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Pre-emptive Αναλγησία 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΙΣΟΓ ΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 

Εισαγωγή 

Ο όρος pre-emptive αναλγησία (ΡΑ), σημαίνει ότι η 
παρέμβαση για αναλγησία που γίνεται πριν το επώδυνο 
ερέθισμα, εμποδίζει ή ελαττώνει τον επακόλουθο πόνο'. Ο 
σκοπός της παρέμβασης αυτής, είναι να εμποδίσουμε τον 
νωτιαίο μυελό να φθάσει σε μια υπερευαίσθητη κατάστα
ση, στην οποίαν όταν βρεθεί, απαντά υπερβολικά στα 
κεντρομόλα ερεθίσματα2• Η αναλγησία που γίνεται πριν το 
επώδυνο ερέθισμα, είναι πιο αποτελεσματικ1Ί από την ίδια 
αναλγησία που γίνεται μετά το επώδυνο ερέθισμα3 και 
αυτό ισχύει και σε πόνο βραχείας διάρκειας (nociceptive 
pain) και σε πόνο μεγάλης διάρκειας (neuropathic pain{ 

Η ΡΑ θεωρείται ότι εμποδίζει 1i ελαττώνει την ανάπτυξη 
οποιασδήποτε "μνήμης" του επώδυνου ερεθίσματος στο 
νευρικό σύστημα. Αυτή η παρεμπόδιση 1i η ελαττωση τη; 
μνήμης του πόνου, πιστεύεται ότι μπορεί να ελαττώσει τι::: 
μεταγενέστερες αναλγητικές απαιηiσεις'. 

-

Ο πόνος μετά την εγχείρηση θεωρείται και από τοι•::: 
ασθενείς αλλά και από τους γιατρούς και του; νοσηλευ� 

τές, ότι είναι μια φυσιολογικ1Ί κατάσταση''. Η συν1iθη; 
αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου, με διακεκομένη 
χορήγηση αναλγητικού όταν πονά ο άρρωστος, συν1Ίθως 
είναι ανεπαρκ1iξ Η ανεπάρκεια αυτή έγινε κατανοηη1 την 
περασμένη δεκαετία και έτσι αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές 
για την αντιμετώπιση του οξέως μετεγχειρητικού πόνου, 
όπως η συνεχής επισκληρίδιος αναλγησία και η PCN 
(Patient Controlled Analgesia). Επί πλέον βελτιώθηκαν οι 
γνώσεις μας για τους μηχανισμούς που προκαλούν οξύ 
πόνο και έτσι μπορεί να εφαρμοσθεί μια αναλγησία όχι 
εμπειρική, αλλά βασισμένη στη γνώση, με σκοπό να διακό
ψει τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνι
ση του κλινικού πόνου (clinical pain). 

Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας της μετατραυματικ1iς 
υπερευαισθησίας στον πόνο, οδήγησε στην Ρ Α 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑτΙΚΗΣ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ 

Ο πόνος που δοκιμάζουμε καθημερινά, όταν εκτιθέμεθα 
σε επιβλαβή ερεθίσματα - ο φυσιολογικός πόνος 
(physiologic pain) - ποιοτικά είναι διαφορετικός από τον 

κλινικό πόνο ( clinical pain), που δοκιμάζουμε μετά από 
τραυματισμό ιστών 1l νεύρων". 

Ο φυσιολογικός πόνος έχει έναν υψηλό ουδό, είναι εντο
πισμένος και παροδικός. Είναι μια φυσιολογική αίσθηση 
και λειτουργεί σαν προστατευτικό σύστημα. Μας πληρο
φορεί για την ύπαρξη ενός δυνητικά επιβλαβούς ερεθί
σματος. Οι πρωτοπαθείς αισθητικοί νευρώνες είναι λει
τουργικά εξειδικευμένοι και ανάλογα με την ένταση του 
ερεθίσματος ενεργοποιούνται, είτε οι Αβ ίνες χαμηλού 
ουδού -με ερεθίσματα μικρ1Ίς έντασης- και έχουν σαν απο
τέλεσμα αβλαβείς αισθ1Ίσεις, είτε οι Αδ και C ίνες υψηλού 
ουδού -με ερεθίσματα μεγάλης έντασης- και έχουν σαν 
αποτέλεσμα την αίσθηση του πόνου (Εικόνα 1). 

ΠΝΣ 

ΚΝΣ 

Εικόνα 1 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ 

Ερέθισμα μικρής 
έντασης 

Ερέθισμα Μεγάλης 
έντασης 

Αδ και C ίνες 

υψηλού οδού 

------------------------�----------

Αβλαβής 
αίσθηση 

ΠΟΝΟΣ 

Ο κλινικός πόνος, διακρίνεται στον φλεγμονώδη και τον 
νευροπαθητικό πόνο (neuropathic). Ο φλεγμονώδης έχει 
σχέση με βλάβη περιφερικών ιστών π.χ. ο πόνος από 
εγχείρηση. Ο νευροπαθητικός πόνος έχει σχέση με βλάβη 
του νευρικού συστ1Ίματος. 
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Στον κλινικό πόνο αλλάζει η ευαισθησία και υπάρχει: 
α) Αλλοδυνία (allodynia), δηλαδή παρατηρείται πόνος με 

ερέθισμα πολύ μικρ1Ίς έντασης, τέτοιο που με φυσιολο
γικές συνθήκες ποτέ δε θα προκαλούσε πόνο. 

β) Υπεραλγησία, (hyperalgesia), δηλαδή υπερβολική ωτά
ντηση στο επώδυνο ερέθισμα. 

γ) Δευτεροπαθής υπεραλγησία, δηλαδ1Ί επέκταση της 
υπερευαισθησίας σε μη τραυματισμένους ιστούς" 
(Εικόνα 2). 

Αισθητικές ίνες 
μικρού ουδού 

Α β 

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ 

Ερέθισμα μικρής έντασης 

Αδ και C ίνες 

ΠΝΣ 

ΚΝΣ 

Υπερευερέθιστος νευριόνας 
οπισθίων κεράτων Ν.Μ. 

ΠΟΝΟΣ 

Εικc5να 2: Στον κλινικc5 πc5νο συμβαίνουν περιφερικές και κεντρικές 

μεταβολές με αποτέλεσμα μικρής έντασης ερέθισμα να προκαλεί 

πc5νο. 

