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Ελεγχόμενη Αναλγησία από τον Ασθενή
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ

Ο πόνος είναι μία εντελώς προσωπική υπόθεση του κάθε
ανθρώπου και επομένως είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύ
νατο, να προβλέψει κανείς τις εξατομικευμένες ανάγκες
αναλγησίας, που υπαγορεύονται από μια μεγάλη σειρά
αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων, με κυρίαρχους την προ
σωπικότητα και τον ψυχισμό του αρρώστου, αλλά και
άλλους λόγους φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής.
Με αρχή την δεκαετία του 1950 και μέχρι σήμερα, ενα
μεγάλο τμήμα της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρεται
στην ανεπαρκή αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού
πόνου1·2,3·4• Κατά μέσο όρο περισσότερο από το 50% των
ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση, αναφέρει
σοβαρό πόνο και ανεπαρκή αντιμετώπιση. Σ' όλο αυτό το
χρονικό διάστημα η ενδομυ·ίκή οδός χορήγησης εξακολου
θεί να παραμένει η παραδοσιακ1i και πλέον προσφιλ1iς
μέθοδος αναλγησίας4Ό
Παρά το γεγονός ότι η φαρμακευτικ1i βιομηχανία έθεσε
σε κυκλοφορία νεότερα και ισχυρότερα αναλγητικά φάρ
μακα, οι επιδημιολογικές μελέτες που είναι σχετικές με
την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου, εξακολου
θούν να εμφανίζουν τα ίδια φτωχά αποτελέσματα στην
αντιμετώπισή του5.r'. Έτσι τελικά οι διάφοροι ερευνητές
οδηγήθηκαν εύλογα στο συμπέρασμα, ότι το πρόβλημα δεν
βρίσκεται στην έλλειψη ισχυρών αναλγητικών φαρμάκων,
αλλά μάλλον στον ακατάλληλο τρόπο με τον οποίο αυτά
χορηγούντα{
Π�ρίπου τριάντα χρόνια πριν (1963) πρώτος ο Roe απέ
δειξε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση των απιοειδών φαρμά
κων, με μικρές επαναλαμβανόμενες δόσεις, παρέχει πιο
αποτελεσματική αναλγησία από την συμβατική ενδομυ'ίκή
χορήγηση. Παρατήρησε μάλιστα, ότι η συνολικά χορηγού
μενη δόση ήταν σημαντικά μικρότερηΌ
Λίγο αργότερα (1968) ο Sechzer έκανε την πρωτοπορια
κή μελέτη στην ελεγχόμενη αναλγησία από τον ασθενή. Σε
αυτήν εκτίμησε το αναλγητικό αποτέλεσμα της ενδοφλέ
βιας χορήγησης μικρών δόσεων aπιοειδών, τα οποία εχο
ρηγούντο από μία νοσοκόμα παρατηρήτρια που ήταν συνε
χώς κοντά, μετά από επίκληση του ασθενούς. Το συμπέρα
σμα ήταν ότι η μέθοδος αυτή προσφέρει ποιοτικά καλύτε
ρη αναλγησία με μικρότερη συνολική χορηγούμενη δ6ση.

Παράλληλα, πα�ατήρησε ότι υπήρχε μία μεγάλη διακύ
μανση στις απαιτήσεις σε αναλγησία, ανάμεσα στους δια
φόρους ασθενείς".
Οι προσπάθειες για αντικατάσταση της νοσοκόμας
παρατηρήτριας με κάποια συσκευή, οδήγησε αρκετούς
ερευνητές στην κατασκευ1i πρωτότυπων ιδιοκατασκευών
στα τέλη της δεκαετίας του '60. τέτοια παραδείγματα απο
τελούν οι προσπάθειες των Forrest"\ Keeri-Szanto11 και
Sechzer12• Το 1976, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν στην Ιατρι
κή Σχολή της Ουαλλίας με την κατασκευή της συσκευής
Cardiff (Cardiff Palliator) , της πρώτης συσκευΊiς ελεγχό
μενης αναλγησίας από τον ασθενή για εμπορική χρήση13•
Το 1984 έγινε στις ΗΠΑ η πρώτη επίσημη επίδειξη της
μεθόδου της ελεγχόμενης αναλγησίας από τον ασθενή.
Σήμερα μόνο στην χώρα αυτή βρίσκονται σε χρήση περισ
σότερες από 30.000 συσκευές. Τέλος στην Ελλάδα, η
πρώτη κλινική εφαρμογή της μεθόδου έγινε το 1987 και
ακολούθησε η πρώτη ανακοίνωση ένα χρόνο αργότερα14•
Από τότε και μέχρι σήμερα, δεκάδες άλλες συσκευές
ελεγχόμενης αναλγησίας διατίθενται στο εμπόριο, τεχνο
λογικά εξελιγμένες με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, στην
πληροφορικής που τις καθιστούν ασφαλείς και εύκολες
στην χρ1iση τους. Νεότεροι οδοί πλην της ενδοφλέβιας
(π.χ. επισκληρίδιος ή υποδόριος) έχουν ήδη δοκιμαστεί με
πολύ καλά αποτελέσματα, καθώς και άλλες ενδείξεις πλην
του μετεγχειρητικού πόνου (π.χ. χρόνιοςπόνος) καταδει
κνύουν τις ολοένα και μεγαλύτερες δυνατότητες των κλινι
κών εφαρμογών της μεθόδου.

ΑΡΧΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΙΠΗΡΙΣτΙΚΑ

Κάθε συσκευή ελεγχόμενης αναλγησίας από τον ασθενή
αποτελείται από έναν ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή
(σύστημα ελέγχου) και μια μικροαντλία (σύστημα χορήγη
σης) και συνδέεται με τον ασθενή μέσω μιας προέκτασης
που καταλήγει στο χειριστήριο, με το οποίο ο ασθενής έχει
την δυνατότητα να ενεργοποιεί την συσκευή.
Η μέθοδος της ελεγχόμενης αναλγησίας από τον ασθενή
(PCA), βασίζεται στην αρχή ότι υπάρχει ένα σύστημα
αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης (Negative Feedback),
μεταξύ του πόνου και της χορήγησης αναλγησίας (σχήμα 1).
Ο ασθενής που πονά ενεργοποιεί την συσκευή η οποία
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μετεγχειρητικού πόνου, ώστε ο ασθεν1Ίς να μην βρίσκεται
σε σοβαρό πόνο, όταν αρχίσει να χρησιμοποιεί την
συσκευή.
2. Δόση επ ίκλησης (Demand dose or Bolus dose)

Είναι η δόση του αναλγητικού που χορηγείται στον ασθε
νή κάθε φορά που ενεργοποιεί τη συσκευή με το χειριστ11ριο. Για την αποφυγή τυχαίας χρήσης, το χειριστήριο θα
πρέπει να ενεργοποιείται όχι με ένα απλό πάτημα, αλλά
με δύο γρήγορα πατήματα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο.
προκαθορισμένες
πληροφορίες

3. Χρονικό διάστημ α αδρά νειας της συσκευής

(Lock out Interval)

Σχήμα 1: Η αρχή λειτουργίας της με θι5δου της ελεγχι5με νης αναλ
γησίας απι5 τ ον α σθ ενή. (Patίent ωntrollecl analge.�ίa)

χορηγεί την προκαθορισμένη δόση επίκλησης και στην
συνέχεια ηρεμεί μέχρι να επανεμφανιστεί ο πόνος. Κάθε
φορά που εμφανίζεται πόνος, με την επίκληση του ασθε
νούς η συσκευή χορηγεί αναλγησία με βάση πάντα τις
προκαθορισμένες πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στον
μικροϋπολογιστ1Ί και οι οποίες φυσικά λαμβάνουν υπόψη
τις ιατρικές εντολές. Η ελεγχόμενη αναλγησία από τον
ασθεν11 είναι ακριβώς το καινούργιο στην μέχρι σήμερα
εφαρμογή της ελεγχόμενης αναλγησίας από το νοσηλευτι
κό προσωπικό (σχήμα 2) και ο όρος Patient Controlled
Analgesia έρχεται να αντιδιαστείλει τον παλιότερο σε
χρήση Nurse Controlled Analgesia.
Κάθε συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με τα εξ1iς
χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίσθηκαν στο lo Διεθνές
Συνέδριο ελεγχόμενης αναλγησίας από τον ασθεν1i που
έγινε στο Kent της Μεγάλης Βρετανίας (1984γΌ
1. Δόση εφόδου (Loading dose)

Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές PCA έχουν την
δυνατότητα να χορηγούν μια αρχικ1i δόση εφόδου, που
καθορίζεται από τον αναισθησιολόγο της ομάδας του
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Σχή μα 2: Σ χέδιο Παρεχι5μενης α ναλγησίας απι5 το ν οσηλευτικι5
προσωπικι5. (Nur8e controllecl analge.�ίa)

Έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγεται η υπερδοσολογία.
Αντιπροσωπεύει κάποιο χρονικό διαστημα (συνήθως 1020 min) στο οποίο η συσκευή δεν χορηγεί την δόση επίκλη
σης παρά την σωστ11 χρ1iση του χειριστήριου. Ασφαλώς θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φαρμακολογικά χαρα
κτηριστικά του εκαστοτε χορηγούμενου aπιοειδούς και να
είναι αρκετός ο χρόνος, ώστε να επιτρέπει στην προκαθο
ρισμένη δόση επίκλησης να εμφανίσει τα μέγιστα αναλγη
τικά αποτελέσματα, πριν χορηγηθεί η επόμενη. Πάντως
στην κλινική πράξη δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές
στον χρόνο έναρξης της αναλγησίας, μεταξύ των συν1Ίθων
σε χρήση aπιοειδών. Αυτό αντανακλάται με τα παρόμοια
χρονικά διαστήματα αδράνειας που προτείνονται για όλα
σχεδόν τα aπιοειδή.
4. Συ γκέντρωση του αναλ γητικού διαλύματος
(Concentratίon, mg/ml)

Είναι μία σημαντική πληροφορία για τον μικροϋπολογι
σηi με βάση την οποία θα καθοριστούν και άλλες παράμε
τροι π.χ. η δόση επίκλησης.
5. Συνεχής ενδοφλέβια έγχυση (Background infussion)

Ο σκοπός της συνεχούς ενδοφλέβια; έγχυσης μια; μικρ1iς
δόσης αναλγητικού, είναι η διατήρηση μιας σταθερής
θεραπευτικ1iς συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα,
ώστε να ελαττωθεί ο συνολικός αριθμός των χορηγούμε
νων δόσεων επίκλησης. Πάντως στις μέχρι τώρα μελέτες
δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο σκοπός αυτός επιτυγ
χάνεται και στην κλινική πράξη.
Σε συγκριτικ1i μελέτη ανάμεσα στην απλ1i χορήγηση PCA
και αυτ1i με την επιπλέον χορήγηση συνεχούς ενδοφλέβιας
έγχυσης, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς χρησιμοποίησαν
παρόμοιες δόσεις επίκλησης και στις δύο ομάδες1'·17•
Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνεχ1iς ενδοφλέβια
έγχυση, μπορεί να είναι και επικίνδυνη, ως προς την εμφά
νιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ παράλληλα
έχει ενοχοποιηθεί και για την ταχύτερη εμφάνιση ανθεκτι
κότητας στα οπιοειδ1i (τolerance)j(Ό
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6. Μέγιστη δόση για χρονικό διάστημα 4 ωρών
(4 Ήours Limit)

Αυτό αποτελεί μία ακόμη ασφαλιστικ1j δικλείδα για την
αποφυγή της υπερδοσολογίας. Σε περίπτωση που η μέγι
στη αυηj δόση ολοκληρωθεί νωρίτερα από το καθορισμέ
νο χρονικό διάστημα, τότε η συσκευ1j αδρανεί και δεν
χορηγεί επιπλέον δόσεις επίκλισης, μέχρι την συμτιλ1jρωση
4 ωρών.

