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Ο πόνος συχνά ταλαιπωρεί τον ασθενή περισσότερο από την ίδια την νόσο

Οι ασθενείς με καρκίνο φοβούνται περισσότερο τον πόνο από τον θάνατο



Καρκινικός πόνος ουρογεννητικού συστήματος

Επτά στους δέκα Έλληνες που αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο δεν γνωρίζουν ότι
υπάρχουν εξειδικευμένα δημόσια και ιδιωτικά ιατρεία πόνου για την αντιμετώπιση του.

Το 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εταιρειών Πόνου
διακήρυξε ότι ο πόνος είναι νόσος και ως νόσος “ έχει τα δικά της δικαιώματα”.
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Ανεπαρκής αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου

• 50% των ασθενών με καρκίνο έχουν ανεπαρκή αντιμετώπιση του πόνου

• Ακόμα και σε ογκολογικά κέντρα, μονάδες παρηγορικής φροντίδας και ξενώνες

αναφέρεται ανεπαρκής αντιμετώπιση του πόνου σε ποσοστά 9,8%-55,3%

Ann Oncol 2008;19(12):1958-1998

BrJ Cancer 2009;100:1566-1574
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Σχέδιο παρουσίασης

Αναλγητική κλίμακα ΠΟΥ

Οπιοειδή

Συνοδά αναλγητικά

Επεμβατικές τεχνικές

Παροξυσμικός ΚΠ
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Αίτια καρκινικού πόνου

• Πόνος που προκαλείται από τον ίδιο τον καρκίνο (70%)

• Πόνος που οφείλεται σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές επεμβάσεις (20%)

• Πόνος που σχετίζεται με τον καρκίνο (10%)
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Θεραπεία καρκινικού πόνου

• Να πιστέψουμε τον ασθενή ότι πονάει!!!

• Πολυπαραγοντική , πολυδύναμη

• Εξατομικευμένη

• Συνεργασία διαφόρων επαγγελματιών υγείας

• Εξασφάλιση ποιότητας ζωής

7



•Η κλίμακα πόνου της ΠΟΥ προτείνεται διεθνώς για την αντιμετώπιση 

τόσο του καρκινικού όσο και του μη καρκινικού χρόνιου πόνου

Zech DFJ, Grond S, Lynch J, et al. Validation of World Health Organization Guidelines for cancer pain relief: a 10-year prospective

study. Pain. 1995;63:65-76.

Vargas-Schaffer G. Is the WHO analgesic ladder still valid? Twenty-four years of experience. Can Fam Physician. 2010

Jun;56(6):514-7, e202-5.
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Κλίμακα της WHO 1986

ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

(ήπιος πόνος)

ΑΣΘΕΝΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

(μέτριος πόνος)

ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

(ισχυρός πόνος )

9

ΠΟΝΟΣ

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ



Τροποποιημένη κλίμακα WHO 1997

ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΣΥΝΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

(ήπιος πόνος )

ΑΣΘΕΝΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΣΥΝΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

(μέτριος πόνος )

ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ + ΣΥΝΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

(ισχυρός πόνος )

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Ανθεκτικός πόνος 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Βασίζεται :

• ένταση του πόνου

• είδος του πόνου

• γενική κατάσταση ασθενούς

• συνυπάρχουσες νόσοι
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

• οπτική αναλογική κλίμακα (visual analogue scale)

• λεκτική περιγραφική κλίμακα (verbal descriptor scale)

• face pain scale
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

• Ερωτηματολόγια DN4

• Ερωτηματολόγιο Pain Detect
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Πως λαμβάνονται τα αναλγητικά ?

• ‘’Από το στόμα’’ …. Όταν είναι δυνατό

• “Με το ρολόι” …. σε συγκεκριμένες ώρες

• ‘’ Βάσει της κλίμακας πόνου’’
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Oπιοειδή

• Ακρογωνιαίος λίθος φαρμακευτικής αντιμετώπισης

• Μεγάλη ποικιλία αντίδρασης στη χορήγησή τους

• Τιτλοποίηση
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• Κανένα οπιοειδές δεν υπερτερεί έναντι άλλου

