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Διαδερμικός Ηλεκτρικός Ν ευροερεθισμός * 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ 

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια στην παγκόσμια ιατρικ1i 
πρακτική αναβίωσε το ενδιαφέρον για την εφαρμογή δια
φόρων μορφών ηλεκτροθεραπείας, αν και αυτό συνέβαινε 
από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού αλλά και την προη
γούμενη περίοδο όταν το ρεύμα εφαρμοζόταν στο ανθρώ
πινο σώμα για να θεραπεύσει ποικιλία ασθενειών. 

Το ηλεκτρικό χέλι και οι ιδιότητές του 1iταν γνωστές 
στους aρχαίους Αιγυπτίους και τον Ιπποκράτη, αλλά ο 
Scribonius Largus ήταν ο πρώτος που αναφέρει τη χρήση 
του στην θεραπεία του πονοκεφάλου και της ποδάγρας το 
46 π.Χ. 

Ο W. Gilbert (1544-1603) ήταν ο πρώτος που ταξινόμησε 
το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μεταγενέστερα δημιουρ
γήθηκε ένα πλήθος συσκευών που παρήγαγαν r.αι αποθΙi
κευαν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά το διάστημα αυτό. το ηλεr.
τρικό ρεύμα χρησιμοποιήθηκε σε διάφορε; μορφές, εφαρ
μόσθηκε σ' όλα τα μέρη του σώματος r.αι ·'θερά;τει•σε 

.. 

όλων των ειδών τις ασθένειες. Ο R. Lovett τον l8o αι(()να 
1lταν ο πρώτος που δημοσίευσε ένα βιβλίο για τη χρΙiση 
του ηλεκτρισμού στην ιατρική πράξη r.αι αναφέρει ;τλειά
δα θεραπευτικών μεθόδων για διάφορες ασθένειες. Ο J. 

Wesley, ένας θρησκευτικός ηγέτης και ιδρυτής της εκκλη
σίας των Μεθοδιστci'Jν, 1lταν θερμός οπαδός της εφαρμογής 
του ηλεκτρισμού στην θεραπεία ασθενειών. Πίστευε ότι το 
λεπτό υγρό ήταν η ψυχή του σύμπαντος και στο βιβλίο του 
δίνει πολλά παραδείγματα ασθενειci'Jν που θεραπεύθηκαν 
με τον ηλεκτρισμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περι
mώσεις με ισχυαλγία, υστερία, πονοκέφαλο, ουρολιθίαση, 
ποδάγρα, ψυχρό κάτω άκρο ( φαινόμενο Raynaud), πλευ
ριτικό πόνο και στηθάγχη. Η αξία του βιβλίου του Wesley 
φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμα και σΙiμερα θα μπο
ρούσε να εφαρμοσθεί η ηλεκτρική αγωγ1i σε αρρώστους 
με ισχυαλγία, πονοκέφαλο, πλευριτικό πόνο. 

Ο J. Birch, ένας άλλος χειρουργός, εφάρμοσε το ηλεκτρι
κό ρεύμα τον 18ο αιώνα για την θεραπεία ενός 18χρονου 
νέου με κάκωση στο χέρι που παρουσίαζε και μυ'ίκές 
συσπάσεις. Μετά εφαρμογή της μεθόδου για μερικές 
φορές, ο πόνος εξαφανίσθηκε και ο νεαρός επανέκτησε 
πλήρη κινητικότητα του χεριού του. Αναφέρει ότι επίσης 
θεράπευσε ακόμα και δυσκοιλιότητα με τη χρησιμοποίηση 
ενός είδους ηλεκτρικής καρέκλας. 

* TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE SτiMULAτiON ·TENS 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιή
θηκε σε συνδυασμό με τον βελονισμό από τον Sarlandiere. 
Περιγράφει επιτυχή θεραπεία ρευματισμού, νευροπαθει
ών και ποδάγρας. 