Αυτές οι αλλαγές της ευαισθησίας στον φλεγμονώδη 
πόνο γίνονται με 2 μηχανισμούς: 

1. Με την περιφερική ευαισθητοποίηση. (peripheral 
sesnitization). Ελαττώνεται ο ουδός των αισθητικών περι
φερικών άκρων και αυξάνεται η ευαισθησία αγωγιμότη
τας (transduction sensitiνity) των πρωτοπαθών αισθητικών 
νευρώνων υψηλού ουδού, όταν αυτοί εκτίθενται σε φλεγ
μονώδεις ουσίες 1i σε άλλα χημικά που ελευθερώνονται 
μετά από ιστική βλάβη ω. (Εικόνα 3). 

Τα μη στεροειδ1i aντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDS) 
προκαλούν αναλγησία, αδρανοποιώντας το ένζυμο κυκλο
οξυγενάση, συνεπώς αδρανοποιώντας την παραγωγή προ
σταγλανδινών και εμποδίζοντας την περιφερική ευαισθη
τοποίηση11. 

2. Με την κεντρική ευαισθητοποίηση ( central sensiti
zation). Με αυτ1Ίν αυξάνει η ευερεθιστότητα των νευρώ
νων στον Ν.Μ., που προκαλείται από κεντρομόλα αισθητι-
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ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ιστική βλάβη Φλεγμονή 

� � 
Συμπαθητικές 

απολήξεις 

/ 
Ευαισθητοποιός "σούπα" 

Ιόντα υδρογόνου ισταμίνη 
νορεπινεφρίνη 
βραδυχινίνη 

ιόντα καλίου 
προσταγ λανδί ν η 

πουρίνες λευκοτριένες 
κυτοχίνες Αυξητιχ6ς παρά-
5-υδροξυτρυπτα- γων νεύρων 
μίνη νευροπεπτίδια 

ι 
Υψηλού ουδού αισθητικός νευρων 

Ευαισθησία αγωγιμότητας t 
Χαμηλού ουδού αισθητικός νεύρων 

Εικciνα 3: Τροποποιείται η ευαισθησία αγωγιμc5τητας των υψηλού 

ουδο1! αισθητικών νευρωνων από διάφορες ουσίες που δρουν συνερ
γικά. Οι ουσίες αυτές παράγονται και απι5 τις συμπαθητικές απολή

ξεις και από τους τραυματισμένους ιστούς, σαν μέρος της φλεγμονώ

δους αντίδρασης. 

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Υποδοχείς χαμηλού 
ουδού 

(Αβ ίνες) 

Αισθητικό ερέθισμα 

• 
Αυξάνει η ευρεθιστότητα των 
νευρώνων στα οπίσθια κέρα

τα του Ν.Μ. 

__.. Τροποποιημένη απάντηση 

• 
ΠΟΝΟΣ 

(μηχανική αλλοδυνία) 

Εικόνα 4: Το αισθητικό ερέθισμα προκαλεί πόνο κω άμεσα αλλά και 

έμμεσα προκαλώντας μία vπερδιεγερσιμciτητα στον Ν. Μ. 

κά ερεθίσματα, τροποποιείται η αισθητική πορεία στο 
ΚΝΣ και έτσι προκαλείται πόνος από ερεθίσματα που υπό 
κανονικές συνθήκες ποτέ δεν θα προκαλούσαν πόνο 
(Εικόνα 4). 

Και οι δύο αυτές μεταβολές, έχουν σαν αποτέλεσμα την 
μετατραυματική υπερευαισθησία στον πόνο που έχουμε 
μετεγχειρητικά και η οποία εκδηλώνεται σαν μια αυξημέ
νη απάντηση στα επώδυνα ερεθίσματα αφ' ενός και με 
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ελάττωση του ουδού του πόνου αφ' ετέρου και στην περιο
χή του τραυματισμού και στους γύρω μη τραυματισμένους 
ιστούς. Δηλαδή μετά από βλάβη των ιστών κατά την εγχεί
ρηση, δημιουργούνται αισθητικά σήματα, τα οποία προκα
λούν μια παρατεταμένη κατάσταση αυξημένης ευερεθιστό
τητας στο ΚΝΣ. 

Η διαφορά της περιφερικής και της κεντρικής ευαισθητο
ποίησης είναι η εξής: Με την περιφερικ1j ευαισθητοποίη
ση, ευαισθητοποιούνται οι Αδ και C ίνες υψηλού ουδού 
και προκαλείται πόνος από ερεθίσματα μικρ1jς έντασης, 
ενώ με την κεντρικ1j ευαισθητοποίηση, μεταβάλλεται η 
αισθητικ1j πορεία στο Ν.Μ και προκαλείται πόνος από τις 
Αβ αισθητικές ίνες χαμηλού ουδού που φυσιολογικά δεν 
θα προκαλούσαν πόνο12. 

Δηλαδ1j στον κλινικό πόνο υπάρχει μια παθολογιιοj υπε
ρευαισθησία, που προκαλείται και από κεντρικές και από 
περιφερικές μεταβολές, με αποτέλεσμα να προκαλούν 
πόνο, τα ερεθίσματα μικρής έντασης που κανονικά δεν 
προκαλούν πόνο. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Είναι όλες οι μεταβολές που γίνονται στους νευρώνες του 
Ν.Μ στο υποδεκτικό πεδίο (receptive field), μετά επίδρα
ση περιφερικών επώδυνων ερεθισμάτων (nociceptive 
inputs)111• �Ετσι: 
1) Αυξάνεται η έκταση του υποδεκτι;ωύ πεδίου στο 

Ν .Μ. 1314 ( receptive field plasticity). 
2) Αυξάνεται το μεγεθοςκαι η 

διάρκεια της απάντησης σε 
ερεθίσματα μικρ1jς έντασης. 

3) Ελαττώνεται ο ουδός των νευ
ρώνων που βρίσκονται στα 
οπίσθια κέρατα του Ν.Μ. 
Αυτή η διευκόλυνση 
(facilitation) μπορεί να είναι 
παρατεταμένη και εξαρτάται 
από το ερέθισμα και από το 
είδος των αισθητικών νεύρων 
που ενεργοποιούνται''. 

