Κεφάλαιο 64
Τα οπιοειδή στην αναλγησία του
χρόνιου καρκινικού πόνου
Χ. Μπούκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκινικός πόνος είναι κυρίως
χρόνιος πόνος, η διάρκεια του είναι με‐
γαλύτερη των 3 μηνών, εμφανίζεται
σχεδόν καθημερινά, και αποτελεί σημα‐
ντικό παράγοντα ταλαιπωρίας των α‐
σθενών με καρκίνο.
Περίπου το 30 έως 50% των ασθενών
εμφανίζει πόνο κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, ενώ οι ασθενείς με προχω‐
ρημένο καρκίνο εμφανίζουν πόνο σε
ποσοστό 70‐90%.1
Το 1986 οι συμμετέχοντες στην συνά‐
ντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υ‐
γείας (ΠΟΥ) για την αντιμετώπιση του
καρκινικού πόνου διακήρυξαν ότι «Σε
ασθενείς με σοβαρό πόνο, η μορφίνη‐
ένα ισχυρό οπιοειδές‐είναι το φάρμακο
εκλογής».2 Από τότε, σε όλες τις σχετι‐
κές ανακοινώσεις του ΠΟΥ και τις συμ‐
φωνίες ειδικών τονίζεται η ανεπαρκής
αντιμετώπιση του σοβαρού καρκινικού
πόνου παγκόσμια και η ανάγκη της ε‐
φαρμογής εθνικών πολιτικών για την
διαθεσιμότητα των οπιοειδών, ώστε κά‐
θε ασθενής να έχει τη δυνατότητα να
λάβει αποτελεσματική αναλγητική α‐
γωγή.3,4
Τα οπιοειδή αναλγητικά, των οποίων η
μορφίνη είναι το πρωτότυπο, είναι μια
ομάδα ετερογενών παραγόντων φυσι‐
κών ή χημικών, με διαφορές στη δράση,
την αποτελεσματικότητα και τις ανεπι‐
θύμητες ενέργειες. Χημικά παρουσιά‐
ζουν ποικίλη σύσταση με διαφορετική

χημική δομή. Σε αντίθεση με τα μη‐
οπιοειδή αναλγητικά τα οπιοειδή δεν
εμφανίζουν ʺφαινόμενο οροφήςʺ. Στα
μη‐οπιοειδή αναλγητικά η αύξηση των
δόσεων πέρα από ένα όριο δεν αυξάνει
το αναλγητικό αποτέλεσμα, ενώ αντίθε‐
τα στα οπιοειδή η λογαριθμική αύξηση
των δόσεων προσφέρει γραμμική αύξη‐
ση της αναλγησίας μέχρι του σημείου
της ύφεσης του πόνου. Έτσι η δόση των
οπιοειδών καθορίζεται από τις ανάγκες
των ασθενών και γι’ αυτό υπάρχει με‐
γάλη ελαστικότητα στις χορηγούμενες
δόσεις.5
Η αποτελεσματική χρήση των οπιοει‐
δών απαιτεί τον υπολογισμό του είδους
και της έντασης του πόνου (δεν είναι
δραστικά π.χ. στον νευροπαθητικό πό‐
νο), τα ιδιαίτερα προβλήματα υγείας του
ασθενή και την εμφάνιση ανεπιθύμη‐
των ενεργειών που βάζουν ένα φυσικό
όριο στην αύξηση των δόσεων. Υπάρ‐
χουν πολλές επιφυλάξεις στην χωρίς
υπολογισμό χρήση των οπιοειδών γιατί,
εκτός του ότι δεν είναι δραστικά σε κάθε
είδους πόνο, μπορεί να οδηγήσουν σε
σοβαρές παρενέργειες και σε χρήσεις
πέρα από τις ιατρικά αποδεκτές όπως η
αυτοκτονία ή η ευθανασία6,7,8
Οι ασθενείς με καρκινικό πόνο μπο‐
ρούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω
ομάδες. Αυτή η ταξινόμηση βοηθάει στο
συνολικό σχεδιασμό της αναλγητικής
αγωγής.
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Πίνακας 1. Ομάδες αρρώστων με χρόνιο
καρκινικό πόνο (τροποποιημένο από: Cancer
7th. Vincent T. DeVita. Management of Cancer
Pain, Classification of Patients with Cancer
Pain. Table 55.1‐2).
Προφίλ ασθενών με καρκινικό πόνο
I.

