλ γίλεη αξγή θαη ζηαδηαθή ηηηινπνίεζε μεθηλψληαο απφ ρακειέο δφζεηο έσο ηελ επίηεπμε ηεο 

θαηάιιειεο, γηα ηνλ θάζε αζζελή, ζεξαπεπηηθήο δφζεο. Η γθακπαπεληίλε (Neurontin) είλαη ην 

πην ζπρλά ζπληαγνγξαθνχκελν αληηεπηιεπηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ 

πφλνπ. Μεγάιε ζεηξά αμηφπηζησλ κειεηψλ έρεη δείμεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε 

πεξηπηψζεηο δηαβεηηθήο λεπξνπάζεηαο43 θαη κεζεξπεηηθήο λεπξαιγίαο44, κε απνηέιεζκα ε 

γθακπαπεληίλε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θάξκαθν πξψηεο επηινγήο γηα ηηο θαηαζηάζεηο απηέο 

θαη λα ζεσξείηαη σο θχξην θαη φρη σο επηθνπξηθφ θάξκαθν1. Δπίζεο, ζε θάπνηεο κειέηεο 

θαίλεηαη πσο ε ζπγρνξήγεζε γθακπαπεληίλεο κε νπηνεηδή ζηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή 

πεξίνδν, κεηψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο ζε νπηνεηδή45,46. Η εκπεξηζηαησκέλε αλαιγεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γθακπαπεληίλεο ζην λεπξνπαζεηηθφ πφλν, έρεη δηεπξχλεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηέηνην πφλν, φπσο ζηε 

πεξίπησζε ηνπ θαξθηληθνχ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ47,48. Η ζεξαπεία μεθηλά κε 100‐300 mg 

πνπ πξννδεπηηθά απμάλεηαη κέρξη θιηληθήο αληαπφθξηζεο έσο ηε κέγηζηε δφζε ησλ 

3.600mg/24h (ρνξεγνχκελε ζε ηξείο δφζεηο). Η πξεγθακπαιίλε (Lyrica) απνηειεί λεφηεξν 

αληηεπηιεπηηθφ κε δξάζε παξφκνηα ηεο γθακπαπεληίλεο, πνπ έρεη φκσο πην εχθνιν 

δνζνινγηθφ ζρήκα εμαηηίαο ηεο πην γξακκηθήο θαξκαθνθηλεηηθήο ηνπ. Έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο  

κπνξεί λα γίλεη απφ ηα 150 mg, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ θαη ηε ζεξαπεπηηθή 

δφζε, θαη λα αθνινπζεζεί ζηαδηαθή ηηηινπνίεζε κέρξη ηε κέγηζηε δφζε ησλ 600mg. Όπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ , ιφγσ ηνπ ζηελνχ ζεξαπεπηηθνχ εχξνπο ηεο νπζίαο, ε δηαδηθαζία 

ηηηινπνίεζεο δελ είλαη ηφζν ρξνλνβφξα. Η πξεγθακπαιίλε είλαη εγθεθξηκέλε απφ ηνλ FDA, κε 

απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πεξηπηψζεηο ηλνκπαιγίαο69, δηαβεηηθήο 

λεπξνπάζεηαο49 θαη κεζεξπεηηθήο λεπξαιγίαο50. Σχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα 

ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, πνπ εθδφζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 

2010 απφ ην National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ηνπ NHS γηα ηελ 

Αγγιία θαη ηελ Οπαιία, ε πξεγθακπαιίλε απνηειεί ζεξαπεία πξψηεο εθινγήο γηα θαηαζηάζεηο 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ. 
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Νεςποληπηικά 

Σηελ νκάδα απηή αλήθνπλ θπξίσο νη θαηλνζεηαδίλεο (ρισξνπξνκαδίλε-Largactil, 

κεζνηξηκεπξαδίλε-Nozinan) θαη νη βνπηπξνθαηλφλεο (αινπεξηδφιε-Alloperidin, νιαλδαπίλε-

Zyprexa). Ο ξφινο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο, εμαηηίαο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, θαη ε 

αλαιγεηηθή ηνπο δξάζε ακθηιεγφκελε. Η κεζνηξηκεπξαδίλε είλαη ε κνλαδηθή γηα ηελ νπνία 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αμηφπηζηε δνζνεμαξηψκελε αλαιγεηηθή ηεο δξάζε, 

ε νπνία κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα νπηνεηδή,52 αλ θαη δε 

ζπζηήλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ηεο ρνξήγεζε. Οη βνπηπξνθαηλφλεο (αινπεξηδφιε) είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ άκεζε αλαθνχθηζε ηεο εκηθξαλίαο θαη ηεο θαθνήζνπο θεθαιαιγίαο,53 

αιιά νη παξελέξγεηέο ηνπο δελ καο επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο σο θάξκαθα ξνπηίλαο έλαληη 

άιισλ αζθαιέζηεξσλ θαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθψλ παξαγφλησλ. Η νιαλδαπίλε κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκε ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε αλζεθηηθφ θαξθηληθφ πφλν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

άγρνο, αυπλία θαη γλσζηαθέο δηαηαξαρέο54. Η χπαξμε κηθξνχ αξηζκνχ κειεηψλ γηα ηα 

λεπξνιεπηηθά πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηνπο ζε πεξηπηψζεηο πφλνπ αλζεθηηθέο ζηηο ζπκβαηηθέο 

θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο, εηδηθά φηαλ ζπλδπάδνληαη κε θεθαιαιγία, ηξαπκαηηζκφ λεχξσλ ή 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο55, θαζψο θαη ζηε ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηέγεξζεο, ηνπ 

παξαιεξήκαηνο, ηεο λαπηίαο θαη ηνπ εκέηνπ εηδηθά ζε νγθνινγηθνχο αζζελείο.  

Η δξάζε ηνπο νθείιεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ πιεζψξαο ππνδνρέσλ, φπσο νη αδξελεξγηθνί, 

ληνπακηλεξγηθνί, ηζηακηληθνί, κνπζθαξηληθνί αθεηπιρνιηλεξγηθνί θαη ζεξνηνληλεξγηθνί. Η 

ζπλεζέζηεξε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα αθνξά ζηελ αθαζηζία θαη ηελ φςηκε δπζθηλεζία (ζε 

καθξνρξφληα ρνξήγεζε), ελψ ε ζνβαξφηεξε αθνξά ην, δπλεηηθά ζαλαηεθφξν, θαθφεζεο 

λεπξνιεπηηθφ ζχλδξνκν, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ εκθάληζε κπτθήο δπζθακςίαο, ζπαζκψλ 

θαη ππξεηνχ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίζνπλ θαηαζηαιηηθέο θαη 

αληηρνιηλεξγηθέο/ζπκπαζνιπηηθέο δξάζεηο, φπσο μεξνζηνκία, ππφηαζε, ηαρπθαξδία, 

λπρηεξηλή εθίδξσζε, θαζψο θαη αχμεζε βάξνπο. Οη δφζεηο ησλ ζπγρνξεγνχκελσλ νπηνεηδψλ 

ζα πξέπεη λα ππνδηπιαζηάδνληαη, ελψ είλαη γλσζηφ πσο ν ζπλδπαζκφο κε ηξακαδφιε 

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ζπαζκψλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

φηαλ ζπλδπάδνληαη κε άιια αληηρνιηλεξγηθά (φπσο ηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θαη 

αληηπαξθηλζνληθά ζθεπάζκαηα), εηδηθά ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, θαζψο κπνξεί λα 

πξνθιεζεί παξαιήξεκα, πςειφο ππξεηφο, εηιεφο θαη γιαχθσκα. Θα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε αζζελείο κε θαξδηαγγεηαθή λφζν, ππεξζπξενεηδηζκφ θαη ηζηνξηθφ 

επηιεςίαο.  

Ανηιφζηαμινικά - Aνηαγυνιζηέρ ηυν Η1 ςποδοσέυν 

Η ηζηακίλε ελεξγνπνηεί λεπξηθέο ίλεο πνπ κεηαθέξνπλ αιγεηλά εξεζίζκαηα, απειεπζεξψλεη 

λεπξνπεπηίδηα πφλνπ θαη είλαη επψδπλε φηαλ εγρέεηαη ζην δέξκα.56 Σπγθεθξηκέλνη 

αληητζηακηληθνί παξάγνληεο, φπσο ε πδξνμπδίλε (Atarax), δηθαηλπδξακίλε (Benadryl) θαη 

νξθελαδξίλε (Norflex), θαίλεηαη πσο έρνπλ αλαιγεηηθή δξάζε ζε πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο 

κειέηεο. Κιηληθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ 

θαζαπηψλ φζν θαη ζπλδπαζκψλ ηνπο κε άιια αλαιγεηηθά, φπσο ε αθεηακηλνθαίλε θαη 

αζπηξίλε.57 Σε κηα κειέηε αζζελψλ κε κέηξην πξνο ζνβαξφ θαξθηληθφ πφλν, ε αλαιγεζία πνπ 

θαηαγξάθεθε απφ ην ζπλδπαζκφ πδξνμπδίλεο/κεπεξηδίλεο ήηαλ ζπγθξίζηκε κε απηή πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ην θάζε παξάγνληα ρσξηζηά.58  

Η νξθελαδξίλε (Norflex) θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε παξαθεηακφιε (Norgesic), ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ην πφλν θαη ην κπηθφ ζπαζκφ πνπ πξνθαιείηαη απφ δηάθνξεο αηηίεο, 

φπσο νζθπαιγία, απρελαιγία ή ηξαχκα. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο εκηθξαλίαο 

θαη αζξνηζηηθήο θεθαιαιγίαο, ηλνκπαιγίαο θαη σο επηθνπξηθφ αλαιγεηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ρξφληνπ πφλνπ κε λεπξνπαζεηηθά ζηνηρεία. 
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Σηηο ζπλήζεηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε μεξνζηνκία, δάιε, ππλειία, 

δπζθνηιηφηεηα, θαηαθξάηεζε νχξσλ, ηαρπθαξδία, νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαη επθνξία. Δπίζεο, 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πνηθίιεο δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, ςεπδαηζζήζεηο, παξαιήξεκα, 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο (αηαμία), δηαηαξαρέο κλήκεο θαη θαηαζηνιή.  

 

Αναληπηικά 

Υπάξρνπλ ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην φηη ηα αλαιεπηηθά –ςπρνδηεγεξηηθά θάξκαθα, φπσο ε 

δεμηξνακθεηακίλε, ε κεζπιθαηλπδάηε, ε θαθείλε θαζψο θαη λεφηεξα φπσο ε κνληαθηλίιε θαη 

αηνκνμεηίλε, έρνπλ θάπνηεο αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο7. Η κεζπιθαηλπδάηε (Ritalin) είλαη έλα 

ςπρνηξφπν θάξκαθν, εγθεθξηκέλν απφ ην FDA, γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ δηάζπαζεο 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο. Αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ πηπεξηδηλψλ, έρεη δνκηθέο νκνηφηεηεο 

κε ηελ ακθεηακίλε θαη απμάλεη ηα επίπεδα ηεο ληνπακίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο ζηνλ εγθέθαιν, 

κέζσ αλαζηνιήο επαλαπξφζιεςεο ηνπο. Η κεζπιθαηλπδάηε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελείο 

κε θαξθηληθφ πφλν, γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ θαηαζηνιή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ρνξεγνχκελα 

νπηνεηδή, λα εληζρχζεη ηελ αλαιγεηηθή δξάζε ησλ νπηνεηδψλ59, λα αληηκεησπίζεη ηε 

θαηάζιηςε θαη λα βειηηψζεη ηε γλσζηαθή ιεηηνπξγία60. 

Οη πην θνηλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ λεπξηθφηεηα, ππλειία ή αυπλία. 

Η καθξνρξφληα ζεξαπεία κε κεζπιθαηλπδάηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμάξηεζε απφ ην 

θάξκαθν, παξάλνηα, ζρηδνθξέλεηα θαη ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα άιινηε άιινπ βαζκνχ. 

Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθείηαη παξάιιεια κε ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θαη  

αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ θαζψο κπνξεί λα απμεζνχλ ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα κε 

απνηέιεζκα επηθίλδπλεο ηνμηθέο αληηδξάζεηο (θπξίσο απφ ην θαξδηαγγεηαθφ). Τέινο, δελ ζα 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξή αξξπζκία, ππέξηαζε, επαηηθή 

δπζιεηηνπξγία θαη έρνπλ ηζηνξηθφ επηιεςίαο. 

 

Κοπηικοειδή  

Σηνπο κεραληζκνύο δξάζεο πνπ εκπιέθνληαη ζην αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα ησλ 

θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλαζηνιή παξαγσγήο πξνζηαγιαλδηλώλ κε 

απνηέιεζκα ην πεξηνξηζκό ηεο θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

αιγνυπνδνρέσλ, ε άκεζε ζηαζεξνπνηεηηθή δξάζε ζηε κεκβξάλε ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ 

κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο λεπξσληθήο δηέγεξζεο θαη ηεο ππξνδφηεζεο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ πεξηνρέο κε λεπξηθή βιάβε θαη ε κείσζε ηνπ νηδήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο.61  

Σηνλ ρξφλην πφλν κε θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξέο δφζεηο γηα ηελ 

ζπκπησκαηηθή αλαθνχθηζε θιεγκνλσδψλ παζήζεσλ ή πφλνπ κε λεπξνπαζεηηθά ζηνηρεία. 