Κυτταρικοί μηχανισμοί της 
κεντρικής ευαισθητοποίησης 

Προσυναπτικά 

Postsynaplic 
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μεμβράνη υπάρχουν 
α) Υποδοχείς του α-αμινο-3 υδροξυ-5 μεθυλ-4-ισοξαζολε

προπιονικού οξέως (ΑΜΡΑ). 
β) Υποδοχείς του Ν-μεθυλ-D-ασπαρτικού οξέως (NMDA) 

που ενεργοποιούνται από το γλουταμινικό οξύ. 
γ) Υποδοχείς για τις ταχυκινίνες, που ενεργοποιούνται 

από την ουσία Ρ και από την νευροκινίνη ΝΌ Οι υπο
δοχείς NMDA είναι κοντά στους διαύλους ιόντων 
Ca++ και Να+ και σε φυσιολογικές συνθ1jκες (σε κατά
σταση ηρεμίας) δεσμεύονται από ιόντα Mg++. Όταν 
ενεργοποιούνται οι υποδοχείς αυτοί από τις ουσίες 
που προαναφέρθηκαν, εισέρχεται Ca++ και Να+ δια 
των διαύλων μέσα στον νευρώνα, παράγεται νιτρικό 
οξείδο (ΝΟ) (εικόνα 6) που ενεργοποιεί την ευδιάλυ
τη γουανυλική κυκλάση (GC-S) με αποτέλεσμα αύξη
ση του cGMP και αλλαγές που άμεσα εκδηλώνονται 
σαν υπεραλγησία, διευκόλυνση 1j επέκταση του υπο
δεικτικού πεδίου11'. 

Οι ταχυκινίνες, δεσμεύονται στους υποδοχείς των νευρο
κινινών ΝΚ1 και ΝΚ2 (εικόνα 5), ενεργοποιούν την πρωτε
ίνικJj κινάση C (PKC) η οποία ελαττώνει τον αποκλεισμό 
του Mg++ και έμμεσα προκαλούν και αυτές εκπόλωση17. 
Ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων και των υποδοχέων 
των ταχυκινικcόν εμποδίζουν την κεντρικ1j ευαισθητοποίη
ση. επομένως και τον μετατραυματικό πόνοι'. Ακόμη είναι 
πιθανόν φάρμακα που επεμβαίνουν στην παραγωγ1j και 
ση; ενέργειες του ΝΟ να χρησιμοποιηθούν σαν νέα αναλ
'(ητικά. 

ο 
@ Γ.\ 

ο � 

ο 

! @ Ταχυκινίνες 

\.__ (Ουσία Ρ, Νευροκινίνη Α) 

"" Γλουταμινικό 
.) '"" ο 

c 
@ ο @0�0 @ 0@0 ) � 

ο ο 

ο ο 
ο 

2+ + 
Ca /Na 

Στα οπίσθια κέρατα του Ν.Μ., 
οι απολ1jξεις των Αδ και C ινών, 
απελευθερώνουν γλουταμινικό 
οξύ (glutamate) που είναι διεγερ
τικός νευροδιαβιβαστής και νευ
ροπεπτίδια ιδίως τις ταχυκινίνες 
(ουσία Ρ και νευροκινίνη Α) 
(εικόνα 5). Στην μετασυναπτικ1j 

Εικόνα 5: Σχηματικιj απεικόνιση των νευροδιαβιβάστων και των κυτταρικών μηχανισμών που προ
καλο1ίν την κεντρικιj ευαισθητοποίηση. 
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Εφαρμογές της κεντρικής ευαισθητοποίησης στην 
αντιμετώπιση του πόνου. 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν, φαίνεται ότι με την επίδρα
ση των επώδυνων ερεθισμάτων, γίνονται κυτταρικές μετα
βολές και τροποποιείται η λειτουργία των κεντρικών νευ
ρώνων. Αν γίνουν αυτές οι κυτταρικές μεταβολές και 
προηγηθεί η κεντρικ1i ευαισθητοποίηση, αυτή δεν περιορί
ζεται με την εκ των υστέρων εφαρμογή τοπικού αναισθητι
κού στην περιφέρεια, στην εκλυτική περιοχ1i (μεταθερα
πεία). Αν προηγηθεί η χορήγηση τοπικού αναισθητικού 
(προθεραπεία), αυτή είναι πιο αποτελεσματική στην ελάτ
τωση του πόνου. 

Πράγματι από πειραματικές μελέτες, όπως είναι η δοκι
μασία φορμαλίνης, φαίνεται ότι ο οξύς πόνος ή η υπερευε
ρεθιστότητα των νευρώνων των οπισθίων κεράτων του 
Ν.Μ. ελαττώνεται, αν εμποδίσουμε τα κεντρομόλα ερεθί
σματα να φθασουν στον Ν.Μ. Η υποδόριος χορήγηση 
φορμαλίνης στο πέλμα πειραματόζωων, προκαλεί δύο 
εξάρσεις του επώδυνου ερεθίσματος. Οι παρεμβάσιες για 
αναλγησία μπορεί να γίνουν σε διάφορους χρόνους σε 
σχέση με τη χορήγηση φορμαλίνης και έτσι συγκρίνεται η 
αναλγησία που γίνεται πριν την χορήγηση φορμαλίνης με 
την αναλγησία μετά την χορήγηση της φορμαλίνης. Έτσι 
με ενδορραχιαία χορήγηση απιοειδών πριν τη χορήγηση 
της φορμαλίνης παρατηρείται 70% μεγαλύτερη αδρανο
ποίηση της απάντησης των C ινών σε σχέση με την ίδια 
ενδορραχιαία χορήγηση που έγινε μετά την ένεση της 
φορμαλίνηςν''. 
Οι ίδιες επιδράσεις είναι λιγότερο αποτελεσματικές όταν 

εφαρμόζονται μετά τον τραυματισμό'" αν και υπάρχει μία 
μελέτη η οποία έδειξε ότι η ραχιαία αναισθησία που έγινε 
5 min μετά τον τραυματισμό ήταν αποτελεσματική'1• 

Σε ανθρώπους η δι1iθηση της περιοχής της τομ1iς με τοπι
κό αναισθητικό πριν την εγχείρηση, είχε μεγαλύτερης 
διάρκειας δράσης αναλγησία από το ίδιο το τοπικό αναι
σθητικό που χορηγήθηκε μετά την εγχείρηση". 