Ασθενείς με οξύ καρκινικό πόνο που:
α. Σχετίζεται με τη νόσο
β. Σχετίζεται με την αντινεοπλασματική
θεραπεία (χειρουργική, χημειοθεραπεία,
ακτινοθεραπεία)
II. Ασθενείς με χρόνιο καρκινικό πόνο που:
α. Σχετίζεται με πρόοδο της νόσου
β. Σχετίζεται με την αντινεοπλασματική
θεραπεία (χειρουργική, χημειοθεραπεία,
ακτινοθεραπεία)
III. Ασθενείς με προϋπάρχονται χρόνιο πό‐
νο και επιπλέον καρκινικό πόνο
IV. Ασθενείς με εθισμό σε φάρμακα και
καρκινικό πόνο που:
α. Ενεργητικά κάνουν παράνομη χρήση
φαρμάκων
β. Είναι σε πρόγραμμα μεθαδόνης
γ. Έχουν ιστορικό κατάχρησης ουσιών
V. Ετοιμοθάνατοι ασθενείς με καρκινικό
πόνο

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Τα οπιοειδή αποτελούν μια ομάδα ου‐
σιών που η φαρμακευτική δράση των
οποίων προσομοιάζει με αυτή της μορ‐
φίνης και οφείλεται στη δυνατότητα που
έχουν να συνδέονται και να αλληλεπι‐
δρούν με τους υποδοχείς οπιοειδών στο
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Η
δράση τους είναι παρόμοια με αυτή εν‐
δογενών πεπτιδικών νευροδιαβιβαστών
όπως οι ενδορφίνες Ο όρος παράγωγα
του οπίου είναι πιο περιορισμένος και
χρησιμοποιείται για φαρμακευτικές ου‐
σίες που παράγονται από το όπιο όπως
η μορφίνη και η κωδεΐνη.
Υποδοχείς οπιοειδών
Οι υποδοχείς των οπιοειδών βρίσκο‐
νται στις μεμβράνες κυττάρων του ΚΝΣ

και του πεπτικού και ομαδοποιούνται
ανάλογα με τις ιδιότητές τους σε τρεις
κύριες ομάδες τις μ, κ και σ. Υπάρχουν
και άλλοι υποδοχείς όπως οι δ που δεν
σχετίζονται άμεσα με την αναλγησία
αλλά με την συμπεριφορά και την ευφο‐
ρία. Κάθε ομάδα υποδοχέων παρουσιά‐
ζει διαφορετική συγγένεια με τα φάρ‐
μακα που συνδέονται μαζί τους και έχει
ένα ιδιαίτερο ρόλο στη φυσιολογία αλλά
και την αντιμετώπιση του πόνου (πίνα‐
κας 2, εικόνα 1).5,9
Οι υποδοχείς των οπιοειδών κατανέ‐
μονται σε πέντε περιοχές του ΚΝΣ που
στο σύνολό τους συγκροτούν ένα ενιαίο
σύνολο των πληροφοριών για τον πόνο.
Οι σημαντικότερες περιοχές για την φυ‐
σιολογία του πόνου είναι:
Στέλεχος του εγκεφάλου: Οι υποδοχείς
εδώ σχετίζονται επίσης με τη ρύθμιση
της αναπνοής και της αρτηριακής πίε‐
σης, με την κινητικότητα της κόρης του
οφθαλμού, τη ναυτία, τον έμετο, το βή‐
χα και τον έλεγχο των γαστρικών εκκρί‐
σεων. Στη σύνδεση των οπιοειδών με
αυτούς τους υποδοχείς οφείλονται μερι‐
κές από τις σημαντικότερες ανεπιθύμη‐
τες ενέργειες και η συμπτωματολογία
από τη χρήση τους.
Νωτιαίος μυελός: Οι υποδοχείς στην πη‐
κτωματώδη ουσία του νωτιαίου μυελού
σχετίζονται με την υποδοχή και τη δια‐
βίβαση των κεντρομόλων ερεθισμάτων
του πόνου.
Έσω θάλαμος: Σχετίζεται με αίσθημα
πόνου που είναι βαθύς, δεν εντοπίζεται
με ακρίβεια και επηρεάζεται από τη συ‐
γκινησιακή κατάσταση του ασθενούς.
Τα οπιοειδή αναλγητικά ταξινομού‐
νται σύμφωνα με τη επίδραση τους
στους υποδοχείς, σε πλήρεις αγωνιστές,
μερικώς αγωνιστές, μεικτούς αγωνιστές‐
ανταγωνιστές και ανταγωνιστές.