Σηνλ πφλν θαθνήζνπο αηηηνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δφζεηο γηα ηελ 

αλαθνχθηζε απφ νζηηθνχο πφλνπο, ηελ θεθαιαιγία πνπ νθείιεηαη ζε απμεκέλε ελδνθξάληα 

πίεζε, ηε ζπκπίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, ην λεπξνπαζεηηθφ πφλν απφ πίεζε ή δηήζεζε 

λεχξσλ θαη ην πφλν ιφγσ απφθξαμεο θνίινπ ζπιάρλνπ (έληεξν, νπξεηήξα) ή δηάηαζεο ηεο 

θάςαο ησλ ζπκπαγψλ ζπιάρλσλ. Δπίζεο, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή απμάλνπλ ηελ όξεμε, 

πεξηνξίδνπλ ηελ λαπηία θαη βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ νγθνινγηθνύ αζζελνύο.7 

Σηηο ζπλήζεηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνληαη αχμεζε ηεο φξεμεο θαη ηνπ βάξνπο, 

κπτθή αδπλακία, βιάβεο ζην βιελλνγφλν ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο (άγρνο, θαηάζιηςε, ςχρσζε), ινηκψμεηο, ππεξγιπθαηκία, αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

αλνζνθαηαζηνιή θαη νζηενπφξσζε (ζε καθξνρξφληα ρξήζε). Ο θίλδπλνο εκθάληζεο 

παξελεξγεηψλ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δφζεο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο ρνξήγεζεο ηνπο, γη 

απηφ ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δπεηδή ππάξρεη θίλδπλνο γαζηξνπιεγίαο θαη αηκνξξαγίαο απφ ην γαζηξεληεξηθφ, ηδηαίηεξα 
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φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ΜΣΑΦ, ζα πξέπεη λα ζπλρνξεγνχληαη αληηφμηλα θαη θπξίσο Η2 

αληαγσληζηέο ή αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ.62 

Τν ζθεχαζκα εθινγήο ζην ρξφλην πφλν είλαη ε δεμακεζαδφλε (Decadron), ιόγσ ηεο 

κεησκέλεο θαηαθξάηεζεο λαηξίνπ θαη πγξώλ πνπ εκθαλίδεη ( 4–16 mg/εκεξεζίσο απφ ην 

ζηφκα ή ελδνθιέβηα ή επηζθιεξίδηα ή ελδνξξαρηαία). Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ε 

πξεδληδνιφλε (Prezolon, 60–80 mg/εκεξεζίσο απφ ην ζηφκα ή ελδνθιέβηα), ε ηξηακζηλνιφλε 

(Kenacort, 40 mg επηζθιεξίδηα) θαη ε κεζπιπξεδληδφιε (DepoMedrol, 40–80 mg επηζθιεξίδηα 

ή ελδναξζξηθά) . 

 

Κενηπικώρ δπώνηα Μςοσαλαπυηικά 

Η Μπαθινθέλε (Μiorel, Lioresal Intrathecal) είλαη ρεκηθφ αλάινγν ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνχ 

νμένο (GABA), έλαλ αλαζηαιηηθφ λεπξνκεηαβηβαζηή πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο GABA-Β 

ππνδνρείο κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο θπξίσο ζην επίπεδν ηνπ 

ΝΜ.  Φξεζηκνπνηείηαη ζαλ κπνραιαξσηηθφ ζηνλ ρξφλην κπτθφ ζπαζκφ θαη ζηε ζπαζηηθφηεηα 

απφ θαθψζεηο ΝΜ, θαζψο θαη ζην δηαμηθηζηηθφ λεπξνπαζεηηθφ πφλν ηεο λεπξαιγίαο 

ηξηδχκνπ.63 Φνξεγείηαη απφ ην ζηφκα ζε δφζεηο 10-150 mg εκεξεζίσο,  ελδνξξαρηαία κε 

εκθχηεπζε αληιίαο 50-2000 κg εκεξεζίσο. Πξνθαιεί ππφηαζε, ππνζεξκία, λπζηαγκφ, δάιε, 

γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη νμεία ζχγρπζε. Γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

ζπλίζηαηαη ε έλαξμε κε κηθξέο δφζεηο θαη ζηαδηαθή ηηηινπνίεζε, θαζψο θαη ε απνθπγή 

απφηνκεο δηαθνπήο γηαηί απηή πξνθαιεί επεηζφδηα καλίαο θαη επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. 

Οη βελδνδηαδεπίλεο είλαη θάξκαθα κε αγρνιπηηθέο, θαηαζηαιηηθέο, αληηεπηιεπηηθέο, 

κπνραιαξσηηθέο, θαη αληηζπαζκσδηθέο ηδηφηεηεο. Η κπνραιαξσηηθή ηνπο ηδηφηεηα νθείιεηαη ζε 

ελίζρπζε ηεο πξνζπλαπηηθήο αλαζηαιηηθήο δξάζεο ηνπ GABA ζην επίπεδν ηνπ ΝΜ. Δπίζεο, 

πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαιγεηηθή δξάζε ησλ βελδνδηαδεπηλψλ ιφγσ ηνπ 

φηη  κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηνλ πφλν θαη λα πξνθαιέζνπλ 

παιίλδξνκν ακλεζία. Κιηληθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο, θαη εηδηθά ηεο 

θινλαδεπάκεο (Rivotril) θαη ηεο δηαδεπάκεο (Stedon), γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζπαζηηθφηεηαο πνπ 

ζπλνδεχεη παζήζεηο ηνπ ΚΝΣ, φπσο ηξαχκα ηνπ ΝΜ, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, πιάγηα 

κπαηξνθηθή ζθιήξπλζε. Σηηο παξελέξγεηέο ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζηνιή, επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, γλσζηαθέο δηαηαξαρέο (δηαηαξαρέο πξνζνρήο, λνεκνζχλεο, θξίζεο, κλήκεο), 

ελψ ζε ρξφληα ρξήζε κπνξεί λα εκθαλίζνπλ εμάξηεζε θαη αλνρή. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην αληητζηακηληθφ νξθελαδξίλε (Norflex) θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ κε παξαθεηακφιε (Norgesic), ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ην πφλν θαη ην 

κπηθφ ζπαζκφ πνπ πξνθαιείηαη απφ δηάθνξεο αηηίεο, φπσο νζθπαιγία, απρελαιγία ή ηξαχκα. 

Η ηηδαληδίλε (Sirdalud) είλαη έλαο θεληξηθψο δξψλ α2-αδξελεξγηθφο αγσληζηήο, εγθεθξηκέλε 

γηα επψδπλνπο κπτθνχο ζπαζκνχο θαη ζπαζηηθφηεηα ιφγσ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. Αλ θαη 

ηα δεδνκέλα ηεο αλαιγεηηθήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πεξηνξίδνληαη ζηε ζεξαπεία ηνπ 

κπνπεξηηνληαθνχ ζπλδξφκνπ θαη ζηε πξνθχιαμε απφ ηε ρξφληα θαζεκεξηλή θεθαιαιγία, ε 

θιηληθή εκπεηξία ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο σο έλα επηθνπξηθφ αλαιγεηηθφ ζε δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.7 Οη ηδηφηεηεο ηεο έλαληη ηεο ζπαζηηθφηεηαο, θαίλεηαη 

πσο νθείινληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπλαπηηθήο αλαζηνιήο ησλ θηλεηηθψλ λεπξψλσλ κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ππξνδφηεζεο ησλ λσηηαίσλ θηλεηηθψλ λεπξψλσλ. Λφγσ ησλ 

ζπρλψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ (ππφηαζε, αδπλακία, θαηαζηνιή) ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

έλαξμε κε ρακειέο δφζεηο θαη ζηαδηαθή ηηηινπνίεζε.  

Η αιιαληηθή ηνμίλε (botulinum toxin) έρεη δξάζε θαηά ηεο ζπαζηηθφηεηαο ιφγσ επίδξαζήο 

ηεο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αθεηπιρνιίλεο (ACh) ζηνπο πξνζπλαπηηθνχο λεπξψλεο πνπ 

πξνθαιεί πεξηθεξηθά, αιιά θαίλεηαη πσο έρεη θαη αλαιγεηηθή δξάζε κέζσ πνιιψλ θεληξηθψλ 

κεραληζκψλ.64 Η αιιαληηθή ηνμίλε θαίλεηαη πσο είλαη ρξήζηκε ζηε ζεξαπεία αλζεθηηθνχ 
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κπνπεξηηνληαθνχ ζπλδξφκνπ, ζηε λφζν ηνπ άλσ θηλεηηθνχ λεπξψλα θαη ζηε ζεξαπεία ηεο 

ρξφληαο εκηθξαλίαο (έλδεημε γηα ηελ νπνία πξφζθαηα πήξε έγθξηζε απφ ην FDA- 10/2010).65 

Πηζαλφηεξεο παξελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε ηεο είλαη ε παξάιπζε δηαθνξεηηθήο κπηθήο νκάδαο 

απφ ηελ επηζπκεηή θαη νη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.  

 

NMDA ανηαγυνιζηέρ 

Η ελεξγνπνίεζε ησλ NMDA (N-κεζχι-Γ-αζπαξηηθφ νμχ)  ππνδνρέσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, πξνθαιεί αιιαγέο ζην ΚΝΣ νη νπνίεο ζπληεξνχλ 

ηνλ ρξφλην πφλν θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά.66 Οη 

αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ απηψλ θαίλεηαη πσο έρνπλ αλαιγεηηθή δξάζε θαζψο 

αλαζηέιινπλ ην θαηλφκελν ηεο θεληξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (wind up) πνπ παξαηεξείηαη ζην 

επίπεδν ηνπο ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ αιγαηζζεηηθνχ φζν θαη ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ. Η 

ρξήζε ηνπο είλαη πξφζθαηε, αιιά ε κέρξη ηψξα εκπεηξία είλαη ελζαξξπληηθή ζε δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ρξφλησλ επψδπλσλ ζπλδξφκσλ κε λεπξνπαζεηηθά ζηνηρεία (θαινήζε ή 

θαθνήζε) αιιά θαη ζηνλ νμχ κεηεγρεηξεηηθφ πφλν.  

Σηα δηαζέζηκα θάξκαθα κε αληαγσληζηηθή δξάζε έλαληη ηνπ NMDA ππνδνρέα 

πεξηιακβάλνληαη ε δεμηξνκεζνξθάλε, ην αλαηζζεηηθφ θεηακίλε, ην αληηηθό ακαληαδίλε θαη ε 

κεκαληίλε (κε έγθξηζε γηα ηελ ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer). Η θεηακίλε είλαη ρξήζηκε γηαηί 

ειαηηψλεη ηνλ αλζεθηηθφ λεπξνπαζεηηθφ πόλν θαη φηαλ ζπλρνξεγείηαη κε νπηνεηδή θαίλεηαη 

πσο απμάλεη ηελ αλαθνχθηζε απφ ην πφλν θαηά 20-30% θαη επηηξέπεη ηε κείσζε ησλ 

αλαγθψλ ζε νπηνεηδή θαηά 25-50%.67 Φνξεγείηαη ζε δόζε 0,1‐0,15mg/kg θαηά ηελ έλαξμε θαη 

ηηηινπνηείηαη αλάινγα ηελ θιηληθή αληαπφθξηζε θαη ηελ εκθάληζε παξελεξγεηώλ. Σηηο 

παξελέξγεηεο ηεο πεξηιακβάλνληαη ν αξγφο ιαλζάλσλ ρξφλνο αληίδξαζεο, ε κείσζε ηεο 

νπηηθήο νμχηεηαο, νη παξαηζζήζεηο, ε θαηαζηνιή θαη ε δάιε. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη γλσζηέο 

παξελέξγεηεο ηεο (δηέγεξζε, παξαηζζήζεηο εθηάιηεο), ε ρνξήγεζε ηεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ κία βελδνδηαδεπίλε (stedon 5mg). Γηα ηελ δεμηξνκεζνξθάλε έρεη θαλεί πσο, ε 

πεξηεγρεηξεηηθή ρνξήγεζή ηεο εληζρχεη ηελ αλαιγεζία θαη κεηψλεη ηηο αλαιγεηηθέο αλάγθεο ζε 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα θαθνήζε λφζν ησλ νζηψλ.68 Γηα 

ηελ ακαληαδίλε θαη ηελ κεκαληίλε ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο σο επηθνπξηθά αλαιγεηηθά, ώζηε δελ πξνηείλεηαη ε θιηληθή ηνπο 

εθαξκνγή. Τν d‐ηζνκεξέο ηνπ νπηνεηδνύο κεζαδόλε επίζεο απνθιείεη ηνλ NMDA ππνδνρέα 

ελψ ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα ξαθεκηθά κίγκαηα κεζαδόλεο, ηα νπνία πεξηέρνπλ 50% ηνπ 

ηζνκεξνύο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.7  

 

Σοπικά Αναιζθηηικά ή Ανηιαππςθμικά 

Δθηφο απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπο γηα αλαιγεζία κε ελδνλσηηαία ρνξήγεζε, ηα ηνπηθά 

αλαηζζεηηθά (ΤΑ) κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζπζηεκαηηθά απφ ηνπ ζηφκαηνο, ε ελδνθιέβηα  γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε νμένο ή ρξφληνπ πφλνπ. Τα ηνπηθά αλαηζζεηηθά ζηαζεξνπνηνχλ ηελ 

θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ κε πξνζθφιιεζε, εκπνδίδνληαο ηε δηάλνημε ησλ 

δηαχισλ Να+ θαη ειαηηψλνληαο ηε δηαπεξαηφηεηα ηεο ζηα ηφληα Να+, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθπφισζεο, ηνλ απνθιεηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηεο ψζεο θαη ηελ πξφθιεζε 

αλαιγεζίαο. Οη θπξηφηεξεο ελδείμεηο ηνπο είλαη δηάθνξεο κνξθέο λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ πνπ 

αληηζηέθνληαη ζε άιιεο ζεξαπείεο θαη θπξίσο φηαλ ζπλππάξρεη δπζαηζζεζία, φπσο 

κεζεξπεηηθή λεπξαιγία, δηαβεηηθή πνιπλεπξνπάζεηα, πφλνο κέινπο θάληαζκα. Η 

επαλαιακβαλφκελε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ιηδνθαΐλεο (Xylocaine)  εκθαλίδεηαη δξαζηηθή, ζε 

δφζεηο θπκαηλφκελεο από 1‐5 mg/kg ζε βξαδεία έγρπζε εληφο  20‐30 ιεπηά. Σε αζζελείο κε 

ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή θαη πάληα λα πξνεγείηαη 

δηελέξγεηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ 
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θαηά ηελ έγρπζε. Σηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

πεξηιακβάλνληαη ππόηαζε, ιήζαξγνο, αξξπζκίεο, ηξόκνο. Τν ΚΝΣ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην 

θαη απνηειεί ηελ πεξηνρή ησλ «πξνεηδνπνηεηηθψλ θιηληθψλ ζεκείσλ» ηεο ππεξδνζνινγίαο 

ηνπ ΤΑ ζε αζζελή κε ζπλείδεζε (πεξηζηνκαηηθή παξαηζζεζία, δάιε, αλεζπρία, ζχγρπζε, 

ζπαζκνί, γεληθεπκέλε θαηαζηνιή ηνπ ΚΝΣ, άπλνηα), γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπκε πςειφ 

δείθηε ππνςίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ηνμηθφηεηα θαηά ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 

ηνπο. Σε πεξηπηψζεηο όπνπ ε ιηδνθαΐλε εκθαλίδεη επαξθή αλαιγεηηθή δξάζε αιιά κε βξαρεία 

δηάξθεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά ε απφ ηνπ ζηφκαηνο κεμηιεηίλε (Mexitil) κε 

παξαηεηακέλε δξάζε, ζε δφζε 100-400 mg ηελ εκέξα, αλ δελ ππάξρεη αληέλδεημε απφ ην 

θαξδηαγγεηαθφ (2νπ ή 3νπ βαζκνχ θνιπνθνηιηαθφ απνθιεηζκφ).7 Σπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

ηεο κεμηιεηίλεο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα (λαπηία, δηάξξνηα). 