Το 1967 ο Licht ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκόπηση 
της προσιτής ιστορικής βιβλιογραφίας και δημοσίευσε μια 
εκτεταμένη εργασία παραθέτοντας περισσότερες από 200 
βιβλιογραφικές αναφορές. 

Από την πρώτη δεκαετία του 1900 παρασκευάσθηκαν 
συσκευές, όπως η 'Έlectreat", που άρχισαν να πωλούνται 
κατευθείαν στους αρρώστους από τους παρασκευαστές 
για εφαρμογή του ηλεκτρισμού στη θεραπεία τους, γεγο
νός ;του σψβαίνει αr.όμη και σήμερα. Αυτές οι συσκευές 
έ'(ιναν δημοφιλείς r.αι χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις 
;ταθJiσει;, αr.όμη r.αι '(Lα τη θεραπεία του καρκίνου, δίνο
ντας εί�ιίδε; θερα;τεία; που δεν ήταν δυνατόν να πραγμα
το;τοιηθοι'ν. Για το λόγο αυτό η FDA απαγόρευσε τη 
χρ1iση τοι•; στην Αμερικ1i τη δεκαετία του 1950. 

Στα μέσα τη; δεκαετίας του '60, με τη διατύπωση της 
θεωρία; "της πύλης του πόνου" από τους Melzack και 
Wall2, έγινε δυνατ1i εν μέρει η εξήγηση του τρόπου δράσης 
του περιφερικού διαδερμικού ηλεκτρικού νευροερεθισμού 
και πως μπορεί να ελαττώσει ή να καταργήσει το αίσθημα 

του πόνου. 
Ο C. Shealy το 1967 αναφέρει ότι εφαρμόζοντας άμεσο 

ηλεκτρικό ερεθισμό στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυε
λού σε πειράματα που πραγματοποίησε σε γάτες και πιθή
κους, μπόρεσε να αναστείλει τη μετάδοση του πόνου σε 
ανώτερες περιοχές του ΚΝΣ. 

Αρχικά ψαν δύσκολο να προβλεφθεί ποιοί άρρωστοι θα 
α;τανηΊσουν θετικά στον ερεθισμό των οπισθίων κεράτων. 
Οι Long και Shealy τόσο σε συνεργασία όσο και ανεξάρ
τητα ο ένας από τον άλλο ανέπτυξαν τρόπους για την αξιο
λόγηση και επιλογή των αρρώστων, στους οποίους μπο
ρούσαν να εμφυτεύσουν ηλεκτρόδια στην οπίσθια μοίρα 
του νωτιαίου μυελού για TENS. 

Ο Hymes και συν. ανακοίνωσαν την πρώτη χρήση του 
TENS το 1973 για την ανακούφιση του οξέος μετεγχειρητι
κού πόνου3Ό Επίσης αναφέρουν ότι ελαττώθηκε η συχνό
τητα εμφάνισης ειλεού στη μετεγχειρητική περίοδο. Οι 
VanderArk και McGrath ανακοίνωσαν την εφαρμογή του 
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TENS για μετεγχειρητική αναλγησία σε 100 αρρώστους 
που υπέστησαν θωρακοτομή ή εγχείρηση οργάνων της άνω 
κοιλίας. Η μέθοδος εξασφάλισε ικανοποιητικό επίπεδο 
αναλγησίας στους 77 από τους 100 αρρώστους. 

Δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσει το γεγονός ότι η 
μέθοδος TENS βρήκε ταχεία ανταπόκριση και αρκετά 
ευρεία χρήση από τους γιατρούς και τους αρρώστους στην 
αντιμετώπιση του πόνου. Ο ενθουσιασμός που ακολούθη
σε τις πρώτες εργασίες από την χρησιμοποίηση του TENS, 
οι οποίες ανέφεραν 80-100% αναλγησία σε διαφορα σύν
δρομα πόνου, είχε σαν αποτέλεσμα τη χρήση του χωρίς 
διακρίσεις. Ακολούθησαν πιο προσεκτικές και καλύτερα 
οργανωμένες εργασίες και έλεγχος με χρήση placebo, 
οπότε αποδείχθηκε ότι η αναλγησία που προσφέρει ο 
TENS συχνά ελαττώνεται στην πορεία της θεραπείας ή 
ακόμα και εξαφανίζεται γρήγορα4• 

Πάντως σήμερα είναι γενικά παραδεκτό ότι η μέθοδος 
είναι δυνατόν να προσφέρει ικανοποιητική αναλγησία σε 
αρρώστους που υποφέρουν από πόνο καλοήθους αιτιολο
γίας ή μετεγχειρητικό πόνο. Η εφαρμογή του σε πόνο 
κακοήθους αιτιολογίας δεν συνιστάται, αλλά επειδή η 
μέθοδος στερείται ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να 
εφαρμοσθεί διερευνητικά και στους καρκινοπαθείς, όταν 
οι άλλες αναλγητικές προσπάθειες έχουν αποτύχει.* 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ TENS 
Αν και ο TENS βοηθά στην ανακούφιση του οξέος 

πόνου, έχει πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στον χρόνιο 
πόνο. Ο TENS είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην αντι
μετώπιση της οσφυαλγίαςν•.Ί, σε πόνους από ρευματοειδή 
αρθρίτιδα' ή οστεοαρθρίτιδα'', σε πόνους νευρογενούς 
προέλευσης ή βλάβης περιφερικών νεύρων10 και πόνους 
από τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης4'11• Ο TENS έχει 
επίσης χρησιμοποιηθεί με άλλοτε άλλο βαθμό επιτυχίας, 
στην αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας12'1\ του 
πόνου από μέλος φάντασμα, του πονοκεφάλου και του 
πόνου από καρκίνο. Σε μερικές καταστάσεις χρόνιου 
πόνου όπως στον ψυχογενή πόνο και στον πόνο κεντρικής 
αιτιολογίας ο TENS είναι δυνατόν να επιτύχει μικρή ανα
κούφιση από τον πόνο14• 

Άλλες μελέτες έδειξαν ότι ο TENS ανακουφίζει τον 
άρρωστο από τον οξύ πόνο και ειδικά τον μετεγχειρητικό 
πόνο15'16'17•1Ό Επίσης προσφέρει ανακούφιση στους οξείς 
μυοσκελετικούς πόνους10'211, όχι όμως και στους οξείς 
πόνους που οφείλονται σε μυοσκελετικές κακώσειξ\ σε 
σπασμούς μυών ή σε θλάσεις τενόντων που παρατηρούνται 
σε αθλητές. Στις τελευταίες περιπτώσεις ο TENS πρέπει 
να εφαρμόζεται με προσοχή και επιφύλαξη και όχι για να 
επιτρέψει στον αθλητή να συνεχίσει το άθλημά του με την 
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ανακούφιση του πόνου που προκαλεί, γιατί έτσι μπορεί να 
επιδεινωθεί ο τραυματισμός του{ 

ΜΕΘΟΔΟΙ TENS 
Για τον διαδερμικό ηλεκτρικό νευροερεθισμό (τΕΝS) 

χρησιμοποιούνται σήμερα μικρές φορητές συσκευές, που 
λειτουργούν με μπαταρία και οι οποίες παρέχουν ηλεκτρι
κό μονοφασικό ή διφασικό ρεύμα, χαμηλής συχνότητας (1-
100 Hz) και μικρής τάσεως (0-60 mA). Το ηλεκτρικό 
ρεύμα διοχε-τ:εύεται κατ' ευθείαν επάνω στο δέρμα με 
ηλεκτρόδια, αφού επαλειφθούν με αλοιφή για καλύτερη 
αγωγιμότητα του ηλεκτρικού ερεθίσματος. 