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Πίνακας 2. Παραδείγματα αλληλεπίδρασης υποδοχέων και οπιοειδών
Τύποι υποδοχέων
Παράγοντας
μ
κ
Μορφίνη
Αγωνιστικά
Αγωνιστικά
Ναλοξόνη
Ανταγωνιστικά
Ανταγωνιστικά
Πενταζοκίνη
Ανταγωνιστικά
Αγωνιστικά
Ναλορφίνη
Ανταγωνιστικά
Μερικώς Αγωνιστικά
Βουπρενορφίνη
Μερικώς Αγωνιστικά

σ
‐
Ανταγωνιστικά
Αγωνιστικά
Αγωνιστικά
‐

Εικόνα 1. Οδοί του πόνου και σημεία δράσης οπιοειδών (τροποποιημένη από: Richard L. Rauck,
MD; James North, MD “Pain Management. Beyond the Basics: Intrathecal Drug Delivery” January
31, 2005; Medscape). (SP= ουσία P, GLU= Γλουταμινικό)

Πλήρεις Αγωνιστές
Οι πλήρεις αγωνιστές συνδέονται ι‐
σχυρά με τους υποδοχείς μ, έχουν ποικί‐
λη συγγένεια με τους δ και κ, και χαμη‐
λή με τους σ. Οι αγωνιστές μπορούν να
ταξινομηθούν σύμφωνα με τη φαρμα‐
κοκινητική τους σε βραχείας και μακράς
δράσης. 10

Αντιπροσωπευτικότερο φάρμακο της
ομάδας των πλήρων αγωνιστών είναι η
μορφίνη. Η παρουσίαση των χαρακτηρι‐
στικών της μορφίνης δίνει την εικόνα
για τη δράση και των άλλων πλήρων
αγωνιστών. Η δράση, της τόσο η θερα‐
πευτική όσο και η τοξική, οφείλεται
στην επίδρασή της στο ΚΝΣ και στο πε‐
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πτικό. Προκαλεί αναλγησία με υπερπό‐
λωση των νευρικών κυττάρων και προ‐
συναπτική αναστολή της απελευθέρω‐
σης διαβιβαστών. Συνδέεται κυρίως με
τους υποδοχείς μ της πηκτωματώδους
ουσίας του νωτιαίου μυελού και παρε‐
μποδίζει την μεταφορά του αισθήματος
του άλγους στο νωτιαίο μυελό. Επίσης
αναστέλλει την απελευθέρωση πολλών
μεταβιβαστών στις νευρικές απολήξεις
που μεταφέρουν τα ερεθίσματα του πό‐
νου. 5
Η μορφίνη προκαλεί αναλγησία, υ‐
πνηλία και διαταραχές της ψυχικής διά‐
θεσης. Μια σημαντική ιδιότητα της α‐
ναλγησίας που προκαλεί η μορφίνη εί‐
ναι ότι αυτή επέρχεται χωρίς να συνυ‐
πάρχει πάντα απώλεια της επίγνωσης
του προβλήματος (συναίσθηση του πό‐
νου). Ασθενείς που λαμβάνουν θερα‐
πευτικές δόσεις μορφίνης αναφέρουν ότι
ο πόνος έχει λιγότερη ένταση, προκαλεί
λιγότερη δυσφορία και ταλαιπωρία ή
έχει εξαλειφτεί τελείως.
Η υπνηλία εμφανίζεται εξίσου σε α‐
σθενείς με κλινική εκδήλωση πόνου και
σε εθελοντές που συμμετέχουν σε κλι‐
νικές δοκιμές. Οι ασθενείς που λαμβά‐
νουν μορφίνη αισθάνονται τα άκρα
«βαριά», το σώμα θερμό, συχνά εμφανί‐
ζουν κνησμό στο πρόσωπο και ξηροστο‐
μία.
Πέραν της ανακούφισης από τον πόνο
ένα ποσοστό ασθενών εμφανίζει ευφο‐
ρία. Εάν δεν υπάρχει άλλη αιτία, μπορεί
να ακολουθήσει ύπνος. Και τα δύο αυτά
αποτελέσματα, είναι συνήθως επιθυμη‐
τά σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο
και χρόνιο πόνο.
Η εμπειρία από τη χορήγηση μορφίνης
σε άτομα χωρίς προβλήματα υγείας, δεν
είναι πάντα θετική. Συνήθως εμφανίζε‐
ται ναυτία, και τα εμετικά επεισόδια δεν

είναι σπάνια. Επίσης συνυπάρχουν: υ‐
πνηλία, δυσκολία συγκέντρωσης, απά‐
θεια και μείωση της φυσικής δραστηριό‐
τητας. Σε άτομα χωρίς νόσο με εθισμό
στη μορφίνη η «νοητική νέφωση» είναι
λιγότερη και κυριαρχεί η ευφορία. Πρέ‐
πει να τονιστεί ότι η μορφίνη και τα α‐
νάλογα οπιοειδή ανακουφίζουν καλύτε‐
ρα τον ασθενή από τον βαθύ και παρα‐
τεταμένο πόνο, παρά από τον οξύ και
διακεκομμένο.