Δπίζεο, ηα θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηνπηθά κε ηελ κνξθή 

αινηθώλ (πξηινθαΐλε θαη ιηδνθαΐλε, EMLA) ή δηαδεξκηθψλ απηνθφιιεησλ (ιηδνθαΐλε 5%, 

Lidoderm, Versatis). Τα δηαδεξκηθά απηνθφιιεηα ιηδνθαΐλεο είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην FDA γηα 

ηε κεζεξπεηηθή λεπξαιγία, ελψ θιηληθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζε άιια 

εληνπηζκέλα λεπξνπαζεηηθά ζχλδξνκα, φπσο ζηε δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα, ην πφλν κεηά απφ 

καζηεθηνκή, ηε λεπξνπάζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε HIV θαη ην CRPS.1,7 Σπρλή παξελέξγεηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη ν εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο θαη ην εμάλζεκα. 

 

Α2 αγυνιζηέρ αδπενεπγικών ςποδοσέυν - υμπαθολυτικά 

Οη α2-αδξελεξγηθνί αγσληζηέο δξνπλ ζηα λνξαδξελεξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ηξνπνπνηνχλ 

ηνλ πφλν ζην επίπεδν ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ θαη ζην λσηηαίν κπειφ θαζψο θαη κε 

αλαζηνιή ηεο θεληξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (wind up) πνπ πξνθαιείηαη ζην επίπεδν απηφ, 

ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ αιγαηζζεηηθνχ φζν θαη ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ. Οη νπζίεο θινληδίλε 

(Catapressan) θαη ηηδαληδίλε (Sirdalud) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη εκθαλίδνπλ κε 

εηδηθνύ ηύπνπ επηθνπξηθή αλαιγεηηθή δξάζε, αιιά ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ παξελεξγεηώλ ηνπο 

(ππόηαζε) ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηνξηζκέλα. Η θινληδίλε είλαη ην θάξκαθν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε (αληηκεηψπηζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ελδερνκέλσο 

ςπρηθήο εμάξηεζεο) απφ ηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά, ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ζπλδξφκσλ 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, ζηνλ αλζεθηηθφ θαξθηληθφ λεπξνπαζεηηθφ πφλν, ζε ρξφληεο 

θεθαιαιγίεο σο πξνιεπηηθφ ηεο εκθάληζεο ηνπο θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμένο 

κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ. Η θινληδίλε ρνξεγείηαη επηζθιεξηδίσο (ζε εθάπαμ δφζεηο 50–150 κg 

ή ζε ζπλερή έγρπζε 150 – 900 κg εκεξήζηα δφζε), ελδνξαρηαία, ελδνθιέβηα θαη ελδνκπτθά (2 

κg/kg), κε δηαδεξκηθά επηζέκαηα θαη απφ ηνπ ζηφκαηνο. Οη ζπλεζέζηεξεο αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο είλαη ε δάιε, ππλειία, μεξνζηνκία. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππφηαζε, 

βξαδπθαξδία (ζε κεγάιεο δφζεηο), θαηαζηνιή, θαηλφκελν επαλεκθάληζεο (rebound 

ππέξηαζε) θαη γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή. 

Η ηηδαληδίλε (Sirdalud) είλαη έλαο θεληξηθψο δξψλ α2-αδξελεξγηθφο αγσληζηήο, εγθεθξηκέλε 

γηα επψδπλνπο κπτθνχο ζπαζκνχο θαη ζπαζηηθφηεηα ιφγσ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  

 

Γιάθοπα επικοςπικά αναλγηηικά 

Καταφκίνη 

Η θαςατθίλε, πνπ πεξηέρεηαη ζηηο θφθθηλεο πηπεξηέο, είλαη έλαο πνιχ εθιεθηηθφο αγσληζηήο 

ηνπ ππνδνρέα ηνπ βαληιινεηδνχο ηχπνπ 1 (TRPV-1), ν νπνίνο εθθξάδεηαη θαηά πξνηίκεζε 

ζηνπο κηθξήο δηακέηξνπ αηζζεηηθνχο λεπξψλεο (ίλεο C θαη Αδ). Αξρηθά, ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

αιγνυπνδνρέσλ κε έθθξαζε TRPV-1 απφ ηελ θαςατθίλε πνπ εθαξκφδεηαη ηνπηθά πξνθαιεί 

εθπφισζε, έλαξμε δπλακηθνχ δξάζεο θαη κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ άιγνπο. Η ζπλερήο 
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έθζεζε ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο πξνθαιεί κηα παξαηεηακέλε θαη αλαζηξέςηκε 

απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ αηζζεηήξησλ λεπξαμφλσλ ησλ αιγνυπνδνρέσλ, ε νπνία ζεσξείηαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ην άιγνο. Η θαςατθίλε θπθινθνξεί ζαλ θξέκα ζε 

ζπγθέληξσζε 0,025% ή 0,075% γηα ηνπηθή επίζεζε ζε πεξηπηψζεηο λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ 

θπξίσο αιιά θαη ζε επψδπλεο αξζξίηηδεο κηθξψλ αξζξψζεσλ. Πξφζθαηα, θπθινθφξεζε ε 

θαςατθίλε ζε απηνθφιιεην δεξκαηηθφ επίζεκα πςειήο ζπγθέληξσζεο 8% (Qutenza) κε 

έλδεημε ηε ρξήζε ηεο ζε πεξηθεξηθφ λεπξνπαζεηηθφ πφλν. Υπάξρνπλ κειέηεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε κεζεξπεηηθή λεπξαιγία θαη λεπξνπάζεηα 

ζρεηηδφκελε κε ηνλ ηφ HIV, ελψ ε θιηληθή εκπεηξία θαλεξψλεη πσο είλαη δπλαηφλ λα 

εθαξκνζζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πεξηθεξηθνχ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ. Η θπξηφηεξε 

παξελέξγεηα είλαη ε πξφθιεζε θαπζαιγίαο θαη εξεζηζκνχ ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία κπνξεί θαη 

λα κεησζεί εάλ αθνινπζεζνχλ ζσζηά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο. 

 

Κανναβινοειδή 

Η Γ-9-ηεηξαυδνθαλλαβηλφιε είλαη ην πεξηζζφηεξν κειεηεκέλν θαλλαβηλνεηδέο. Γεδνκέλα 

απφ πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο κειέηεο ππνδειψλνπλ φηη ηα θαλλαβηλνεηδή έρνπλ θάπνηεο 

αλαιγεηηθέο ηδηφηεηεο κέζσ ζχλδεζεο κε εηδηθνχο ππνδνρείο (CB1 θαη CB2) πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ εγθέθαιν, ην λσηηαίν κπειφ θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζηε πεξηθέξεηα. Τα 

θαλλαβηλνεηδή (Dronabinol-Marinol, Nabilone-Cesamet θαη Sativex) θαίλεηαη πσο έρνπλ 

αληηθιεγκνλψδε θαη αλαιγεηηθή δξάζε, ηφζν ζηνλ αιγαηζζεηηθφ φζν θαη ζην ρξφλην 

λεπξνπαζεηηθφ πφλν (ηλνκπαιγία). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο αληηεκεηηθά θαη δηεγεξηηθά 

ηεο φξεμεο ζε θαξθηλνπαζείο αζζελείο θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Δληνχηνηο, ηφζν νη αλεπηζχκεηεο  ελέξγεηεο 

(θαηαζηνιή) φζν θαη εζηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζή ηνπο, πεξηνξίδνπλ ηελ 

επξεία ρξήζε ηνπο.1 

 

Καλζιηονίνη  

Η θαιζηηνλίλε (Miacalcic, Calsynar), εθηφο ηεο αλαιγεηηθήο δξάζεο ιφγσ ηεο επίδξαζή 

ηεο ζηα νζηά, θαίλεηαη φηη έρεη θαη θεληξηθή αλαιγεηηθή δξάζε. Απηή ελδερνκέλσο, νθείιεηαη 

ζηε δξάζε ηεο πάλσ ζην πεπηίδην πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γνλίδην ηεο θαιζηηνλίλεο (CGRP) πνπ 

είλαη γλσζηφο δηεγεξηηθφο λεπξνκεηαβηβαζηήο. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κεηεκκελνπαπζηαθήο νζηενπφξσζεο, ησλ νζηηθψλ κεηαζηάζεσλ, ηεο λφζνπ Paget θαη λφζνπ 

Sudeck, αιιά έρεη δνθηκαζηεί θαη ζε δηάθνξα είδε αλζεθηηθνχ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ, φπσο 

ζηνλ πφλν κέινπο θάληαζκα θαη ζηνλ ζπκπαζεηηθά δηαηεξνχκελν πφλν. Φνξεγείηαη 

ελδνκπτθά, ελδνθιέβηα, επηζθιεξίδηα θαη απφ ην ξηληθφ βιελλνγφλν ζε δφζε 100-

200I.U./24σξν. Πξνθαιεί ππναζβεζηηαηκία, λαπηία, έκεην, πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή 

(flashing) θαη λεπξηθφηεηα. Η εκθάληζε λαπηίαο απνηειεί ηελ ζπρλόηεξα εκθαληδόκελε 

παξελέξγεηα ελώ ε ππνδόξηα έγρπζε ζπάληα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε αληηδξάζεσλ 

ππεξεπαηζζεζίαο (πξνεγείηαη δνθηκαζηηθή ρνξήγεζε 1 ΙU). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσγήο 

παξαθνινπζνύκε ηα επίπεδα αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ ηνπ αζζελνύο.1,7 

 

Γιθυζθονικά 

Τα δηθσζθνληθά είλαη αλάινγα ηνπ αλόξγαλνπ ππξνθσζθνξηθνύ νμέσο θαη αλαζηέιινπλ 

ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ νζηενθιαζηώλ, κεηώλνληαο ηελ νζηηθή απνξξόθεζε θαη ηελ 

ππεξαζβεζηηαηκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο νζηενιπηηθνχ ηχπνπ κεηαζηάζεηο. Η 

ππεξαζβεζηηαηκία παξαηεξείηαη ζην 30% ησλ αζζελψλ κε νζηενιπηηθνχ ηχπνπ κεηαζηάζεηο 

θαη ν πφλνο ζ’ απηνχο ηνπο αζζελείο νθείιεηαη ζηελ έθιπζε ρεκηθψλ δηαβηβαζηψλ ζηα 

ζπλππάξρνληα θαηάγκαηα ησλ νζηψλ, ζηε δηάηαζε ηνπ πεξηνζηένπ απφ φγθν, ηνλ 
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αληαλαθιαζηηθφ κπτθφ ζπαζκφ θαη ηε δηήζεζε ησλ λεχξσλ. Τα δηθσζθνληθά εκθαλίδνπλ 

αλαιγεηηθό απνηέιεζκα ζε κεηαζηαηηθή νζηηθή λόζν (ιφγσ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, πλεύκνλνο,  

πξνζηάηε θαη ζην πνιιαπινύλ κπέισκα), ζε νζηενβιαζηηθέο θαη ζε νζηενιπηηθέο βιάβεο. Τν 

λεφηεξν δηθσζθνληθφ κε ηηο ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο θαη ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή δξάζε 

ζηηο νζηηθέο κεηαζηάζεηο είλαη ην δνιηλδξνληθφ νμχ (Zometa) πνπ ρνξεγείηαη ζε αξγή 

ελδνθιέβηα έγρπζε (4 mg ζε 15 ιεπηά θάζε 2‐3 εβδνκάδεο). Σηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

πεξηιακβάλνληαη ππαζβεζηηαηκία, γξηππώδεο ζύλδξνκν (ππξεηφο, κπαιγίεο), γαζηξεληεξηθέο 

δηαηαξαρέο, ππλειία, ζχγρπζε, λεθξνηνμηθόηεηα (απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ζε 

αζζελείο κε δηαηαξαρή ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο).  
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ΠΙΝΑΚΑ 1  ςνήθη μη-καπκινικά ζύνδπομα σπόνιος πόνος (Common Non-Cancer Pain Syndromes) 

*Elements of neurνpathic pain may be superimposed on the underlying disorder 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ 2  Ιζσύρ ενδείξευν (Strength of Recommendations) 
 

Key clinical recommendation Label References 
 

Tricyclic antidepressants may be used for treatment of chronic 

neuropathic and non-neuropathic pain syndromes 

A  8, 13, 29,31 
 

Tricyclic antidepressants are more effective than SSRIs in the 

treatment of neuropathic pain syndromes. An estimated 2.6 patients 

must be treated with tricyclic antidepressants and 6.7 patients with 

SSRIs to have one patient with more than 50 percent pain relief. 

B 
 

27, 30 
 

Serotoninergic antidepressants and currently approved antiepileptic 

drugs have little documented efficacy and therefore should not be 

used as first-line medications in the treatment of non-neuropathic 

pain 

B 28, 29, 32-35 
 

SSRIs = selective serotonin reuptake inhibitors. 
A = consistent, good-quality patient-oriented evidence; B = inconsistent or limited-quality patient-oriented evidence; C = 
consensus, disease-oriented evidence, usual practice, opinion, or case series.  
 
