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Αντιμετώπιση του Πόνου των Καρκινοπαθών 

με Συντηρητικές Μεθόδους 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ 

Ο zαρzίνος προσφέρει στους πcωχοντες πολλές ιδιαιτε
ρότητες όπως πόνο από την επιδείνωση της νόσοι• zαι από 
τις θεραπευτιzές προσεγγίσεις της, συνύπαρξη οξέως με 
χρόνιο π6νο, συνοδοιπορία της σωματικ1iς ( συνοδά φαι νό
με να) και ψυχολογικ1iς ( συναισθηματικ1i επιβάρυνση) 
καταπ6νησης. Ο ευεργετικ6ς προειδοποιητικ6ς χαρακηi
ρας του π6νου στον καρzίνο γίνεται φ6βος. 

Π6νος στον καρκινοπαθ1i μπορεί να συνυπάρχει με την 
διάγνωση της νιSσου, να παρουσιασθεί κατά την διάρκεια 
αντιμετώπισης της ν6σου 1l να είναι το κυριιSτερο πρ6βλη
μα μετά το τέλος των θεραπευτικci!ν 7τροσεηίσεων. Έτσι 
σε 6λη την 7τορεία του καρκινοπαθούς θεωρείται σχεδ6ν 
δεδομένη η ανακουφιστιz1i προσι:''(γισ1j του. 

Η επιλογ1i εν6; είδους 1j συνδυασμού 1j η εναλλαγ1j προ

σεγγίσεων εξαρτάται ωτ6 το στάδιο εμφάνιση; του π6νοι• 
(προ, κατά, μεηi την θεραπεία), α71:ιS την 7ταθοφυσιολογία 
του π6νου, την γενικ1i κατάσταση του αρρcόστου zαι το 

προσδιSκιμο επιβίωσ1iς του. ΣτιSχο; zάθε προσέγγιση; 7τρέ
πει να είναι η ανακούφιση του π6νου και η δυνατ6ν zαλύ

τερη διαηiρηση της λειτουργικ6τητας του πάσχοντα 

(πίν. 1 ). 
Η ανακούφιση του καρκινικού π6νου χρειάζεται προσε

κτικΊj σφαιρικ1j αντιμετώπιση για την 1) ωφιβή συσχέτιση 
τη; υποκειμένης νιSσου με τον π6νο (σωματικιSς, σπλαγχνι
κιSς, νευρογεν1iς), 2) εξακρίβωση του βαθμού που ο π6νο; 
σχετίζεται με άλλους παράγοντες ( φλεγμονές-νευροπά
θεια-ψυχοπάθεια), και 3 )  διερεύνηση της επί7ττωσης της 
νιSσου στο "υποφέρειν'' του αρρώστου (ψυχολογικοί zαι 
κοινωνιzοί παράγοντες)1• 

Συμπληρωματικές 

Ι. ακτινο0ερα7τεία 
2. χημειοθεραπεία 
3. ωψβατικ1j 
4. αντιβίωση 

lltlJ. 1: ΑΊ'ακοι,ψιστικfς προσεyγ(σεις 

Συμπτωματικές 

l. φαρμακευτικ1j 
2. αναισθησιολογική 
3. νευροcρεΟιστικ1j 
4. ψυχιατρικ1j 
5. νευροχειρουργι,οj 
6. ψυχολογικ1j 

Η στρατηγικ1i αναzούφισης του π6νου βασίζεται σε τρεις 
κυρίως παραμέτρους: 
α. στην αντιμετώπιση της αιτίας του πιSνου, που μπορεί να 

είναι η ν6σος, συνυπάρχοντα νοσ1Ίματα, η θεραπεία ή 
τα συνοδά φαιν6μενα, με συμπληρωματικές θεραπείες, 
φαρμακευτικ1i αγωγή 1l επεμβατικές προσεγγίσεις. 

β. στην παρέμβαση στην μετάδοση του πιSνου στο Κ.Ν.Σ., 
με επεμβατικές 1l φαρμαzευτικές μεθ6δους. 

γ. στη διαφοροποίηση της αντίληψης του π6νου, με φαρμα
κευτικΊi 1l ψυχολογικ1j 7τροσέηιση. 

Αντιμετωπίζοντας τον 'Όλικ6 π6νο'' του καρκινοπαθούς 
συνειδητοποιούμε 6τι η φαρμαzευτικ1i αγωγ1i είναι η βασι
t:Ίj προσέΊΊLΟΊj του είτε ω; zύρια ανακουφιστικ1i μέθοδος 
είτε ω; βοηθητιr:1j. 

Το 1988 στο 5ο Παγz6σμιο Συνέδριο ΠιSνου ο Ronald 
Melzack τόνισε ότι ο '(ιατρ6ς μπορεί να μη θεωρηθεί υπεύ
θι•νο; '(tα την αδυναμία του να ανακουφίσει τον π6νο 6ταν 
δεν έχει αντιμετωπισθεί επαρκώς η κύρια αιτία του, αλλά 
δεν δικαιολογείται για την rαοτυχία του σε περιπτώσεις 
που είναι γνωστή η αιτία, τα περιθώρια αντιμετώπισ1iς της 
έχουν εξαντληθεί και υπάρχουν δυνατότητες ανακούφισης 
του π6νου. Σαν παράδειγμα έφερε τον καρκινικ6 πόνο2• 

Η ποικιλία των αναλγητικών σκευασμάτων, η γνώση του 
τριSπου δράσης τ6σο των αναλγητιr:ών ιSσο και των άλλων 
βοηθητικών σκευασμάτων καθώς και η πληρέστερη κατα
ν6ηση του μηχανισμού του π6νου δίνουν αποτελέσματα 
ανακούφισης πάνω από 90% βάσει των τελευταίων ανα
φορών απιS την Π.Ο.Υ. (ΠαγzιSσμια Οργάνωση Υγείας) 
zαι μεγάλα aντικαρκινικά κέντραΌ 

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην ανακούφιση 
του καρκινικού 7τιSνου κατανέμονται σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες: 
1. τα απλά η περιφερικά 1l μη οπιοειδ1i αναλγητικά 
2. τα οπιοειδ1i 
3. τα βοηθητικά 
Διεθνώς στην ανακούφιση του καρκινικού πόνου ακολου

θούνται τα βήματα που έχει καθορίσει η Π. Ο. Υ. (απλά
Ίiπια aπιοειδή- ισχυρά aπιοειδή και σε ιSλες τις βαθμίδες, 
ανάλογα με την περίπτωση, συνδυάζονται τα βοηθητικά 
σκευάσματα), με μέτρο αλλαγής των βημάτων την κατά-
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σταση του αρρώστου και την έκφραση του πόνου του, που 
αξιολογούνται από την ολικ1j του εικόνα με διαφορες κλί
μακες'', όπως η Memorial Pain Assessment Card (MPAC), 

και η Brief Pain Questionnaire (BPQ)1. 

Η Π.Ο.Υ. καθόρισε ως πρότωτες ουσίες στην ανακουφι
στική κλίμακα την ασπιρίνη, την κωδείνη και την μορφίνη, 
αφήνοντας την επιλογ1j του καταλλήλου βοηθητικού ανά
λογα με την περίπτωση. Βάσει στατιστικών μελετών η 
εφαρμογ1j της ανακουφιστικ1jς κλίμακας έδωσε ανακούφι

ση σε ποσοστό άνω του 70% των καρκινοπαθών4• 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΊ'ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Η επιτυχ1jς ανακούφιση του πόνου βασίζεται στην επιλο
γΊj του καταλλ1jλου σκευάσματος, με γνώμονα την αιτία 
και παθοφυσιολογία του πόνου, την γνώση του μηχανισμού 
δράσης του σκευάσματος και τις αναλγητικές δυνατότητες 
του σκευάσματος'. 

Οι όροι αναλγητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα 
είναι συναφείς και εκφράζουν τον βαθμό αναλγησίας που 
προσφέρει δεδομένη ποσότητα ενός αναλγητικού όταν 
χορηγείται υπό καθορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό σημαί
νει ότι η αποτελεσματικότητα ενός σκευάσματος, που έχει 
χαρακτηρισθεί ως αναλγητικό, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως τα σκευάσματα με τα οποία συνδυάζε
ται, η γενικ1j κατάσταση του ασθενούς και οι αιτίες όπου 
χορηγείται. 

Μεγίστη αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός της μεγί
στης ανακούφισης που προσφέρει με την αύξηση της δοσο
λογίας του. Ελαχίστη αποτελεσματικότητα ενός σκευάσμα
τος είναι ο βαθμός ανακούφισης που προσφέρει συγκρινό
μενο με placebo χορ1jγηση. Η αύξηση της δοσολογίας ενός 
αναλγητικού σκευάσματος πρέπει να συνοδεύεται με 
αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Η σχέση μεταξύ της 
αύξησης της δοσολογίας και της επίτευξης ανακούφισης 
είναι λογαριθμική. Εν τούτοις σε ορισμένα σκευάσματα 
υπάρχει ένα σημείο δοσολογίας πέραν του οποίου η απο
τελεσματικότητα παραμένει σταθερά. Το σημείο αυτό της 
σχέσης δόσης-απάντησης καλείται οριακ1j δράση ( ceiling 

effect 1j plateau) και εκφράζει την μεγίστη αποτελεσματι
κότητα του συγκεκριμένου σκευάσματος. 

Σχετικ1j αναλγητική ισχύς 1j ισοδύναμος δόση λέγεται η 
σχέση της δόσης δύο σκευασμάτων ή του ίδιου σκευάσ�ια
τος χορηγούμενου από διαφορετικ1j οδό, που προκαλούν 
τον ίδιο βαθμό αναλγησίας. Δηλ. με τον όρο ισοδύναμος 
δόση εννοούμε πόσα mg ενός σκευάσματος είναι θεραπευ
τικά ισοδύναμα με δεδομένη δόση ενός άλλου. Οι ισοδύ
ναμες δόσεις διευκολύνουν την εναλλαγή των σκευασμά
των ή των οδών χορήγησής τους. 

Ο όρος αναλγητική δυνητικότητα ενός σκευάσματος ανα
φέρεται στην σχέση μεταξύ της αναλγητικής αποτελεσμα
τικότητας και της εμφάνισης παρενεργειών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Οι οδοί χορήγησης αναλγητικών σκευασμάτων είναι 
γενικά: 
1. στοματική, παρειακή, υπογλώσσια. 
2. ορθική, διαδερμική, διαρρινικ1j 
3. υποδόρια: 
δόσεις επαναληπτικές, συνεχής έγχυση, συνεχής ελεγχό
μενη ( rescue dose) 

4. ενδοφλέβια: όπως στην υποδόρια 
5. ενδορραχιαία: 

επισκληρίδια, υπαραχνοειδής σε δόσεις επαναληπτικές, ή 
συνεχής έγχυση ουσιών που δρουν μέσω υποδοχέων, ή 
τοπικών αναισθητικών 

6. εμφύτευση αντλίας στις εγκεφαλικές κοιλίες (σπάνια). ,  
Τα δασολογικά σχήματα που συστήνονται σήμερα είναι: 

1. σε τακτά χρονικά διαστήματα 
2. σε συνεχή έγχυση, με ενισχυτικές δόσεις 
3. σε κατ' απαίτηση δόση (prn 1j as needed dose ). 