Τα απιοειδή που χορηγούνται συστηματικά, δρουν και 
προσυναπτικά, διευκολύνουν την απελευθέρωση νευρο
διαβιβαστών και μετασυνωττικά. Προκαλούν υπερπόλωση 
των μεμβρανών των οπισθίων κεράτων του Ν.Μ. Έτσι 
αναμένεται ότι η χορήγησή τους εμποδίζει την εκπόλωση, 
επομένως και την κεντρικ1i ευαισθητοποίηση. Πράγματι η 
κεντρική ευαισθητοποίηση εμποδίζεται με μικρ1i δόση 
μορφίνης όταν χορηγείται προληπτικά, αν όμως αυτή 
εγκατασταθεί, απαιτούνται μεγάλες δόσεις μορφίνης για 
να κατασταλεί1. 

Όλα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά από μελέτες για να 
ελεγχθεί αν, η προεγχειρητική περιοχικ1i αναισθησία ή η 
προνάρκωση με οπιοειδ1i, μπορούν να προλάβουν 
(preempt) τον πόνο, εμποδίζοντας την εγκατάσταση της 
κεντρικής ευαισθητοποίησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Α pre-

Εικόνα 6: Δ"νεργοποίηση του NMDA υποδοχέα από το γλουταμινικό 

- είσοδος Ca+> ενεργοποίηση της συνθετάσης του ΝΟ (ΝΟ8) και 

παραγωγιj ΝΟ απr5 τη L-αργινίνη και μοριακr5 οξυγόνο παρουσία 

NaDPH 

Διάρκεια της κεντρικής ευαισθητοποίησης 

Η διάρκεια της κεντρικής ευαισθητοποίησης σε πειραμα
τικές μελέτες, φαίνεται ότι εξαρτάται από το είδος των 
ερεθισμάτων. �Ετσι ερεθισμός των αισθητικών ινών του 
δέρματος με ηλεκτρικό ερέθισμα που διαρκεί 20 sec, προ
καλεί κεντρική ευαισθητοποίηση που δ ιαρκεί αρκετ� 
λεπτά, ενώ ερεθισμός των αισθητικών ινών μυών για 20 
sec προκαλεί κεντρική ευαισθητοποίηση διάρκειας πάνω 
από μία ώρα23. Η κατάσταση όμως είναι διαφορετική σε 
εγχείρηση γιατί το ερέθισμα δεν είναι παροδικό. Η κεντρι
κή ευαισθητοποίηση μπορεί να προκληθεί όχι μόνο κατά 
τη διάρκεια της εγχείρησης αλλά και κατά την μετεγχειρη
τική περίοδο από την φλεγμονή και υπεραλγησία που 
υπάρχει στην περιοχή του τραύματος. 

Δεν έχει διευκρινισθεί η ποσότητα και το είδος των ερε
θισμάτων που απαιτούνται για να αρχίσει η κεντρική ευαι
σθητοποίηση, πόσο ακριβώς διαρκεί αυτή και αν περισσό
τερα ερεθίσματα Θα προκαλέσουν επιδράσεις μεγαλύτε
ρης διάρκειας. Είναι όμως βέβαιο ότι επώδυνα ερεθίσμα
τα μικρής διάρκειας μπορούν να προκαλέσουν κεντρική 
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Α 

Β 

c 

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑτΙΚΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΤΡΑΥΜΑτΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΡΕΥ ΑΙΣΘΗΣΙΑ 

PRE-EMPτiVE ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 

ΡΑ 

• n 
ΤΡΑ ΥΜΑ τΙ2:ΜΟΣ 

ΥΠΕΡΕΥ ΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΤΡΑ ΥΜΑτΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 

Α n .. 
ΎΡΑΥΜΑτΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΡΕΥ ΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Εικc5να 7: Σχιjμα μετατραυματικής υπερευαισθησ(ας και εφαρμογιjς 

αναλγησίας πριν ιj μετά τον τραυματισμc5. 

ευαισθητοποίηση, η οποία διαρκεί 10-200 φορές περισσό
τερο από τη διάρκεια του αρχικού ερεθίσματος10. 
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ΣΧΉΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ρ.Α. 

Στην εικόνα 7 φαίνεται ένα απλό σχήμα μετατραυματική; 
υπερευαισθησίας και εφαρμογής αναλγησίας πριν ή μετά 
τον τραυματισμό. 

Ο τραυματισμός ξεκινά την κεντρική ευαισθητοποίηση 
στον Ν.Μ. με αποτέλεσμα μια υπερευαισθησία η οποία 
διαρκεί περισσότερο από τον τραυματισμό (Α). Η ΡΑ, π.χ. 
η χρησιμοποίηση τοπικών αναισθητικών στην περιοχή του 
τραύματος θα εμποδίσει την εγκατάσταση υπερευαισθη
σίας, δεσμεύοντας τα ερεθίσματα που θα προκαλέσουν την 
κεντρική ευαισθητοποίηση (Β). Η αναλγησία μετά τον 
τραυματισμό, θα έχει ελαττωμένη δράση, γιατί έχει ήδη 
εγκατασταθεί η κεντρική ευαισθητοποίηση (Γ). 
Αυτή είναι η θεωρητικ1Ί βάση, πάνω στην οποίαν στηρίζο

νται διάφορες εργασίες που ερευνούν την ισχύ της Ρ Α για 
τον μετεγχειρητικό πόνο. 

Στην πράξη όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μετά 
την εγχείρηση, έχουμε 2 φάσεις ερεθισμάτων. Η πρώτη 
προέρχεται από τα ερεθίσματα της τραυματισμένης περιο
χής την ώρα της εγχείρησης και η δεύτερη είναι αποτέλε
σμα της φλεγμονώδους αντίδρασης των τραυματισμένων 
ιστών, λόγω της οποίας απελευθερώνονται διάφορες 
ουσίες και γίνεται μετεγχειρητικά, στην περίοδο της επού
λωσης (εικόνα 8). 