ΠΙΝΑΚΑ 3  Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ποιόηηηαρ μελεηών για ηα ανηικαηαθλιπηικά και ανηιεπιληπηικά ζε ζύνδπομα 
σπόνιος πόνος (Study-Quality Ratings for Antidepressants and Antiepileptic Drugs in Chronic Pain Syndromes) 
 

 Neuropathic pain Non-neuropathic pain 
 

Drug 
 

Trigeminal 
neuralgia 

Diabetic neuropathy or 
Postherpetic neuralgia 

Fibromyalgia 
 

Low back or 
other pain 
 

Antidepressants 

Amitriptyline (Saroten)
8, 27-29

  

Fluoxetine (Ladose)
51

  

Bupropion
25

  

Venlafaxine (Effexor)
13

  

Duloxetine (Cymbalta)
19, 20

 

  

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

3 

 

 

1 

 

2 

Antiepileptics 

First generation 

Carbamazepine (Tegretol)
30

  

Phenytoin (Epanutin)
30

  

Second generation 

Gabapentin (Neurontin)
43, 44

  

Lamotrigine (Lamictal)
41

*  

Pregabalin (Lyrica)
49, 50

 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

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

Peripheral  neuropathic pain Central neuropathic pain Non-neuropathic pain* 
 

Complex regional pain syndrome 

 

Multiple sclerosis 
 

Arthritis 
  Inflammatory arthritis 
  Osteoarthritis 

Human immunodeficiency virus  

sensory neuropathy 

Myelopathies 
 

Chronic low back pain 
 

Idiopathic peripheral neuropathy Parkinson’s disease 
 

Chronic neck pain 
 

Infection Poststroke pain Fibromyalgia 

Metabolic disorders 

  Alcohol and other toxins 

  Diabetic neuropathy 

  Nutritional deficiencies 

 Post-traumatic pain 
 
 

Nerve compression or entrapment   

Phantom limb pain   

Postherpetic neuralgia   

Trigeminal neuralgia   
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ΠΙΝΑΚΑ 4 Ανηικαηαθλιπηικά και Ανηιεπιληπηικά θάπμακα ζε ζύνδπομα σπόνιος πόνος 
(Antidepressants and Antiepileptic Drugs Used in Chronic Pain Syndromes) 
 

Drug Dosage Side effects, contraindications, 
and comments 

 
Antidepressants 
Tricyclic antidepressants 
 
 
 
 
 
Amitriptyline (Saroten),* 
Imipramine* 
 
 
 
 
Desipramine * 
Nortriptyline (Nortrilan)* 
 
 
 
Selective serotonin reuptake inhibitors 
Fluoxetine (Ladose),* 
Paroxetine (Seroxat)* 
 
 
 
Novel antidepressants 
Bupropion *  
 
 
 
Venlafaxine (Effexor)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
Duloxetine (Cymbalta) 

 
 
 
 
 
 
 
10 to 25 mg at bedtime; increase by 10 to 25 
mg per week up to 75 to 150 mg at bedtime or 
a therapeutic drug level. 
 
 
 
25 mg in the morning or at bedtime; 
increase by 25 mg per week up to 150 mg per 
day or a therapeutic drug level. 
 
 
 
10 to 20 mg per day; up to 80 mg per day for 
fibromyalgia. 
 
 
 
 
100 mg per day; increase by 100 mg per week 
up to 200 mg twice daily (400 mg per day). 
 
 
37.5 mg per day; increase by 37.5 mg per 
week up to 300 mg per day. 
 
 
 
 
 
 
 
20 to 60 mg per day taken once or twice daily 
in divided doses (for depression); 60 mg twice 
daily for fibromyalgia 
 

 
Side effects: dry mouth, constipation, 
urinary retention, sedation, weight gain 
Contraindications: cardiac conduction 
abnormalities, recent cardiac events, 
narrow-angle glaucoma 
 
Tertiary amines have greater 
anticholinergic side effects; therefore, 
these agents should not be used in 
elderly patients. 
 
 
Secondary amines have fewer 
anticholinergicside effects. 
 
 
 
 
Side effects: nausea, sedation, 
decreased libido, sexual dysfunction, 
headache, weight gain 
Efficacy in pain syndromes is relatively 
poor. 
 
Side effects: anxiety, insomnia or 
sedation, weight loss, seizures (at 
dosages above 450 mg per day) 
 
Side effects: headache, nausea, 
sweating, sedation, hypertension, 
seizures  
Serotoninergic properties in dosages 
below 150 mg per day; mixed 
serotoninergic and noradrenergic 
properties in dosages above 150 mg per 
day 
 
Side effects: nausea, dry mouth, 
constipation, dizziness, insomnia 
 

Antiepileptic drugs 
First-generation agents 
Carbamazepine (Tegretol)  
 
 
 
Phenytoin (Epanutin)* 
 
 
 
 
Second-generation agents 
Gabapentin (Neurontin)  
 
 
 
Pregabalin (Lyrica)  
 
 
 
Lamotrigine (Lamictal)* 

 
 
200 mg per day; increase by 200 mg per week 
up to 400 mg three times daily (1,200 mg per 
day). 
 
100 mg at bedtime; increase weekly up to 500 
mg at bedtime 
 
 
 
 
100 to 300 mg at bedtime; increase by 100 
mg every 3 days up to 1,800 to 3,600 mg per 
day taken in divided doses three times daily. 
 
150 mg at bedtime for diabetic neuropathy; 
300 mg twice daily for postherpetic neuralgia. 
 
50 mg per day; increase by 50 mg every 2 
weeks up to 400 mg per day. 
 

 
 
Side effects: dizziness, diplopia, nausea  
Treatment can result in aplastic anemia. 
 
 
Side effects: dizziness, ataxia, slurred 
speech, confusion, nausea, rash 
Treatment can result in blood dyscrasias 
and hepatotoxicity. 
 
 
Side effects: drowsiness, dizziness, 
fatigue, nausea, sedation, weight gain 
 
 
Side effects: drowsiness, dizziness, 
fatigue, nausea, sedation, weight gain 
 
Side effects: dizziness, constipation, 
nausea; rarely, life-threatening rashes 

 
*—Not approved by the U.S. Food and Drug Administration for treatment of neuropathic pain. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5  Classification of evidence for drug treatments in commonly studied neuropathic pain (NP) 

conditions and recommendations for use. Treatments are presented in alphabetical order. Only drugs used at 

repeated dosages are shown here (with the exception of treatments with long-lasting effects such as capsaicin 

patches). Drugs marked with an asterisk were found effective in single class II or III studies and are generally 

not recommended. Drugs marked with two asterisks are not yet available for use. 

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

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

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

tramadol/acetaminophen combination. 
d
Lidocaine is recommended in elderly patients (see section 2). 

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

SCI except in patients with incomplete lesion and brush-induced allodynia in one study based on post hoc 

analysis) are proposed for refractory cases. iont., iontophoresis; CPSP, central post-stroke pain; ER, extended 

release; MS, multiple sclerosis; PHN, post-herpetic neuralgia; SCI, spinal cord injury; TCA, tricyclic 

antidepressants; SSRI, Selective serotonin reuptake inhibitor. 

Aetiology Level A rating for 
efficacy 

Level B rating 
for efficacy 

Level C rating 
for efficacy 

Level A/B rating 
for inefficacy or 
discrepant 
results 

Recommendations 
for first line 

Recommenda
tions for 
second or 
third line 

Diabetic 
NP

a
 

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

Botulinum toxin* 
Dextromethorphan 
Gabapentin/venlafaxine* 
Levodopa* 

Carbamazepine 
Phenytoin 

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

Duloxetine 
Gabapentin 
Pregabalin 
TCA 
Venlafaxine ER 

Opioids 
Tramadol

c
 

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

b
 

Capsaicin cream 
Valproate* 

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

Gabapentin 
Pregabalin 
TCA 
Lidocaine plasters

d
 

Capsaicin 
Opioids 

Classical 
trigeminal 
neuralgia 

Carbamazepine Oxcarbazepine Baclofen* 
Lamotrigine* 
Pimozide* 
Tizanidine* 

Carbamazepine 
Oxcarbazepine 

Surgery 

Central 
pain

e
 

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

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

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

Gabapentin 
Pregabalin 
TCA 

Cannabinoids 
(MS) 
Lamotrigine 
Opioids 
Tramadol 
(SCI) 



[18] 
 

ΠΙΝΑΚΑ 6 Classification of evidence for drug treatments in less commonly studied neuropathic 

pain (NP) conditions. Treatments are presented in alphabetical order. Drugs marked with an 

asterisk were found effective in single class II studies 

 

Aetiology of NP 
 

Level A rating 
for efficacy 
 

Level B rating 
for efficacy 
 

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

HIV neuropathy Capsaicin 8% patch 
Smoked cannabis 
 

Lamotrigine Amitriptyline 
Capsaicin cream 
Gabapentin 
Lidocaine plasters 
Memantine 
 

Post-traumatic 
or post-surgical NP 
 

 Amitriptyline* 
Botulinum toxin-A* 
 

Cannabinoids 
Capsaicin 
Gabapentin 
Levetiracetam 
Propranolol 
Venlafaxine ER 
 

Chronic radiculo-
pathy 

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

Cancer NP Gabapentin Amitriptyline* 
Tramadol* 

Valproate 
 

Phantom pain Morphine 
Tramadol 
 

 Amitriptyline 
Gabapentin 
Memantine 
Mexiletine 
 

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

Methadone 
TCA (nortriptyline, 
clomipramine) 

Amitriptyline/ketamine 
topical 
CCK2 antagonists 
Dextromethorphan 
Dihydrocodeine 
Gabapentin

a
 

Venlafaxine ER
a
 

Lidocaine plasters 
Lamotrigine 
Lidocaine plasters 
Mexiletine

a
 

Nabilone 
Riluzole 
 

 
aThese drugs were found effective in some spontaneous NP symptoms (gabapentin) or only on 

brush-induced or static mechanical allodynia (mexiletine, venlafaxine) in single trials. ER, extended 

release; TCA, tricyclic antidepressants. 
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Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Διαχείρισης Πόνου & 

Επαγγελματική Αποκατάσταση 

Ευθύμιος Κουλούλας, MD, PhD, Φυσίατρος 

 

Ο πόνος είναι μέγιστο δημόσιο πρόβλημα υγείας, με άμεσα και έμμεσα κόστη, το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ανικανότητα και να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των 

ασθενών.  

Κάθε είδος πόνου είναι φυσιολογικό. Είτε αλγαισθητικός είτε νευροπαθητικός είτε 

μικτός (παθοφυσιολογική ταξινόμηση), είτε οξύς, υποξύς είτε χρόνιος (χρονική 

ταξινόμηση), ο πόνος θα πρέπει να θεωρείται μία αμυντική, προστατευτική και 

προαιρετική απάντηση του οργανισμού σε μία απειλή του η οποία συμβαίνει σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε συγκεκριμένο περιβάλλον.  

Ειδικά στον χρόνιο πόνο μικτού τύπου επιπλοκές όπως διαταραχή ύπνου, άγχος, 

κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, κόπωση, κοινωνική απομόνωση, μειωμένη συμμετοχή 

στις καθημερινές δραστηριότητας μπορούν να έχουν κατάληξη την ανικανότητα. 

Ο ισχύων ορισμός του πόνου αναφέρει ότι ο πόνος αποτελεί μία δυσάρεστη αισθητική 

και συναισθηματική εμπειρία η οποία συσχετίζεται με πραγματική ή δυνητική ιστική 

βλάβη ή περιγραφόμενη ως τέτοια βλάβη.(IASP, Subcommittee on Taxonomy, 1979). 

Η έκφραση της εμπειρίας του πόνου έχει ανάγκη την συνεισφορά της συναίσθησης, της 

επίγνωσης και  του περιβάλλοντος. Η εμπειρία του πόνου γίνεται μοναδική με την 

εγκεφαλική της επαναπροβολή και την δημιουργία της νευρουπογραφής 

(neurosignature) και της νευροσφραγίδας (neurotag). Η αίσθηση της απειλής είναι 

αυτή που πυροδοτεί το σύστημα της επαναπροβολής του πόνου στο εγκέφαλο γι’αυτό 

και οι άνθρωποι συχνά εκφράζουν φόβο αντί πόνο. 

Υπό αυτή την οπτική, προτάθηκε ένας πιο σύγχρονος ορισμός όπου ο πόνος είναι ένα 

πολλαπλό σύστημα έκφρασης δομημένο από την ειδική νευρουπογραφή του ατόμου η 

οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που ο εγκέφαλος συμπεραίνει ότι σωματικοί ιστοί 

βρίσκονται σε κίνδυνο και απαιτείται δράση, με τον πόνο να εντοπίζεται στην 

ανατομική προβολή του εικονικού σώματος (Moseley, 2013) . 
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Βασικές επιστήμες προτείνουν ότι οι σύγχρονοι ιατροί πόνου θα πρέπει να αρχίσουν να 

λαμβάνουν υπόψιν τον γονιδιακό χειρισμό, την επαναχαρτογράφηση και την 

νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Οφείλουμε να κοιτάξουμε «μακρύτερα» από τους 

ιστούς που πονάνε διότι η επαναπροβολή της αλγεινής εμπειρίας στον εγκέφαλο είναι 

αυτό που τελικά καλούμαστε να διαχειριστούμε. 

Η διαχείριση του πόνου ταυτοποιείται καλύτερα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 

πόνου, το οποίο έχει τρεις διαστάσεις, την αισθητική (διακριτική), την συναισθηματική 

(κινητήρια) και την γνωστική (επικριτική).  

Στόχοι του διεπιστημονικού  προγράμματος αποκατάστασης διαχείρισης πόνου 

αποτελούν η αποδοχή και μείωση του πόνου, η μέγιστη αποκατάσταση της 

λειτουργικής κινητικότητας και του ύπνου, η βελτίωση της διάθεσης, η επιστροφή στις 

δραστηριότητες αναψυχής και στην εργασία. 