MCP-

! '-MEAC

α. Όταν αποφραχθεί η φλεβικ1j οδός χορ1jγησης.
β. Όταν πλησιάζει να τελειώσει η χορ1jγηση του aπιοει
δούς μέσω της μικροαντλίας.
γ. Όταν υπάρξει διακοπ1j ρεύματος. Τότε μετά την ειδο
ποίηση, αναλαμβάνει την λειτουργία της συσκευ1jς εσωτε
ρικός αυτοφορτιζόμενος συσσωρευτής για διάστημα 8-12
ωρών.
8. Αυτοέλεγχος λειτουργιών (Self & check)
Η συσκευ1j έχει την δυνατότητα να κάνει aυτοέλεγχο των
πληροφοριών και της λειτουργίας της. Η εισαγωγ1j των
πληροφοριών στον μικροϋπολογισηj γίνεται μόνο με την
τοποθέτηση ειδικού κλειδιού, που αφαιρείται, cίJστε να
αποφευχθεί πιθανή άλλη παρέμβαση.
9. Δυνατότητα σύνδεσης

Τέλος υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση της συσκευ1j; με
καταγραφικό (Printer) όπου μπορεί να καταγράφεται ότι
έχει σχέση με τη λειτουργία 1j τη χρήση της συσκευ1jς, στην
αντίστοιχη χρονικ1j στιγμή.

ΣΥΓΚΡΙτΙΚΉ ΜΕΛΕΤΉ ΜΕΤΑΞΥ ΤΉΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΉΣ ΑΝΑΛΓΉΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΉ
(PCA) ΚΑΙ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑτΙΚΉΣ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗΣ
ΧΟΡΉΓΉΣΉΣ
Α. Φαρμ ακολογικά δεδομένα

Η σχέση ανάμεσα στη συγκέντρωση του aπιοειδούς στο
πλάσμα και ο βαθμός της αναλγησίας που παρέχεται. έχει
διερευνηθεί διεξοδικά σε δύο κλασικές μελέτες των
Austin Stapleton και Mather1'1".
Η αναλγησία επιτυγχάνεται όταν η συγκέντρωση του
aπιοειδούς στο πλάσμα πλησιάζει κάποιο συγκεκριμένο
επίπεδο, που πάντως είναι διαφορετικό για κάθε ασθεν1j.
Με την προοδευτικ1j αύξηση στην συγκέντρωση, που όμω;
ακόμη σχετίζεται με σοβαρό πόνο (MCP Maximum,
Plasma Concentration). (σχψια 3) με μία επιπρόσθετη
ελάχιστη αύξηση στην συγκέντρωση του aπιοειδούς στο
πλάσμα, επιτυγχάνεται μια ταχύτατη δραματική ελάττωση
στην αντίληψη του πόνου, μέχρι την επίτευξη τελικά της

!�

-MEAC
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7. Επίσης υπάρχει η χητικός συναγερμός (Alarm)
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Σχήμα 3: Η σχέση ανάμι;σα στην συγκέντρωσ η του οπιοι;ιδούς στο
πί.cΊ.σμα κα ι το ι;π ίπεδο πc5νοv

αναλγησίας. Η τελευταία αυτή συγκέντρωση του aπιοει
δούς αποτελεί την ελάχιστη αποτελεσματική αναλγητική
συγκέντρωση στο πλάσμα (MEAC, Minimum Effectiνe
Analgesia Concentration). Η απόκλιση στην γραφική απει
κόνιση μεταξύ MCP & Meac είναι σημαντικά απότομη, με
μια ελάχιστη διαφορά 0.05mg/ml στην συγκέντρωση της
πεθιδίνης στο πλάσμα, και είναι αυτή που κάνει την τελικ1j
διαφορά ανάμεσα στον σοβαρό πόνο και την επίτευξη
αναλγησίας. Πάντως η τιμή της MEAC ποικίλλει ευρύτατα
μεταξύ των διαφόρων ασθενών.
Η απορρόφηση των aπιοειδών που χορηγούνται με την
συμβατικ1j ενδομυ"ίκ1j οδό χορ1jγησης επηρεάζεται από
πολλού; παράγοντες όπως αιμάτωση περιοχής, μέγεθος
λι;τώδους ιστού, ύπαρξη φλεγμονής κτλ. με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνονται απρόβλεπτες συγκεντρώσεις στο πλάσμα.
Η ίδια δόση του aπιοειδούς που χορηγείται ενδομυικά
μπορεί να επιτύχει διαφορετική μέγιστη συγκέντρωση του
φαρμάκου στο πλάσμα που ποικίλλει μέχρι το πενταπλά
σιο, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτή η
μέγιστη συγκέντρωση, μπορεί να είναι μέχρι και επταπλά
σιος σε ορισμένους ασθενείς'χ.
Έχει υπολογιστεί ότι με την συμβατικ1j ενδομυίκ1j χορή
γηση των aπιοειδών η MEAC επιτυγχάνεται μόνο στο 35%
του χρόνου, στην ανά 4ωρο ενδομυ·ίκή χορ1jγηση, δηλαδ1j
περίπου για Ι ,5 ώρα. Επομένως οι ασθενείς στο υπόλοιπο
-και με'(αλύτερο- μέρος του χρόνου βρίσκονται πιθανόν σε
σημαντικό ;τόνο. ενώ σε ένα άλλο μέρος ασθενών η
MEAC δεν ε:τιτυγχάνεται ;τοτέ. Πράγματι σε κλινική μελέ
τη με αυτό το θέμα διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 59% η
MEAC δεν έχει επιτευχθεί σε κανένα χρονικό σημείο1',
ενcό παράλληλα, σε μικρότερο ποσοστό ασθενών η ίδια
δόση aπιοειδούς μπορεί να οδηγ1jσει σε ανεπιθύμητο επί
πεδο αναλγησίας (υπνηλία, βασική καταστολ1i). Επομένως
υπάρχουν σοβαρές φαρμακολογικές ενδείξεις ότι η συμ
βατικ1j ενδομυίκ1j χορήγηση των aπιοειδών δεν αποτελεί
και την αποτελεσματικότερη οδό χορήγησης. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και σε χώρες με
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση του