ΑΠΛΑ ΑΝΑΛΓΗτΙΚΑ 

Στην χατηγορία αυυj αν1jκουν σκευάσματα που δεν προ
καλούν εθισμό, δεν έχουν ψυχοτρόπα δράση, δεν επηρεά
ζουν την συμπεριφορά του αρρώστου αλλά έχουν aντιπυ
ρετική, aντιφλεγμονώδη και αναλγητικ1j δραση, γι' αυτό 
και καλούνται απλά μη-aπιοειδή. Επίσης λέγονται περιφε
ρικά διότι προκαλούν αναλγησία μέσω ενός περιφερικού 
μηχανισμού που έχει σχέση με την αναστολή του ενζύμου 
κυκλοοξυγενάση, το οποίο διασπά το αδρανές αραχιδονι
κό οξύ (πρόδρομο ουσία των προσταγλανδινών) διευκολύ
νοντας την ένωσή του με το μοριακό Ο2 με αποτέλεσμα την 
σύνθεση προσταγλανδινών. Αυτή η δράση τους φαίνεται 
να μειώνει το επίπεδο των προσταγλανδινών στους ιστούς 
και έτσι προλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση που προκα
λούν οι φλεγμονώδεις αυτές ουσίες στους περιφερικούς 
υποδοχείς του πόνουrΌ Ο μηχανισμός δράσης των προστα
γλανδινών ως αλγογόνων ουσιών δεν έχει αποδειχθεί 
άμεσα αλλά έμμεσα βάσει της κλινικής ανακούφισης που 
προκαλούν τα σκευάσματα που παρεμβαίνουν στη σύνθε
σΊj τους. Τελευταία, μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για 
κεντρικ1j δράση των σκευασμάτων αυτών ως αναλγητικών7 
με παράδειγμα την δράση της ακεταμινοφαίνης που ενώ 
έχει ισχύ παρόμοια με αυτ1j της aσπιρίνης συνήθως κατα
τάσσσεται στα aντιφλεγμονώδη παρά την μικρή περιφερι
κή aντιφλεγμονώδη δράση της. 

Οι παρενέργειες των απλών αναλγητικών προέρχονται 
από το γαστρεντερικό σύστημα, εθισμός-ναυτία-έμετος
αιμορραγία-έλκη, το αιμοποιητικό όπου επηρεάζονται τα 
αιμοπετάλια, ιδιαίτερα με την λήψη aσπιρίνης, το ουρο
ποιητικό, νεφροτοξικότητα-ολιγουρία-πρωτε"ίνουρία-αύξη
ση επιπέδων ουρίας και κρεατινίνης-κατακράτηση Na•, 
αλλεργικές αντιδράσεις και από το κεντρικό νευρικό 
σύστημα όπως εμβοές-κεφαλαλγία-εγκεφαλοπάθεια. Απο-
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βάλλονται από τα νεφρά και πρέπει να δίδονται με ιδιαίτε
ρη προσοχή και παρακολούθηση σε ασθενείς με νεφρικ1i, 
ηπατική και καρδιακ1i ανεπάρκεια, σε κολλαγονώσεις και 
γαστρεντερικές παθήσεις. 

Στην κατηγορία των αντιφλεγμονωδών περιέχονται πολ
λές υποομάδες σκευασμάτων, διαφόρου χημικής δο�ηiς'Ό 
Συνήθως είναι ασθενή οξέα που συνδέονται σε υψηλό 
ποσοστό με τις πρωτεϊνες του πλάσματος, στοιχείο που θα 
πρέπει να αξιολογείται για τις αλληλεπιδράσεις τους με 
άλλα φάρμακα. Η αποτελεσματικότητα και η πιθανότητα 
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών είναι θεωρητικά 
παρόμοιες σε όλες τις υποομάδες, στην πράξη όμως ποι
κίλλει η απάντηση του κάθε αρρώστου. Έτσι ο θεράπων 
θα πρέπει να είναι οικείος με αρκετές από τις υποομάδες, 
ώστε να μπορεί να εναλλάσσει το είδος του σκευάσματος, 
ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εκτίμηση όμως 
της αποτελεσματικότητας χρειάζεται την παρέλευση 
κάποιου χρονικού διαστ1iματος, τουλάχιστο μιας 1l δύο 
εβδομάδων πριν αξιολογηθεί και' αντικατασταθεί. 

Χαρακτηριστικό της δράσης των αντιφλεγμονωδών είναι 
η οριακ1i δόση (pleteau or ceiling dose ) , δηλαδή η δοσολο
γία πέραν της οποίας οποιαδήποτε αύξηση δεν φέρει απο
τέλεσμα, και η έλλειψη του συνδρόμου εξάρτησης ή εμφά
νισης ανοχ1iς προς το σκεύασμα. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η προτεινόμενη δοσολογία αφορά 
άτομα υγιεί με φλεγμονώδη προβλ1iματα. Η δοσολογία 
τους για τους καρκινοπαθείς καθορίζεται εμπειρικά και 
πάντα σε συνάρτηση με την υπόλοιπη αγωγ1i τους. Γενικά 
στους καρκινοπαθείς αρχίζουμε με την ελάχιστη δόση και 
aυξάνουμε σταδιακά τη δοσολογία έχοντας υπ' όψη τις 
φαρμακολογικές ιδιότητες των σκευασμάτων αυτών. 

Τα NSAIDs (Μη στεροειδή aντιφλεγμονώδη φάρμακα) 
είναι αποτελεσματικά μόνα τους στον 1Ίπιο έως μέτριο 
πόνο και συνδυαζόμενα με απιοειδή στον ισχυρό. Είναι 
ιδιαίτερα ανακουφιστικά στον οστικό πόνο και στις συνυ
πάρχουσες με την νόσο φλεγμονώδεις καταστάσεις ενώ 
είναι ελάχιστη η δράση τους στον νευρογενή πόνο10• 

Η επιλογή του σκευάσματος εξαρτάται από: 
1 .  τις παρενέργειές του. Η phenylbutazone είναι το πλέον 

τοξικό aντιφλεγμονώδες. 
2. την νεφρική λειτουργία του αρρώστου, όπου θα αποφευ

χθούν κατά το δυνατόν ή θα δοθούν σε ελάχιστες 
δόσεις. Τελευταία, νεφροτοξικ1i έχει θεωρηθεί η παρα
κεταμόλη. 

3 .  την ηπατική λειτουργία. 
4. την αιμορραγική διάθεση που είναι σχετικ1i aντένδειξη. 
5 .  την πρόκληση πεmικού έλκους και γαστρορραγίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές προτιμώνται η παρακεταμόλη, η 
choline trisalicylate και το salsalate που φαίνεται να μην 
επηρεάζουν τα αιμοπετάλια σε συνήθεις δόσεις. 

6. την εμπειρία του αρρώστου από τη χρ1iση αντιφλεγμο
νωδών. 
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7. το δοσολογικό σχήμα, δηλαδ1i σκευάσματα μικρής σχετι
κά διάρκειας δράσης. 

8. το κόστος των σκευασμάτων συγκριτικά με την αποτελε
σματικότητά τους. 

Ο χειρισμός της δοσολογίας των αντιφλεγμονωδών στους 
καρκινοπαθείς πρέπει να έχει γνώμονα την ελαχιστοποίη
ση του κινδύνου εμφάνισης παρενεργειών στους ήδη επι
βαρυμένους αρρώστους και την προφύλαξη της πιθαν1iς 
καλής γενικ1iς κατάστασ1iς τους"'. 

Μολονότι τα σκευάσματα αυτά συστήνονται σε καθορι
σμένες δόσεις είναι προτιμότερη η χορ1iγηση μικρ1iς διάρ
κειας δράσης σκευασμάτων όπως η ασπιρίνη, η παρακετα
μόλη, η ιβουπροφαίνη και μάλιστα σε δοσολογία prn 1i as 

needed όπως ονομάζεται δηλ. κατά ζ1iτηση, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις διαλείποντος πόνου. 

Όπως αναφέρθηκε η ελάχιστη, η οριακ1i και η τοξική 
δόση δεν μπορεί να προκαθορισθούν και είναι γνωστό ότι 
η εμφάνιση παρενεργειών είναι δοσοεξαρτώμενη. Έτσι 
είναι προτιμότερο να χορηγούνται αρχικά σε χαμηλή 
δοσολογία με βαθμιαία αύξηση. Τα προβλ1Ίματα που προ
κύπτουν στη ρύθμιση της δοσολογίας των αντιφλεγμονω
δών είναι11: 

1. να φθάσει η δοσολογία την 'Όριακ1i" οπότε 1i επανερ
χόμαστε στην προηγούμενη δοσολογία ή αλλάζουμε σκεύ
ασμα. Ο χρόνος που χρειάζεται για να εκτιμηθεί η αποτε
λεσματικότητα της δοσολογίας ενός aντιφλεγμονώδους 
στους χαρκινοπαθείς είναι περίπου 6 ημέρες ενc6 σε μη 
κακο1iθει; περιπτώσεις, όπως aρθρίτιδες, ίσως χρεια
στούν αρκετές εβδομάδες. Η ανεπάρκεια ενός σκευάσμα
τος δεν αποκλείει την αποτελεσματικότητα κάποιου 
άλλου. 

2. να αυξάνει συνεχώς η δοσολογία με καλά αποτελέσμα
τα, οπότε έχοντας υπ' όψη τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων 
ενεργειών λόγω υψηλής δοσολογίας, καθορίζουμε αυθαί
ρετα μια μεγίστη δοσολογία 1 ,5-2 φορές της συστηνομένης 
και παρακολουθούμε εργαστηριακά τον άρρωστο ανά 
δίμηνο περίπου. 

3. η αρχική δόση πρέπει να είναι 1/2 έως 2/3 της αναγρα
φόμενης στους ηλικιωμένους αρρώστους, στους επιβαρυ
μένους με νεφρική και ηπατικ1i ανεπάρκεια και σε όσους 
παίρνουν φάρμακα που συνεργούν με τα aντιφλεγμονώδη 
όπως κουμαρινικά αντιπηκτικά, αντινεοπλασματικά και 
γενικά σκευάσματα που έχουν νεφροτοξικ1i, ηπατοτοξικ1i 
δράση και τοξική δράση στήν αιμοποίηση. 

4. εκτός από τη συνεχ1i παρακολούθηση του αρρώστου 
για τυχόν εμφάνιση παρενεργειών οφείλουμε να προλαμ
βάνουμε κατά το δυνατόν όσες παρενέργεις μπορούμε να 
ελέγξουμε όπως το γαστρεντερικό καλύπτοντάς το με ανα
στολείς Η2 υποδοχέων 1l άλλα συναφή σκευάσματα. 

5. παρά τις οδηγίες, που βασίζονται στη διεθνή βιβλιο
γραφία και στις προδιαγραφές του σκευάσματος, στην 
ελληνική πραγματικότητα και από προσωπική μου εμπει-
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ρία όλοι οι άρρωστοι που πονούν άσχετα από το ε;ιίπεδό 
τους, έχουν την τάση να εξατομικεύουν την δοσολογία 
μόνοι τους ανάλογα με την ανακούφιση που θεωρούν ότι 
έχουν και επι ;ιλέον έχουν την ικανότητα να ξεχωρίζουν 
ποιό φάρμακο τους ανακουφίζει ακόμη και όταν δεν 
ξέρουν τι είναι. 