• Κάθε οπιοειδές δεν ταιριάζει σε όλους

• Υπάρχει το <<άριστο>> οπιοειδές για κάθε ασθενή

EAPC recommedation 2012

Oπιοειδή
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Ασθενή οπιοειδή

• 2η βαθμίδα της κλίμακας

• Κωδεΐνη ( Lonarid-N, Lonalgal )

• Τραμαδόλη ( Tramal, Zaldiar )
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Ασθενή οπιοειδή

• Διαδερμική φεντανύλη 12 μg/h

• Οξυκωδόνη <20 mg/24h

• Μορφίνη <30 mg/24h

Θεωρούνται ασθενή οπιοειδή

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 2η βαθμίδα της κλίμακας
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Ισχυρά οπιοειδή

• 3η βαθμίδα της κλίμακας

• Φαιντανύλη

• Μορφίνη

• Οξυμορφίνη

• Οξυκωδόνη

• Βουπρενορφίνη

• Ταπενδαλόλη
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Μορφίνη

• Φάρμακο αναφοράς

• Χαμηλό κόστος

• Μεγάλη εμπειρία

• 20% των ασθενών δεν απαντούν στην μορφίνη
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Διαδερμικό επίθεμα φεντανύλης

Έναρξη δράσης  4-12 ώρες

17-24 ή και48 h για να σταθεροποιηθεί η δράση (steady state)

17-48  ώρες  για απομάκρυνση του φαρμάκου αν αφαιρεθεί

Αλλαγή κάθε 72 ώρες (σε μερικές περιπτώσεις/48 ώρες)
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Εναλλαγή οπιοειδών

• Παρενέργειες

• Ανεπαρκής αναλγησία

• Αλλαγή οδού χορήγησης

• Πίνακες με ισοδυναμία δόσεων
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Ανεπιθύμητες ενέργειες οπιοειδών

• Επηρεάζουν την ποιότητα ζωής

• Αυξάνουν την νοσηρότητα

• Αιτία διακοπής θεραπείας
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Ναυτία - Έμετος

• Παρατηρούνται συνήθως στην έναρξη της θεραπείας και υποχωρούν σταδιακά μετά από

λίγες ημέρες

Ποσοστό ασθενών : 10% - 50%

• J Pain Symptom. Manage: 2003: 1026-48

• J Pain Symptom. Manage: 2007: 67-77
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Δυσκοιλιότητα

• Είναι η πιο συνηθισμένη παρενέργεια των οπιοειδών καθώς εκτιμάται ότι είναι

δυνατό να εμφανισθεί σε ποσοστό που φθάνει έως και το 90% των ασθενών

• Δεν εμφανίζει βελτίωση με την πάροδο του χρόνου

25

Opioid antagonists for prevention and treatment of opioid induced

gastrointestinal effects Current Opinion in Anaesthesiology :2010: 616–622.



Αναπνευστική καταστολή

• Σπάνια στους ασθενείς με χρόνιο πόνο

• Ως επιπλοκή αναμένεται σε φάσεις έναρξης της θεραπείας, αλλαγής του

δοσολογικού σχήματος, εναλλαγής οπιοειδών και συγχορήγησης άλλων
κατασταλτικών.
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Εθισμός (addiction)

• Σπάνια στους ασθενείς με καρκινικό πόνο

• Συχνά ο εθισμός συγχέεται με τη σωματική εξάρτηση και την ανοχή
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• Σωματική εξάρτηση (physical dependence)

• Εμφάνιση στερητικού συνδρόμου εάν το οπιοειδές διακοπεί ή ελαττωθεί

απότομα, ή χορηγηθεί ένας ανταγωνιστής του.

• Σωματική εξάρτηση παρουσιάζουν όλοι οι ασθενείς.
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Διαθεσιμότητα των οπιοειδών

• Η κατανάλωση των οπιοειδών για ανακούφιση τουπόνου έχει αυξηθεί παγκόσμια τα

τελευταία 30 χρόνια

• Μικρή αύξηση σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα
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Συνοδά αναλγητικά

• Παρακεταμόλη

• ΜΣΑΦ - COX2

• Αντικαταθλιπτικά

• Αντιεπιληπτικά

• Patch λιδοκαΪνης

• Patch καψαΪκίνης

• Κορτικοστεροειδή

• Διφωσφονικά
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Αντιεπιληπτικά

• Αναστολείς διαύλων ασβεστίου (Calcium channel a2-δ ligands) :