42

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

πόνου από τον ασθενή μέχρι την επίτευξη της αναλγησίας
με την ενδιάμεση μεσολάβηση του νοσηλευτικού προσωπι
κού, ο χρόνος για την ενδομυί' κή οδό χορήγησης κυμαίνε
ται από 35-40 λεπτά, δηλαδή, πολύ σημαντικό διάστημα. Ο
χρόνος αυτός περιλαμβάνει την κλήση της αδελφής από
τον ασθενή, την ενημέρωσή της για το πρόβλημα του
πόνου, τον έλεγχο των ιατρικών εντολών από την αδελφή,
την προετοιμασία της αναλγησίας, την έγχυσή της, την
απορρόφηση του φαρμάκου από το σημείο έγχυσης και
τέλος την επίτευξη της αναλγησίας20•

•::>

§1

;::;

ι::
>

'§>

Β

6
5.

Α

D

>

....
"'

�

...

ο
8.00

6.011

12.00

10.00

14.00

Χρόνος ΙώρεςΙ
Β. Με την οπτική της ελ εγχόμενης αναλγησίας

από τον ασθ ενή.

Με την μέθοδο της ελεγχόμενης αναλγησίας από τον
ασθενή αποφεύγονται τα απρόβλεπτα επίπεδα της παρε
χόμενης αναλγησίας, όπως αυτά προκύπτουν με την συμ
βατική ενδομυί' κή οδό χορήγησης. Με την ενδοφλέβια οδό
χορήγησης, τα απιοειδή εισέρχονται άμεσα στο κεντρικό
διαμέρισμα και επομένως δεν υφίστανται χρονικές διαφο
ρές στην απορρόφηση του φαρμάκου. Καθώς ο ασθενής
είναι ο μόνος που γνωρίζει καλύτερα πότε πονάει, η μέθο
δος της PCA επιτρέπει με την άμεση χορήγηση μικρών
επαναλαμβανόμενων δόσεων aπιοειδών, την διατήρηση
της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα μέσα στα
επίπεδα της MEAC. Όταν η συγκεντρωση αυτή ελαττωθεί
κάτω από την MEAC ο σθενής ταχύτατα αισθάνεται πόνο
και χορηγεί ο ίδιος μια μικρή δόση aπιοειδούς. Επομένως
ο ασθενής μπορεί να "τιτλοποιήσει" ο ίδιος την συγκέ
ντρωση του αναλγητικού στο πλάσμα γύρω από τα επίπεδα
της MEAC. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα σταθε
ρό επίπεδο αναλγητικού φαρμάκου στο πλάσμα και επο
μένως καλύτερη ποιότητα αναλγησίας.21·2221•
Στο σχήμα 4 διακρίνεται η θεωρητική συσχέτιση ανάμεσα
στην μέθοδο της PCA και την συμβατική ενδομυί· κΊi χορή
γηση, όπως αυτή σχεδιάστηκε από τον White2' και αποδεί
χτηκε με μαθηματική ανάλυση από τους Ferrante και
συνεργάτεξ. Στον εγκάρσιο άξονα είναι η συγκέντρωση
του αναλγητικού στο πλάσμα και στον οριζόντιο ο χρόνος.
Στον εγκάρσιο άξονα φαίνεται επίσης και το αποτέλεσμα
της συγκέντρωσης του αναλγητικού στο πλάσμα. Έτσι
μέχρι την πρώτη οριζόντια γραμμή (ΟΑ), η συγκέντρωση
του αναλγητικού είναι ανεπαρκής και επομένως υπάρχει
πόνος. Στο στικτό διάστημα (ΑΒ) έχει επιτευθεί η ελάχι
στη αποτελεσματική αναλγητική συγκέντρωση στο πλάσμα
(MEAC) και η παρεχόμενη αναλγησία είναι καλή, ενώ σε
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις επέρχεται υπνηλία και κατα
στολή του ασθενούς χαρακτηριστικό της ενδομυίκής αναλ
γησίας, που εύκολα μεταπίπτει από τον πόνο στην υπνη
λία, σε αντίθεση με το σταθερό επίπεδο της αναλγησίας
που παρέχεται με την μέθοδο της PCA.

Σχήμα 4: Η θε ωρητική συσχέτιση ανάμεσα στην μέθοδο της ελεγ
χόμενης αναλγησίας από τον ασθ ενή και την συμβατική ενδομυι
κή χορήγηση αναλγησίας.
Χαρακτηριστικά ασθενών που επηρεάζουν
το αναλγητικό απ οτέλεσμα.