Η μορφίνη έχει βιοδιαθεσιμότητα που
ποικίλει από 30‐100% ανάλογα με την
οδό χορήγησης, και χρόνο ημίσειας ζωής
2‐3 ώρες. Αυτός ο χρόνος είναι βραχύτε‐
ρος από την αναλγησία που διαρκεί 4‐6
ώρες.11 Σε επαναλαμβανόμενη χορήγη‐
ση, η φαρμακοκινητική της μορφίνης
και των μεταβολιτών της παραμένει
γραμμική και δεν εμφανίζεται αυτόματη
αύξηση της βιομετατροπής της, ακόμα
και όταν χορηγείται σε μεγάλες δόσεις
για μακρά περίοδο. Αυτή η ιδιότητα
συμβάλλει στη ασφαλή χρόνια χρήση
της μορφίνης. Είναι δυνατόν η δοσολο‐
γία να παραμείνει σταθερή για μεγάλο
χρονικό διάστημα, εάν δεν μεταβληθεί η
αιτιολογία του πόνου.12
Η μορφίνη μεταβολίζεται στη θέση
τρία και έξι μέσω ηπατικής γλυκουρονι‐
δίωσης σε μορφίνη‐3‐γλυκουρονίδιο (M‐
3‐G, 55%) και στον ενεργό μεταβολίτη
της, την μορφίνη‐6‐γλυκουρονίδιο (M‐6‐
G, 15%). Η M‐6‐G συνδέεται με τους υ‐
ποδοχείς οπιοειδών, και σε μελέτες δεί‐
χτηκε ότι τα επίπεδα της στο πλάσμα
και το ΕΝΥ σχετίζονται με την αναλγη‐
σία που προκαλεί η χορήγηση μορφί‐
νης.5,13 Η M‐3‐G δεν συνδέεται με τους
υποδοχείς οπιοειδών και συμμετέχει ε‐
λάχιστα στην αναλγητική δράση της
μορφίνης. Υπάρχουν μελέτες που υπο‐
στηρίζουν ότι η αυξημένη συγκέντρωση
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της M‐3‐G πιθανόν συνδέεται με παρε‐
νέργειες από το ΚΝΣ όπως μυοκλωνίες
και παραλήρημα.5 Αντίθετα, η σταθερή
συγκέντρωση της M‐6‐G που επιτυγχά‐
νεται μετά παρατεταμένη χορήγηση
μορφίνης, έχει την ιδιότητα να μειώνει
παρενέργειες όπως η υπνηλία και η κα‐
ταστολή του αναπνευστικού.14‐20
Ποικίλοι παράγοντες όπως η ηλικία, η
οδός χορήγησης, το φύλο και η λήψη
άλλων φαρμακευτικών ουσιών επηρεά‐
ζουν θετικά ή αρνητικά τη συγκέντρωση
των μεταβολιτών άρα και τη θεραπευτι‐
κή δράση και τις ανεπιθύμητες ενέρ‐
γειες των οπιοειδών (π.χ. τα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά, αυξάνουν τη δράση
της M‐3‐G, ενώ η ρανιτιδίνη αυξάνει τη
δράση της M‐6‐G).
Παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών έ‐
χουν σημαντικά χαμηλότερες συγκε‐
ντρώσεις μεταβολιτών από τους ενήλι‐
κες. Άτομα με ηλικία άνω των 70 ετών
έχουν υψηλές συγκεντρώσεις στο πλά‐
σμα, και αυτό εξηγεί εν μέρει την αυξη‐
μένη τοξικότητα της μορφίνης στις με‐
γάλες ηλικίες. Στους ενήλικες η M‐6‐G
ευρίσκεται σε υψηλοτέρα επίπεδα στο
πλάσμα μετά τη λήψη από το στόμα και
σε περιπτώσεις μειωμένης νεφρικής λει‐
τουργίας.16 Στους άνδρες παρατηρούνται
χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι στις γυναί‐
κες.
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει γενε‐
τικό πολυμορφισμό στην οικογένεια των
ενζύμων του κυτοχρώματος P‐450 που
συνδέεται με ποικίλη ανταπόκριση των
ασθενών στην αγωγή με μορφίνη και
στη δράση της M‐6‐G.5,13,21
Η ιδιότητα της μορφίνης να διεισδύει
σε όλους τους ιστούς (με μόνη εξαίρεση
την περιορισμένη διαπερατότητα του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού), και η δυ‐
νατότητα να χορηγείται με ποικίλους

τρόπους, διευκολύνει το σχεδιασμό μα‐
κρόχρονων θεραπειών σε ασθενείς με
χρόνιο καρκινικό πόνο.
Γενικά η αναλγητική δράση της μορ‐
φίνης είναι υποδειγματική. Όπως όλοι οι
πλήρεις αγωνιστές δεν εμφανίζει «φαι‐
νόμενο οροφής», και αυτό κάνει ευέλι‐
κτο το θεραπευτικό χειρισμό της. Σε α‐
ντίθεση με τους μερικά αγωνιστές και
τους μεικτούς αγωνιστές‐ανταγωνιστές,
δεν αναιρεί ούτε ανταγωνίζεται τη δρά‐
ση άλλων αγωνιστών των οπιοειδών.
Τέλος το κόστος της είναι χαμηλό (ση‐
μαντικός παράγοντας σε χρόνιες θερα‐
πείες) και γι’ αυτό παραμένει το βασικό
φάρμακο για αναλγητική αγωγή στον
χρόνιο καρκινικό πόνο.23
Άλλοι Πλήρεις Αγωνιστές
Στην ομάδα των πλήρως αγωνιστών
εκτός της μορφίνης ανήκουν οι: υδρο‐
μορφόνη, υδροκωδόνη, οξυμορφόνη, ο‐
ξυκωδόνη, φαιντανύλη, λεβοφανόλη
μεθαδόνη και η κωδεΐνη. Όλες αυτές οι
φαρμακευτικές ουσίες έχουν τη θέση
τους στην αναλγητική αγωγή του καρ‐
κινικού πόνου.
Μερικά Αγωνιστές
Είναι λιγότερο δραστικά αναλγητικά
από τους πλήρεις αγωνιστές γιατί έχουν
μικρότερη συγγένεια με τους υποδοχείς
οπιοειδών και επιπλέον η δραστικότητά
τους περιορίζεται από ʺφαινόμενο ορο‐
φήςʺ. Κυριότερος αντιπρόσωπος αυτής
της ομάδας είναι η βουπρενορφίνη.