Η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης συνήθως διευθύνεται από φυσίατρο, ή άλλο 

ιατρό ειδικό πόνου, και περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο 

πόνου, θεραπευτή χαλάρωσης (biofeedback), διαιτολόγο, νοσηλευτή, κοινωνικό 

λειτουργό, σύμβουλο επαγγελματικής αποκατάστασης, θεραπευτή αναψυχής. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ασθενή ο οποίος ενθαρρύνεται να έχει ενεργό ρόλο 

στην διαδικασία της αποκατάστασης με υποστήριξη αισθημάτων αισιοδοξίας, 

προσπάθειας, επιτυχίας, αυτό-ελέγχου και αυτό-αποτελεσματικότητας 

Τα προγράμματα διαχείρισης πόνου στηρίζονται στην διεπιστημονική αποκατάσταση 

με έμφαση στην γνωστική συμπεριφεριολογική θεραπεία (στρατηγικές διαχείρισης, 

επίλυση προβλημάτων, διαλογισμός, ιεράρχηση δραστηριοτήτων), στην ενημέρωση 

του ασθενή για την φυσιολογία του πόνου, την συσχέτιση του με την υγιεινή του 

ύπνου, με το άγχος, την διατροφή, στην βαθμιαία άσκηση ενδυνάμωσης και 

ευκαμψίας, στην βαθμιαία κινητική φαντασίωση (graded motor imagery), στην 

θεραπεία με χειρισμούς(manual therapy), στην θεραπεία με καθρέπτη (mirror therapy), 

στην ομαδική θεραπεία (group therapy), στις τεχνικές χαλάρωσης (εστιακή και 

διαφραγματική αναπνοή, προοδευτική μυική χαλάρωση, αυτόλογη εξάσκηση), στην 

χρήση φαρμάκων προσανατολισμένων στους μηχανισμούς του πόνου, στις ασκήσεις 
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του εγκεφάλου (brain gym excercises), στην χρήση ορθοτικών, στις ελάχιστα 

παρεμβατικές ιατρικές πράξεις (εγχύσεις, επισκληρίδιες, διηθήσεις), στην τροποποίηση 

περιβαλλοντικών  στοχεύοντας στην ανεξαρτησία, στην βελτίωση της ψυχοκοινωνικής 

λειτουργίας και της ποιότητας της ζωής.  

Τυπικά προγράμματα διαρκούν 7-8 ώρες ημερησίως για πέντε ημέρες την εβδομάδα 

για 3 με 4 εβδομάδες και μπορούν να εφαρμοσθούν σε πρώιμο στάδιο για την 

παρεμπόδιση της ανάπτυξης επίμονου πόνου ή ανικανότητας σχετιζόμενης με τον 

πόνο.  

Η ανικανότητα (disability), σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο οποιοσδήποτε περιορισμός 

συνεπεία ελλείμματος στην ικανότητα εκτέλεσης μίας λειτουργίας του ατόμου εντός 

ανθρωπίνως φυσιολογικών ορίων και αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Τα πιο 

σημαντικά συστατικά για την πρόγνωση του επίμονου πόνου που οδηγεί στην 

ανικανότητα είναι οι δυσπροσαρμοστικές αλγεινές μιμητικές συμπεριφορές, μη 

οργανικά σημεία, το λειτουργικό έλλειμμα, η γενική κατάσταση υγείας και η παρουσία 

ψυχιατρικών συνοσηροτήτων. 

Όσο πιο νωρίς ταυτοποιηθούν οι ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 

εμφάνισης επίμονου πόνου και αντιμετωπισθούν, τόσο πιο οικονομικά 

αποτελεσματική θα χαρακτηρισθεί η παρέμβαση και θα διευκολυνθούν αποφάσεις 

σχετικές με την διαχείριση και την παρακολούθηση, η οποία θα πρέπει να γίνεται 

εντατικά, ειδικά σε ασθενείς που δεν έχουν αναρρώσει στους 3 πρώτους μήνες 

Στην διαχείριση του πόνου, και όχι απαραίτητα στην εξάλειψη του, θα πρέπει να 

τροποποιήσουμε το αρχαίο ρητό «τα αγαθά κόποις κτώνται» με το «αγαθά γνώσις 

κτώνται», όπου αγαθά η διαχείριση του πόνου και όπου γνώση η ενημέρωση και ο 

ενεργός ρόλος που καλείται να έχει ο ασθενής. 

Η γνώση είναι το πιο ισχυρό προσαγωγό καταπραυντικό ερέθισμα  η οποία όταν 

συνδυασθεί με την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη βαθμιαία έκθεση του ασθενή στην 

φυσιολογική κίνηση ή κινητική φαντασίωση χωρίς να πυροδοτηθεί η εγκεφαλική 

επαναπροβολή του πόνου αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για την διαχείριση 

του πόνου από τον ασθενή μας. 
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Αναφορικά με τον σύμβουλο της επαγγελματικής αποκατάστασης, αποτελεί μέλος της 

διεπιστημονικής ομάδας διαχείρισης πόνου ο οποίος ταυτοποιεί, εκπαιδεύει και 

ενσωματώνει τις ανάγκες του ασθενή με στόχο την επιστροφή στην εργασία του 

σύμφωνα με την Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας (Functional Calacity 

Evaluation). 

Εμπλέκεται στο πρόγραμμα αποκατάστασης του ασθενή πρώιμα ώστε η εργασιακή 

απασχόληση του ασθενή να επιβεβαιωθεί ως μακροπρόθεσμος στόχος.  

Αναλύει παρούσες ή προγενέστερες εργασιακές θέσεις. Παρέχει συστάσεις για 

εργασιακές τροποποιήσεις, διευκολύνει τις αξιολογήσεις επαγγελματικής και 

λειτουργικής ικανότητας, την στοχευμένη επανεκπαίδευση. Συντονίζει την επάνοδο 

στην εργασία κατόπιν ενημέρωσης και λήψης οδηγιών από εργοθεραπευτή, 

φυσικοθεραπευτή και ιατρό ομάδας, καταγράφει τους περιορισμούς της εργασίας 

(πλήρους ή ελαφράς απασχόλησης) και τους λειτουργικούς περιορισμούς ή 

τροποποιήσεις στο εργασιακό περιβάλλον που πιθανόν να απαιτούνται μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης διαχείρισης του πόνου. 

Στην ελληνική πραγματικότητα, δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος και το ρόλο του θα 

μπορούσε να υποστηρίξει ο κοινωνικός λειτουργός της διεπιστημονικής ομάδας 

αποκατάστασης. 
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Τζάνος Αλέξανδρος, Φυσίατρος 
 
Εισαγωγή 

Ως νευροπαθητικός πόνος ορίζεται ο πόνος ο οποίος προκαλείται από βλάβη ή 
νόσο του σωματοαισθητικού νευρικού συστήματος, και διακρίνεται σε κεντρικό, 
περιφερικό ή μικτό αναλόγως με το αν η βλάβη ή η νόσος αφορά το κεντρικό, το 
περιφερικό ή ολόκληρο το σωματοαισθητικό νευρικό σύστημα.1    Μπορεί να 
συνοδεύεται από ανώμαλη αίσθηση (δυσαισθησία) αυτόματη ή προκλητή,  ή να 
προέρχεται από φυσιολογικά μη επώδυνα ερεθίσματα (αλλοδυνία). Εμφανίζεται 
υπό μορφήν καψίματος ή παγώματος, αιμωδίας ή κνησμού, ή υπό μορφήν 
νύγματος βελόνης.  

Στα κεντρικά αίτια του νευροπαθητικού πόνου περιλαμβάνονται η μυελοπάθεια 
συνεπεία σπονδυλικής στένωσης, η HIV μυελοπάθεια, η πολλαπλή σκλήρυνση, η 
νόσος Parkinson, η μυελοπάθεια από ισχαιμία ή ακτινοβολία, το ΑΕΕ και η 
συριγγομυελία. 

Στα περιφερικά αίτια περιλαμβάνονται η οξεία και χρόνια φλεγμονώδης 
απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια, τοξικά ή μεταβολικά αίτια βλάβης των 
περιφερικών νεύρων, παγιδευτικά σύνδρομα, ριζοπάθειες, η νευροπάθεια από 
ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία, η HIV νευροπάθεια, το σύνδρομο σύμπλοκου 
περιοχικού πόνου, η νευροπάθεια από διατροφική ανεπάρκεια, ο πόνος φάντασμα, 
η μεθερπιτική νευραλγία, η νευραλγία τριδύμου, η καρκινική διήθηση των νεύρων 
και η μετατραυματική νευροπάθεια.2   

Είναι γνωστό ότι ο νευροπαθητικός πόνος επηρεάζει τη ποιότητα ζωής του 
ατόμου, μειώνει τη φυσική λειτουργικότητα και τις δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής και προκαλεί σοβαρές δυσκολίες τόσο στην άσκηση των 
επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, όσο και στην ιδιωτική του ζωή. Επίσης 
προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα στο άτομο, τα οποία εκφράζονται με διαταραχές 
ύπνου, άγχος και κατάθλιψη, έχει αρνητική επίδραση στη σεξουαλική του 
δραστηριότητα, τον έγγαμο βίο και τις οικογενειακές του σχέσεις που το οδηγούν 
τελικά στην κοινωνική απομόνωση. Τα προβλήματα αυτά αυξάνονται με το χρόνο 
και με τη σειρά τους επιδεινώνουν τον πόνο δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Ο 
νευροπαθητικός πόνος έχει επίσης αρνητικές οικονομικές συνέπειες λόγω 
σημαντικής απώλειας εργάσιμων ημερών, αναπηρίας και αύξησης του κόστους του 
συστήματος υγείας.3   Ως εκ τούτου ο νευροπαθητικός πόνος θα πρέπει να 
προσεγγίζεται ως ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και να επιλύεται όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Πριν αρχίσει η θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου, θα πρέπει να καθορίζεται 
η φύση και η αιτία του πόνου, να τίθενται οι στόχοι της θεραπείας, να εκτιμώνται 
συν-νοσηρότητες και ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με το πόνο και να 
καθορίζεται η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Τα ανωτέρω θα θέσουν τη 
βάση του ορισμού ενός θεραπευτικού αλγόριθμου ο οποίος θα εκτελείται βήμα – 
βήμα. Ένα καλοσχεδιασμένο πλάνο διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του 
θεραπείες όπως φαρμακοθεραπεία, φυσικά μέσα, τεχνικές αποκατάστασης, 
γνωσιακή – συμπεριφορική θεραπεία, ψυχοθεραπεία, μεθόδους θεραπείας 



χαλάρωσης και επεμβατικές διαδικασίες. Η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει 
τη χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων όπως gabapentin και pregabalin, 
αντικαταθλιπτικών όπως duloxetine, venlafaxine και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 
ως φάρμακα πρώτης γραμμής.4  Στη δεύτερη γραμμή περιλαμβάνονται ήπια 
οπιοειδή όπως η tramandol. Επίσης συστήνονται τοπικά αντινευραλγικά όπως 
capsaicin και lidocaine σε συνδυασμό με τα φάρμακα πρώτης γραμμής.5  
 
Τεχνικές αποκατάστασης 
Η αποκατάσταση αποτελεί ένα ουσιαστικό μέρος στην θεραπεία του 
νευροπαθητικού πόνου. Οι κύριοι στόχοι της αποκατάστασης είναι η μείωση του 
πόνου και της ποσότητας των λαμβανομένων φαρμάκων, η βελτίωση της 
δυσλειτουργίας, η αύξηση της ποιότητας ζωής και της φυσικής δραστηριότητας και 
η επαναφορά της αυτοεκτίμησης του ασθενούς. 
 
Φυσικά μέσα 

Τα φυσικά μέσα περιλαμβάνουν θερμά και ψυχρά επιθέματα, υπερήχους, 
διαθερμία βραχέων κυμάτων,  ηλεκτρικά ρεύματα χαμηλής συχνότητας (TENS, 
διαδυναμικά ρεύματα, ρεύματα συμβολής), υψηλής τάσης γαλβανικό ερεθισμό, 
laser, τεχνικές νευροδιέγερσης και διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό. Ο συνδυασμός 
θερμού και ψυχρού μπορεί να εφαρμοσθεί υπό τη μορφή των λουτρών αντίθεσης. 
Όλα τα μέσα επιφανειακής θερμοθεραπείας δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
μεγάλο βαθμό, λόγω του πιθανού κινδύνου αύξησης του πόνου. Παρότι η 
θερμοθεραπεία έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματική στο χρόνιο πόνο, απαιτούνται 
επιπλέον μελέτες για την απόδειξη αυτής της αποτελεσματικότητας.6 Γενικώς η εν 
τω βάθει θερμοθεραπεία, όπως οι υπέρηχοι και η διαθερμία βραχέων κυμάτων, δεν 
συνιστώνται στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου. Είναι χρήσιμα στην 
αντιμετώπιση των συγκάμψεων και των συμφύσεων καθώς αυξάνουν την 
ελαστικότητα των κολλαγόνων ινών και τη κυκλοφορία του συνδετικού ιστού, 
βοηθώντας στη λειτουργική αποκατάσταση, και εμμέσως στη μείωση του 
νευροπαθητικού πόνου. Η μάλαξη επίσης δεν συνίσταται, εκτός από περιπτώσεις 
ασθενών με ΚΝΜ, αν και δεν έχει εξειδικευθεί ο πόνος στον οποίο έχει 
αποτελέσματα.7  

Σαν πιθανοί μηχανισμοί δράσης των διαφόρων μορφών ηλεκτροθεραπείας 
προτείνονται η τοπική απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη, τα 
αυξημένα επίπεδα ATP, η απελευθέρωση ενδορφίνης, η ενεργοποίηση των 
ραχιαίων δεσμών και η αντιφλεγμονώδης της δράση. Έχει επίσης βρεθεί ότι τα 
ρεύματα χαμηλής συχνότητας αυξάνουν τη μικροκυκλοφορία και την αιματική ροή 
του ενδονευρίου. Η ηλεκτροθεραπεία είναι επίσης αποτελεσματική στη διόρθωση 
της διαταραχθείσας μικροκυκλοφορίας στη διαβητική πολυνευροπάθεια και την 
αύξηση της οξειδωτικής ικανότητας των μυών μέσω της μεταβολικής της δράσης.8  

Το TENS είναι ένα από τα φυσικά μέσα που κυρίως έχει βρεθεί ως 
αποτελεσματικό στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου. Υποστηρίζεται ότι 
προκαλεί αναλγησία ενεργοποιώντας κεντρικούς μηχανισμούς. Ο χαμηλής 
συχνότητας TENS ενεργοποιεί τους υποδοχείς των μ-οπιοειδών στο νωτιαίο μυελό 
και το στέλεχος του εγκεφάλου, ενώ η δράση του υψηλής συχνότητας TENS 
επιτυγχάνεται μέσω των δ-οπιοειδών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της European 
Federation of Neurological Societies, η αποτελεσματικότητα του TENS εξαρτάται 



από την ένταση, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τον αριθμό των συνεδριών.9   Παρότι 
υπάρχει πλήθος αναφορών σχετικά με τη χρήση του TENS στην αντιμετώπιση των 
διάφορων μορφών πόνου με άλλοτε άλλα αποτελέσματα, απαιτούνται 
περισσότερες τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες σε ομάδες με μεγαλύτερο 
αριθμό ασθενών.  