Από την μέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει ότι οι συγκεντρώ
σεις του αναλγητικού στο πλάσμα οι οποίες παρέχουν ικα
νοποιητική αναλγησία (MEAC), ποικίλουν σε πολύ σημα
ντικό βαθμό μεταξύ των ασθενών. Ακόμη διαπιστώθηκε
ότι το 25-30% του μετεγχειρητικού πληθυσμού χρειάζεται
πολύ λίγη ή δεν χρειάζεται καθόλου αναλγησία2Ό Με πολύ
απλά λόγια οι μετεγχειρητικοί άρρωστοι δεν πονάνε όλοι
το ίδιο και επομένως μια δόση αναλγητικού που σε κάποι
ον ασθενή είναι ανεπαρκής, σε κάποιον άλλο ίσως είναι
πολύ μεγάλη.
Μια πιθανή ερμηνεία στις παρατηρήσεις αυτές φαίνεται
να δίνεται από την διερεύνηση του ρόλου που έχουν τα
ενδογενή aπιοειδή. Πράγματι οι Tamsen και συνεργάτες
έδειξαν ότι υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση, ανά
μεσα στο προεγχειρητικό επίπεδο των ενδορφινών στο
ΕΝΥ και τις ανάγκες των ασθενών σε μετεγχειρητική
αναλγησία27 (σχήμα 5).
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Σ χήμα 5: Η αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στην προεγχει
ρητική συγκέντρωση των ενδορφινών στο ΕΝΥ και τις ανάγκες σε
μετεγχειρητική αναλγησία.
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Έτσι ασθενείς με υψηλά προεγχειρητικά επίπεδα ενδορ
φινών στο ΕΝΥ, είναι αυτοί που χρειάζονται λιγότερη
αναλγησία στην μετεγχειρητική περίοδο και αντίστροφα,
οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα ενδορφινών χρειάζονται
μεγαλύτερες συνολικές δόσεις, δικαιολογώντας με τον
τρόπο αυτό και την μεγάλη διακύμανση που εμφανίζουν οι
συγκεντρώσεις του αναλγητικού στο πλάσμα όταν παρέχε
ται ικανοποιητική αναλγησία (MEAC).
Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των ασθενών η ηλικία
φαίνεται να επηρεάζει το αναλγητικό αποτέλεσμα, με
σχέση αντιστρόφως ανάλογη προς τις απαιτήσεις σε αναλ
γητικά και οι ηλικιωμένοι εμφανίζονται να είναι πιο ευαί
σθητοι στα οπιοειδή2Ό Επίσης άλλες μελέτες έδειξαν ότι
δεν υπάρχει καμιά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα δύο
φύλα2', ενώ δεν έγινε δυνατό να τεκμηριωθεί κάποια επι
στημονική άποψη που να δικαιολογεί τον υπολογισμό της
αναλγητικής δόσης με βάση το σωματικό βάρος ή την επι
φάνεια του σώματος2''20•
Τέλος σημαντική επίδραση στο αναλγητικό αποτέλεσμα
έχουν και άλλοι παράγοντες όπως κοινωνικο-οικονομικοί
και ψυχοσωματικοί. Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί η επί
δραση της προσωπικότητας του ασθενούς, σαν αποτέλε
σμα οικογενειακών καταβολών και επιπέδου μόρφωσης
και τέλος θρησκευτικοί λόγοι30. Οι νευρωτιχοί ασθενείς
που αντιμετωπίζουν την χειρουργική επέμβαση με άγχος,
αγωνία, φόβο και σύγχυση, είναι αυτοί που εμφανίζουν
ελαττωμένη αντοχή στον πόνο και επομένως απαιτοι'ν
μεγαλύτερες συνολικές δόσεις αναλγητιχυ)/32. Σε μια
πρόσφατη μελέτη η ομάδα των ασθενών αυπίη' εμφανίζε
ται να δείχνει και μικρότερη ικανοποίηση με την μέθοδο
της ελεγχόμενης αναλγησίας από τον ασθεν1Γ.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PCA
1. Στον μετεγχειρητικό πόνο.

Η προεγχειρητική ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθε
νούς είναι ουσιαστική για την ορθότερη χρήση της συσκευ
ής στη μετεγχειρητική περίοδο. Ως πλέον κατάλληλος χρό
νος κρίνεται η προεγχειρητική επίσκεψη, όπου θα γίνει
και αναλυτικ1i επεξήγηση του μηχανισμού λειτουργίας της
συσκευ1iς, σε συνάρτηση με όποιες άλλες απορίες του
ασθενούς σχετικά με την τεχνική της αναισθησίας και τον
μετεγχειρητικό πόνο. Φυσικά η εκπαίδευση του ασθενούς
δεν θα πρέπει να σταματά στο σημείο αυτό, αλλά να συνε
χίζεται και στη μετεγχειρητική περίοδο. Στην περίπτωση
αυτή η βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού κρίνεται ως
απολύτως απαραίτητη και ανεκτίμητη.
Η έναρξη της λειτουργίας της συσκευής γίνεται συνήθως
στον χώρο ανάνηψης των χειρουργείων, με την χορήγηση
της δόσης εφόδου υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου αναι
σθησιολόγου.

Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα δυνατό, διότι αρκετοί ασθε
νείς μπορεί να μην είναι σε θέση να χ ειριστούν την
συσκευή στις πρώτες 1-2 μετεγχειρητικές ώρες, λόγω υπο
λειπόμενων δράσεων των αναισθητικών φαρμάκων. Επί
σης και οι ασθενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί περιοχι
κή αναισθησία μπορούν να ξεκινήσουν την λειτουργία της
συσκευής PCA αργότερα, με την πάροδο της αναισθη
σίας.
Εδώ παρατίθεται ένα παράδειγμα πρωτοκόλλου εφαρμο
γής της μεθόδου της PCA στον μετεγχειρητικό πόνο.

1. Συγκέντρωση διαλύματος
2. Δόση εφόδου (προαιρετικά
και μόνο αν δεν έχει δοθεί
στον χώρο ανάνηψης)
3. Δόση επίκλησης

4. Χρονικό διάστημα αδράνειας

Μορφίνη 1mg/ml
D
Πεθιδίνη 10mg/ml D
Μορφίνη 2ml (2mg) D
Πεθιδίνη 2ml (20mg)D
Μορφίνη 1ml/(lmg) D
Πεθιδίνη 1ml (10mg)D

10 min

D

της συσκευής
5. Μέγιστη δόση αναλγητικού
20 ML
D
σε 4 ώρες
6. Αν ο ασθενής διαμαρτύρεται επίμονα για ανεπαρκή
αναλγησία, ελέγξετε πρώτα την βατότητα της φλεβικής
οδού. Αν είναι καλ1i, τότε αυξήσετε τη δόση επίκλησης
σε 1.5ml (Μορφίνη 1,5mg 1i πεθιδίνη 15 mg).
7. Αν ο ασθεν1i; συνεχίζει να παραπονείται για ανεπαρκή
αναλγησία. ελέξγετε τη βατότητα της φλεβικής οδού. Αν
είναι :ωλ1i, μειώστε το χρονικό διάστημα αδράνειας της
συσ%ευ1i; στα 8 min.
8. Να '(ίνεται έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών

(monitoring):
- της συχνότητας αναπνο1iς
- του επιπέδου πόνου
- του επιπέδου καταστολής
αρχικά κάθε 2 ώρες για τις πρώτες 8 ώρες, και στην
συνέχεια κάθε 4 ώρες.
9. Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
- Ναυτία-έμετος: Δροπεριδόλη 0,5 mg I V ή