Ο TENS μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους (Εικόνα 1) 
1) Συμβατικός υψηλής συχνότητας 
2) Χαμηλής συχνότητας 
3) Χαμηλής συχνότητας με ριπές διέγερσης 
4) Εντατικός 

Οι μέθοδοι θεραπείας χαρακτηρίζονται από τις εξής 
παραμέτρους: τάση, συχνότητα, πολικότητα, διάρκεια διέ
γερσης, μορφή διέγερσης. 

1. Συμβατικός υψηλής συχνότητας TENS 
Σ' όλες τις συσκευές TENS η τάση του ρεύματος μπορεί 

να ρυθμιστεί σε ορισμένα όρια (0-60 mA). Ανάλογα με την 
τάση διεγείρονται διαφορετικά οι διάφορες νευρικές ίνες: 
οι παχείες εμμύελες νευρικές ίνες έχουν μικρότερο ουδό 
διέγερσης από τις λεπτές αμύελες ίνες. �Ετσι στην αρχή με 
χαμηλή τάση ερεθίζονται οι παχείες εμμύελες Αβ ίνες που 
κλείνουν "την πύλη του πόνου" στις λεπτές αμύελες Αδ και 
C ίνες που μεταφέρουν τα επώδυνα ερεθίσματα2• Η τάση 

ΣυμβατLκός υψηλης συχνότητας 

ιιιοιιιιιιιιιιιwιιιιυιιuιιgιιιggιuιιmιαιnuΙΙΙΙnιιισιumιmριιmuιιgnιιggιgιgιιιια 

Χαμηλης συχνότητας 

Χαμηλης συχνότητας με ρLnές δLέγερσης 

11 1111 1�1 
Εικόνα 1: Μέθοδοι TENS 

*Οι πληροφορίες για την ιστορία της χρήσης του ηλεκτρισμού ελήφθησαν από το βιβλίο των MannheimeΓ J.& Lampe G, C!inical Transcutaneous ElectΓical 
NeΓVe Srimu!ation. Davis, Philadelphia 1984. 
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Εικcίνα 2: ΘΕΩΡΕΙΑ "ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ Π Ο ΝΟΥ" 
ΚΝΣ. =Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
Π. Ο. = Πυκτωματώδης ουσ[α 
Ο.Δ. =Όργανα Δράσεως 
Κ Ο. Κ = Κύτταρα οπισθίων κεράτων 
Αβ = Παχείς ίνες 
C,Αδ =Λεπτές ίνες 

C ,Αδ 

του ρεύματος πρέπει να είναι τόση ώστε η διέγερση να 
μην προκαλεί πόνο. (Εικόνα 2) 

Πιστεύεται ότι η διάρκεια του νευροερεθισμού μπορεί να 
ποικίλει από 10-30 λεπτά7·"" μέχρι πολλές ώρες'r'. Για το 
λόγο αυτό είναι δυνατόν να επέλθει εθισμός των νευρικών 
ινών, δηλ. να ελαττωθεί περιοδικά η διέγερση. Αυτή είναι 
η αιτία και συνιστάται, κατά τη διάρκεια του νευροερεθι
σμού, να διορθώνεται ανάλογα η τάση του ρεύματος με 
αύξηση 1l ελάττωσή της. Συνήθως για να μην προκαλεί 
πόνο στο μέρος εφαρμογής η τάση πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 10-30 mA. 

Οι παχείες εμμύελες νευρικές ίνες ερεθίζονται κατά 
κανόνα σε μια συχνότητα 50-100 Hz, ενώ οι λεπτές αμύε
λες νευρικές ίνες σε συχνότηα 5-10 Hz εξαντλούνται γρή
γορα4. Συχνότητα >100Hz οδηγεί σε γρήγορη κόπωση και 
τις παχείες ίνες. Από κλινικές μελέτες που έγιναν σε 
αρρώστους με χρόνιο πόνο αποδείχθηκε ότι συχνότητα 
TENS 50-100 Hz έχει καλύτερα αναλγητικά αποτελέσμα
τα. 