Η εγχείρηση προκαλεί επώδυνα ερεθίσματα και κεντρική 
ευαισθητοποίηση όχι μόνο κατά την διάρκεια της (1η 
φάση) αλλά και μετά (2η φάση κεντρικής ευαισθητοποίη
σης) και αυτά είναι αποτέλεσμα της φλεγμονώδους απά
ντησης των ιστών. Αυτή η 2η φάση συντηρεί την κατάστα
ση υπερευαισθησίας (Α εικόνα 8) . 

Αν πριν την εγχείρηση γίνει περιοχική αναισθησία, αυτή 
εμποδίζει την 1 η φάση των ερεθισμάτων και προλαμβάνει 
την 1η φάση της μετεγχειρητικ1Ίς υπερευαισθησίας. Δεν 
εμποδίζει όμως την κεντρική ευαισθητοποίηση της 2ης 
φάσης που είναι αποτέλεσμα της φλεγμονώδους 2ης 
φάσης. Βέβαια αυτή έχει καλύτερο αποτέλεσμα (Β εικόνα 
8) από μια απλή μετεγχειρητικ1Ί αναλγησία (Γ εικόνα 8). 

Η καλύτερη ποιοτικά αναλγησία είναι εκείνη που δρα 
συνεχώς και στην 1 η φάση κατά την διάρκεια της εγχείρη
σης (προεγχειρητική περιοχική αναισθησία ή προνάρκωση 
με οπιοειδ11) και στην 2η φάση μετεγχειρητικά (π.χ. απιο
ειδή 1l μη στεροειδή aντιφλεγμονώδη) (Δ εικόνα 8). Αυτή 
είναι μια μορφή συνεχούς ΡΑ που συνεχώς προλαμβαίνει 
την εγκατάσταση της κεντρικής ευαισθητοποίησης. 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ PRE-EMPIVE ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 

Η τεχνική της Pre-emptive αναλγησίας είναι πολύ πρό
σφατη. Υπάρχουν διάφορες εργασίες που έγιναν από το 
1988 και μετά. Αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατη
γορίες. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι εργασίες στις οποί-
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Α. ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕτ Α ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ 

!η φriαη 

--εππΔΥινο ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Γ. ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΩΔ ΥΝΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ 

Β. ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΩΔΥΝΟ ΕΙΈΘΙΣΜΑ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Δ. ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤ Α 

ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ 

t 

Α Α Α 

t t t 

ΕΠΩΔ ΥΝΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Εικι5να f!: Σχιjμα το οπο[ο δε(χνει γιατ( μια απλιj J>A, μπορεί να ε[ναι ανεπαρκής στην αντιμετοΎπιση του μετεγχειρητικού πr5νου. 

ες συγκρίνονται 2 ομάδες ασθενών στις οποίες στην μία 
ομάδα γίνεται προεγχειρητικ1i χορ1iγψ1η αναλγησίας ενώ 
στην άλλη ομάδα δεν χορηγείται αναλγησία (πίνακας 1). 

Στη δεύτερη κατηγορία, η αναλγησία γίνεται στη μια 

ομάδα ασθενών προεγχειρητικά και στην άλλη ομάδα 
μετεγχειρητικά (πίνακας 2). Στην τρίτη κατηγορία γίνεται 
συνεχής χορ1iγηση αναλγητικών, τα οποία αρχίζουν προ
εγχειρητικά (πίνακας 3). Τα φάρμακα που χρησιμοποιού-

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 

Α. Τοπική διήθηση με τοπικά αναισθητικά 

1. Σε αμυγδαλεκτομές"' 
2. Σε βουβωνοκ1iλη" 

3. Σε ορθοπεδικές επεμβάσεις'' 

Β. Υπαραχνοειδής χορήγηση τοπικών αναισθητικών 

1. Σε βουβωνοκ1iλη'7 

2. Σε ορθοπεδικές επεμβάσεις'" 

Γ. Χορήγηση οπιοειδών σαν προνάρκωση 

Πίνακας Ι 

1. Σε ορθοπεδικές επεμβάσεις'·' 
2. Σε εγχειρήσεις για κ1iλη'" 

μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Δ. Συστηματική χορήγηση NSAIDS 
1. Σε οδοντιατρικές επεμβάσειξ11 

2. Σε βουβωνοκ1iλη" 

Ε. Συνδυασμοί θεραπειών 
1. Τοπική δι1iθηση τραύματος και επισκληρίδιος 

χορήγηση τοπικού αναισθητικού και μορφίνης 
σε επεμβάσεις άνω κοιλίας11 

2. Μορφίνη iv, ινδομεθακίνη από το ορθό και 
τοπικ1i διήθηση σε θωρακοτομές'4. 

3. Τοπική δι1iθηση και υπαραχνοειδ1iς χορ1iγηση 
λιδοκα'ίνης σε βουβωνοκήλη". 
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ΠΡΟ ΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΉ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΊΙΚΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ 

Α. Τοπική διήθηση με τοπικά αναισθητικά 
Ι. Σε βοuβωνοκ1Ίλη "'" 

Β. Ενδορραχιαία χορήγηση τοπικών αναισθητικών 
1. Σε εγχειρ1Ίσεις ciνω κοιλίας ' 
2. Σε εγχειρ1Ίσεις κciτω κοιλίας1'' 
3. Σε βουβωνοκ11λη και ορχεο:;τηξία σε :;ταιδιci"' 
4. Σε θωρακοτομέ;"' 

Π[να;ωc; 2 

νται είναι τοπικci αναισθητικci, οπιοειδ1j, μη στεροειδ1j 
αντιφλεγμονcΔδη. Αυτci τα φciρμακα χορηγούνται το:τικύ. 
επισκληριδίως, υπαραχνοειδcός 1l συστηματικά. μ6να τοι'; 
ή σε συνδυασμ6. 

Η εκτίμηση των αποτελεσμciτων στις εργασίες αυτέ; γίνε
ται με την V AS (visual aωιlogue scale ). με την συνολι;οj 
δ6ση του αναλγητικού μετεγχειρητικι1 χω με τον χρ6νο 
που μεσολαβεί μέχρι τηνπρώτη απαίτηση για αναλγησία. 