• γκαμπαπεντίνη,

• πρεγκαμπαλίνη

• Κεντρικός και περιφερικός νευροπαθητικός πόνος των καρκινοπαθών
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Επεμβατικές τεχνικές

• 90% των ασθενών με ΚΠ ανακουφίζεται με φαρμακευτική αντιμετώπιση

• 10% των ασθενών με ΚΠ χρειάζονται επεμβατικές τεχνικές
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Επεμβατικές τεχνικές

• Νευρολύσεις (αλκοόλη ή φαινόλη)

• Θερμοπηξία με ραδιοσυχνότητες

• Νωτιαία χορήγηση οπιοειδών
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Υποδόρια εμφυτευμένος επισκληρίδιος καθετήρας με 

εξωτερική αντλία χορήγησης
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Υπαραχνοειδής αναλγησία

• Εμφυτευμένος καθετήρας –αντλία

• Χορήγηση οπιοειδούς(συνήθως μορφίνης) και τοπικού αναισθητικού
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Χορηγούμενα φάρμακα σε κεντρικούς αποκλεισμούς 

• Οπιοειδή (μορφίνη,φεντανύλη)

• Τοπικά αναισθητικά (βουπιβακαΐνη,ροπιβακαϊνη)

• Κλονιδίνη(150-600 μg/ημερησίως )

• Ziconotide (N type calcium channel blocker) για υπαραχνοειδή χορήγηση
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Παροξυσμικός καρκινικός πόνος (breakthrough pain)

Παροδική έξαρση πόνου που εμφανίζεται σε ασθενή που υποφέρει από σταθερό και καλά

ελεγχόμενο βασικό χρόνιο πόνο.
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Χαρακτηριστικά ΠΚΠ

ταχεία έναρξη 

ένταση : μέτριος/σοβαρός

μέγιστη ένταση : 3-5 min

διάρκεια : 15-30 min

συχνότητα : μέση ημερήσια συχνότητα 4 επεισόδια

Davies AN et al. Eur J Pain 2009;13(4):329-30.
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Φαρμακευτική αντιμετώπιση ΠΚΠ

• προσθήκη «αναλγητικού διάσωσης»

• οπιοειδή άμεσης απελευθέρωσης 

• στον αυτόματο ΠΚΠ: χορήγηση με την έναρξη ΠΚΠ 

• στον προκλητό ΠΚΠ: χορήγηση πριν τη δραστηριότητα
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Οπιοειδή που χρησιμοποιούνται ως 

«αναλγητικά διάσωσης»

• διαβλεννογόνια χορήγηση φεντανύλης

• παρειακά (Actiq, Effentora)

• υπογλώσσια (Abstral)

• διαρινικά (Instanyl)

• ενδοφλέβια χορήγηση οπιοειδών 

• αναλγησία ελεγχόμενη από τον ασθενή (ενδοφλέβια-επισκληρίδια)
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟ 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ

• βελονισμός

• αρωματοθεραπεία

• ρεφλεξολογία

• γνωσιακή θεραπεία

• μουσικοθεραπεία

• τεχνικές χαλάρωσης

• φυσικές μέθοδοι
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Η ανεπαρκής αντιμετώπιση του 

καρκινικού πόνου  οφείλεται :

• Προβλήματα με τους επαγγελματίες υγείας

• Προβλήματα με τους ασθενείς

• Προβλήματα με τα συστήματα υγείας

World cancer congress 2014,3-6 Dec, Melbourne Australia
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Σημαντικά σημεία

• Η ανακούφιση του πόνου είναι ανθρώπινο δικαίωμα και υποχρέωση των επαγγελματιών

υγείας

• Κανείς δεν πρέπει να ζει και να πεθαίνει με πόνο.

• Πολυδύναμη ,πολυπαραγοντική προσέγγιση

• Η αναλγητική κλίμακα της ΠΟΥ παραμένει ο κύριος άξονας αντιμετώπισης
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Σημαντικά σημεία

• Εξατομικευμένη θεραπεία

• Γνώση της φαρμακολογίας οπιοειδών και συνοδών αναλγητικών

• Αντιμετώπιση νευροπαθητικού πόνου,πόνου οστικών μεταστάσεων

• Αντιμετώπιση παροξυσμικού καρκινικού πόνου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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