Στην τοποθέτηση των ηλεκτροδίων πρέπει να ληφθεί υπ' 
όψη αν χρησιμοποιείται μονοφασικό 1l διφασικό ρεύμα. 
Σε χρησιμοποίηση μονοφασικής διέγερσης το ένα ηλε
κτρόδιο αντιπροσωπεύει τον αρνητικό πόλο και το άλλο 
τον θετικό. Η διέγερση λαμβάνει χώρα στον αρνητικό 
πόλο ενώ ο θετικός πόλος πρέπει να θεωρείται ανενεργός. 
Σε συσκευές TENS που χρησιμοποιείται διφασική διέγερ
ση πρέπει να θεωρούνται και τα δύο ηλεκτρόδια σαν ενερ
γά. Συνήθως χρησιμοποιείται μονοφασικό ρεύμα. 

Λίγες εργασίες έχουν γίνει για την εκλογή της κατάλλη
λης θέσης των ηλεκτροδίων για τον TENS, αν και αυτό 
αποτελεί σπουδαίο παράγοντα στην αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου. Η σωστή θέση των ηλεκτροδίων διαφέρει 
από άρρωστο σε άρρωστο και συνήθως γίνεται εμπειρικά. 
Συνιστάται πάντως να τοποθετούνται επάνω ή κοντά στην 
επώδυνη περιοχ1Ί, εφ' όσον αυτό είναι δυνατόν. Άλλως 
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πρέπει να αναζητηθούν διαφορετικές θέσεις όπου ο TENS 
θα έχει ικανοποιητικά αναλγητικά αποτελέσματα. Όταν ο 
άρρωστος αισθάνεται τον νευροερεθισμό στο σημείο που 
πονά, αυτό είναι σημείο ότι τα ηλεκτρόδια είναι σωστά 
τοποθετημένα. 

Σε μια δεδομένη στιγμή το σύνολο των νευρικών ινών 
που διεγείρονται εξαρτάται από τη διάρκεια της διέγερ
σης. Όσο μικρή είναι η διάρκεια τόσο μεγαλύτερη θα πρέ
πει να είναι η τάση του ρεύματος για να γίνει διέγερση 
των νευρικών ινών. 
Αν η διάρκεια της διέγερσης είναι σταθερή τότε οι παχεί

ες ίνες διεγείρονται με μικρότερη τάση από ότι οι λεπτές 
ίνες. Η διάρκεια διέγερσης των περισσοτέρων συσκευών 
TENS κυμαίνεται μεταξύ 0,.05-0,5 msec. Πολλές συσκευές 
TENS όμως για πρακτικούς λόγους έχουν σταθερή διάρ
κεια διέγερσης 0,2 msec. 

Οι συσκευές TENS μπορεί να διεγείρουν τις νευρικές 
ίνες με διάφορες κυματομορφές π.χ. μονοφασική, διφασι
κή, τριγωνική, τραπεζοειδή, ημιτονοειδή και άλλες (Εικό
να 3). Δεν έχει αποδειχθεί από εργασίες ότι κάποια από 
αυτές τις μορφές διέγερσης βοηθά περισσότερο στα δια
φορα σύνδρομα πόνου και άλλη λιγότερο. 

Συνεχής; 

ΤετραγωνLκή 

:ι π π π 
ΠρLονωτή 

ΣυμμετρLκώς 
ΚυματοεLδής; 

·- Ι ο n Γ 
lΓΟ 

ΦαραδLκή 

:�Δ'C?Δ 

ΔLκόρυφη 

: 1 u. ιι ιι 

ΕναλλακτLκώς 
τετραγωνLκή .1 ο π π 

- ο ο ο 
ΔLφαΟLκώς 
ΤετραγωνLκή 

:ι π ο π 
Εικcίνα 3: Χαρακτηριστικά των διαφcίρων κυματομορφών TENS 
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2. Χαμηλής συχνότητας TENS 
Σ' αυτήν την μορφή TENS χρησιμοποιούνται ίδιες παρά

μετροι όπως στον βελονισμό (συχνότητα 1-4 Hz, διάρκεια 
0,15-0,25 msec και σχετικά υψηλι1 τάση). 