Η βουπρενορφίνη έχει παρόμοια δρά‐
ση με τη μορφίνη αλλά δεν μπορεί να
την αντικαταστήσει στη χρόνια αναλγη‐
τική αγωγή καθώς έχει τα μειονεκτήμα‐
τα των μερικών αγωνιστών που ανα‐
φέρθηκαν προηγούμενα. Χορηγείται
από το στόμα (po), υπογλωσσίως ή πα‐
ρεντερικά. Η δράση της αρχίζει 30 λεπτά
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μετά τη χορήγηση, έχει διάρκεια που
φτάνει τις 9 ώρες και καλύπτει τις ανά‐
γκες των ασθενών με λήψη ανά 8ωρο.
Σε περίπτωση που η βουπρενορφίνη
συγχορηγηθεί με πλήρεις αγωνιστές
υπάρχει πιθανότητα η συνολική αναλ‐
γητική δράση να μειωθεί, επειδή εκτοπί‐
ζει τους πλήρεις αγωνιστές από ένα μέ‐
ρος των υποδοχέων των οπιοειδών, με
αποτέλεσμα η δράση τους να υποκαθί‐
σταται από τη δική της δράση του μερι‐
κού αγωνιστή που είναι κατώτερη. Σε
περίπτωση θεραπευτικής αστοχίας η
βουπρενορφίνη πρέπει να αντικαθίστα‐
ται από σκευάσματα μορφίνης (συνή‐
θως πόσιμα).
Μεικτοί Αγωνιστές‐Ανταγωνιστές
Αυτές οι φαρμακευτικές ουσίες είναι
ουδέτερες προς ένα τύπο υποδοχέων, ή
αναστέλλουν την δράση τους, ενώ ταυ‐
τόχρονα ενεργοποιούν άλλες ομάδες
υποδοχέων. Έχουν αναλγητική δράση
μικρότερη από τους πλήρεις αγωνιστές,
και επιπλέον η χρήση τους περιορίζεται
από «φαινόμενο οροφής». Αντιπροσω‐
πευτικό φάρμακο αυτής της ομάδας εί‐
ναι η πενταζοκίνη που δρα σαν αγωνι‐
στής στους υποδοχείς κ, σαν ανταγωνι‐
στής στους μ και δ και ασθενώς αγωνι‐
στικά στους μ. Η πενταζοκίνη δρα στο
νωτιαίο μυελό και χρησιμοποιείται για
περιοχική αναισθησία. Έχει περιορισμέ‐
νες δυνατότητες γιατί, εκτός της χαμη‐
λής αναλγητικής δράσης, σε υψηλές δό‐
σεις προκαλεί σοβαρές παρενέργειες
από το ΚΝΣ, το πεπτικό και το καρδιαγ‐
γειακό. Δεν συνιστάται η συγχορήγησή
της με μορφίνη ή άλλους ισχυρούς αγω‐
νιστές γιατί ανταγωνίζεται την αναλγη‐
τική δράση τους, δεν μειώνει τις ανεπι‐
θύμητες ενέργειές τους και προκαλεί
στερητικά φαινόμενα.3

Ανταγωνιστές
Είναι φαρμακευτικές ουσίες που συν‐
δέονται επίσης με τους υποδοχείς οπιο‐
ειδών αλλά ανταγωνιστικά, και παρε‐
μποδίζουν τη δράση των οπιοειδών της
ομάδας των αγωνιστών. Αυτή η σύνδεση
φυσικά δεν προκαλεί αναλγησία αλλά
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμε‐
τώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών
των οπιοειδών που εμφανίζονται σε πε‐
ριπτώσεις υπερδοσολογίας, σε παθολο‐
γικές καταστάσεις όπως νεφρική ή ηπα‐
τική ανεπάρκεια, ή σε ταυτόχρονη λήψη
φαρμάκων που αυξάνουν τη δράση των
οπιοειδών. Φάρμακο χαρακτηριστικό της
ομάδας των ανταγωνιστών είναι η να‐
λοξόνη, που είναι το κύριο φάρμακο για
την αντιμετώπιση του κώματος και της
καταστολής του αναπνευστικού από
λήψη οπιοειδών. Η ναλοξόνη εκτοπίζει
ταχέως τα οπιοειδή από τους υποδοχείς
και η ανάνηψη είναι ταχεία. Έχει δοκι‐
μαστεί και στην αντιμετώπιση ανεπιθύ‐
μητων ενεργειών όπως η δυσκοιλιότητα.