Prochlorperazine 12.5 mg im
-Κνησμός: Προμεθαζίνη 25-50mg im ή Benadryl 25mg iv
-Αναπνευστική καταστολή: α) Όταν η συχνότητα της
αναπνοής είναι μικρότερη από 10/λεπτο, ή ο ασθενής
βρίσκεται σε καταστολή του επιπέδου συνείδησης, τότε
να κληθεί αμέσως ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος της
ομάδας αντιμετώπισης πόνου. β) Αν η συχνότητα της
αναπνοής είναι μικρότερη από 8/λεπτο, τότε να δοθεί
αμέσως Ναλοξόνη 0.1 mg iv και να κληθεί ο υπεύθυνος
αναισθησιολόγος.
10. Να διατηρείται ανοιχτή η φλεβική οδός. Να δίνονται
υγρά διατήρησης 500 ml D 5% ημερησίως.
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Π. Στον χρόνι ο πόνο του καρκινοπαθούς.

Η εμπειρία που αποκηjθηκε από την μέχρι τώρα εφαρμο
γή της μεθόδου PCA σε ογκολογι;.ωύς ασθενείς, είναι
αρκετά ενθαρρυντικ1j ώστε να υποστηρίζεται η συνέχιση
της χρ1jσης και στον χρόνιο πόνο του καρκινοπαθούς. Η
μέθοδος PCA ενδείκνυται για τους ασθενείς που μπορούν
να συνεργαστούν και στους οποίου; υπάρχει ανεπαρκ1jς
αντιμετώπιση του πόνου, με την από του στόματος αγωγ1j 1j
σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ανεχτούν την από
του στόματος 1j την εντερικ1i (Sup. ) αγωγ1j, λόγω '{αστρε
ντερικfλJν διαταραχ(Ι]ν.
Ήδη από το 1976, όταν ανακοινfλJθηκε η πριδτη εφαρμο
'(1l PCA σε καρκινοπαθείς και μέχρι σ1jμερα, η μέθοδος

αυηj χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο". Περιλαμβά
νει τόσο τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου (διάστημα
χρήσης 4-33 ημέρες), όσο και την μακρόχρονη αντιμετώπι
ση του πόνου (μέγιστος χρόνος 225 ημέρες)353''. Επειδ1j ο
χρόνιος πόνος του καρκινοπαθούς χαρακτηρίζεται από
μια μεγάλη ποικιλία σε ανάγκες με αναλγητικά, με τους
χαρακτήρες του πόνου να γίνονται διαφορετικοί, ανάλογα
με την εξέλιξη της νόσου, διαπιστώθηκε ύστερα από δια
σταυρωμένες κλινικές μελέτες, ότι η αντιμετώπισ1j του και
με την προσθήκη της συνεχούς ενδοφλέβιας έγχυσης δεν
είναι επιβοηθητικ1j. Αντίθετα φάνηκε ότι έτσι αναπτύσσε
ται γρηγορότερα αντοχ1j του ασθενούς στα αναλγητικά
φάρμακα (τolerance) "'.
Η μέθοδος της PCA έγινε θετικά δεκτή από
την πλειονότητα των καρκινοπαθών, καθότι
τους έδωσε τη δυνατότητα να μετατραπούν
από παθητικοί δέκτες σε ενεργητικούς συμμε
τέχοντες στον έλεγχο του πόνου τους. Το
γεγονός αυτός έδρασε θετικά και στην ψυχο
λογι;οj τους υποστήριξη που είναι απαραίτητη
για την επιτυχία οποιασδήποτε θεραπευτικής
μεθόδου.
Δύο είναι οι κυριότεροι φόβοι των καρκινο
παθών ασθενών αλλά και των γιατρών που
χρησιμοποιούν τη μέθοδο PCA. Αυτοί αφο
ρούν τον κίνδυνο της υπερδοσολογίας καθώς
και το ενδεχόμενο του εθισμού στα ωτιοειδ1j.
Η εισαγωγ1j των κατάλληλων πληροφοριών
και η σωστ1j ρύθμιση της συσκευ1jς μπορεί να
ελαχιστοποι1jσει τον κίνδυνο της υπερδοσολο
γίας. Αντίθετα σε όλες τις κλινικές μελέτες
διαπιστώθηκε η ελάττωση στην συχνότητα
των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που
οφείλονται στα οπιοειδ1j. Οι ασθενείς που
χρησιμοποιούν τις συσκευές PCA προτιμούν
να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό 1j έστω και
ανεκτό επίπεδο ανακούφισης, παρά τη ν
πλ1jρη διακοπ1j του πόνου τους. υσον αφορά
τον κίνδυνο του εθισμού στα οπιοειδ1j αυτό
φάνηκε ότι είναι αρκετά σπάνιο στους καρκι
νοπαθείς17.
ΠΙ. Σε παιδιά και εφήβ ους.

2:υσκt υή PC>1

Μόνο στις ΗΠΑ περισσότερα από 350 παι
διά, με μικρότερη ηλικία τα 11 χρόνια έχουν
συμπεριέληφθεί στις μέχρι ιηjμερα μελέτες
της PCA""""1• Τα κριηjρια συμμετοχ1jς Ίjταν η
δυνατότητά τους να διακρίνουν τις διάφορες
διαβαθμίσεις του πόνου καθώς επίσης και η
κατανόηση της λειτουργίας της συσκευής
PCA3X,3'!.
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Αλλά και σε μικρότερα ;ταιδιά ηλικίας 5-l Ο ετc!Jν έχει

κλινικ1j πρc'ιξη.