Ανακούφιση από τον πόνο παρουσιάζεται συνήθως μετά 
20-30 min διέγερσης, η οποία διαρκεί περισσότερο από ότι 
μετά υψηλής συχνότητας TENS. Ορισμένοι άρρωστοι βρί
σκουν αυτό το είδος του TENS ενοχλητικό λόγω των μυι
κών σπασμών που προκαλεί από άμεση διέγερση των μυι
κών ινών. 

3. Χαμηλής συχνότητας TENS με ριπές διέγερσης 

Σ' αυτόν τον τύπο TENS οι διεγέρσεις γίνονται υπό τύπο 
ριπτών. Συνήθως γίνονται 2-4 διεγέρσεις/sec. Στην μέθοδο 
αυτή σε κάθε ριπή χορηγούνται 5-7 διεγέρσεις και σε κάθε 
sec 2-4 ριπές, δηλαδή έχουμε 10-28 διεγέρσεις/sec. Η 
μέθοδος αυτή μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο αρρώ
στους οι οποίοι δεν είχαν αποτελέσματα μετά από TENS 
χαμηλής συχνότητας. 

4. Εντατικός TENS 
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ο εντατικός TENS 

(συχνότηα 100-150 Hz, διάρκεια διέγερσης 0,5-1 msec) 
που ανακουφίζει από τον πόνο σε διαστημα 1-15 min. Ta 
ηλεκτρόδια σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να τοποθετού
νται κοντά στην επώδυνη περιοχ11. Μειονέκτημα της μεθό
δου αποτελεί το γεγονός ότι η αναλγησία διαρκεί μόνο 
όσο εφαρμόζεται ο νευροερεθισμός. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 

Το 1984 έχει αποδειχθεί από τους Wall και Melzack με 
εργασίες που έγιναν σε γάτες και επίμυες ότι περιφερική 
ενεργοποίηση των παχείας διαμέτρου νευρικc6ν ινών 
εμποδίζει εκλεκτικά την μετάδοση των επc!ιδυνων διεγέρ
σεων στο νωτιαίο μυελό και επομένως την μετάδοση του 
πόνου προς τον εγκέφαλο. Επιπρόσθετα με την δραστη
ριοποίηση τοπικών ανασταλτικών περιοχών του νωτιαίου 
μυελού, διεγέρσεις των παχείας διαμετρου νευρικcΔν ινών 
φαίνεται ότι ενεργοποιούν στο στέλεχος του εγκεφάλου 
ειδικά κέντρα που ελέγχουν τη μετάδοση του πόνου σε 
ανώτερα κέντρα'·''·''. 

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα ενδογεν1Ί απιοειδή 
(ενδορφίνες-εγκεφαλίνες) παίρνουν μέρος στην καταστο
λΊ1 του πόνου με τη μέθοδο του TENS. Αν και δεν έχει 
διευκρινισθεί με ποιο τρόπο γίνεται η ενεργοποίηση 
αυτών στους νευρώνες του νωτιαίου μυελού με τον TENS, 
εν τούτοις έχει βρεθεί ότι αυξάνονται και παίζουν σημα
ντικό ρόλο στην ανακούφιση του πόνου'·""22. 

Άλλοι ερευνητές212425 αναφέρουν ότι με τον χαμηλ1Ίς 
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συχνότητας TENS ελευθερώνονται μεγαλύτερες ποσότη
τες ενδορφινών από ότι με τον συμβατικό υψηλής συχνότη
τας TENS. 