Αναφέρεται 6τι αρκετές ωτ6 τι; εργασίες αυτές δεν 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗτΙΚΩΝ 

ΜΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΊΙΚΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ 

Α. Τοπική διήθηση με τοπικά αναισθητικά 
1. Σε aρθροπλαστικές γ6νατοξ 

Β. Συστηματική χορήγηση οπιοειδών 
1. Fentanyl στο δέρμα (patcl1) σε κοιλιακές υστε
ρεκτομές"' και σε ύλλες γυναικολογικές επεμβά
σεις"" 

Γ. Συστηματική χορήγηση NSAIDS 
1. Πιροξικάμης σε αρθρωτλαστικές ισχίου"' 
2. Ινδομεθακίνης σε υστερεκτομ1(' 
'1 δ θ � θ δ � β � Γ"' -1. Ιν ομε ακινης σε ορ οπε ικες επεμ ασεις 
4. Ινδομεθακίνης σε επεμβciσεις στην ΣΣ'' 
5. Ibuprofen σε γuναικολογικι:'ς επεμβάσεις"" 

Δ. Συνδυασμοί αναλγησίας 
1. Επισκληρίδιος χορ1Ίγηση βου;τιβακαίνης και 

διαμορφίνης σε επεμβάσεις κοιλίας'11 

2. Επισκληρίδιος χορ1jγηση βου:;τιβακα·ίνης και 
μορφίνης σε επεμβάσεις <Ίνω κοιλίας" 

3. Πιροξικάμη, βουπι[)ακαίνη και μορφίνη σε 
επεμβάσεις στο ορθ6" 

Πίνακας 3 
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έχουν γίνει με σωστ6 σχεδιασμ61''. Αυτές αποδεικνύουν ότι 
μία αναλγητικ11 παρέμβαση πριν την εγχείρηση, είναι πιο 
αποτελεσματικ1j απ6 καμμία παρέμβαση και αυτό σημαί
νει 6τι είναι καλ1i η Ρ Ν"''"'. Βέβαια ένα τέτοιο πρωτ6κολ
λο, δείχνει 6τι αυηΊ η παρέμβαση είναι καλ1l, αλλci δεν 
αποδεικνύει αν υπερτερεί 1l 6χι απ6 κciποια άλλη. Ο 
σωστός σχεδιασμ6ς γίνεται σύμφωνα με αυτόν που περι
γράφεται στην εικόνα 8. Ακ6μη συγχέεται η ολικ1Ί αναλγη
σία (total aωιglesia) που γίνεται με σύγχρονο χορήγηση 
τριών ειδcόν αvαλγητικcίJν (ο;τιοειδcΔv, τοπικcίJν αναισθητι
κών και NSAIDs) με την Ρ Α. Η διαφορά τους είναι ο χρό
νος εφαρμογ1jς (timing) και πρέπει να συγκριθεί η επέμ
βαση '(tα αναλγησία που '(ίνεται πριν και μετά την έναρξη 
τοι' επcόδt'νου ερεθίσματος. 

Τέλος υ:τάρχει λάθος στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 
Στι; δι(ιφορε; εργασίες εκτιμciται ο χρ6νος για πρώτη 
αναλγησία (τFΑ) (τime first an<ιlgesia) μετά απ6 διάφο
ρε; αναλγητικές παρεμβάσεις (προνciρκωση με aπιοειδή, 
α;τοκλεισμ6ς με το:τικci αναισθητικCι ή και τα δύο) ο οποί
ος βρίσκεται αυξημένος. Αυηj η εκτίμηση 6μως δεν είναι 
επαρκ1iς, '(tατί μπορεί να εμφανισθεί π6νος αφού περάσει 
η δρCιση των αναλγητικcίJν. Το σωστό είναι να εκτιμηθούν 
οι συνολικές αναλγητικές απαιτήσεις μCιλλον παρCι η TFA. 

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των εργασιών 

Η προεγχειρητική περιοχική αναισθησία η οποία γίνεται 
με νε.υρικ6 αποκλεισμ6 1l με τοπικ1Ί δι1iθηση, προκαλεί 
αναλγησία, που διrιρχεί ;τερισσ6τερο απ6 την συν1iθη 
διάρκεια του νευρικού αποκλεισμού. Σε σχέση με τις ομά
δες που δεν π1jραν καθ6λου περιοχικ1j αναισθησία (η 
αναισθησία έγινε σ' αυτές με εισπνε6μενα αναισθητικά) 
παρατηρ1iθηκε λιγότερος π6νος και χρειάσθηκαν μικρότε
ρες ποσ6τητες αναλγητικών μετεγχειρητικCι και σε αμυγ
δαλεκτομές2'' και σε ορθο;τεδικές επεμβCισει; και σε βου
βωνοκΙjλες". 

Η τοπικ1j δι1jθηση με τοπικ6 αναισθητικ6 πριν την τομή 1j 
είχε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την τοπικ1Ί διή
θηση :τοΊ' έγινε μετά την τo�ni"' (ελαττώθηκε η συνολικ1j 
δ6ση αναλγησίας και αυξ1jθηκε ο χρ6νος που ζηηiθηκε η 
;τρcότη αναλγησία) 1l είχε τουλάχιστον την ίδια επίδραση'7 

;τιθαν<:!J; γιατί και οι δύο ομάδες διεγχειρητικCι έπαιρναν 
Fent<ιnyl και είχαν :;τολίi λίγο πόνο μετεγχειρητικCι και 
επομένως δεν υπ1Ίρχε διαφορCι μεταξύ τους. 

Η τοπικ1j δι1iθηση νευρικcΔν οδών είναι πιο αποτελεσμα
ΠΚ1l στην ελCιττωση του μετεγχειρητικού π6νου σε σχέση 
με την υπαραχνοειδ1i 1j επισκληρίδιο χορ1iγηση τοπικcίJν 
αναισθητικών''. 