εφαρμοστεί η μέθοδος της PCA. Στην τελευταία αυηj

Πιθαν1j είσοδο; αέρα στη μικροαντλία, είναι δυνατ6ν να

ομάδα των μικρών ασθενών θεωρείται α;ταραίτητη η

δημιουργ1jσει το "φαιν6μενο σιφωνίου", με αποτέλεσμα

παρουσία και συνεργασία των γονέων. Σύμφωνα όμως με

την συνεχ1j ρο1j φαρμάκου. Η συνεχ1jς βελτίωση των

την εμπειρία των ερευνητυ)ν, πολύ γρ1jγορα τα ;ταιδιά της

συσκευcδν

ηλικίας αυτ1jς μαθαίνουν να ελέγχουν τον ;τόνο τους και

κλΊjς αυηjς στο

σπάνια χρειάζονται την βο1jθεια των γονέων μετά το

"φαιν6μενο σιφωνίου" ενοχοποιείται για την μοναδική

πρώτο

24ωρο"" .

Στις περισσότερες κλινικές μεΜτες τα

αποτελέσματα κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικc'ι αφού η ;ταρε
χόμενη αναλγησία Ίlταν πολύ καλ1j και οι ανε;τιΟιlμητε;
ενέργειες ελc'ιχιστες. Σε κανένα παιδί δεν δια;τισπ6θηκε
αναπνευστικ1j καταστολ1j, ενc!J έντονη υπνηλία εμφανίστη
κε σε πολύ μικρό ποσοστό''".
Το τελικό συμπέρασμα από την εφαρμογ1j της μεθόδου
της

PCA σε παιδιά και εφ1jβους είναι ;τολύ ενθαρρυντικό,

αφού η μέθοδος συνc'ιντησε μέχρι τώρα την καθολικ1j απο
δοχΙj τόσο α;τό τα παιδιά και τους γονείς. όσο και το ιατρι
κό και νοσηλευτικό προσωπικό.

PCA έχει ελατηf)(Jει την συχν6τητα της επιπλο
1.4/100.000 ασθενείς το 1987. Πc'ιντως το

περί;ττωση lJανάτου, α;τό υπερδοσολογία απιοειδών, που
α:-τοδ6θηχε στη χρ1jση τη; υυσκεωj;

PCA".

γ) προβλήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό
του μικρ οϋπολογιστή
Στην ομάδα cωηj αν1jκει και η ;τλειοψηφία των προβλη
μάτων ( 6 7%) που σχετίζονται με την εφαρμογή της μεθ6-

PC:A, σύμφωνα
FDA/MDR.

δου

πάντα με την ανασκ6πηση της

Στις ;τερισσ6τερες απ6 αυτέ; τις ;τεριπτώσεις υπήρξαν
λάθη ωτ6 το νοσηλευτικό ;τροσωπικ6 στην εισαγωγή πλη
ροφοριών στον μικροίiπολογισηi, κυρίως 6σον αφορά τη
συγκέντρωση του φαρμάκου 1j τέλος ακόμη και σύγχυση

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ως ;τρο; το χορηγούμενο φάρμακο. Δύο τέτοια μεμονωμέ

Αν και η μέθοδος της ελεγχόμενης αναλγησία; από τον
ασθενή τέθηκε κατ' αρχΊ]\' σε εφαρμογ1j στη Μεγc'ιλη Βρε

να :τεριστrιτικά ;του έχουν καταγραφεί και ανακοινωθεί
δεν είχαν δι,σάρεστες επι:ττcί)(πι; για τους ασθενείς"'.

τανία, εν τούτοις η μεγαλύτερη καθιέρωση τη:: έγινε στι;
ΗΠΑ, ό;του σ1jμερα βρίσχονται σε λειτ ο ι•ργ ίυ :τερί:τοι•

30.000

συσκευές

PCA.

ΠαρcΊ τον μεγάλο υηό cι.ριliμ6

ΟΙΚΟΝΟΙ\ΠΚΗ Α�ΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΕΙΑΣ

συσκευcδν, οι ε;τιπλοκές zαι τα ;τροβλψιατcι :τοι• έzοι•ν
μέχρι τώρα αναφερθεί είναι σzετιχά ί.ί·,ιcι. Οι ε:τι:τί.οι.<'::
της μεθ6δου

PCA

μπορούν να διαι.ριθοι'ν στι; ι.cΊτωΟι

ομάδες:

A.σq:cιi.u); η :τριίπη οι.έψη είναι ότι η μέθοδος της

PCA

μ:τορεί νcι είναι με.ν ι.αλ1j zαι αποτελεσματικ1j. 6μως είναι

:-τοί.ι' αι.ριβ1j ι.αι ω; εκ τούτου ασύμφορη για ευρεία κατα

α) Σε ανεπιθ ύμητες ενέ ργειες των οπιοει δών
Στην ομc'ιδα αυηi αν1jκουν οι ελc'ισσονε; ανε;τιθύμητες

ν6ί.ωση χαι εφαρμογ1j. Αυτ6, μάλιστα ίσως γίνει πιο ε;τιτα
κτικ6 6ταν αναφερθεί 6τι το μέσο κ6στος για την προ�ηi
θεια μιας συσκευ1iς

PCA φτc'ινει το 1.000.000 δραχμές.

ενέργειες 6πως ναυτία, έμετος, κνησμ6ς, δυσκοιλιότητα

Εν τούτοις οι πρώτες ολοκληρωμένες οιχονομικές μελέ

και υπνηλία με συχν6τητα εμφάνισης όχι μεγαλι!τερη του

τες κόστου;-οφέλειας που έγιναν στις ΗΠΑ δείχνουν δια

10-20%,

φορετικά αποτελέσματα"".

αλλά και οι σοβαρ6τερε; 6πως αναπνευστικ1j

καταστολ1j και άπνοια". Στις μέχρι τώρα αναφορές η ανα

I) Κατ' αρχ1jν το κ6στος απ6 την χορ1iγηση των αναλγητι

πνευστικΊj καταστολ1j 6ταν παρουσιάζεται είναι συνψ:Jως

κών είναι σημαντικά ελαττωμένο εφόσον και η μέση κατα

1jπια, συνιστάται ;τάντως και έλεγχος c!Jστε να α;τοφευ

νάλωση απιοειδών φαρμάκων είναι σημαντικά μικρ6τερη

χθούν σοβαρότερα ε;τεισόδια"".