Υπάρχουν όμως και εργασίες που περιγράφουν ότι με 
την χορήγηση ναλοξόνης, η οποία είναι aνταγωνιστής των 
aπιοειδών, δεν επηρεάζεται η αναλγησία που προήλθε 
μετά από TENS, και επομένως η ανακούφιση του πόνου 
δεν εξαρτάται μόνο από την αύξηση της απελευθέρωσης 
ενδογενών οπιοειδών2627 αλλά να οφείλεται στη διέγερση 
των εμμυελών νευρικών οδών που κλείνουν την "πύλη του 
πόνου". 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ TENS 

Απόλυτη aντένδειξη για την εφαρμογ1Ί του TENS αποτε
λούν άρρωστοι που έχουν βηματοδότη Demand. Η λει
τουργία του βηματοδότη καταργείται καθ' όλη τη διάρκεια 
που εφαρμόζεται χαμηλής συχνότητας TENS. Κατά την 
διάρκεια υψηλ1Ίς συχνότητας TENS είναι δυνατό οι διε
γέρσεις του βηματοδότη να είναι ανάλογες μ' αυτές της 
συσκευής ΤΕΝS"2Ό 

Δεν πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε έγκυες γυναίκες 
γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο1427• Επίσης 
πρέπει να τονισθεί ότι τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να τοπο
θετούνται στην περιοχή των καρωτίδων, επειδή υπάρχει ο 
κίνδυνος της καρδιακής ανακοπής λόγω άμεσης διέγερσης 
του πνευμονογαστρικού νεύρουυΌ 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ TENS 
Ο TENS είναι μια μέθοδος θεραπείας που χρησιμοποιεί

ται ευρέως και από πολλούς γιατί ακριβώς δεν παρουσιά
ζει ανεπιθύμητες ενέργειες που να βάζουν σε κίνδυνο τη 
ζωή του αρρώστου2''. 

Η πιο κοινή επιπλοκή είναι η εμφάνιση δερματικής 
αλλεργικής αντίδρασης στα σημεία που τοποθετούνται τα 
ηλεκτρόδια. Η αντίδραση αυηΊ μπορεί να οφείλεται είτε 
στο υλικό που είναι κατασκευασμένα τα ηλεκτρόδια (σιλι
κόνη), είτε στην αλοιφή που χρησιμοποιούμε ή και στον 
λευκοπλάστη με τον οποίο στερεώνουμε τα ηλεκτρόδια 
στο δέρμα414• 

Μια άλλη επιπλοκή αλλά σπάνια είναι η δημιουργία 
εγκαυμάτων στις θέσεις των ηλεκτροδίων, όταν δεν επα
λείφονται με αλοιφή για να έχουν καλύτερη επαφ1Ί με το 
δέρμα (όσο καλύτερη επαφή τόσο μικρότερη η αντίσταση) 
και καλύτερη μετάδοση της ηλεκτρικής διέγερσης"2Ό 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TENS 
Στην προσιτή βιβλιογραφία τα ποσοστά επιτυχίας μετά 

από την χρησιμοποίηση του TENS ποικίλουν. 
Τα πρώτα χρόνια της εφαρμογ1Ίς του, όταν ο TENS θεω

ρήθηκε σαν πανάκεια, τα ποσοστά ικανοποιητικής αναλ-
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γησίας που αναφέρονται κυμαίνονται από 50-80%3"303112• 
Μεταγενέστερες εργασίες αναφέρουν μικρότερα ποσο

στά ανακούφισης του πόνου με TENS δηλαδή κάτω από 
50%1020·2'33, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι εξαιρέσεις στις 
οποίες αναφέρεται συχνότερη ή πιο σπάνια ανακούφιση 
του πόνου. 