Η τοπικ1Ί δι1jθηση με τοπικά αναισθητικά δεν έχει επί
δραση στη μεταβολι·,οΊ stress απCιντηση, ίσως γιατί δεν 
αποκλείει πλήρως τις νευρι�ές ίνες στους τραυματισμέ-



94 

νους ισrούς. 
Η μικρής διάρκειας επισκληρίδιος ή η υπαραχνοειδής 

αναισθησία δεν εμποδίζει τον μετεγχειρητικό πόνο. Πρέ
πει να συμπληρώνεται είτε με τοπική δι1Ίθηση πριν την 
τομή, ή με χορήγηση απιοειδών σαν προνάρκωση.13• 
Όταν γίνεται τοπική δι1Ίθηση με τοπικό αναισθητικό προ

εγχειρητικά, η αναλγησία οφείλεται σε παρεμπόδιση και 
της περιφερικής και της κεντρικής ευαισθητοποίηση ξ'. 

Τα τοπικά αναισθητικά τύπου αμιδίων δρουν με 2 τρό
πους: α) προκαλούν νευρικό αποκλεισμό και β) έχουν 
aντιφλεγμονώδη δράση μεγάλης διάρκειας54• 

Η προεγχειρητική χορήγηση οπιοειδών είτε σαν προνάρ
κωση2'·30 είτε επισκληριδίως41 δείχνει ότι τα απιοειδή μπο
ρούν να εμποδίσουν την κεντρική ευαισθητοποίηση και να 
προκαλέσουν ΡΑ, αλλά πρέπει να εκτιμηθεί το άριστο 
όσον αφορά το φάρμακο, τη δόση, την οδό και το χρόνο 
χορήγησης. Αυτά εμποδίζουν την κεντρικ1Ί και περιφερική 
ευαισθητοποίηση55• Σε άλλες εργασίες δεν βρέθηκε διαφο
ρά στις αναλγητικές απαιτήσεις σε δύο ομάδες ασθενών 
που π1Ίραν επισκληριδίως βουπιβακα'ίνη και μορφίνη πριν 
και μετά την εγχείρηση'"·"'. Δεν είχε σημασία δηλαδή ο 
χρόνος χορήγησης (τiming) . Ίσως δεν καταργήθηκε η 
κεντρικ1Ί ευαισθητοποίηση από ανεπαρκή αποκλεισμό 
ερεθισμάτων3Χ. 

Η χορήγηση μικρής δόσης μορφίνης i.v. (10 mg) πριν την 
εγχειρητική τομή, εμποδίζει την κεντρική ευαισθητοποίη
ση κατά την εγχείρηση, ελαττώνει τον μετεγχειρητικό 
πόνο, τις αναλγητικές απαιτήσεις και την δευτεροπαθή 
υπεραλγησία, καλύτερα από την ίδια δόση που δίδεται 
μετεγχειρητικά. 

Ακόμη η χορήγηση Fentanyl επισκληριδίως πριν την 
τομ1Ί, είχε καλύτερα αποτελέσματα, από την ίδια δόση που 
δόθηκε 15 min μετά την τομή41• 

Η προεγχειρητική χορήγηση NSAIDS ελαττώνει τον 
μετεγχειρητικό πόνο σε εγχειρήσεις κοιλίας4'' και σε λαπα
ροσκοπικές επεμβάσειξ. Αυτά εμποδίζουν και την περι
φερική και την κεντρική ευαισθητοποίηση". 

Ο συνδυασμός διαφόρων αναλγητικών θεραπειών όπως 
τοπικ1Ί διήθηση, επισκληρίδιος χορήγηση τοπικών αναι
σθητικών και οπιοειδcδν, η συσrηματική χορήγηση απιοει
δών, NSAIDS, προκαλούν ικανοποιητική μετεγχειρητική 
αναλγησία σε σχέση με τις ομάδες που δεν πήραν3Ό Πρέ
πει όμως να υπολογίζουμε και τους κινδύνους ανεπιθυμή
των ενεργειών από την χρήση συνδυασμένων θεραπειών. 

Βρέθηκε ότι η κεταμίνη (aνταγωνιστής των NMDA υπο
δοχέων) και το Fentanyl πριν την τομ1Ί, ελαττώνουν την 
μετεγχειρητική υπαραλγησία'''. 

Η κεντρική ευαισθητοποίηση εμποδίζεται με όλα τα προ
αναφερθέντα φάρμακα, όχι όμως και με τα εισπνεόμενα 
αναισθητικά, όπωςισοφλουράνιο, αλοθάνιο, ενφλου
ράνιο"0, μεθοξυφλουράνιοω. Για να επιτευχθεί αυτό πρέ
πει η MAC-FAC''2 (αναισθητικό επίπεδο που απαιτείται 
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για να εμποδισθεί η μετατραυματική διευκόλυνση) να 
ξεπεράσει το MAC-BAR"2 (αναισθητικό επίπεδο που 
καταστέλλονται οι απαιτήσεις από το ΑΝΣ) και αυτό δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα εισπνεόμενα, ενώ επιτυγ
χάνεται με την προεγχειρητική χορήγηση οπιοειδών"2. 

Εκτίμηση της Pre-emptive αναλγησίας 

Οι εργασίες που υπάρχουν μέχρι τώρα δεν ξεκαθαρίζουν 
αν πράγματι αυτή είναι καλή τεχνική και αν έχει πλεονε
κτήματα στον ήδη εγκατεσrημένο πόνο αν και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι αυτό είναι πιθανόν. 

Με την ΡΑ, εμποδίζεται η κεντρική ευαισθητοποίηση, 
χωρίς να επηρεάζονται οι μηχανισμοί του φυσιολογικού 
πόνου. Έτσι οι άρρωστοι δενέχουν πλήρη αναλγησία και 
μπορούν να αναγνωρισθούν εύκολα οι επιπλοκέςτης εγχεί
ρησης, πράγμα που δεν γίνεται με την συνεχή επισκληρί
διο τεχνική"Ό 

Η αναλγητική αυτή τεχνική είναι γενικά εκλυσrική έχει 
όμως κινδύνους, όπως αιμορραγία από το ΓΕΣ με τα 
NSAIDS, αναπνευσrική κατασrολ1Ί με τα απιοειδή, υπότα
ση με τα τοπικά αναισθητικά καθώς και βλάβη των νεύρων 
ή νευροτοξικότητα64• Με τους εξής τρόπους ελαττώνονται 
οι κίνδυνοι και αυξάνεται η αναλγησία. 
1. Με τη χρησιμοποίηση συνδυασμού διαφόρων αναλγητι

κών (τοπικά αναισθητικά, απιοειδή, NSAIDS ) που 
δρουν σε διαφορετικές περιοχές, ώσrε να προκαλείται 
μια ισορροπημένη αναλγησία52 (balanced analgesia). 