χημικός όνομα χρόνος ημ. 
τύπος ζωής (HR) 

p-aminophenol acetaminophen 2-4 

παράγωγο 

salicylates aspirin 3-12 

diflunisal 8-12 

choline 8-12 

magnesium 
trisalicylate 

8-12 salsalate 

proprionic ibuprofen 3-4 

acids naproxen 13 

naproxen 13 

sodium 
fenoprofen 2-3 

ketoprofen 2-3 

flurbiprofen 5-6 

acetic indomethacin 4-5 

acids tolmetin 1 

sulindac 14 

suprofen 2-4 

diclofenac 2 

ketorolac 4-7 

oxicams piroxicam 45 

fenamates mefenamic 2 

acid 
meclofenamic 2-4 

acid 

pyrazoles phenylbutazone 50-100 

Πίνακας 2: Αντιφλεγμονu!δεις παράγοντες 

ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

Παρά τους μύθους, φραγμούς και επιφυλάξεις ως προς 
την χορΊiγησΊi τους είναι τα κύρια αναλγητικά του καρκινι
κού πόνου1Ό 

Τα aπιοειδή είναι μια ομάδα φυσικών, συνθετικών ή ημι-
συνθετικών παραyώγων του οπίου. Προκαλούν αναλγησία 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

συνδεόμενα με τους υ;ιοδοχείς των ενδογενών aπιοειδών 
στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και στις 
απολήξεις των c αμυέλων νευρικιδν ινών αναστέλλοντας 
τον ευοδωτικό νευρομεταβιβασηΊ του ;ιόνου την ουσία Ρ. 

Η δράση τους εξαρτάται από το είδος του υποδοχέα που 
συνδέονται, μ-κ-δ-σ. Η σύνδεσ11 τους με τους μ υποδοχείς 

σχήμα δόση mg/day 
αρχική μεγίστη 

4-6h 1400 6000 

4-6h 1400 6000 
12h 1 000χ1 1500 

500χ2 
12h 1500χ1 4000 

1000χ2 

12h 1500χ1 4000 
1000χ2 

4-8h 1200 4200 
12h 500 1000 
12h 550 1100 

6h 800 3200 
6-8h 150 300 

8-12h 100 300 

8-12h 75 200 
6-8h 600 2000 
12h 300 400 
6h 600 800 
6h 75 200 

4-6h 150 120 

24h 20 40 

6h 500χ1 1000 
250χ4 

6-8h 150 400 

6-8h 300 400 

προκαλεί αναλγησία, αναπνευστικ1Ί καταστολ1i, ευφορία 
και φυσική εξάρτηση. Οι κ είναι υπεύθυνοι για μικρότε
ρου βαθμού αναλγησία, μύση και ηρεμία, οι σ ενοχοποιού
νται για την εμφάνιση ψυχομιμητικών διαταραχών. �Ετσι 
τα aπιοειδή διακρίνονται, ανάλογα με το αποτέλεσμα της 
σύνδεσ1Ίς τους με τους υποδοχείς, σε δύο μεγάλες κατηγο-
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ρίες τους αγωνιστές, που ενεργοποιούν τους υποδοχείς, 
και τους ανταγωνιστές, που τους αδρανοποιούν. Οι αγωνι
στές δρουν κυρίως μέσω των μ υποδοχέων και εν μέρει 
των κ ενώ δεν συνδέονται με τους σ υποδοχείς γι' αυτό και 
δεν προκαλούν ψυχομιμητικές διαταραχές. Στους αγωνι
στές αν1iκουν η μορφίνη, κωδείνη, μεπεριδίνη, μεθαδόνη 
κ.ά. Οι ανταγωνιστές, με κύριο αντιπρόσωπο την ναλοξό
νη, δεσμεύουν όλους τους υποδοχείς και μάλιστα έχουν 
μεγαλύτερη συγγένεια προς αυτούς απ' ότι οι αγωνιστές11. 

Μεταξύ των αγωνιστών και των ανταγωνιστών υπάρχουν 
δύο ακόμη κατηγορίες aπιοειδών, οι αγωνιστές-ανταγωνι
στές, που δρουν ανταγωνιστικά σε ορισμένους υποδοχείς 
και αγωνιστικά σε άλλους, και τους μερικούς αγωνιστές 
που συνδέονται εκλεκτικά με τους μ1 υπο-υποδοχείς. Οι 
αγωνιστές-ανταγωνιστές δρουν αγωνιστικά στους κ υπο
δοχείς, προκαλώντας αν α λ γη σία, ενώ δρουν ανταγωνιστι
κά στους μ υποδοχείς με αποτέλεσμα να προκαλούν την 
εμφάνιση του συνδρόμου στέρησης σε ασθενείς που 1iδη 
λαμβάνουν αγωνιστές τύπου μορφίνης. Υ στερούν σε αναλ
γητικ1i ικανότητα συγκριτικά με τους αγωνιστές αλλά προ
σφέρουν ασφαλέστερη αναπνευστικ1i λειτουργία και 
μικρότερο βαθμό φυσικής εξάρτησης. Το μεγάλο τους μει
ονέκτημα είναι οι ψυχομιμητικές παρενέργειες που 
παρουσιάζουν, λόγω της σύνδεσής τους με του; σ υποδο
χείς, και η ένταση των οποίων είναι δοσοεξαρτcόμενη. 
Χαρακτηριστικά σκευάσματα αγωνιστc!Jν-ανταγωνιστc6ν 
είναι η πενταζοκίνη, η ναλμπουφίνη. η βουτορφανόί.η. 
Κύριος αντιπρόσωπος των μερικcόν α'(ωνιστc6ν είναι η 

μπουπρενορφίνη που προσφέρει ικανο:τοιητικ1i αναλ'(ησία 
με πολύ μικρή πιθανότητα αναπνευστικ1i; ι.αταστολ1iς και 
ψυχομιμητικών διαταραχών. Υπάρχουν όμως μεγάλε; 
πιθανότητες να δράσει ανταγωνιστικά προς τους αγωνι
στές του τύπου μορφίνης καθώς και προς την δική του 
δράση, όπως επίσης να εμφανίσει οριακ1i δοσολογία. 

Γενικά οι αγωνιστές-ανταγωνιστές και οι μερικοί αγωνι
στές έχουν περιορισμένη χρήση στους καρκινοπαθείς διότι 
λόγω των φαρμακολογικών ιδιοτ1Ίτων τους δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί παράγοντες στους αγω
νιστές, δεν προσφέρουν αναλγησία ανάλογη με την δοσο
λογία τους και υπάρχει το πρόβλημα της εμφάνιση; ψυχο
μιμητικών διαταραχών. Συν1iθως χορηγούνται πριν τους 
αγωνιστές σε μέτριο προς σοβαρό πόνο1Ό 

Ο διαχωρισμός των αγωνιστcίJν σε 1iπια και ισχυρά οπιο
ειδή είναι περισσότερο λειτουργικός για την καλύτερη 
διευθέτηση της αναλγητικ1iς κλίμακας11• Ίσως πιο αντικει
μενική εξ1iγηση είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα από 
τα λεγόμενα ήπια οπιοειδή ενώ ανακουφίζουν, είτε μόνα 
τους είτε σε συνδυασμό με aντιφλεγμονώδη ή με βοηθητι
κά φάρμακα τον μέτριο προς ισχυρό πόνο, η αναγκαία 
αύξηση της δοσολογίας τους για την αντιμετώπιση του 
ισχυρού και aνυπόφορου πc5νου αυξάνει σημαντικά τις 
πιθανότητες εμφάνισης παρενερ'(Ειών. οι οποίες οφε(λυ-
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νται τόσο στην αύξηση της συγκέντρωσης των μεταβολιτών 
τους αλλά και στην υπερδοσολογία των συνδυαζομένων 
σκευασμάτων που συνήθως είναι aντιφλεγμονώδη. 

Ως πρότυπο των ηπίων απιοειδών έχει χαρακτηρισθεί 
από την Π.Ο.Υ. η κωδείνη. Στην ίδια κατηγορία κατατάσ
σονται το προποξυφαίνιο και η οξυκοδόνη, καθώς επίσης 
η υδροκοδόνη, η διυδροκωδεlνη και η μεπεριδίνη. Συνηθέ
στερη επιλογή στη δεύτερη βαθμίδα της αναλγητικής κλί
μακας είναι τα συνδυασμένα σκευάσματα κωδείνης, παρα
κεταμόλης και οξυκοδόνης με ασπιρίνη ή παρακεταμόλη. 

Η επιδείνωση της νόσου και η αύξηση του πόνου οδηγούν 
στην επιλογ1i των ισχυρών ναρκωτικών με κύριο εκπρόσω
πο την μορφίνη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης η 
μεθαδόνη, η ηρωίνη, η υδρομορφόνη, η λεβορφανόλη. Η 

οξυκοδόνη και η μεπεριδίνη μπορεί να θεωρηθούν ισχυρά 
ωτιοειδ1i αλλά σε μεγάλη δοσολογία συγκριτικά με τα 
άλλα σκευάσματα. 

Τα aπιοειδή δεν έχουν οριακ1i δόση, έτσι στην περίπτωση 
αναγκαίας αύξησης της δοσολογίας αντί να aυξάνουμε το 
συνδυασμένο σκεύασμα είναι προτιμότερο να χορηγούμε 
επιπρόσθετα το οπιοειδές στην αμιγ1i μορφή του, π.χ. σε 
περίπτωση αγωγ1iς με συνδυασμένο σκεύασμα κωδείνης
παρακεταμόλης μπορεί να χορηγ1iσουμε συμπληρωματικά 
zαθαρ1i κωδείνη αντί να φθάσουμε σε τοξικά επίπεδα 

:ταραzεταμόλης. 
Ανεπιθύμητε; ενέργειες των απιοειδών μπορεί να προέλ

θοι•ν από': 
l. Το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου το είδος και η 

ένταση της παρενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες 
χορ1iΊησ1iς του. Σε ισχυρό πόνο η αναλγητική δράση τους 
συνοδεύεται από επιθυμητή ηρεμία και ευφορία, παρότι 
τις πρώτες μέρες τιτλοποίησης της δοσολογίας μπορεί να 
παρουσιασθούν έως μέτριου βαθμού συμπτώματα υπερδο
σολογίας προς τα οποία ο οργανισμός αναπτύσει ανθεκτι
κότητα. Σε περίπτωση, όμως επίμονης κατατονίας είναι 
αναγκαία η μείωση της δοσολογίας ή η χορήγηση αμφετα
μινών ή μικρών δόσεων ναλοξόνης αν η μείωση της δοσο
λογίας επηρεάσει το αναλγητικό αποτέλεσμα. Αντίθετα σε 
περίπτωση υπερδοσολογίας 1l άκαιρης, aπρόσεκτης ή και 
ακατάλληλης χορ1iγησης οπιοειδούς το αποτέλεσμα μπο
ρεί να είναι δυσφορία, aποπροσανατολισμός, απάθεια, 
σύ'(χυση, αθετωσικές κιν1iσεις και παραλήρημα. Αναστρο
φ1i των παρενεργειών επιτυγχάνεται με την χορήγηση 
ναλοξόνης. Γενικά η εμφάνιση ή επιμον1i των παρενεργει
ών υποδεικνύει την πιθαν1i ανάγκη αλλαγής του σκευά
σματος. 