Το γεγονός όμως ότι παρεμποδίζει και
την αναλγητική δράση των πλήρων α‐
γωνιστών περιορίζει τη χρήση της στην
αντιμετώπιση σοβαρών ανεπιθύμητων
ενεργειών.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΠΙ‐
ΟΕΙΔΗ
Η χορήγηση των οπιοειδών αναλγητι‐
κών όπως και άλλων αναλγητικών
φαρμακευτικών ουσιών για την αντιμε‐
τώπιση του χρόνιου καρκινικού πόνου
πρέπει να ακολουθεί κανόνες για να εί‐
ναι αποτελεσματική. Βασικές αρχές εί‐
ναι οι παρακάτω: 24
- Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα σχήμα‐
τα: Πρέπει να γίνεται επιλογή των κα‐
τάλληλων φαρμάκων και συνδυασμών
για κάθε συγκεκριμένο ασθενή. Δεν
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πρέπει να διαφεύγει ότι μορφές πόνου
όπως ο νευροπαθητικός που εμφανίζε‐
ται στο 15% ‐ 20% των ασθενών δεν α‐
νταποκρίνεται σε αγωγή με οπιοειδή.23
Οι ασθενείς με καρκίνο συνήθως εμφα‐
νίζουν πόνους σε διαφορετικές εστίες
και ποικίλων ειδών. Μια ευρεία γκάμα
μη οπιοειδών φαρμακευτικών ουσιών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρω‐
ματικά, σε συνδυασμό με οπιοειδή και
να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Η
εναλλαγή επίσης οπιοειδών στη θερα‐
πεία του πόνου μπορεί να είναι χρήσιμη
στην αποφυγή παρενεργειών. Παρενέρ‐
γειες που εμφανίζονται από τη χρήση
ενός οπιοειδούς, δεν θα εμφανιστούν
αναγκαία και από άλλα οπιοειδή της ί‐
διας ομάδας.
- Σταδιακή Προσέγγιση: Η ρύθμιση γίνε‐
ται με προσεκτική παρατήρηση της α‐
ναλγησίας που επιτυγχάνεται, της εμ‐
φάνισης παρενεργειών, αλλά και με
τροποποίηση της αγωγής σε περιπτώ‐
σεις υποτροπής του πόνου. Σε άτομα
που δεν έχουν ιστορικό χρήσης οπιοει‐
δών, αρχίζουμε με χαμηλές δόσεις και
τις αυξάνουμε σταδιακά μέχρι να επι‐
τευχθεί ικανοποιητική αναλγησία. Η
σταδιακή προσέγγιση γίνεται για δύο
λόγους. Πρώτον γιατί δεν υπάρχει αντι‐
κειμενική μέθοδος για να εκτιμηθεί εξ’
αρχής η ένταση του πόνου και η αντα‐
πόκριση στη αναλγητική αγωγή και
δεύτερον γιατί η πρώτη επαφή με οπιο‐
ειδή προκαλεί αυξημένες σε αριθμό και
ένταση ανεπιθύμητες ενέργειες.15 Από
κλινικές μελέτες έχει φανεί ότι τόσο σε
ασθενείς με πόνο όσο και σε εθελοντές
που έλαβαν μορφίνη υπήρξε καταστολή
του αναπνευστικού ανάλογη των δόσε‐
ων που έλαβαν.13
- Οδός χορήγησης: Επειδή για το 70‐90%
των ασθενών υπάρχει μια χαμηλού κό‐

στους και αποτελεσματική αναλγητική
αγωγή, έχει σημασία να επιλεγεί η κα‐
λύτερη οδός χορήγησης. Αυτή είναι
πρωταρχικά η χορήγηση από το στόμα
και η διαδερμική.2 Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η μικρότερη ταλαιπωρία
ασθενών που υποβάλλονται σε ποικίλες
μακροχρόνιες θεραπείες και η «απε‐
ξάρτηση» τους από την ανάγκη ιατρικής
ή νοσηλευτικής φροντίδας (θεραπεία
στο σπίτι).
- Χρονισμός: Τα οπιοειδή απαιτούν χο‐
ρήγηση με ακρίβεια χρόνου και αυτό
σημαίνει χορήγηση δόσεων σε αυστηρά
προσδιορισμένα χρονικά διαστήματα. Η
αναλγησία στον χρόνιο καρκινικό πόνο
έχει τη μορφή της πρόληψης και όχι της
απάντησης σε πόνο που έχει ήδη εκδη‐
λωθεί, και αυτό επιτυγχάνεται με στα‐
θερά επίπεδα οπιοειδών στο αίμα. Έτσι,
η ρύθμιση της δοσολογίας των οπιοει‐
δών δεν απαιτεί μόνο ποσοτικό προσ‐
διορισμό αλλά και σαφή χρονική ρύθμι‐
ση. Η επόμενη δόση πρέπει να χορηγεί‐
ται πριν περάσει η επίδραση της προη‐
γούμενης.
- Εξατομίκευση της δοσολογίας: Πρέπει
να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει
προκαθορισμένη δοσολογία. Οι δόσεις
προσαρμόζονται στον κάθε ασθενή χω‐
ριστά. Σωστή δόση είναι αυτή που προ‐
σφέρει αναλγησία με τις λιγότερες δυ‐
νατόν παρενέργειες. Καθώς οι πλήρεις
αγωνιστές έχουν την ιδιότητα να μην
εμφανίζουν «φαινόμενο οροφής», η δο‐
σολογία διαφέρει πολύ από ασθενή σε
ασθενή. Ο συνδυασμός διαφορετικού
τύπου οπιοειδών αλλά και οπιοειδών με
μη οπιοειδή αναλγητικά προσφέρει πλε‐
ονεκτήματα αλλά μερικές φορές αυξά‐
νει την τοξικότητα σε ασθενείς με σοβα‐
ρά προβλήματα υγείας όπως νεφρική
ανεπάρκεια.