Η εκτίμηση του TENS στην ανακούφιση του πόνου θα 
ήταν ατελής αν δεν γινόταν σύγκριση της σχέσης αυτού με 
την φαρμακευτική αγωγή. Η συνδιασμένη χορήγηση αναλ
γητικών φαρμάκων και TENS προσφέρει τα καλύτερα κλι
νικά αποτελέσματα". Βρέθηκε ότι ο συνδιασμός αυτός 
πιθανώς ελαττώνει την δόση του φαρμάκου που απαιτείται 
για να επέλθει ικανοποιητική αναλγησία μετεγχειρητικά 
και επιπλέον μειώνει τις επιβλαβείς ανεπιθύμητες ενέργει
ες των υψηλότερων δόσεων ναρκωτικών φαρμάκων15 ]('3'. 
Παρατηρήθηκαν όμως και περιπτώσεις όπου μερικά φάρ
μακα μείωσαν την αποτελεσματικότητα του TENS, δηλαδ1Ί 
άρρωστοι που έπιαρναν διαζεπάμη, κωδε'ίνη ή ναρκωτικά 
είχαν ελαττωμένη απάντηση στον TENS11• Ακόμη και αν 
συνέβαινε αυτό έχει βρεθεί ότι ο TENS είναι πολύ χρήσι
μος για την διακοπή της λήψης αυτών των φαρμάκων. 

Στο Ιατρείο Πόνου του Θεαγενείου Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου χρησιμοποιείται ο TENS από το 1976 για 
μυοσκελετικούς πόνους των άνω άκρων και σε αυχενικό 
σύνδρομο. Εφαρμόζουμε τα ηλεκτρόδια σε κατά το δυνατό 
κεντρικότερη περιοχή της πορείας του βραχιονίοιι ;τλέγ�ια-
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τος, όπως είναι ο υπερκλείδιος βόθρος. Αρχίζουμε την 
θεραπεία με το χαμηλότερης τάσης ηλεκτρικό ερέθισμα 
και σταδιακά το aυξάνουμε έως ότου έχουμε εντονώτερο 
ερέθισμα πάντοτε όμως χωρίς να πονά ο άρρωστος. 

Από τους αρρώστους μας το 45% παρουσίασε ανακούφι
ση του πόνου πάνω από 80%, το 30% των αρρώστων είχε 
ανακούφιση περίπου 50% και στο 25% των αρρώστων δεν 
παρατηρήθηκε καμμία αξιόλογη βελτίωση του πόνου τους. 

Γενικά ο TENS σαν μέθοδος θεραπείας του πόνου είναι 
μοναδικ11 με την έννοια ότι εξασκεί το αναλγητικό της 
α;τοτέλεσμα διεγείροντας τους εσωτερικούς μηχανισμούς 
του νευρικού συσηiματος του ανθρώπου. Πρέπει να εφαρ
μόζεται έγκαιρα και όχι αφού χρησιμοποιηθούν πρώτα 
όλα τα άλλα θεραπευτικά σχήματα. Η αποτελεσματικότη
τα του TENS εξαρτάται κύρια από αυτόν που τον εφαρμό
ζει αλλά και από τον ρόλο που παίζει αυτός στο όλο πρό
γραμμα θεραπείας. Τόσο οι άρρωστοι όσο και οι γιατροί 
πρέπει να γνωρίζουν ότι ο TENS αποτελεί μια συμπτωμα
τική αντιμετώπιση του πόνου και δεν θεραπεύει την αιτία 
του πόνου. 

Τέλος, ο TENS βρ1iκε ευρεία χρησιμοποίση, γιατί οι για
τροί και οι φυσικοθεραπευτές τον αποδέχθηκαν γρήγορα, 
επειδή είναι μια μέθοδος αναίμακτη, ακίνδυνη, δεν προ
καλεί εθισμό, δεν παρουσιάζει σημαντικές ανεπιθύμητες 
ενέρ'(ειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον ίδιο 
τον άρρωστο. 
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