2. Το αναπνευστικό σύστημα. Η πιο επικίνδυνη παρενέρ
γεια των απιοειδών είναι η αναπνευστικ1i καταστολή. 
Είναι, όμως, δυνητική παρενέργεια, δηλαδή συνήθως συμ
βαίνει σε περιπτώσεις χορήγησης ικανής δόσης aπιοει
δούς σε άτομα που δεν έχουν κάνει χρήση aπιοειδών ή σε 
απότομη αύξηση της δοσολογίας. Αντίθετα σε χρόνιους 



72 

χρήστες ή σε περι.ιιτώσεις βαθμιαίας αύξησης της δοσολο
γίας η ιδιότητα ανοχ1iς που έχουν τα απιοειδή λειτουργεί 
προστατευτικά. Επί πλέον ο καρκινικός πόνος εμποδίζει 
την εμφάνιση της1Ό Με την επίδραση των aπιοειδών στην 
αναπνευστική λειτουργία εξηγείται και το φαινόμενο της 
επιδείνωσης του πόνου σε περιπτώσεις συνύπαρξης εγκε
φαλικών μεταστάσεων, διότι η απορρέουσα αύξηση του 
P C02 προκαλεί αύξηση της εγκεφαλικής αιμάτωσης και 
αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Στους καρκινοπαθείς 
ανεπιθύμητη είναι και η κατασταλτική δράση των aπιοει
δών στο κέντρο του βήχα στον προμ1iκη. 

3. Το γαστρεντερικό, με ναυτία εμετό και δυσκοιλιότητα. 
Συνήθως σε συστηματικ1i χορ1iγηση aπιοειδών η ναυτία 
και ο έμετος είναι παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η 

εμφάνιση και η διάρκειά τους εξαρτάται από την δοσολο
γία, την οδό χορήγησης, το είδος του aπιοειδούς αλλά και 
τη δεκτικότητα του αρρώστου. Αντιμετωπίζονται συμπτω
ματικά Ίl σε περίπτωση επιμονΊiς με αλλαγ1i του aπιοει
δούς. Αντίθετα η δυσκοιλιότητα είναι η συνηθέστερη, 
μονιμότερη και δύσκολα αντιμετωπιζόμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια. Πρέπει να θεωρείται δεδομένη και να προλαμ
βάνεται. Τα aπιοειδή δρουν σε όλη την γαστρεντερική 
άλυσο μειώνοντας τις εκκρίσεις και την περισταλτικότητα. 

4. Το ουροποιητικό, με κατακράτηση των ούρων πιθανόν 
άμεσα λόγω αύξησης του τόνου των λείων μυικών ινών και 
των σφιγκτήρων και έμμεσα σαν αποτέλεσμα κεντρικής 
δράσης και αύξησης των επιπέδων της αντιδιουρητικής 
ορμόνης. 

5. Το καρδιαγγειακό, με ορθοστατική υπόταση, ιδιαίτερα 
σε υποογκαιμικούς ασθενείς Ίl σε περιπτώσεις που συν
δυάζονται με α-αδρενεργικούς αποκλειστές, και βραδυαρ
ρυθμία με εξαίρεση την μεπεριδίνη που φαίνεται να έχει 
αντιχολινεργικές ιδιότητες και προκαλεί ταχυκαρδία. 
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δοσοεξαρτώμενες 
και για την εμφάνισή τους ενοχοποιούνται η κατασταλτικ1i 
δράση των απιοειδών στο αγγειοκινητικό κέντρο και η 
απελευθέρωση ισταμίνης. 

Α. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

1. Μορφίνη και παράγωγά της 

α. Μορφίνη 
Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ισχυρό aπιοειδές είναι η 

μορφίνη, διότι είναι το πιο παλιό, γνωστό, οικονομικό και 
ευκολόχρηστο οπιοειδές1Ό Μάλιστα την τελευταία δεκαε
τία θεωρείται το φάρμακο επιλογής με την μορφή των 
σκευασμάτων βραδείας αποδέσμευσης17• 

Είναι το πρότυπο αναλγητικό σκεύασμα προς το οποίο 
συγκρίνεται κάθε ουσία που θα χαρακτηρισθεί ως αναλγη
τικό. Είναι αποτελεσματικ1i στον οξύ και χρόνιο πόνο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Χορηγείται από όλες τις οδούς και per os η βιοδιαθεσιμό
τητά της είναι 35-75%. 

Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι η δράση της μορφίνης 
οφείλεται στον μεταβολίτη της, μορφίνη-6-γλυκουρονιδά
ση, που συνδέεται με τους υποδοχείς και ανιχνεύεται τόσο 
στο πλάσμα όσο και στο ΕΝΥ των αρρώστων. Ο μεταβολί
τη; αυτός αθροίζεται και έχει τοξικές ιδιότητες ιδία σε 
αρρώστους με νεφρική δυσλειτουργία. Οι μέχρι σήμερα 
έρευνες ως προς την τοξικότητα της μορφίνης είναι ανε
παρκείς για να τεκμηριώσουν περιορισμούς στη χρήση 
της11• Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί η μορφίνη να μην 
είναι αποδεκτή και αποτελεσματική σε όλους τους αρρώ
στους, οπότε χρειάζεται αντικατάστασή της με άλλο 
καταλληλότερο οπιοειδές. 

Τα βραδείας αποδέσμευσης σκευάσματα της μορφίνης 
έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά για την ανακούφιση του 
συνεχούς σταθερού πόνου. Χορηγούνται ανά 8ωρο ή 
12ωρο στην πρέπουσα δόση ενισχυόμενα με παρεντερική 
χορήγηση αναλόγου δόσης μορφίνης αν χρειασθεί. 

β. Ηρωίνη 
Είναι ημισυνθετικό λιποφιλικό οπιοειδές που όταν χορη

γηθεί μεταβολίζεται σε μορφίνη1". Θεωρείται ισχυρότερο, 
ταχύτερης αλλά και μικρότερης διάρκειας δράσης σκεύα
σμα συγκρινόμενο με την μορφίνη κατά την παρεντερική 
χορήγηση ενώ κατά την per os είναι ισοδύναμο. Κλινικά η 
υπεροχή της ηρωίνης έναντι της μορφίνης αμφισβητείται, 
ενώ η σύνδεση του σκευάσματος με τον εθισμό περιορίζει 
την ευρύτερη χρήση του. 

γ. Υδρομορφόνη 
Παράγωγο της μορφίνης, ισχυρότερο σε αποτελεσματικό

τητα και περισσότερο υδροφιλικό1". Έχει γρηγορότερη 
έναρξη δράσης από την μορφίνη και οι φαρμακοκινητικές 
του ιδιότητες πλησιάζουν αυτές της ηρωίνης, με αποτέλε
σμα να είναι το συνηθέστερο σκεύασμα ιδιαίτερα για υπο
δόρια συνεχή χορ1iγηση με βιοδιαθεσιμότητα περίπου στο 
80% της ενδοφλεβίου. Επίσης η βραχεία διάρκεια δράσης 
του διευκολύνει την τιτλοποίηση του aπιοειδούς και την 
επιλογή του σε βεβαρυμένους ασθενείς. 

δ. Λεβορφανόλη 
Συνθετικό aπιοειδές, ισχυρότερο της μορφίνης, ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό κατά την per os χορήγησή του20• Κλινικά 
είναι δεύτερης επιλογής aπιοειδές λόγω της μεγάλης διάρ
κειας δράσης του και της μεγάλης προσοχής που χρειάζε
ται κατά την χρήση του διότι αθροίζεται, με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Θεωρείται ότι δρα 
μέσω των δ υποδοχέων. 

ε. Κωδεtvη 
Είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο aπιοειδές στην 
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ανακούφιση του ήπιου προς μέτριο πόνο και το πρότυπο 
της κατηγορίας των ηπίων απιοειδών". Συνήθως χορηγεί
ται συνδυαζόμενο με ασπιρίνη ή παρακεταμόλη, αλλά σε 
δοσολογία μεγαλύτερη των 200 mg παρουσιάζει έντονες 
και πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες που περιορίζουν την 
χρήση του σε εντονότερο πόνο. Όπως και η ηρωίνη είναι 
προφάρμακο με πολλούς μεταβολίτες ένας από τους οποί
ους είναι η μορφίνη. 

στ. Οξυκοδόνη 
Είναι συνθετικό παράγωγο της μορφίνης, ισχυρότερο της 

κωδε"lνηξ'. Είναι αποτελεσματικό στον μέτριο πόνο όπως 
και η κωδε"lνη, μπορεί όμως να χορηγηθεί σε υψηλότερες 
δόσεις χωρίς την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Σύμ
φωνα με στατιστικές της Π. Ο. Υ. συστήνεται στην 11 και ΠΙ 
βαθμίδα του πόνου. 

2. Μεπεριδίνη 

Είναι συνθετικό aπιοειδές με αντιχολινεργικές ιδιότητες. 
Είναι περισσότερο λιποφιλικό από την μορφίνη με ταχύτε
ρη έναρξη και μικρότερη διάρκεια δράσης'=. Per os έχει 
βιοδιαθεσιμότητα 40-60%. 

Η χορήγηση μεπεριδίνης στην ανακούφιση του χρόνιου 
πόνου είναι περιορισμένη και για σύντομο χρονικό δια
στημα, αν τελικά επιλεγεί, διότι ο μεταβολίτη; της νορμε
περιδίνη αθροιζόμενος προκαλεί νευροτοξικότητα με την 
μορφή μυοκλονιών, τρόμου και ρίγους ιδία σε περι:πώσει; 
ηπατικής και νεφρικής δυσλειτουργίας, που δεν αναστρέ
φονται με την χορήγηση ναλοξόνης. Δοσολογία με'(αλύτε
ρη των 250 mg/ημέρα μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητε; 
ενέργειες στο 50-90% των ασθενών. Επίσης είναι το aπιο
ειδές που αντενδείκνυται σε χρήστες αναστολέων της 
μονοαμινοξειδάσης. 

3. Μεθαδόνη και παράγωγά της 

α. Προποξυφαίνιο 
Από τα πιο εύχρηστα απιοειδή στην ανακούφιση του 

ήπιου προς μέτριο πόνο. Έχει μικρότερη ισχύ από την 
κωδείνη, συνδυάζεται με ασπρίνη και παρακεταμόλη23• 
Μεταβολίζεται σε νορ-ελιπροποξυφαίνιο η άθροιση του 
οποίου μπορεί να προκαλέσει καταστολή του αναπνευστι
κού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι παρενέργειές 
του aντιστρέφονται με ναλοξόνη. 

β. Μεθαδόνη 
Είναι συνθετικό aπιοειδές, ισοδύναμο της μορφίνης με 

βιοδιαθεσιμότητα μεγαλύτερη των 85% σε peros λήψη. 
Παρουσιάζει αθροιστικές ιδιότητες ακόμη και κατά τις 
πρώτες επαναληπτικές δόσεις, με αποτέλεσμα την περιορι
σμένη και προσεκτική χορήγησή του παρά την ικανοποιη
τική και μεγάλης διάρκειας αναλγησία που προσφέρει24. 
Μεγάλη καταστολή, σύγχυση και θάνατος έχουν αναφερ-
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θεί μετά από επανειλημένη χορήγησή της. Αντίθετα σε prn 
χορήγηση θεωρείται το αποτελεσματικότερο aπιοειδές. 
Θεωρείται δεύτερης επιλογής aπιοειδές στην ανακούφιση 
του καρκινικού πόνου και χρησιμοποιείται κυρίως σε προ
γράμματα απεθισμού. 