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- Σημασία στη λεπτομέρεια: Ο λεπτομε‐
ρής σχεδιασμός της θεραπείας περιλαμ‐
βάνει το σύνολο των παραπάνω αρχών
εφαρμοσμένων σε κάθε ασθενή χωρι‐
στά. Ο έλεγχος της σωστής λήψης των
φαρμάκων, η χορήγηση σε ώρες που ο
ασθενής πρέπει να κινηθεί ή να κοιμη‐
θεί, παίζουν ρόλο στο σχεδιασμό του θε‐
ραπευτικού πλάνου.
Επιλογή του κατάλληλου οπιοειδούς
Η ένταση, η διάρκεια και το είδος του
πόνου, καθορίζουν κατά κύριο λόγο την
επιλογή του κατάλληλου οπιοειδούς
στην αναλγητική αγωγή των ασθενών
με χρόνιο καρκινικό πόνο. Το ιστορικό
προηγούμενης λήψης οπιοειδών, οι πα‐
ρενέργειες, οι αλλεργικές αντιδράσεις
που έχουν παρουσιαστεί και τα ιδιαίτε‐
ρα προβλήματα υγείας όπως νεφρική,
ηπατική ή αναπνευστική ανεπάρκεια,
πρέπει επίσης να υπολογίζονται.
Επειδή σε ασθενείς με προχωρημένο
καρκίνο ο σχεδιασμός της αγωγής με
οπιοειδή γίνεται με προοπτική τη χρόνια
χορήγηση, η τελική επιλογή του φαρμά‐
κου ή του συνδυασμού φαρμάκων γίνε‐
ται με βάση της σχέση αποτελεσματικό‐
τητας – παρενεργειών. Επιπλέον, στην
τελική επιλογή παίζουν σημαντικό ρόλο
παράγοντες όπως: η ευκολία χορήγησης
ακόμα και από μη εξειδικευμένο προ‐
σωπικό, η δυνατότητα λήψης από τον ί‐
διο τον ασθενή χωρίς βοήθεια και τέλος
το οικονομικό κόστος.
Καταλληλότερα οπιοειδή,
Οι πλήρεις αγωνιστές, μορφίνη, , φαι‐
ντανύλη, οξυκοδώνη, υδρομορφόνη, με‐
θαδόνη και κωδεΐνη αποτελούν τα κα‐
ταλληλότερα οπιοειδή αναλγητικά για
το χρόνιο καρκινικό πόνο. Η δράση τους
είναι ελεγχόμενη, η δοσολογία είναι ευ‐
έλικτη και μπορεί να προσαρμόζεται

στις ανάγκες του κάθε ασθενή, η χρόνια
χορήγηση δεν προκαλεί αύξηση των πα‐
ρενεργειών και μπορούν να συγχορη‐
γούνται χωρίς να ανταγωνίζονται την
δράση άλλων αγωνιστών.
Φάρμακα που δεν είναι κατάλληλα
για χρόνια ισχυρή αναλγητική αγωγή:
- 1. Μερικώς Αγωνιστές όπως π.χ. η βου‐
πρενορφίνη. Αυτά τα οπιοειδή είναι λι‐
γότερο δραστικά από τους ισχυρούς α‐
γωνιστές (βλ. προηγούμενα). Ασθενείς
υπό αγωγή με ισχυρούς αγωνιστές, πι‐
θανόν να εμφανίσουν στερητικά φαινό‐
μενα εάν λάβουν βουπρενορφίνη. Όταν
οι ασθενείς αλλάξουν την αγωγή από
βουπρενορφίνη σε ένα ισχυρό αγωνιστή,
η δράση του ισχυρού αγωνιστή μπορεί
να καθυστερήσει.
- 2. Μεικτοί Αγωνιστές‐Ανταγωνιστές
π.χ. βουτορφανόλη, ναλβουφίνη, πεντα‐
ζοκίνη. Έχουν μικρότερη σε σχέση με
τους πλήρεις αγωνιστές αναλγητική
δράση. Η χρήση τους προκαλεί σημαντι‐
κές ανεπιθύμητες ενέργειες κυρίως από
ψυχική σφαίρα, με την μορφή συνήθως
ψυχομιμητικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα
όταν δίνονται σε ασθενείς που ήδη λαμ‐
βάνουν αγωγή με αγωνιστές οπιοειδών.
- 3. Μεπεριδίνη (πεθιδίνη®): Σε χρόνια
χρήση αθροίζεται η νορμεπεριδίνη που
είναι μεταβολίτης της, και μπορεί να
προκαλέσει τοξικότητα από το ΚΝΣ ό‐
πως παραλήρημα, σπασμούς, πολύε‐
στιακές μυοκλωνίες ή επιληπτικές κρί‐
σεις και δεν συνιστάται στην θεραπευτι‐
κή του χρόνιου καρκινικού πόνου.