2. Με την χρησιμοποίηση αναλγητικών που δρουν συνερ
γικά (έχουν καλύτερη δράση όταν χορηγούνται συγχρό
νως, παρά χωριστά) π.χ. τοπικών αναισθητικών και 
οπιοειδών"5, βουπιβακα'ίνη μαζί με κεταμίνη"", μορφίνη 
και ketorolac"7• 

Με την κατανόηση των μηχανισμών του πόνου ανοίγο
νται νέες δυνατότητεςγια την ΡΑ. Αναφέρθηκε ότι η 
κεντρική ευαισθητοποίηση γίνεται, επειδή ενεργοποιού
νται οι NMDA υποδοχείς στον Ν. Μυελό1Ό Έτσι ένα είδος 
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ΡΑ θα είναι: 
Η χρ1Ίση (Α) ανταγωνιστών των NMDA υποδοχέων και 

πράγματι αυτό διαπιστώθηκε πειραματικά1Ό 
Αυτοί εμποδίζουν την κεντρικ1Ί ευαισθητοποίηση και την 

ελαττώνουν αν έχει ήδη εγκατασταθεί1Ό Δυστυχώς τέτοιοι 
ανταγωνιστές στον άνθρωπο έχουν ψυχοτρόπα δράση. Ο 
μόνος aνταγωνιστής του NMDA υποδοχέων που χρησιμο
ποιείται σε ανθρώπους είναι η κεταμίνη, η οποία έχει βρα
δεία δράση και δυσάρεστες επιδράσεις. Η επισκληρίδιος 
χορήγηση κεταμίνης προκαλεί παρατεταμένη αναλγησία"''. 
Στόχος είναι να βρεθούν, ανταγωνιστές των NMDA υπο
δοχέων χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, που να χορηγού
νται επισκληριδίως και να μην έχουν συστηματικές επι
δράσεις. Ο ανταγωνισηiς των NMDA υποδοχέων CPP (3-
[2-carboxy piperazin - 4 - ye] propyl-Ι -phoshonic οξύ), έχει 
χρησιμοποιηθεί πειραματικά για αναλγησία"". 
(Β) Η χρήση ανταγωνιστών των υποδοχέων των νευροπε
πτιδίων. 
(Γ) Αναλγητική δράση έχει και η χορήγηση μεγάλων 
δόσεων Mg++ που αποκλείει τους NMDA υποδοχείς. 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μια δυσάρεστη εμπειρία 
που έχει πολλες ανεπιθύμητες επιδράσεις. Η πρόληψη του 
πόνου πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της περιεγ
χειρητικής φροντίδας. Για να εμποδισθεί εγχειρητικά η 
παθολογική υπερευαισθησία και να έχουμε επαρκ1Ί αναλ
γησία, πρέπει να εμποδίσουμε ή να ελαττώσουμε την ενερ
γοποίηση των κεντρικών νευρώνων, από το πλήθος των 
ερεθισμάτων της εγχείρησης, που μπορούν να προκαλέ
σουν κεντρικ1Ί ευαισθητοποίηση, ακόμη και αν αυτή έχει 
εμποδισθεί στην εγχείρηση. 

Το ιδεώδες θα ήταν, όλοι άρρωστοι μετεγχειρητικώς να 
εμφανίζουν ελάχιστη δυσπραγία και αυτό είναι δυνατόν 
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να επιτευχθεί. Η ΡΑ μπορεί να έχει παρατεταμένη επίδρα
ση, μεγαλύτερη από την απλή αναλγητική δράση των φαρ
μάκων. Η προεγχειρητική χορ1Ίγηση αναλγητικών μπορεί 
να προκαλέσει αναλγησία μεγάλης διάρκειας που δυνατόν 
να φθάσει τις 7-10 ημέρες μετεγχειρητικά71• Για να είναι 
πολύ αποτελεσματική η ΡΑ, μπορεί να χρειασθεί να γίνει, 
μέχρι να σταματήσει η γένεση ερεθισμάτων, τα οποία 
δυνητικά μπορούν να ξαναξεκινήσουν μια κεντρική ευαι
σθητοποίηση, σαν αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής επούλω
σης. 

Έτσι το καλύτερο σχήμα αντιμετώπισης του πόνου είναι 
εκείνο που εφαρμόζεται προεγχειρητικά, διεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά για να προλάβει την εγκατάσταση της 
κεντρικής ευαισθητοποίησης και μετά την εγχείρηση. Ο 
στόχος μιας τέτοιας θεραπείας είναι, να ελαττωθεί η 
δυσφορία του ασθενούς αφ' ενός, αφ' ετέρου όμως να μην 
επηρεασθούν οι φυσιολογικοί αισθητικοί μηχανισμοί του 
πόνου, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να λειτουργούν σαν 
πρώιμο προειδοποιητικό σημείο. 

Η pre-emptiνe αναλγησία μπορεί να γίνει στην περιφέ
ρεια, κατά μήκος των αισθητικών νεύρων και σε κεντρι
κούς νευρώνες, χρησιμοποιώντας οπιοειδ1Ί, τοπικά αναι
σθητικά, NSAIDS μόνα ή σε συνδυασμό συνεχώς ή διακε
κομένα. Μπορούν να εφαρμοσθούν διαφορα σχήματα, σε 
διάφορους χρόνους σε σχέση με την εγχείρηση. Τα αναλ
γητικά φάρμακα χορηγούνται σε τέτοια δόση και για τόσο 
χρονικό διάστημα μέχρις ότου ο άρρωστος δηλώσει ότι 
αισθάνεται άνετα71• 

Το σημαντικό με την ΡΑ στην αντιμετώπιση του πόνου 
είναι ότι χρησιμοποιούμε γνωστές τεχνικές αλλά αλλάζου
με τον χρόνο και την διάρκεια που τις εφαρμόζουμε. 

Το ερώτημα βέβαια που παραμένει είναι αν η ΡΑ έχει 
θέση σε κάθε πόνο ή περιορίζεται μόνο στον μετεγχειρητι
κό. 
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