Το laser αποτελεί άλλο ένα φυσικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου. Το πολύ χαμηλής ισχύος laser έχει βρεθεί ως 
αποτελεσματικό σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο, καθώς μειώνει τον πόνο και 
τη φλεγμονή, βελτιώνοντας τη λειτουργική ικανότητα. Σε πειράματα με αρουραίους 
η εφαρμογή χαμηλής ισχύος laser μειώνει τον παράγοντα 1-a (HIF1-a) που 
οφείλεται στην υποξία και ο οποίος είναι σημαντικός ρυθμιστής στη φλεγμονή και 
απελευθερώνεται μετά από χρόνια συνθλιπτική νευρική βλάβη.10 Επειδή οι 
περισσότερες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του laser στη θεραπεία 
του νευροπαθητικού πόνου έχουν γίνει σε αρουραίους δεν υπάρχει επαρκές 
αποδεικτικό υλικό που να υποστηρίζει ότι είναι αποτελεσματικό στο νευροπαθητικό 
πόνο στους ανθρώπους. 

Οι τεχνικές νευροδιέγερσης στις οποίες περιλαμβάνονται ο διακρανιακός 
μαγνητικός ερεθισμός και ο φλοιϊκός ηλεκτρικός ερεθισμός, ο ερεθισμός του 
νωτιαίου μυελού και ο εν τω βάθει εγκεφαλικός ερεθισμός, έχει βρεθεί ότι είναι 
αποτελεσματικές στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου.  Σε μελέτη των 
Lefaucheur et al 11  ερευνήθηκαν 60 ασθενείς με ετερόπλευρο νευροπαθητικό πόνο 
η αιτία του οποίου ήταν αγγειακό επεισόδιο στο θάλαμο και το στέλεχος του 
εγκεφάλου, σε κάκωση του νωτιαίου μυελού, σε βλάβη του βραχιονίου πλέγματος 
ή σε βλάβη του τριδύμου. Στην ομάδα αυτή των ασθενών εφαρμόστηκε 
διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός συχνότητας 10 Hz επί 3 εβδομάδες σε δύο 
συνεδρίες. Η ένταση του πόνου εκτιμήθηκε με την οπτική αναλογική κλίμακα (VAS). 
Τριάντα εννέα ασθενείς ανέφεραν μείωση του πόνου ανάλογα με την εντόπιση και 
την αιτία του πόνου. Ο Copel et al12 σε μια τυχαιοποιημένη placebo – ελεγχόμενη 
μελέτη εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα του φλοιϊκού ηλεκτρικού ερεθισμού σε 
27 ασθενείς με κάκωση του νωτιαίου μυελού. Εξ αυτών οι 14 δέχθηκαν φλοιϊκό 
ηλεκτρικό ερεθισμό για 2 ώρες, δύο φορές την ημέρα, επί τέσσερις ημέρες, ενώ 13 
ασθενείς δέχθηκαν placebo ερεθισμό με το ίδιο πρωτόκολλο.  Ο πόνος εκτιμήθηκε 
με τη VAS και το Mc Gill Pain Questionnaire, ενώ εκτιμήθηκαν και άλλοι παράγοντες  
σχετιζόμενοι με τη λειτουργικότητα, όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η χρήση 
αναλγητικών. Οι ασθενείς που δέχθηκαν ερεθισμό παρουσίασαν μείωση της 
έντασης του πόνου και της λήψης αναλγητικών, όμως και οι δύο ομάδες δεν 
παρουσίασαν σημαντική λειτουργική βελτίωση. Μία άλλη τυχαιοποιημένη placebo 
– ελεγχόμενη μελέτη έγινε από τον Tan et al13 σε 38 ασθενείς με κάκωση νωτιαίου 
μυελού που υπέφεραν από χρόνιο νευροπαθητικό και μυοσκελετικό πόνο για 3 
τουλάχιστον μήνες.  Φλοιικός ηλεκτρικός ερεθισμός εφαρμόσθηκε σε 18 ασθενείς 
για 21 ημέρες σε μία μέγιστη ένταση 100μΑ. Είκοσι ασθενείς δέχθηκαν placebo. Οι 
ασθενείς της ομάδας του ερεθισμού ανάφεραν άμεση μείωση της έντασης του 
πόνου και η μείωση αυτή δεν άλλαξε με τη πάροδο του χρόνου, όμως δεν υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Παρότι υπάρχουν αρκετές 
μελέτες που έχουν γίνει με τεχνικές νευροδιέγερσης, απέχουν μακράν από το να 
μας δώσουν σαφή αποτελέσματα, με τις ομάδες των ασθενών να είναι μικρές και 
να περιλαμβάνουν κυρίως ασθενείς με κάκωση του νωτιαίου μυελού. Συνεπώς για 



να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της 
νευροδιέγερσης, απαιτείται η εφαρμογή τους να γίνει και σε ασθενείς με άλλες 
αιτίες νευροπαθητικού πόνου. 

 
Άσκηση 
Παρότι ένα από τα βασικά στοιχεία των μεθόδων αποκατάστασης είναι οι 

θεραπευτικές ασκήσεις, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να υποστηρίζουν 
αυτή την ιδέα στη θεραπεία της νευραλγίας. Διάφορα είδη θεραπευτικών 
ασκήσεων έχουν χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα αποκατάστασης, όπως ασκήσεις 
για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, για τη μυϊκή ενδυνάμωση ή ασκήσεις 
διατάσεως. Σε μία μελέτη στην οποία αναπτύχθηκε νευροπαθητικός πόνος σε 
τρωκτικά μετά από τραυματισμό του ισχιακού νεύρου, βρέθηκε ότι μετά από 25 
ημέρες άσκηση σε νερό μειώθηκε ο πόνος. Στην ίδια μελέτη, η εκτεταμένη άσκηση 
σε νερό εμφάνισε μείωση του οιδήματος, της φλεγμονής και του περιφερικού 
νευροπαθητικού πόνου.14       

Όλοι οι τύποι των κεντρικών και περιφερικών νευρικών βλαβών, είτε αυτές είναι 
ισχαιμικές, τραυματικές ή λοιμώδεις, είτε οφείλονται σε ανοσολογική μεσολάβηση,  
συνεπάγονται μία φλεγμονώδη αντίδραση, που συνοδεύεται με αυξημένη 
δραστηριότητα των ουδετερόφιλων και μακροφάγων, τα οποία ταχέως εισβάλλουν 
στους τραυματισμένους άξονες και στα οπίσθια ριζιτικά γάγγλια. Ενώ μπορεί να 
υπάρχει εισβολή των κυκλοφορούντων μακροφάγων στα οπίσθια κέρατα, τα 
ανοσοκύτταρα που κυρίως ενεργοποιούνται σε αυτά, φαίνεται να κατοικοεδρεύουν 
στα κύτταρα της μικρογλοίας (τουλάχιστον αρχικά). Μία τέτοια νευροφλεγμονή έχει 
νευροτροφικά  και νευροπροστατευτικά αποτελέσματα, μπορεί όμως να 
συνοδεύεται από νευρωνική βλάβη που συμμετέχει στο νευροπαθητικό πόνο. Οι 
κύριοι μοριακοί φορείς αυτής της αλληλουχίας δράσεων είναι οι κυτοκίνες, 
ανοσοαντιδραστικές ουσίες που εκκρίνονται από τα ουδετερόφιλα και τα 
μακροφάγα καθώς και από τα ενεργοποιημένα κύτταρα της γλοίας. Η IL-1β , IL-6  
και ο TNF-α είναι οι πιο μελετημένες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες. Η ενεργοποίηση 
της γλοίας  μπορεί να δρομολογηθεί με πολλούς τρόπους, όπως με την 
απελευθέρωση της ουσίας P και του γλουταμινικού από τις απολήξεις των ινών C ή 
από το οξείδιο του αζώτου και τις προσταγλανδίνες από τα επιφανειακά πέταλα 
των οπισθίων κεράτων. Η ενεργοποιημένη γλοία ελευθερώνει με τη σειρά της 
οξείδιο του αζώτου, προσταγλανδίνες και προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-1β , IL-6  
και  TNF-α), οι υποδοχείς των οποίων εκφράζονται τόσο στους νευρώνες όσο και 
στα κύτταρα της γλοίας. Πειραματικά η ενεργοποίηση της γλοίας συνδέεται με 
ανάπτυξη επώδυνης και αλλοδυνικής συμπεριφοράς μετά από νωτιαία βλάβη. Η 
ενεργοποίηση της γλοίας οδηγεί σε έκκριση του προερχόμενου από τον εγκέφαλο 
νευροτροφικού παράγοντα (BDNF) ο οποίος οδηγεί σε υπερδιεγερσιμότητα 
οφειλόμενη στη μετατροπή των  αποτελεσμάτων των GABA/γλυκίνης πάνω στους 
ενδιάμεσους νευρώνες, όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω.15 

Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία για τις περισσότερες μορφές των περιφερικών 
νευροπαθειών, η άσκηση μπορεί όχι μόνο να προλάβει ή να καθυστερήσει την 
έναρξη κάποιων από τις πιο συχνές αιτίες, αλλά και να αποτελέσει ένα 
αποτελεσματικό μέσο στην ανακούφιση από κάποια από τα πιο δυσάρεστα 
συμπτώματα αυτών. Η συσχέτιση μεταξύ άσκησης και κυτοκινών, BDNF, γλοίας και 
της κινάσης 3 της σύνθεσης του γλυκογόνου (Glycogen synthase kinase 3, GSK-3), 



μελετάται ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον έχουν προταθεί επιπρόσθετοι 
μηχανισμοί για την ερμηνεία του οφέλους της άσκησης.  

Ο πρώτος μηχανισμός βασίζεται στην αύξηση μέσω της αερόβιας άσκησης της 
νευροτροφίνης-3 (ΝΤ-3), η οποία προάγει την επιβίωση και διαφοροποίηση των 
υπαρχόντων νευρώνων και ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων συνάψεων και 
νευρώνων. 

Ένας δεύτερος μηχανισμός βασίζεται στο όφελος που προσφέρουν τα ενδογενή 
οπιοειδή, όπως η μεταεγκεφαλίνη και η β-ενδορφίνη, τα οποία προάγουν την 
αναλγησία και την ευεξία και η παραγωγή των οποίων ενισχύεται μέσω της 
άσκησης.   

Ένας άλλος μηχανισμός ο οποίος επηρεάζεται από την άσκηση και βοηθά στην 
εξουδετέρωση της δυσλειτουργίας που προκαλείται από τη περιφερική 
νευροπάθεια είναι η πρωτεΐνη 72 του θερμικού shock. Η πρωτεΐνη αυτή απαιτείται 
για τη προστασία των κυττάρων από το στρες και η έκφραση της σε όλο το σώμα, 
περιλαμβανομένων  των περιφερικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού, ενισχύεται 
από την αεροβική άσκηση. 

Άλλες μελέτες εστιάζουν στις αλλαγές που προκαλεί η άσκηση στη 
νευροπλαστικότητα των ατόμων με νευροπαθητικό πόνο.16 

Άλλες τεχνικές 
Στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι η θεραπεία των συναισθηματικών, 

συμπεριφορικών η νοητικών δυσλειτουργιών, η αντιμετώπιση των αρνητικών 
συμπτωμάτων όπως το άγχος και η κατάθλιψη, η τροποποίηση ή αντιστροφή 
προβλημάτων συμπεριφοράς, η βοήθεια αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης όπως 
το πένθος, ο πόνος ή η παρατεταμένη νόσος, η βελτίωση των σχέσεων των ατόμων, 
η διαχείριση συγκρούσεων και η ανάπτυξη και ενίσχυση της θετικής 
προσωπικότητας. Οι ψυχοκοινωνικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι γνωσιακές 
συμπεριφορικές μέθοδοι, θα πρέπει να προστίθενται στις καθιερωμένες 
θεραπευτικές αγωγές, καθώς συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη θεραπεία του 
νευροπαθητικού πόνου.17 Πρωταρχικός στόχος της γνωσιακής συμπεριφορικής 
θεραπείας είναι να βρει και να διορθώσει τις αρνητικές, μη φυσιολογικές και 
παράλογες σκέψεις οι οποίες έχουν αυτοματοποιηθεί μετά από τη συνεχή 
επανάληψη. Οι αυτόματες σκέψεις έρχονται στο νου όταν το άτομο βιώνει μία νέα 
κατάσταση ή όταν ανακαλεί ένα παλαιότερο συμβάν. Στα άτομα με κατάθλιψη και 
άγχος, οι αρνητικές αυτόματες σκέψεις βιώνονται πιο συχνά. Η χρήση της 
γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας βαθμιαία αυξάνεται στο νευροπαθητικό 
πόνο. Οι τεχνικές χαλάρωσης, ο ακριβής σχεδιασμός κύκλων δραστηριότητας – 
χαλάρωσης, η γνωσιακή ανακατασκευή, ο διαλογισμός και οι τεχνικές απόσπασης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η θεραπεία 
χαλάρωσης εστιάζει στη χρήση ενός συνδυασμού κατάλληλων αναπνοών και μυϊκής 
χαλάρωσης με σκοπό την αντιμετώπιση του στρες. Η θεραπεία χαλάρωσης είναι 
χρήσιμη στη μείωση του άγχους, της αυτόνομης υπερδραστηριότητας και της 
μυϊκής υπερέντασης.  Η δυνατότητα να προσαρμόζεται για χρήση στο σπίτι ή σε 
κάποιο άλλο περιβάλλον είναι ένα άλλο πλεονέκτημα της. Η προοδευτική μυϊκή 
χαλάρωση, η ανάκληση ευχάριστων εικόνων (imaging), η ελεγχόμενη αναπνοή ή η 
ακρόαση χαλαρωτικών ηχογραφήσεων έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στο χρόνιο 
πόνο, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς ενδείξεις σχετικά με την 



αποτελεσματικότητα τους στο νευροπαθητικό πόνο. Παρά την ύπαρξη μελετών που 
δείχνουν μείωση του νευροπαθητικού πόνου τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε 
ανθρώπους μετά από την εφαρμογή βελονισμού,18,19 εντούτοις δεν υπάρχουν 
καθαρές ενδείξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του στο νευροπαθητικό 
πόνο.    