4. Φεντανύλη 

Είναι ημισυνθετικό, εξαιρετικά λιποφιλικό aπιοειδές με 
μεγάλη συγγένεια προς του μ υποδοχείς2Ό Εύχρηστο στον 
περιεγχειρητικό πόνο μέσω όλων των οδών. Σημαντικά 
μεγαλύτερης ισχύος αλλά και μικρότερης διάρκειας δρά
σης από τη μορφίνη. Πρόσφατα με τη νέα μορφή επιθεμά
των και την διαδερμική οδό χορήγησής του αποδεικνύεται 
αποτελεσματικό ως βραδείας αποδέσμευσης σκεύασμα 
στον καρκινικό πόνο. Μεταβολίζεται σε ανενεργούς μετα
βολίτες και αποβάλλεται από τα νεφρά. 

Β. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

1. Πενταζοκίνη 

Συνδέεται με τους κ και σ υποδοχείς αγωνιστικά ενώ 
ανταγωνίζεται τους μ. Σε αντίθεση με τους αγωνιστές 
αι•ξάνει την αρτηριακ1i πίεση μέσω της αυξημένης έκκρι
ση; κατεχολαμινών :του προκαλεί"'. Κλινικά ως αναλγητι
κό δεν θεωρείται ισχυρότερο της aσπιρίνης και δεν είναι 
χρ1jσιμο στον πόνο των καρκινοπαθών. Αντεδείκνυται 
κι•ρίω; στου; καρδιοπαθείς, προκαλεί ψυχομιμητικές δια
ταραχές και δυσφορία, καθώς επίσης και άσηπτες νεκρώ
σεις χορηγούμενο παρεντερικά. 

2. Ναλμπουφίνη 

Θεωρείται ισοδύναμο της μορφίνης αλλά κλινικά φαίνε
ται να έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα27• Είναι αποτε
λεσματικό περισσότερο παρεντερικά, χρησιμοποιείται 
στον μετεγχειρητικό πόνο και περιορισμένα στον καρκινι
κό, πριν δοθούν αγωνιστές. Γενικά δεν είναι σύνηθες στην 
ανακούφιση του καρκινοπαθούς. 

3. Βουτορφανόλη 

Είναι στερεοχημικά παρόμοιο με την ναλοξόνη, ισχυρό
τερο από την μορφίνη, με λιγότερες παρενέργειες από την 
ναλμπουφίνη και πενταζοκίνη. Είναι αποτελεσματικότερο 
στην παρεντερική χρήση του, γι' αυτό συνηθίζεται στον 
μετεγχειρητικό πόνο και λιγότερο στον χρόνιο. Προκαλεί, 
όπως και οι άλλοι αγωνιστές-ανταγωνιστές σύνδρομο στέ
ρησης σε ασθενείς που έχουν λάβει αγωνιστές. 
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Γ. MEPIKOI ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

1. Βουπρενορψίνη 
Είναι αγιιJνισηjς των μ1 υ:;το-ωτοδοχέων των κ και δ". Η 

βιοδιαθεσιμ6τητά του per os είναι μιχι_ηj, :;τερίJΊου 16% 

απορροφούμενο βραδt'ω;. είναι ιiμως πολ\1 αποτελεσματι
ι:ό λόγω τη; μεγάλη; σι,γγένειά; του :;τρο; τοι} μ ι•:;τοδο
χεί;. Έχει με'(άλη διάρι:εια δράση; :;τιθανι5ν διι5τι α:;τοδε
σμεύεται βραδέως απ6 του; υποδοχείc. Ανταyιονίtπαι 
δύσχολα ι:αι απαιτοιlνται μεγ6λε; ποσι5τηπ; ναλο$6νης. 
Σαν ο:;τιοειδι'; έχει τι; μοναδικέ; ιδι6τητες να μην εμφανί
ζει σι1νδρομο στc'ρησης ι:ατά την α:;τ<iτομη διυχο7ηj τοι•. να 
χρησιμωωιείτω εναλλαι:τικά με αγωνιστές παρ6τι Αεω
ρείται μεριχ6; ανταγωνισηjς χnι μάλιστυ μειrι'η•ει την υ;το
τελεσματιχότητα τη; μορφίνη;. να έχει οριαι:ιj δρ(ωη χαι 
να ανταγωνίζεται. σπciνια. την δράση τηc. Χρησιμο:;τοιεί
ται σε υπογλcίJσσια δισκία χαι ;ταρεντεριχr�. είναι χριjσιμο 
στον α7tεθισμ6 ι:ω λιγc5τερο στον ;τόνο του χαρι:ινο;τα
θούς. 

Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

1. Ναλοξ<ίνη 
Ανταγωνίζεται 6λα τα οπιοειδιj δι6τι έχει μεγαλύπρη 

συγγένεια με του; υJΊοδοχεί;"Ό Δεν ανταγωνίζεται του; 
σJΊασμού; τη; μεJΊεριδίνη; ι:αι τι; Jtαρενέργειες της βου
πρενορφίνη;. Είναι το αντίδοτο των ο:;τιοειδc!Jν σε δοσολο
γία 0.4-2mg ανά 3-5 min 1j σε συνεχ1j στάγδην έγχυση λ6γω 

της πολύ βραχείας διάρχειας δρciση; τη;. 

ΕΙΙΙΛΟΓΗ ΟΠΙΟΕΙΔΟΥΣ 

Εχτ6; cα6 την φαρμαχοχινητιχ1j χαι φαομrαοc'\ι•ναμιχ1j 
παράμετρο στην εJΊιλογΙj τοιι χατάλlψ.οιι ο;τιοειδοι'c ύί).α 
κριηjοια είναι. 

Ο χρόνο; ημίσεια; ζυηjς του σχπc�σματο;. Στα :;τερισσό
τερα ο:;τιοειδ1j ο χρ6νο; αυτός είναι Jtερί:;του 4-5 ώρες Ίtα 
να εJΊιτευχθούν σταθερά επί:;τεδα στο Jtλιίσμα. Γι' αι•τ6 για 
σκευάσματα με μεγαλύτερο χρ6νο υ:;τιίρχει κίνδυνος 
άθροιση; ι:αι τοi:Ξιχ6τητας ι:ατci το διιίστημα αναζ1jτησης 
της σωση]; δοσολογίας. Ο λό'(ος αυτός κ6νει την μεθαδό
νη φάρμαχο δει>ποη; επιλογ1jς ι:αι ίσως σε prn, ενιό C\εν 
έχοι1ν σημειωθεί :;τροβλι]ματα τοξικι1τητα; με την 

λεβορφανι1λη ;ταρά τον επίσης μεγciλο χρι5νο δρrωης ημί
σεια; ζCJnj; τη;. Γεν ι ι:ci πι σι:ευάσμrσα μr μεγάλο χρόνο 
είναι :;τροτιμιiτερο να αποφειlγοντω σε ηλικιωμένου;. σε 
αρρcδστου; με εγκεφαλο;τciθεια 1j έι:πτωση βασικcίJν λει
τουργιιδν. Τα C\ισι:ία βραδείας αποΜσμευση; καΟc!Jς και η 
νέα μέθοδο; διαδερμιχ1jς χορ1jγησης φεντανύλης'- χQειά
ζονται 1-2 ημέρες για να τιτλο;τοιηθεί η δοσολιηία τους. 
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Γι· αυτό σε περιπτcδσεις Jtoυ χρειάζεται γρήγορη τιτλοJΊοί
ηση είναι ;τροτιμ6τερο να ξεχινciμε με σκευciσματα μιχρού 
χρ6νοιι χαι χατ6:;τιν να μεταπίπτουμε σε αυτά με μεγαλύτε
ρο χρ6νο. τα οποία σαφώς έχουν καλύτερο δοσολογιχ6 
σχ1jμα. 

Η αναλγητικ1j διάρκεια της διSσης του σκευάσματος είναι 
σημαντιχ6ς παρci'(ων στην επιλο'(Ίl του. Τα περισσ6τερα 
είναι δραστικ6 για 3-4 cδρες, η �ραδείας αJΊοδέσμευσης 
μορφ1j τη; μορφίνης '(ιί!. 12 c()ρες χαι η διαδερμιχ1j φεντα
νύλη 4:-\-72 :;τερί;του c!Jρε;. βιίσει 6μως :;τεριορισμένων 
μελετcόν ι:αι εμ;τειρία;. 

Η ένταση του :;τιiνοι� διευχολύνει την επιλογ1j μας. Ένας 
μ<'τριο; ;τρο; ισχυρό σταθερ6; Jtόνος μJΊορεί να ανακουφι
σΟεί με μεγrιλί•πρη; διc'ιρι:ειας δράσης σκευciσματα, ενώ 
ο οi:Ξύ; ανιι:;τιiφορο; χρειιίζεται γρ1jγορη αύξηση της δοσο
;,cηία; ( αιi$ηση διSση; σε συχν6τερα χρονιχά C\ιασηjματα). 

Η :;ταθοφιισιολογία του π6νου, εJΊίση;, κατευθύνει την 
επιλογ1j του σι:ειιciσματος. Ο σ:;τλαγχνιχ6ς χαι σωματικός 
π6νος απαντούν θεαματικιί στα οπιοειδ1j. Αντίθετα, ο νευ
ρογενΙjς 6χι μ6νο δεν έχει ι:αλ1j αντωτ6κριση αλλά υπάρ
χει ι:ίνδυνο;, αν δεν διαφοροδιαγνωσθεί να γίνει αιτία 
χορ1jγησης μεγάλων δόσεων οπιοειδών. 

Σημαντικ6ς επίσης ;ταρciγων ε;τιλογ1j; είναι οι προηγού
μενες εμπειρίες του αρρώστου. 

Συνοπτικά η επιλογ1j του κατάλληλου οπιοειδούς για per 
os /.1jψη ξεκινά με τη χορ1jγηση ενός συνδυασμένου σχευ
ιίσματο;, του οποίου η δοσολογία αυξάνεται μέχρι τις επι
τρε71τές ποσότητες του μη οJΊιοειδούς παρciγοντα. Ακολού
θως επιλέγεται ένα ισχυρ6τερο οπιοειδές, με την κατciλλη
λη αναγωγ1j στην δοσολογία. Για τοι•ς ηλικιωμένου; 1j 
χαι:1jς γενιχ1j; χατάστασης αρρcδστους :;τροτιμciται ένα 
σχειlασμα με μιχριi χρ6νο ημίσεια; ζω1jς, 6πως η μορφίνη, 
η ι•ι')(_JομορψSνη χω η οξι•χοδιSνη 1j σε περίJΊτωση aστα
θούς νεφριχ1jς /.ειτοιιργία; υJΊολογίζεται η δραση του 
μπrι.βοί.ίτοι• χω χορηγείται χά;τοιο ισοδύναμο μορφίνης. 
Γι υ. νε6τερα ιίτομα 1j χαί.1jς Ό'ενι κιj; χατάστασης η επιλογ1j 
είναι πχο/.6τερη. Σημαντιχοί ;ταρciγοντες είναι η εμπει
ρία των αρρc()στων. η αν(ιγχη ταχεία; τιτλοJΊοίησης της 
δοσολογίας χαι η ένταση τοι' π6νου. 