σε σχέση με την συμβατιχ1j ενδομυίκ1j χορ1jγηση.

β) Σε μηχανικά προβλήματα της συσκευής PCA

2) Ο μέσος χρ6νο; που εξοικονομείται απ6 το νοσηλευτι
κ6 ;τροσωπικ6 φτάνει για κάθε ασθενιj τα 33 λεπτά για

Οι αρχικοί φ6βοι 6τι τα προβλήματα αυτά θα 1jταν πολλά
και σοβαρά δεν έχουν μέχρι τώρα επιβεβαιωθεί. Σε ανα

FDA/MDR (Food and Drug Administration)
(FDA)/Medical Deνice Report (MDR), ;του είναι υ;τεύθυ

σκ6;τηση της

κάθε μέρα νοσηλείας.

3) Ο μέσος χρ6νος νοσηλείας και ;ταραμον1jς του ασθεν1j
4.3 ημέρες. Εδώ
επισημαίνεται ιδιαίτερα η προσφορά της PCA στην καλύ
στο νοσοκομείο είναι μικρ6τερος κατά

νη υπηρεσία στην οποία αναφέρονται τα προβλήματα λει

τερη ;τοιοτικά αναλγησίη. η οποία ελαττώνει την νοσηρό

τουργίας ιατρικών συσκευών, ε;τιβεβαιcδνονται και η

τητα και τις επιπλοκές μετά απ6 μια χειρουργική επέμβα

μικρ1j συχν6τητα των προβλημάτων αυτc!Jν καθώς ε;τίσης

ση.

και η μη σοβαρ1j κλινικ1j σημασία τους. Αρχικά εξετάστη

4)

Η προ�ηiθεια των συσκευc!JV

PCA

στις ;τερισσ6τερες

κε το ενδεχ6μενο της υπερδοσολογίας α;τ6 "αυτ6ματη··

περι;ττc)Jσεις γίνεται με την μορφ1j της χρηματοδ6τησης

χορ1jγηση φαρμάκων ;του 6μως δεν επιβεβαιc!Jθηκε στην

απ6 τους κατασκευαστές, κc'ιτι που όπως αποδείχθηκε επι-
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βαρύνει λιγότερο την οικονομία των νοσοκομείων.
5) Τέλος ένας επιπλέον οικονομικός παράγοντας αξίζει
να αναφερθεί. Είναι η συνεχής ενημέρωση και το ενδιαφέ
ρον των ασθενών για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης και
ελέγχου του πόνου. Είναι επομένως λογικό ότι σε μια κοι
νωνία με πολλά νοσοκομεία που ανταγωνίζονται οικονομι
κά, εκείνα τα οποία προσφέρουν καλύτερες ποιοτικά
μεθόδους ελέγχου του πόνου ίσως προτιμούνται περισσό
τερο από τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς τους.

ΑΝτΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟ

Η PCA aναπτύσσεται ταχύτατα και γίνεται αποδεκτή σαν
μια σημαντική μέθοδος αντιμετώπισης και ανακούφισης
από τον πόνο. Η αποδοχή της από τους ασθενείς έχει
ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες. Κάθε θεραπευτική
μέθοδος που παρέχει ικανοποίηση σε ποσοστό μεγαλύτε
ρο από το 90% των ασθενών, έχει σίγουρα κατοχυρώσει
μια θέση στην κλινική πράξη για πολλά από τα επόμενα
χρόνια.
Στους μελλοντικούς στόχους ανήκουν η ακόμη μεγαλύτε
ρη ασφάλεια της μεθόδου, οι λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες από τα aπιοειδή που θα παράγει η κλινική έρευ
να, όπως και το μικρότερο κόστος εφαρμογής. Νεότερες
εναλλακτικές οδοί χορήγησης βρίσκονται ήδη σε χρήση
και αξίζει να αναφερθεί η ελεγχόμενη από τον ασθενή
επισκληρίδιος ανα λγησία (Patient Controlled Epidural

Analgesia, PCEA).
Η PCEA παρέχει την δυνατότητα ακόμη πιο βελτιωμένης
αναλγησίας με ακόμη μικρότερες δόσεις φαρμάκων, σε
σύγκριση με την ενδοφλέβια ΡCΝΌ Συνδυάζοντας την
ενυπάρχουσα αναλγητική αποτελεσματικότητα της επι
σκληριδίου οδού με την ευκαμψία στην τιτλοποίηση της
δόσης που προσφέρει η μέθοδος PCA, ή PCEA εμφανίζε
ται να παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι οποιασ
δήποτε άλλης μεθόδου. Οι αρχικές μελέτες που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί αναφέρουν ότι η PCEA μπορεί να παρέ
χει εξαιρετική αναλγησία με μικρότερη συνολική δόση
aπιοειδών ή και τοπικών αναισθητικών σε σύγκριση τόσο
με τη συνεχή επισκληρίδιο έγχυση, όσο και τη συμβατική
ενδοφλέβια PCA'05'. Οι μαιευτικοί ασθενείς εμφανίζουν
το υψηλότρο ποσοστό ικανοποίησης από τη μέθοδο της
PCEA γιατί παράλληλα με τις μικρότερες δόσεις φαρμά
κων τους δίνεται η δυνατότητα "να έχουν κάποιον έλεγχο
στην ανακούφιση του πόνου τους και επομενως να εξαρ
τώνται λιγότερο από το νοσηλευτικό προσωπικό"'2•53•
Η μέθοδος της ελεγχόμενης αναλγησίας από τον ασθενή
δεν είναι πανάκεια, αλλά οπωσδήποτε είναι μια καινοτο
μία που υπόσχεται πολλά στο χώρο της αντιμετώπισης και
ανακούφισης, τόσο του μετεγχειρητικού, όσο και του χρό
νιου πόνου. Από τα μέχρι τώρα ενθαρρυντικά αποτελέ
σματα φαίνεται ότι το μέλλον της ανήκει και επομένως και
η αισιοδοξία για την καθιέρωση της σαν μεθόδου αναλγη
σίας στην καθημερινή κλινική πράξη.
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