Είναι γνωστό ότι σε διάφορες περιπτώσεις χρόνιου πόνου όπως ο πόνος 
φάντασμα και η χρόνια οσφυαλγία, ο βασικός σωματοαισθητικός φλοιός αλλάζει. Η 
θεραπεία καθρέπτη και η διαβαθμισμένη κινητική απεικόνιση (graded motor 
imagery) είναι διαδικασίες αποκατάστασης που αναπτύχθηκαν με την ελπίδα να 
διορθώσουν αυτήν την αποδιοργάνωση και έτσι να μειώσουν το πόνο. Η θεραπεία 
καθρέπτη είναι μία μέθοδος αποκατάστασης η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε 
ασθενείς που πάσχουν από νευροπαθητικό πόνο. Στη θεραπεία αυτή ο ασθενής 
τοποθετεί το προσβεβλημένο μέλος σε ένα κουτί καθρέπτη και κρατά το μη 
προσβεβλημένο μπροστά από το καθρέπτη. Το μη προσβεβλημένο μέλος μπροστά 
από το καθρέπτη κάνει  απλές κινήσεις και ο ασθενείς φαντάζεται ότι κάνει 
παρόμοιες κινήσεις με το προσβεβλημένο. Παρότι ο πόνος μπορεί να αυξάνεται στη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ασθενής προσπαθεί να τον ανεχθεί. Αυτή η 
μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ημιπληγία, πόνο φάντασμα και 
σύμπλοκο περιοχικό επώδυνο σύνδρομο (CRPS) και έχει βρεθεί ότι είναι 
αποτελεσματική στην αύξηση της λειτουργικότητας του άνω άκρου.20    

Η διαβαθμισμένη κινητική απεικόνιση είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
σχεδιασμένο να ενεργοποιεί διαδοχικά τα δίκτυα του κινητικού φλοιού και να 
βελτιώνει τη φλοιϊκή οργάνωση σε τρία στάδια: α) εκπαίδευση διάκρισης μεταξύ 
αριστερής και δεξιάς πλευράς β) απεικόνιση κινήσεων, αφής και αίσθησης, γ) 
θεραπεία καθρέπτη. Παρότι υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι η εν λόγω 
μέθοδος συμβάλλει στη σημαντική μείωση του πόνου σε ασθενείς με CRPS,21    
άλλες δεν έδειξαν τα ίδια αποτελέσματα.22 Έτσι, αν και η θεραπεία καθρέπτη και η 
διαβαθμισμένη κινητική απεικόνιση υπόσχονται νέους δρόμους για τη συμβολή της 
αποκατάστασης στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου, εντούτοις απαιτούνται 
περαιτέρω αποδείξεις.  

Ο  Moseley GL σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη του βασισμένη στην 
αποδιοργάνωση του βασικού σωματοαισθητικού φλοιού, χρησιμοποίησε οπτική 
ανατροφοδότηση μέσω της ανάπτυξης μίας οπτικής ψευδαίσθησης. Στη μελέτη 
αυτή, 5 παραπληγικοί ασθενείς με ΚΝΜ αρχικά ακολούθησαν τρεις διαφορετικές 
θεραπείες οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στην οπτική ψευδαίσθηση, το σώμα 
των ασθενών καθρεφτίσθηκε από τη μέση και πάνω από ένα καθρέπτη, ενώ τα 
πόδια ήσαν μπλοκαρισμένα. Αντί αυτού, μια εικόνα ενός ανθρώπου που 
περπατούσε σε ένα διάδρομο καθρεπτιζόταν στη θέση όπου έπρεπε να είναι τα 
πόδια του ασθενούς.  Οι ασθενείς ενθαρρύνονταν να κινούν αναλόγως το σώμα 
τους. Ο πόνος, όπως μετρήθηκε με την οπτική αναλογική κλίμακα, μειώθηκε με την 
τεχνική οπτική ψευδαίσθηση συγκρινόμενα με τις άλλες τεχνικές.23   

 
Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, τα προγράμματα αποκατάστασης στη καθημερινή πρακτική 
θα πρέπει να συνδυάζονται με τη φαρμακοθεραπεία. Τα φυσικά μέσα όπως η 
επιπολής και εν τω βάθει θερμοθεραπεία, η αναλγητική ηλεκτροθεραπεία και τα 
laser δεν είναι επαρκή στο νευροπαθητικό πόνο όταν εφαρμόζονται μόνα τους. 



Υπάρχει ελπίδα ότι η σπουδαιότητα των νέων τεχνικών αποκατάστασης θα αυξηθεί 
με το χρόνο και θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στη θεραπεία του νευροπαθητικού 
πόνου.   

  
 

Βιβλιογραφία     
1.  International Association for the Study of pain. Retrieved 3 May2015. 
2. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, Allen RR, Argoff CR, et al. (2003) 
Advances in neuropathic pain: diagnosis, mechanisms, and treatment 
recommendations. Arch Neurol 60: 1524-1534.  
3. O’Connor AB (2009) Neuropathic pain: quality-of-life impact, costs and cost 
effectiveness of therapy. Pharmacoeconomics 27: 95-112. 
 4. Attal N, Cruccu G, Baron R, Haanpää M, Hansson P, et al. (2010) EFNS guidelines 
on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 
17: 1113-1113e88.  
5. Namaka M, Gramlich CR, Ruhlen D, Melanson M, Sutton I, et al. (2004) A 
treatment algorithm for neuropathic pain. Clin Ther 26: 951-979.  
6. Akyüz G, Özkök Ö (2012) Evidence based rehabilitation in chronic pain syndromes. 
Agri 24: 97-103. 
7. Nayak S, Matheis RJ, Agostinelli S, Shifleft SC (2001) The use of complementary 
and alternative therapies for chronic pain following spinal cord injury: a pilot survey. 
J Spinal Cord Med 24: 54-62 
8.. Pieber K, Herceg M, Paternostro-Sluga T (2010) Electrotherapy for the treatment 
of painful diabetic peripheral neuropathy: a review. J Rehabil Med 42: 289-295. 
9. Cruccu G, Aziz TZ, Garcia-Larrea L, Hansson P, Jensen TS, et al. (2007) EFNS 
guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic pain. Eur J Neurol 14: 952-
970. 
10. Hsieh YL, Chou LW, Chang PL, Yang CC, Kao MJ, et al. (2012) Low-level laser 
therapy alleviates neuropathic pain and promotes function recovery in rats with 
chronic constriction injury: possible involvements in hypoxia-inducible factor 1 α 
(HIF-1 α). J Comp Neurol 520: 2903-2916. 
11. Lefaucheur JP, Drouot X, Menard-Lefaucheur I, Zerah F, Bendib B, et al. (2004) 
Neurogenic pain relief by repetitive transcranial magnetic cortical stimulation 
depends on the origin and the site of pain. J Neurol Neurosurg Psychiatry 75: 612-
616. 
12. Capel ID, Dorrell HM, Spencer EP, Davis MW (2003) The amelioration of the 
suffering associated with spinal cord injury with subperception transcranial electrical 
stimulation. Spinal Cord 41: 109-117. 
13. Tan G, Rintala DH, Thornby JI, Yang J, Wade W, et al. (2006) Using cranial 
electrotherapy stimulation to treat pain associated with spinal cord injury. J Rehabil 
Res Dev 43: 461-474. 
14. . Kuphal KE, Fibuch EE, Taylor BK (2007) Extended swimming exercise reduces 
inflammatory and peripheral neuropathic pain in rodents. J Pain 8: 989-997. 26. Turk 
DC, Audette J, Levy RM, Mackey SC, Stanos S (2010) Assessment and treatment of 
psychosocial comorbidities in patients with neuropathic pain. Mayo Clin Proc 85: 
S42-50. 



15. Garcia-Larrea L. The pathophysiology of neuropathic pain: critical review of 
models and mechanisms. Pain 2014: Refresher Courses, 15th World Congress on 
Pain Srinivasa N. Raja and Claudia L. Sommer, editors IASP Press, Washington, D.C. © 
2014  
16. Dobson JL, McMillan J, Li L. Benefits of exercise intervention in reducing 
neuropathic pain. Front Cell Neurosci. 2014 Apr 4;8:102 
17. Turk DC, Audette J, Levy RM, Mackey SC, Stanos S (2010) Assessment and 
treatment of psychosocial comorbidities in patients with neuropathic pain. Mayo 
Clin Proc 85: S42-50. 
18. Cha MH, Choi JS, Bai SJ, Shim I, Lee HJ, et al. (2006) Antiallodynic effects of 
acupuncture in neuropathic rats. Yonsei Med J 47: 359-366. 
19. Rapson LM, Wells N, Pepper J, Majid N, Boon H (2003) Acupuncture as a 
promising treatment for below-level central neuropathic pain: a retrospective study. 
J Spinal Cord Med 26: 21-26. 
20. Lee MM, Cho HY, Song CH (2012) The mirror therapy program enhances upper-
limb motor recovery and motor function in acute stroke patients. Am J Phys Med 
Rehabil 91: 689-696, quiz 697-700. 
21. Moseley GL (2006) Graded motor imagery for pathologic pain: a randomized 
controlled trial. Neurology 67: 2129-2134. 
22. Johnson S, Hall J, Barnett S, Draper M, Derbyshire G, et al. (2012) Using graded 
motor imagery for complex regional pain syndrome in clinical practice: failure to 
improve pain. Eur J Pain 16: 550-561 
23. Moseley GL (2007) Using visual illusion to reduce at-level neuropathic pain in 
paraplegia. Pain 130: 294-298.   
   
 







12 
       

  -  -    

-





1 
 

Ψυχολογικές θεραπείες  
(Γνωσιακές - Συμπεριφεριoλογικές  και Συμπεριφεριολογικές 
Παρεμβάσεις) 
 
Ευτυχίδου Ελένη, Αναισθησιολόγος 
 
Οι Γνωσιακές-Συμπεριφεριολογικές (Γ-Σ) θεραπείες είναι αποτελεσματικές στη 
μείωση του συγκινησιακού stress, της αναπηρίας και του πόνου σε άτομα με 
επώδυνα προβλήματα.(Compas et al.1998). Οι (Γ-Σ) εφαρμόζονται σε ασθενείς με 
οσφυαλγία (Linton 1989,Turner και Jensen 1993) κεφαλαλγία (Blanchard 1992) 
ινομυαλγία (Nielson et al 1992,Kaplan et al.1993) οστεοαρθρίτιδα (Keefe et al.1990 
a,b) ρευματοειδή αρθρίτιδα (Bradley et al. 1987,Radojevic 1992) αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα (Basler  and Rehfish 1991) πόνο κροταφογναθικής διαταραχής (Rudy 
and Turk 1995) και σε ογκολογικούς ασθενείς (Patt  1993). Οι περισσότερες 
διεπιστημονικές μονάδες αντιμετώπισης πόνου περιλαμβάνουν (Γ-Σ θ) σε 
συνδυασμό με φυσικοθεραπεία καθώς και με άλλες συμπληρωματικές μεθόδους 
στα πλαίσια ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος. 
 

Οι  Wall και Melzack (1965)  δημιουργοί της θεωρίας της πύλης, δίνουν έμφαση 
στη διττή υπόσταση του πόνου, ως συγκινησιακό και αισθητηριακό φαινόμενο.  Αν 
και πόνος συχνά έχει μια σαφή αλγαισθητική βάση, δεν παύει να αποτελεί μια 
πολύπλευρο και πολυεπίπεδο πρόβλημα που συνοδεύεται από αλλαγές στη 
διάθεση.  Ο Ανθρώπινος πόνος απαρτίζεται από βιολογικές, συγκινησιακές, 
κοινωνικές, πνευματικές και οικονομικές διεργασίες σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους 
και αυτό που βιώνει ο ασθενής είναι ο ολικός πόνος.( Saunders c 1990).H βελτίωση 
μίας  έχει επίδραση και στις άλλες   

Οι (Γ-Σ) μέθοδοι δεν υποκαθιστούν αλλά συμπληρώνουν την ήδη χορηγούμενη 
αναλγητική αγωγή, εστιάζουν στην ποιότητα ζωής, συμβάλλουν σημαντικά στην  
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου και μπορούν να ενσωματώνονται σε όλες 
τις φάσεις της πόνου από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα χρόνια νοσήματα και ειδικά ο πόνος 
,αντιμετωπίζονται καλύτερα με την συνεργασία του επαγγελματία υγείας και του 
ασθενή. Η παροχή πληροφοριών για το χρόνιο πόνο ,τεχνικές αντιμετώπισης του  
stress, και η κοινωνική δικτύωση και υποστήριξη συνδέονται με βελτίωση της 
ευεξίας, μείωση συμπτωμάτων και αύξηση λειτουργικότητας. Αυτές οι αλλαγές 
μεταφράζονται και σε λιγότερες επισκέψεις στο γιατρό, σε μείωση της υπερβολικής 
χρήσης υπηρεσιών υγείας (Caudill 1998). Ενσωματώνοντας στη θεραπεία με την 
ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων (Γ-Σ) μεθόδους, μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν έγκαιρα και να τροποποιούν τις συνήθεις αντιδράσεις τους στο 
stress,    (όπως αύξηση μυϊκής έντασης) καθώς και σκέψεις και συγκινήσεις που 
ενισχύουν δυσλειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης του πόνου.(όπως φόβος ότι η 
κίνηση βλάπτει, κάπνισμα κα) Παρά το γεγονός ότι οι μη φαρμακολογικές 
θεραπείες διαφέρουν στους στόχους και τις τεχνικές, μοιράζονται κάποιες κοινές 
αρχές, μεταξύ τους ότι τα συναισθήματα οι σκέψεις οι συμπεριφορές και οι 
λειτουργίες του σώματος βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και με το 
περιβάλλον. 
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 Η  χαλάρωση, η νοητική απεικόνιση, η απόσπαση προσοχής η υποστηρικτική 
θεραπεία στο πλαίσιο της ομάδας  η συμβουλευτική και η διαιτητική αγωγή 
θεωρούνται αποδεκτές θεραπείες και έχουν ευρεία εφαρμογή σήμερα σε ανατολή 
και δύση.  

Κατ αρχήν πρέπει να διαχωριστούν οι (Γ-Σθ) από τις συμπληρωματικές και 
εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας.Οι (Γ-Σ) είναι αποδεκτές ως τμήμα της κλασσικής 
ιατρικής. 

 Οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα παράλληλα και 
ταυτόχρονα στην θεραπευτική αγωγή ενώ οι εναλλακτικές χρησιμοποιούνται αντί 
της κανονικής θεραπείας. Οι Συμπληρωματικές και οι Εναλλακτικές θεραπείες 
καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων και διαφέρουν κατά μέθοδο, ηλικία και 
φιλοσοφία. Κάποιες από αυτές δεν είναι αποδεκτές ως τμήμα της κλασσικής 
ιατρικής. 