υμως η επιτυχ1jς αναι:ούφιση του ι:αρι:ινιχού πόνου δεν 
εξαρτciται τ6σο απ6 την επιλογ1j του οπιοειδούς 6σο από 
την επιδεξιcSτητα στη χρ1jση του. Σε γενιχέ; γραμμές βασί
ζεται: 

1. Χρησιμοποίηση της ι:αταλλψ.ου οδού. 
Η οδιS; ;τοιι σιιν1jθως Jtροτιμάται είναι η per os δι6τι είναι 

εύκολη, ασφα/.1jς και οικονομιχ1j". Σε περιπτώσεις δυσα
νεξίας προς το σκεύασμα και δυσκολίας στην λψμη του 
χρησιμοποιούνται ciλλες οδοί. 6Jtω; απ6 το ορθό, υπο
γλώσσια 1j διαρρινικιί. Η δοσολογία μέσω αυτών των οδών 
είναι Jtαρόμοια με την per os. Αρκεηj εμπειρία υπάρχει 
σχετικci με τι; τεχνιχέ; συνεχοι>ς έγχυσης με αντλίες 1j 
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δοσοε7ταναλαμf)ανομένη::: χοιηj'(ηση;. Οι πχ νι zέ; ω•π'; 
αφοροι!ν την ενδοφλέ(Ίια. υποδ6ριιι zω ενδορψιχιηί cι 

οδ6. Η τεχνιzιj των f'(χι>σεων !lf την δι•ναη)τητrι zο!_η]γη

ση; ε πι πλέον δ6οη;. τη; ενισχι•τιχιjς ( Γesqιιc ). διευzολιΙ
νουν την τιτλο;τοίηση τη; δοσολογίπ:::. Η ενbορl_)υzιπίυ 

οδ6; προτιμ(ιτω υε ανΟεκτιzοιl; ;τ6νοι•;. ι•;τε l_)f) ολιzιj 
αύξηση τη; δοσολογίιι; zω Of (Ίcιψι(ι::: ·,ιενικιj::: zιιτ6ιηιι.

οη; ιιρριίκπου; διότι χρειcί.ζπcιι εί.ciχιοτη διlση ισιοειc�οι'; 

συγκριτιχcί με τι; ciλλε::: οδοι•;··. 
2. Στην γνι()ση τη; ισzι>ο; χω ιοοiΊι•νιη ιίrι::: Η•Jν ο:τιοειiΊι•')\'. 

ω; προ; το είδος τοι• σκευ(ωμωο; και την oi'Hi zoριj·:ψnj::: 

του. χαι τη; ανιιλγητι zιj; δρπστικ6τηπι::: το ι• οzπ•(ωμcιτο:::. 

Οι ισοδύναμε; δ6σειc των ο:τιοει δciJν ι• ;τ ολοΊ'ίtοντω 

συ'(κριτιzcί με IΟΠΊg μορφίνη; πrιψ.νπgιzcί.'' Η υρzικιj 

δ6ση το ι, ισχυροι> ο:τιοει δοιl;. π οι• Οcι ε πι iΣ;ε ί 7τψ'7τε ι να 
είναι ισοδιlνιιμη με 5-Ι On1g μορφίνη; ενδομυικ(ι αν(ι .:1-ωρο. 
Ε7τίση; η σχέση ενδιψι•ικιj; ;τρο; peΓ os είναι για την μορ
φίνη 1:3 σε οξύ 7τ6νο χω I :6 σε zρ6νιο. Σε ;τερί:ττωση 
cιλλαγιj; ισχυρού οπιοειδοι!; η ((ρχικιj δ6ση τοι• νέοι• σzf l' 

άσματο; πρέπrι νcι κυμαίνπω οτrι 2/3 τη::: ισοδι>νιιμη::: 
δ6ση; του για να 7τροληφΟt·ί ο κίνδι•νο; τη::: rιλί.ηλεπίδριι.
ση; των σχει•ασμάτων''. Η γνc(Jοη τιιJν ιιΗΗ�ι!νωuιη• διiσει•>\' 
είναι απαραίτητη τ6σο κατιί. την cιλλιι·:ιj τοι • σzπ•rίσωιτο::: 
6σο και zατά την αλl.α',ΙJj τη::: oboιl χορι]','ψτη:::. Ι Ι τιτi.ισοί
ηση τη; δοσολιηία; 7τ(_)ι'7τει νrι. είνω τrιμίυ zrιι οι•\'fι.ιj:. 
ιδιαίτερα στον ισzι•ρ6 7τιiνο. {ιΙΙ::: ιiτιJι' oηιιcΊr•Jfirι' rι\'ιι;ιlJΙ'
φιση ιj τrαρατηρηΗοι!ν ανΟεzτιzιiτητυ ;ιιιι CΙ\'r·;τιf!ι'ιιηπ: 
ενέργειες. οπ6π δο%ψ6tπcιι ιί.ί.ί.ο σzFι'rωιιιι .. Οι ι'Ιιiι.τFΙ: 

71:01' Οα χρειαοθοιlν [Ι7τΟ[>fί \'rt rίνο.ι :τοi.ι' ιιε·,ιrΊίε:. CΙ\'rιι1 r'

ρεται χοριj'(ηση ημεριjσιcι; ΙΊοσοi.ο·,ιίrι.::: ι• iΊψΗω ψι c iνη : 

ισοδιlνrιμη; μr 35.000 rηg μορqίνη::: . 
3. Η σι•zν6τητα τιτλοποίηση::: τη::: δοσοi.Ο','ίrι::: ε'Ξυ.ρτcίτrιι 

α;τ6 την ένταση του ;τ6νοι•. Σε ισι.ι•σιS :τιiνο είνιιι :τροτιμιi
τερη η συχνιj ;τcιρr-ντερικιj χοριj','ψίη μέχρι:: ιiTOl' f:ΊΙΠΙ'

χ{:)εί ε:παρκιi; αναzοι>φιση. ενc(J σε μέτριο 7τρο::: σο(Ίr,ιgιi 

;τ6νο είναι 7τροτψιJπρη η αραιιiπρη οταΟεριj ι'Ιοσολογίcι 

rιε ίιΗ•J::: ενδιcί.μεση διiση cιναzοι'φιση::: μέχρι νrι επιτει•zΟεί 

το ε7τιθυμητci α:τοη'λεσμrι.. Ι Ιαρ6δει γ μυ μF την χοριjγηση 
διαλιlματο; μορφίνη;. Σε ανι•πιSψι1ρο πιiνο τιτλοποιοιlμr 
την δοσολογίcι παρεντ;ριzι:ί zαι zιιτι):τιν ανcι•,ιcί:,'οι•!ιf την 

7ταρεντερικιj δοσολογίη σε ρeΓ os. Σε μc'τριο έω; ιηχι'[Jιi 
;τ6νο τιτλο:ποιοιlμε. την δοσολοΊ'ία cιι•'Ξcίνοντιι.::: την ψιf(Jlj
σια οΊ•χνcSτηπι λιjψη; αλλcί χω ;τοσι1τητrι μ6νο ιιr· διιΊ/ηιrι 

μορφίνης. Και στι::: δ(!ο :τεριπτι(ισει; ·,ιιιι την πλιzιj bοσο
λογία υΗροίl.οι •με τι; ημεριjσι ε:: cινιί','Ζf::: zrι.ι ι'ιιορΗrι'ινοι•ιιr 
την συγχέντρωση του ι�ιrιλι'ματο::: ανιί_ .:1-ιιιρο :τιΗΗηυΗι,\
ντας πcίντα να δίνοιψε μιzψ'; ι�ι'iσει::: σε υι •zνrΊ χι1ονιzrί 

διασηjματιι. Ένcι.ς ιΊ.λλο::: τριi;το::: τιτλο;τοίηοη::: ι'ίνrιι οι 
βοηΗητι χι'; παρεντερικέ; Μι π ι;. Δηλcιδιj χορη·,ιε ίτcιι το 
διcίλυμα μορφίνη; σε συγκέντρωση I Οηψ/5ιηl rινcί. 4ωρο 

χαι αν χρειι'ί.ζετω ενδιιίμεσα χορηγείται 7τcιρενπρικά I '3-

l/2 τη; διSσηc μορφίνη;. η λεγ6μFνη ενισχι•τιzιj δ6ση 
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( Γcscιιc close ). ιι()ροίtπαι η ημεριiσια δ6ση. αναγάγεται σε 
pcΓ os κrιι ρι•Ημίtε ται η δοσολογία. Σύμφωνα με την 
flι f\λιο','ραcr ίυ. στην ;τερί7ττωση σκευασμάτων με μεγάλο 
χψiνο ημίιπιιι::: tωιj:::. ι57τω::: η μεΗαδ6νη ιj (Ίραδεία; α7tοδέ
ιψΕΙ•ιη]; διυχία ω; Fνιοzι•τι%ιj Μση μ:τορεί να δοθεί ένα 
σzειlcιιηια με μιzριi zριSνο ημίσειrιc ζωιi; 6πως :προποξυ
qt'νιο ιj ι•δρομορφ6νη. Την τιτλοποίηση τη; δοσολο'(ίας 
ΙlοηΟοι>ν zrι.ι οι Fνιομτιzέ; δ6σει:::. δηλ. η συμπληρωματιχ1i 
ι.οιηi',•ψrη ο:τιοειι�ιη'::: α\'Cί 2h ιj σι•zν6τερα ανάμεσα στα 
τιι.;ιτ(ι χρονιχ(ι διrωτψιωcι χοριjγηση; του σκευάσματος. Η 

Μ ση ω•ηj :του αντι στοιχεί στο 5-15 �{ τη; η μερ1jσιας δοσο
λο·:ίrι.::: cιθροίζπαι zω ι.ωανέμετω σε τrικτά χρονιχά δια
οτψιrιπι μt'χρι νc'rι::: cι.νιίΊ'Χη::: τιτλο;τοίηση;''. 

4. Η εφαρμογιj των κcιτ' απαίτηση ιj pΓΠ ιj ;ιs needccl 
δ6ιπrιJν. Ι Ι rινι'ί.γκη ηjρησηc του ωραρίου είναι α:ποδεκηj 
ε ι•ρύτrιτιι στην cιντι 11 πcί1πιση του χρ6νιοι• καρκινικού 
:τιiνου. "Εχει rι.ρzίσει 6μω; να cψφιο[Ίητείται σε ορισμένες 
7τFρι;τη(ωει:::, 6:τω; στην αν(ιγκη '{ριjγορη; τιτλο:ποίησης 
τοι• οzευr1σμcιτο;, στι:: πε.ριπτι ι'Jοει; διαλείποντο; πc5νου 1j 
6τcι.ν ο (ιρρωστο::: t·ίνcιι υ;τι) Οcρα:τείcι. Σιlμφωνα με την 
f \ι f\i.ι ογψι.cι ίιι το υzψιυ rιυτ6 τη: χοριj·/ηση; μ7τορεί να επι
f\ρω�ι'ηΊ την υ(Ξηυη τη; δοσο/.ο',ιίcι; των ο:τιοειδcίΝ'. 

:'.Το οχψιυ cι.νcι.i:,'ηιrίrι: !Lr· ο:τιοειδιj μ;τορεί να ενισχυθεί 
ιι<' ι.ιί;ωιο rΙnιrJ i.f",'ΙΙονι,·Ιι�ε::: ιj flοηΗητικ6 7ταράyοντα, 
ι.o.llr'JC πίυη::: ;ιι1.1 ιιε ι>;ι<ι•rί.σμυτcι. :τοι• ;τρολαμ[Ίιίνουν Ιl 
ιιηιιιπι•ηί:οι'\' τι:: rινε:τιΗι'μηπ: ενέργειες των οπιοει
•l('Ι\ ::::ι·νηΙΙiυπLJF: r·ίηιι η bι•σ;ιοιί.ιιSτητα, η ναυτία, η 
η·tι·ιιοτι :ι.ιj Ηc)ί.ιιΙοη. :το ι• ε:τι fΊυρι>νοι•ν την '(Ενιzιj κατάστα
ση ΗΙΙ' οgριι'Ιιηοι• ;ιuι cιι•�(ινοι•ν ΤΟ\' :τ6νο του. Η δυσχοι
ί.ιciτητrι είνο.ι υτιιΗr·ριj cινF:τιί!ι >μητη ενέργrιrι. ενcδ η ναυτία 
;ιω ο iμπο: είηιι :τrι.ροδιι.rί. οι•μ:ττι(J!ιcπcι. zcιι σι•νιiθω; 
υι'\'ιΗ�rΊ'οι'\' τι:: υί.ίπ,ι{; τη:: δοσοiπ,ιίcι.; zu.ι ιιντιμετω;τίζο
ντrιι με rιΊ•τιεμετι;ι(ι I Ι Ociiι•><Hl είνω ε:τίοη; :τυροδιχιj χαι 

rινυ%οι•crιο τιzrί δίν()\'Τυι ψι•χο ερr·θιστιzrί. σzευάσματα 
ι17τι•J::: δε�τροcι.μψετ<ιμίνη ιj μFΗι•i.φFνιδ6τη. Η ε7Ίίμονη 
7τιιροι •σία (tνε.πιΗύμητων c·νερ•,ιfιr(Jν εzτι5; τη; δι•σzοιλι6τη
τιιc Fίναι ένδειξη αλλαγιj::: r'ί<�ου; Ο7τL Οfιδσι>; ιj αλλαγιj; 
οδοιl χοριjγησιj; το ι•. 

11. Η φαρμαχοzι νητι zιj τι η• σ χε ι•άσμcιτο; ε7τηρε(ιζεται 
α;τιi την ανε7τrίρκειcι. f\cωικυ'Jν λε ιτο ι•ργιc(Jν (ηπατικιj, 
ηψριχιj :τοι• ;τροδιαθέτοι•ν την cί.θ(Jl1ωη zω αιl�ηση τοξι
zι(Jν rιετcιf\σλιτι(Jν ). α:πι) την ηλικία τοι• αρρcίκηοι• zαι απ6 
rίλλcι. ψcίρ rιπχrι 67τCιJ; ηρψιστι κcί. ΙJΨχcSτρο;τα. αντι(Ίιωτιχά 
zω cιλκο6λη. ;τοι• f7τιι'\εινrίινουν. τι; ανε:τιθι >μητε; ενέργfι
f::: τι •J\' οπιοει (\c(nι ''. 

7. Ο ο:τοιΙδαιιJπρο: ;ταρ<iγοντα; για την σωστιj αντιμετci)
:τιση τοι• zηρzινιzοιl ;τι)νοι• ε.ίνπι η γνrίJοη τη; :πραyματιχ6-
τητrι;. Τα ο;τιοειδιj είνω (ιρρηzτα συνδεδεμένα με τον 

zcιρχίνο. Ο μι>Ηο; το ι•:: τ6σο στον κ6σμο που ασχολείται με 
τcι Οέμιπcι ι•γείrι::: ιiοο χω στον εzτιi; ΤΟΙΙ θέματος αυτού 
σημαίνει ε;τιδcίνωση τη::: νι1σου. σιlντομο θ6νατο, εθισμ6, 
;τροβλψιατυ ίσω; zειρι5πρrι και α:π6 την ίδια την ν6σο, χαι 
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η φοβία αυτή είναι ο ισχυρότερος ανασταλτικός παράγο-
,. "' " J(i ντας στην ανακουφιση του καρκινικου πονου . 

Εθισμός είναι το φαινόμενο της διαταραχής της ψυχολο
γίας και συμπεριφοράς του ατόμου, που εκδηλώνεται με 
την έντονη αναζήτηση του σκευάσματος και την επιθυμία 
χρήσης του17• Δεν είναι φαρμακολογική ιδιότητα της 
ουσίας, η εμφάνισή του προϋποθέτει την συνύπαρξη 
άλλων γενικότερων προβλημάτων και βάσει επιδημιολογι
κών μελετών η ιατρογενής πυροδότησή του είναι σπάνια. 
Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε φαρμακολογική ιδιότη
τα των απιοειδών, δεν πρέπει να συγχέεται με ιδιότητες 
των απιοειδών όπως φυσική εξάρτηση ή ανάπτυξη ανεκτι
κότητας. 

Η φυσικ1Ί εξάρτηση είναι η φαρμακολογική ιδιότητα των 
απιοειδών που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση βίαιων 
και επώδυνων σωματικών συμπτωμάτων λόγω διακωηΊς 
της χρήσης του aπιοειδούς ή χορήγησης ανταγωνιστικής 
ουσίας1Ό Παρ' ότι ενοχοποιούν την μακροχρόνια χρήση 
απιοειδών και τις μεγάλες ποσότητες, είναι αδιευκρίνιστα 
τόσο η δόση όσο και ο χρόνος χρήσης για την εμφάνιση 
της φυσικής εξάρτησης. Κλινικά έχει παρατηρηθεί ότι συμ
βαίνει πιο συχνά σε επανειλημένες δόσεις σε σύντομα 
χρονικά διαστήματα. Κατά την αγωγή με απιοειδή είναι 
δύσκολο να εμφανισθεί φυσική εξάρτηση αν δεν δοθούν 
αγωνιστές ή αγωνιστές-ανταγωνιστές. Ακόμη και σε 
μακροχρόνια χρήση του η εμφάνιση ατύπων συμπτωμάτων, 
κοιλιακά άλγη-εφιδρώσεις, πρέπει να διαφοροδιαγιγνώ
σκονται από την εξέλιξη της νόσου. 

Η ανεκτικότητα είναι ένα δυσνόητο και σύνθετο φαινό
μενο που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη αύξησης της 
δοσολογίας για να διατηρηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμά 
της1Ό Η ανεκτικότητα στην μακροχρόνια χρ1iση των απιοει
δών αυξάνει ευεργετικά κυρίως προς τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες, όπως στην αναπνευστική καταστολή όπου μειώ
νεται η πιθανότητά της με την διάρκεια της αγωγ1iς, και 
έτσι το φαινόμενο αυτό διευκολύνει την ασφαλή βαθμιαία 
αύξηση της δοσολογίας. Αντίθετα η ανεκτικότητα προς το 
αναλγητικό αποτέλεσμα μπορεί να μείνει σταθερ1i για 
αρκετό χρονικό διάστημα'", ώστε κάθε επίταση ή αλλαγή 
του πόνου να θεωρείται αρχικά σαν ειδοποίηση για επανέ
λεγχο του αρρώστου και κατά δεύτερο λόγο για αύξηση 
της δοσολογίας. 

8. Πρόβλημα στην αγωγή με τα απιοειδή είναι και η 
υπερδοσολογία που μπορεί να συμβεί σε μονομερή εκτίμη
ση του πόνου και όχι της γενικής κατάστασης του αρρώ
στου ή σε περιπτώσεις συνέργειας με άλλα σκευάσματα ή 
διαταραχής φυσικών λειτουργιών. Η έντονη καταστολ1l, η 
βραδύπνοια και η εφίδρωση είναι τα ειδοποιά στοιχεία 
για τη μείωση της δοσολογίας ή αλλαγή του αναλγητικού 
σχήματος. 

Η αγωγή με τα απιοειδή δεν είναι εύκολο να καθορισθεί 

ή και να διατηρείται σε σταθερά πλαίσια. Χρειάζεται 
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συνεχής επίβλεψη, εργαστηριακός έλεγχος και επανεκτί
μηση των αρρώστων με στόχο την ανακούφισ1i τους, γνω
ρίζοντας ότι ο πόνος είναι το κυριότερο αντίδοτο του καρ
κινοπαθούς στα απιοειδή (Πίν. 3). 

ΒΟΗΘΗΤΙI(Α ΣΚΕΥΆΣΜΑΤΑ 

Ως βοηθητικό αναλγητικό σκεύασμα χαρακτηρίζεται το 
φάρμακο που δεν έχει κύρια αναλγητική ένδειξη αλλά 
μόνο του ή συνδυαζόμενο με άλλα μπορεί να προσφέρει 
ικανοποιητικ1i ανακούφιση σε ορισμένες περιπτώσεις. 

1 .  τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Αρχικά πιστεύονταν το 
ότι η ανακουφιστικ11 τους δράση στον χρόνιο πόνο οφείλε
το στην κύρια aντικαταθλιπτική δράση τους αλλά μετά την 
ανακάλυψη της σχέσης τους με τον ανασταλτικό σεροτονι
νεργικό μηχανισμό ενισχύθηκε η υπόθεση της άμεσης 
αναλγητικής δράσης τους'1• Ενδείκνυνται σαν αναλγητικά 
σε χρόνιο πόνο καλοήθους αιτιολογίας, όπως νευροπάθει
ες, ημικρανίες, μυοσκελετικούς, ψυχογενή. Στον καρκινο
παθή συνδυάζονται με τα αναλγητικά για την ανακούφιση 
του νευρογενούς πόνου, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό 
την συνεχή δυσαισθησία, όπως σε περιπτώσεις πλεξοπα
θειών από διήθηση ή πίεση ή επιπλοκή θεραπείας, καθώς 
και σε αρρώστους που παρουσιάζουν κατάθλιψη ή αυπνία. 
Χρησιμοποιούνται τόσο οι τεταρτογενείς αμίνες 
( amitriptiline, doxepine, imipremine) που θεωρείται ότι 
έχουν και αναλγητική δράση μέσω του ανασταλτικού 
σεροτονινεργικού μηχανισμού, καθώς και οι δευτεροτα
γείς α μίνες ( desipramine, nortriptiline) που είναι καλύτερα 
ανεκτές. Οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης αυξάνουν 
τις ανασταλτικές αμίνες, αλλά οι υπερτασικές κρίσεις που 
προξενεί ο συνδυασμός τους με τυραμίνη και μεπεριδίνη 
περιορίζει την χρήση τους. Η δοσολογία τους αρχίζει με 
μικρές δόσεις που εξατομικεύονται ανάλογα με την κατά
σταση του αρρώστου και τα φάρμακα που συνδυάζονται. 
Ανεπιθύμητες ενέργειές τους είναι η καταστολή, υπόταση 
και αντιχολινεργικά φαινόμενα, συνηθέστερα στα τεταρ
τοταγή σκευάσματα. 