Οι εναλλακτικές χρησιμοποιούνται αντί για τις αποδεδειγμένες επίσημες 
φαρμακευτικές η άλλες θεραπείες στερούνται τεκμηρίωσης και κάποιες μπορεί να 
είναι επιβλαβείς (Cassileth BR 1999). 

Στρατηγικές Χαλάρωσης  
Περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές με στόχο την νοητική και σωματική 

χαλάρωση. Η μυϊκή ένταση, η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, 
και οι σκέψεις που προκαλούν stress επιδεινώνουν τον πόνο. Υπάρχει ποικιλία 
τεχνικών ,χωρίς να έχει αποδειχθεί η υπεροχή μιας εξ αυτών στη μείωση του  stress 
και κατά συνέπεια του πόνου. Είναι χρήσιμο οι ασθενείς να εκπαιδεύονται σε 
διάφορες τεχνικές ώστε να επιλέγουν εκείνη που τους ταιριάζει περισσότερο, και να 
έχουν τη δυνατότητα  εναλλαγών. Για την  αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας η WHO σε 
έκδοση με θέμα –Self-Management of recurrent Headache-περιγράφει και 
προτείνει την προοδευτική μυϊκή χαλάρωση ως ασφαλή και αποτελεσματική  
τεχνική στο πλαίσιο των ψυχολογικών παρεμβάσεων.  

Οι  τεχνικές χαλάρωσης που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι: 

1. Απλές ασκήσεις που εστιάζουν στην λειτουργία της αναπνοής,  
2. Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση όπου ο ασθενής συσπά και χαλαρώνει 

διαδοχικά τους μυς του. Οι περισσότεροι άνθρωποι με πόνο δεν είναι 
ενήμεροι όταν βρίσκονται σε μυϊκή σύσπαση παρά μόνο όταν 
αισθανθούν μυϊκό πόνο, αλλά και τότε δεν συνδέουν τον πόνο με το 
Stress. Η τεχνική αυτή χαλάρωσης αφορά τους μυς. Με τη δημιουργία και 
απελευθέρωση σύσπασης μέσω της άσκησης, το άτομο μαθαίνει να 
διακρίνει τα διάφορα επίπεδα έντασης στους μυς και να απελευθερώνει 
αυτή την ένταση. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνει να αναγνωρίζει έγκαιρα 
την ένταση που βιώνει καθώς και τρόπους μείωσης της . Η μυϊκή ένταση 
έχει στενή συνάφεια με την  πνευματική κατάσταση και η μείωση της 
μυϊκής έντασης συνοδεύεται με πνευματική χαλάρωση. Όταν το άτομο 
νοιώθει χαλαρό  έχει την αίσθηση ότι ελέγχει αυτά που του συμβαίνουν 
και δεν αφήνεται να καταληφθεί από υπερβολικό stress. Η μέθοδος δεν 
είναι δυνατό να διδαχθεί σε μια συνεδρία και  στηρίζεται στην εξάσκηση 
του κάθε εκπαιδευόμενου. Βλ.παράρτημα 
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Δεν είναι τυχαίο που ερευνητές αυτών των μεθόδων μέσα στην επιστημονική 
κοινότητα είναι  νευροεπιστήμονες. Πρόσφατες πειραματικές μελέτες δείχνουν οτι 
η κυρίαρχη νοητική στάση  του ατόμου επηρεάζει την αιματική ροή σε περιοχές του 
φλοιού και συγκεκριμένα στην έλικα του προσαγωγίου καθώς και το πόσο 
δυσάρεστα  βιώνεται ένα επώδυνο ερέθισμα σταθερής έντασης.(Rainville et 
al.1997)  Στην κλινική πράξη οι τεχνικές χαλάρωσης για την αντιμετώπιση του πόνου 
είναι πιο βοηθητικές όταν συνδυάζονται με απόσπαση προσοχής η ευχάριστη 
νοητική απεικόνιση.   Είναι γνωστή η μελέτη που έδειξε ότι ασθενείς σε μονόκλινα 
δωμάτια χρειάστηκαν περισσότερη αναλγησία σε σχέση με τους νοσηλευόμενους 
σε θαλάμους με περισσότερα κρεβάτια γιατί οι ευκαιρίες απόσπασης της προσοχής 
στους πρώτους ήταν λιγότερες.  

Νοητική απεικόνιση 
O εγκέφαλος λειτουργεί ως σύστημα εικονικής πραγματικότητας που μπορεί να 

επηρεασθεί από εξωτερικές αλλά και ενδογενείς επιδράσεις. Φανταστικές εικόνες 
δυσάρεστες η ευχάριστες εικόνες με τις οποίες τον τροφοδοτούμε εκλαμβάνονται 
ως πραγματικές.  Ευχάριστες νοητικές εικόνες που επιλέγονται και προτιμώνται από 
τον ασθενή όπως π.χ. εικόνες από τη φύση μπορούν να μειώσουν την ένταση του 
πόνου και του stress.  (McCaffery,M.and Beebe(1989)Πλεονεκτήματα των μεθόδων 
είναι η ευκολία εκμάθησης και ότι δεν χρειάζονται ειδικό τεχνικό εξοπλισμό. Δεν 
απαιτούν μακρόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού και εφ όσον ο ειδικός που 
παραπέμπει έχει θετική προσέγγιση συνήθως γίνονται άμεσα αποδεκτές από τους 
ασθενείς.(Syriala KL) O  κάθε ασθενής χρειάζεται και εδώ να δοκιμάσει και να 
επιλέξει ώστε να βρει τι του ταιριάζει περισσότερο.  

Γνωσιακή αναπλαισίωση 

Ο ασθενής διδάσκεται να εντοπίζει και στη συνέχεια να τροποποιεί 
δυσλειτουργικές, αρνητικές σκέψεις (όπως να μη μεγιστοποιεί τη σημαντικότητα 
μιας έξαρσης πόνου ) που τον οδηγούν σε συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους, 
φόβου και θυμού. Με τη βοήθεια του ειδικού μαθαίνει να αναγνωρίζει αν οι 
σκέψεις είναι ρεαλιστικές και να βλέπει αυτό που του συμβαίνει με ευρύτερη 
οπτική έτσι ώστε να είναι διαχειρισιμο.(να το εκλάβει ως κρίση  την οποία μπορεί 
να διαχειριστεί αντί καταστροφής).  

Εκπαίδευση του ασθενή μέσα στην ομάδα 

Στο πλαίσιο της ομάδας οι ασθενείς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τους μαζί με 
άλλους με ανάλογα προβλήματα. Το άτομο έχει ένα χώρο  που μπορεί να 
επεξεργάζεται αυτά που τον απασχολούν και να βάζει στόχους . Διδάσκεται Γ-Σ 
τεχνικές, και μαθαίνει να αλλάζει συμπεριφορές με αποτέλεσμα βελτίωση της 
λειτουργικότητας του. Θέματα που απασχολούν την ομάδα περιλαμβάνουν την 
καλύτερη κατανόηση της φύσης του πόνου και τους τρόπους αντιμετώπισης του 
όπως, αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, εκπαίδευση στη διαχείριση του stress, 
δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυση προβλημάτων, πρόληψη υποτροπών, επίλυση 
συγκρούσεων, διαχείριση θυμού, και διατήρηση κεκτημένων.  

 ΟΙ σύζυγοι και τα άλλα μέλη της οικογένειας έχουν σημαντικό ρόλο στο πως ο 
ασθενής διαχειρίζεται τον πόνο. Χρειάζεται να κατανοήσουν και να διευκολύνουν 
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τις Γ-Σ παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του πόνου οι σύζυγοι των ασθενών,  και 
τα άλλα κοντινά πρόσωπα στην οικογένεια.   

Γνωσιακές - Συμπεριφορικές  και συμπληρωματικές μέθοδοι στην ογκολογία 

Το 1999 ιδρύθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο Memorial Sloan -Kettering τμήμα 
Ολιστικής συμπληρωματικής Ιατρικής υπηρεσίας με στόχο να συμπληρώσει την 
ιατρική φροντίδα και να καλύψει συγκινησιακές κοινωνικές και πνευματικές 
ανάγκες των ασθενών με καρκίνο  και των  συγγενών τους, να μειώσει το stress τον 
πόνο και το άγχος και να βοηθήσει στον έλεγχο συμπτωμάτων, την αίσθηση 
ευεξίας, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής(Cassileth BR 2000) 

Μελέτες στις ΗΠΑ το 1997 δείχνουν ότι το 42% του γενικού πληθυσμού 
χρησιμοποιεί κάποια μη φαρμακολογική θεραπεία. Σε γυναίκες με καρκίνο μαστού .  
το ποσοστό κυμαίνεται από 63% έως 83%. 

Ως κίνητρα και προσδοκίες για την χρήση μη φαρμακολογικών μεθόδων σε 
γυναίκες με καρκίνο μαστού που ξεπέρασαν την πενταετή επιβίωση αναφέρονται, η 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού (63%),η βελτίωση της ποιότητας ζωής (53%) η 
πρόληψη υποτροπής (42%),η απόκτηση αίσθησης ελέγχου στη ζωή τους (38%) και η 
ενίσχυση της κλασικής ιατρικής θεραπείας (38%) . 

Σε έρευνα των Van de Creek και συν το 1999 που περιέλαβε 112 γυναίκες με 
καρκίνο μαστού όλες εξωτερικοί ασθενείς,  προσφιλείς ήσαν οι ακόλουθες 
μέθοδοι58 :  

 Προσευχή 76%,  

 Άσκηση 38%  

 Τεχνικές χαλάρωσης 21%  

 Ομάδες αυτοβοήθειας 21% 

 Νοητική απεικόνιση 19% 

 Ιατρικά βότανα14%,  

 Massage 10%. 
Ενώ είναι εξαιρετικά μεγάλο το ποσοστό των ασθενών που χρησιμοποιεί 

συμπληρωματικές-υποστηρικτικές μεθόδους, ωστόσο αυτό δεν είναι συνήθως σε 
γνώση του θεράποντα γιατί δεν το ρωτά, και από την πλευρά του ασθενή γιατί δεν 
το αναφέρει από  φόβο μιας αρνητικής αντίδρασης του γιατρού. Η επικοινωνία 
ασθενή γιατρού είναι αναγκαία για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τους με 
τη θεραπεία που ήδη ο ασθενής λαμβάνει. Το 2003 εμφανίζονται τα πρώτα  βιβλία 
από ακαδημαϊκούς με στόχο  την παροχή πληροφοριών και την καλύτερη 
κατανόηση του θέματος προς στους θεράποντες 

Για τις μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούν οι ασθενείς στην χώρα μας 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πόνο, δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία. 

Με τη ολοένα αυξανόμενη χρήση (Γ-Σ), συμπληρωματικών και εναλλακτικών 
μεθόδων χρειάζεται ο κλινικός γιατρός να γνωρίζει τα οφέλη, τις παρενέργειες και 
τις αλληλεπιδράσεις τους με τη θεραπεία που ήδη ο ασθενής λαμβάνει.  

 

Άσκηση στην προοδευτική μυϊκή χαλάρωση (πηγή WHO στο έντυπο "Self-
management of recurrent headache".    ΜΝΗ/PSF/93.2F 1993 
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Δεξί πόδι 

Εισπνέοντας σφίξτε το δεξί σας πόδι .Πατώντας μόνο τη φτέρνα ανασηκώστε τον 
άκρο πόδα από το έδαφος και επικεντρωθείτε στην αίσθηση  της έντασης. (5-6 sec) 

Εκπνέοντας ελευθερώστε το πόδι σας από την ένταση, επαναφέρατε το σε θέση 
ξεκούρασης και χαλαρώστε τελείως από κάθε υπόλοιπο έντασης. Επικεντρωθείτε 
στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο χρόνο (15 sec) 

Aριστερό πόδι 

Επαναλάβετε την ιδια διαδικασία για το αριστερό πόδι 

Λεκάνη,Γλουτοί 

Εισπνέοντας σφίξτε την περιοχή της λεκάνης και των γλουτών. Μείνετε σε αυτή 
τη θέση για 5-6   και  επικεντρωθείτε στην αίσθηση  της έντασης. 

Εκπνέοντας ελευθερώστε  την ένταση επαναφέροντας τους μυς σε θέση 
χαλάρωσης. 

Επικεντρωθείτε στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο 
χρόνο (15 sec). 

Κοιλιά 

Εισπνέοντας σφίξτε τους μύς την περιοχή της κοιλιάς. Μείνετε σε αυτή τη θέση 
για 5-6   και  επικεντρωθείτε στην αίσθηση  της έντασης. 

Εκπνέοντας ελευθερώστε  την ένταση επαναφέροντας τους μυς σε θέση 
χαλάρωσης. 

Επικεντρωθείτε στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο 
χρόνο (15 sec) 

Αναπνοή 

Αναπνεύστε στο θώρακα, κρατήστε την αναπνοή για μερικά δευτερόλεπτα, 
εκπνεύστε και χαλαρώστε. 

Δεξι χέρι 

Εισπνέοντας σφίξτε το δεξί σας χέρι σε γροθιά. 

Μείνετε σε αυτή τη θέση για 5-6 και  επικεντρωθείτε στην αίσθηση  της 
έντασης. 

Εκπνέοντας ελευθερώστε  την ένταση και  χαλαρώστε τελείως το χέρι. 

Επικεντρωθείτε στη διαδικασία απελευθέρωσης από την ένταση για τριπλάσιο 
χρόνο (15 sec). 

Aριστερό χέρι 

Επαναλάβετε την ιδια διαδικασία για το αριστερό χέρι. 

Στήθος,ωμοι 
Εισπνέοντας πλησιάστε τις ωμοπλάτες ασκώντας πίεση. 
Μείνετε σε αυτή τη θέση για 5-6   και  επικεντρωθείτε στην αίσθηση  της έντασης. 
Εκπνέοντας ελευθερώστε  την ένταση και  χαλαρώστε για 30 sec. 
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Γνάθος 
Σφίξτε τα δόντια για μερικά  sec  και μετά χαλαρώστε. 
 
Πρόσωπο 
Σφίξτε τους μυς στην περιοχή των ματιών του μετώπου και του στόματος  για 
μερικά  sec  και μετά χαλαρώστε. 
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