2. τα aντισπασμωδικά. Είναι σχεδόν αναγκαία στην ανα
κούφιση του νευρογενούς πόνου με παροξυσμικά επεισό
δια42. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι αδιευκρίνιστος. 
Πιθανολογείται ότι λόγω της κύριας δράσης τους επιδρούν 
στην νευρική υπερδιεγερσιμότητα ή την διάχυση τυχόν 
ανωμάλου νευρικής διέγερσης, καθώς επίσης ότι κατα
στέλλουν, όπως στις επιληπτικές κρίσεις, την υποκείμενη 
αιτία. Η φαινυτο'tνη ήταν το πρώτο σκεύασμα που χρησι
μοποιήθηκε ενώ σήμερα έχει σχεδόν καθιερωθεί η καρβα
μαζεπίνη. Στην κατηγορία των aντισπασμωδικών έχει 
τοποθετηθεί το σκεύασμα Baclofen, που ενισχύει τον ανα
σταλτικό μηχανισμό GABA, οι βενζοδιαζεπίνες και το 
τοπικό αναλγητικό tocanide, συγγενές της λιδοκα'tνης. Τα 
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σκεύασμα ισοδύναμη 
οδός δόση mg 

Α. morρhine 100 im 
(όλες) 20-60 ρο 
contr/re l . 20-60 ρο 
morρhine 
hydromorphone 1,5 im 

7.5 ρο 
oxycodone 30 ρο 
oxymorρhone 1 im 

1 Ο ρο 
meρ ... eridine 75 im 

300 ρο 
heroin 5 im 
leνorphanol 2 im 

4 ρο 
methadone 10 im 

20 ρο 
TS fentanyl -
codeine 130 im 

200 ρο 
ρroρoxyρhene -
hydrocodone -
dihydrocodeine 15-20 ρο 

Β. buρrenorρhine 0.4 im 
0.8 sl 

Γ. ρentazocine 60 im 
180 ρο 

nalbuρhine 10 im 
butorphanol 2 im 
dezocine 10 im 

Α: αγωνιστές τύπου μορφίνης 
Β: μερικοί αγωνιστές 
Γ: αγωνιστές ανταγωνιστές 

Πίνακας 3: Οπιuειδή 

σκευάσματα αυτά θεωρούνται αποτελεσματικότερα στον 
πόνο της σπαστικότητας. Τα aντισπασμωδικά χορηγούνται 
σε αρχική χαμηλή δοσολογία η οποία εξατομικεύεται. 

3. τα τοπικά αναλγητικά. Πρόσφατες μελέτες για την per 
os αποτελεσματικότητα στις καρδιακές αρρυθμίες καθώς 
και η αναλγητική τους δράση μετά ενδοφλέβια χορήγησή 
τους σε διαβητικές κυρίως νευροπάθειες, έχει επιτείνει το 
ενδιαφέρον για την per os χορήγησή τους σε νευρογενή 
κυρίως πόνο4Ό Κλινικά έχουν βρεθεί αποτελεσματικά, ως 
βοηθητικά, σε πόνους της στοματικής κοιλότητας και του 
φάρυγγα. Η υδροχλωρικ1i μεξιλετίνη θεωρείται το αποτε
λεσματικότερο. Η δική μας εμπειρία αφορά την χρήση 
ξυλοκα"lνης σε πόνους της στοματικής κοιλότητας και του 

77 

χρόνος χρόνος Hr 
1/2 ζωής αιχμής δράσης 

2-3 0.5-1 3-4 
1.5-2 

- 3-4 8-12 

2-3 0.5-1 3-4 
- 1-2 

2-3 1 3-4 
- 0.5-1 3-4 
- 1.5-3 4-6 

2-3 0.5-1 3-4 
- 1-2 3-6 

0.5 0.5-1 3-4 
12-15 0.5-1 4 

15-57 0.5-1.5 4-8 

- - 48 -72 
2-3 1.5-2 3-4 

1.5-2 
12 1.5-2 4-6 
2-4 0.5-1 4-6 

- - 4-5 

2-5 0.5-1 4-6 
2-3 

2-3 0.5-1 3-6 
- 1-2 

4-6 0.5-1 3-4 
2-3 0.5-1 3-4 

1.2-7.4 0.5-1 3-4 

im: ενδομυικά 
ρο: από το στόμα 
s l: υπογλώσσια 

φάρυγγα. 

4. Τα νευροληπτικά. Συμμετέχουν ως βοηθητικά σε 
δυσλειτουργίες του γαστρεντερικού, του αναπνευστικού 
και σε διεγερτικές καταστάσεις (παραλήρημα). Οι φαινο
θειαζίνες, όπως η μεθοτριμεπραζίνη, δρουν αναλγητικά ή 
ενισχύουν τα αναλγητικά φάρμακα σε περιπτώσεις επίτα
σης του πόνου από μόνιμη ναυτία, έμετο και άγχος. Λόγω 
της συνέργειάς τους με την μορφίνη μειώνουν την δοσολο
γία της. Η χλωροπρομαζίνη είναι αποτελεσματική σε 
πόνους τεινεσμού και η μετοκλοπραμίδη σε πόνο γαστρι
κής διάτασης. Γενικά θεωρούνται ως δεύτερης επιλογής 
βοηθητικά σκευάσματα κυρίως σε επίμονο άγχος, ναυτία 
και νευροπάθειες4Ό 
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5 .  Τα :ωρτιχοε ιι'ηj .  ' F:χοι•ν κιiρ ιο  λιSγο στην ανυ.κοι'ψιση 
του χαρχινιχού πόνοι • ' ' .-. Η χορΙj'(ψJη με t! ι•λ;τρεbνι ζολό
νης σε αρριi:Jστοι•; τε/.ιχοι' σταbλιυυ j \ t i.τ ι r/n'f l  τη οιψ;τερι 
φορά τους ως προ; τον π6νο. την ιiρεiΞ.η χω τη bιrί.Οrοη. 
Δεν υπc.ίρχουν δεδομt�να γω υω0ερ6 δουοί.ογικό σχιjμι ι .  
Εμπειρικc.ί έχει  ;ταρατηρηθεί 6τι ι •ψηλέ: δ6υει; bεξrψεθυ
ζόνης έως 24ωg/6ωρο [) ε λτω)νουν Ηωματι κcί τον οοτι ;ι,() 
πόνο 1j τον ;τόνο από δι1j t!ηση νε ι'ρο ι • .  Λ;τι) την δι ιοj μα; 
ε μ;τε ι ρία έχουμε χαλ6. αποπλέομυτυ. υ;ιό την χρ1jση τη::: 
μεθυλ;τρcδνι ζολι5νη; l6 rηg αν(ι Sωρο 1j 1 2ωρο σε ;ωρci 
μοω περιστατι;ι,<'ί τε λ ι χού υταδί CH' ιj ιηο αντι ΧlψΧι νι ;ι, ι j  
θεραπείυ. 

6. Τα διφωσφονικc.ί σκευάσματα.  Η c;ιlc i tonin έχουν uσ;ι. ι 

μασθεί  σε  cωτιχέ; μετcωτ6οε ι ;  μt· ι ;ι,ωυ;τυιητι;ι.Jj ο.;τcί.ντη
ση"'. 

7. Οι αναστολείς των Η:?. ι•;τοbοχtΊυν. θιωροι'ντω σχιbliν 
υποχρεωτικοί σω αναλγητικά σχψιcηα Ί Ι U  ΤΙ ]\' ;τριiληψη  
γαστρικών ενοχλ1jσεων. 

8. Η μεθυλφενιΜ.τη χω η δΕξτρουμφετιψίνη. Υπ6 μορφιj 
δισκίων χρησιμο;τοιούντω γ ια την υνcωτροψj τη; ;τνε ιψα
τικςη οι!γχυοη; ;του προ;ι,αλοι)ν τα ο:ιιοε ιδ1j'''. Δυστυχιi:J; 
δεν κυκλοφορούν στη χcίJρα μα;. 

9.  Μυοχαλαρωτιχ(ι. Σ ι•ν1jθω; χορηγούντω σε μι•οσχελετι 
;ι,σύ; ;ιόνου::: αφοι' ;τριίπα γίνε ι  διαφοροδι6Ίνωση απ6 τον 
;τ6νο τη; σ;ιαστικ6τητυς. 

Πε ιραματι;ι,(( η δρ6ση τοι•; εξη'(ε ίτω με ;ιι\:Jωιιj ;ι,ατlωτο

λΙj ;τολυσυνcατιχιίηι νωτωίων αντcινrαλrωτι χιδν. :Lτo u ;  

καρχινωωΟεί; η χρψιη τοι•::: ε ίνω ;τεgι ορι ομένη και ε μ;τε ι -
>'�Ι)  ρικη . 
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1 0. Αντισταμιν ιχιi. Αρκεη"; μελt'τες αναφέρουν την α;το
τελισματι;ι,ιj συνέργεια των αντι ισταμ ινιχcΔν με τα αναλγη
τ ι;ι,ιi σ;ι,ε ι•(ωματα. Π ιστεύεται 6τι ενέχονται στην ευόδωση 
των εvbο'(ενιίη' ανιωταλτιχcΔν μηχανισμιδν. Συν1jθω; χορη
'(Είτω υδροξυτίvη σε περι;ττcΔσε ι;  c.ίγχους και ναυτίας' ' .  

l l . Λί'(ε;  μελέτες ι•πc.ίρχοι•ν σχετικci με  την χορ1jγηση 
οι •μ;ωθολι •ηχυ)ν ;ιαραγιSντων. χλονιδίνη; χαι χανναj)ινο
ε ι hιίJν πυgυγ6vτων '', 

Θεωρητικc.ί λι'σε ι ;  γ ια την υνακοι'φιση του χαρχινωτα
Ι!ο ι' ::: ι •;ι(ιρχουν.  Στην ;ιρciξη το ;ιv6f'\λημα ;ταραμέν ε ι :  ο 

(ιρ(,_)ιιωτυ::: . με την διτηj {;ι,lj ψωη του ;τι5νοι! , που ;τρέπει  να 
hιuτηvηUt- ί  ί.ε ιτιη• ρ',ι ι χ6::: ορ',ιανι;ι,c.ί χω ψυχολο'(ιχά σε ιiλη 
τψ :ωρc ίυ. τη; cι ροντ ίοcι.; τοι• .  Χgειάl.εται συνεχ1jς έλεγ
χυ ::: τη ::: σχt'ση ::: νιSσο::: - . . ι •;τοcι έvε ιν" Ί'Lα να α;ιοφευχθούν οι 
;ι,ίvuι ·νο ι '  υ) τη ::: ι•πρbουοί.ογία; χαι τοξικότητας στην 
:ιεvί:ιτι•Jση με ίωση; ι j ;ι,αι εiΞ.6ί.tΊ ψη;  τη; αιτίας του ;ιιSνου. 
β)  τη; ε;ιιδείνωσης των σι•νοδιί)ν συμπτωμ(πων 1j ε;ιιπλο
;ι,ιι)ν τη; νcSσοι� ;ι,ω των Οερcαειιι)ν τη; cαό τις ;ταρενέρ'(ει
ε; των υνcαουφιστιχcΔν σ;ι,ευασμciτων, γ )  τη; επιδείνωση; 
τοι• "υ;rοφ{ρε ιν" του αρρcίJστου, σε 6λα τα στ<'ίδια τη; αντι
μετι(J;τιιηj; του ,  λ6γω ανεπαρχού; ανακούφιση; δι6τι: 

"πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόζουμε την γνώση και 
τέχνη της ανακούφισης του πι)νου σαν να εξαρτάται μια 
ζωή από αυτ ό. Σ ίγουρα αυτ<ί είναι ποιότητα ζωής" . 
Sρross 1985". 
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