Αρχίζοντας την αγωγή με οπιοειδή
Έναρξη αγωγής, δόσεις και οδοί χορήγη‐
σης οπιοειδών
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η
αναλγητική αγωγή με οπιοειδή στην έ‐
ναρξή της ακολουθεί κλιμακωτή πορεία.
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Μια τυπική δοσολογία των συνήθως
χρησιμοποιούμενων φαρμάκων είναι η
παρακάτω:
- Μορφίνη (θειϊκή ή υδροχλωρική): 10‐30
mg /4ωρο από το στόμα (po) και 2,5‐5 mg
/1ώρα po για παροξυσμικό πόνο. Παρε‐
ντερικά (ΕΦ, ΥΔ, ΕΜ) 2,5‐10 mg /2‐6 ώρες.
Σε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, με
βάρος ασθενή < 50 Kgr και σε μεγάλες
ηλικίες χρειάζεται μείωση των δόσεων.
Προσοχή χρειάζεται επίσης σε ενδοκρα‐
νιακές βλάβες γιατί η μορφίνη αυξάνει
την ενδοκρανιακή πίεση.
- Κωδεΐνη θειϊκή: 10‐60 po, ΕΜ, ΥΔ/4‐6
ώρες (60 mg μέγιστη τιμή δόσης). Σε νε‐
φρική ανεπάρκεια μείωση δόσεων (κά‐
θαρση κρεατινίνης 10‐50: μείωση δόσης
κατά 25%, <10 μείωση κατά 50%), σε α‐
νουρία δεν συνιστάται.
- Υδρομορφόνη: 2‐8 mg po/4ωρο και 0,5 ή
1 mg/1ώρα po για παροξυσμικό πόνο.
Παρεντερικά 1‐4 mg/4‐6 ώρες.
- Οξυκοδώνη: 5‐30 mg/4ωρο και 5
mg/1ώρα po για αναλγησία σε παροξυ‐
σμικό πόνο. Με κάθαρση κρεατινίνης
<60 χρειάζεται μείωση της δόσης.
- Μεθαδόνη: 2,5‐10 mg po/8‐12 ώρες.
- Φαιντανύλη για διαδερμική χορήγηση:
Έναρξη με αυτοκόλλητα 25 mcg/h για 72
ώρες και προσαρμογή της δόσης σύμ‐
φωνα με τις ανάγκες σε τιμές >200mcg.
- Φαιντανύλη για διαβλεννογόνια από το
στόμα χρήση: Έναρξη με 200mcg, με μία
δόση ανά επεισόδιο με όριο τις 4 λήψεις
ημερησίως. Η κάθε δόση μπορεί να αυ‐
ξηθεί σημαντικά ανάλογα με τις ανά‐
γκες των ασθενών.
Τα παραπάνω οπιοειδή είναι πλήρεις
αγωνιστές και δεν παρουσιάζουν φαι‐
νόμενο οροφής. Στη ρύθμιση όμως των
δόσεων, πρέπει να υπολογίζεται ότι κα‐
τά την πρώτη επαφή των ασθενών με

οπιοειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών, και είναι προ‐
τιμότερο η αγωγή να αρχίζει με μικρές
δόσεις που αυξάνονται σταδιακά. Το
σωματικό βάρος παίζει ρόλο, καθώς σε
ασθενείς με καρκινική καχεξία και μι‐
κρό σωματικό βάρος η τοξικότητα είναι
αυξημένη και είναι σωστό οι δόσεις να
υπολογίζονται ανά Kgr βάρους.22,25
Μετά την έναρξη της αναλγητικής
αγωγής:
- Τις επόμενες ημέρες ελέγχεται το α‐
ναλγητικό αποτέλεσμα. Η ύπαρξη πό‐
νου που απασχολεί τον ασθενή ή η εμ‐
φάνιση περισσότερων των τριών επει‐
σοδίων παροξυσμικού πόνου ημερησίως,
είναι ένδειξη ότι η δοσολογία είναι ανε‐
παρκής και χρειάζεται επαναπροσδιορι‐
σμός των δόσεων.
- Ο υπολογισμός της αύξησης των δόσε‐
ων δεν γίνεται σε απόλυτες τιμές αλλά
σε ποσοστά (%) επί της προηγούμενης
δόσης που λάμβανε ο/η ασθενής. Για να
υπολογιστεί η νέα δόση μπορούμε να
αυξήσουμε την προηγούμενη ημερησία
δόση κατά 25% ‐ 50% (η αύξηση σχετίζε‐
ται με την ένταση του πόνου που παρα‐
μένει). Η νέα δόση διαιρείται με τη συ‐
χνότητα χορήγησης π.χ. δια του 4, 6, ή 8.
- Η δόση για παροξυσμικό πόνο είναι το
5‐20% της συνολικής ημερήσιας δόσης,
μπορεί μα χορηγηθεί ανά ώρα και κα‐
θορίζεται τελικά από το αναλγητικό
αποτέλεσμα.
Κεντρικό ρόλο στον επανασχεδιασμό
της αναλγητικής αγωγής παίζουν οι α‐
ναμενόμενες παρενέργειες από την αύ‐
ξηση των δόσεων, αλλά και τυχόν προ‐
βλήματα υγείας των ασθενών όπως σο‐
βαρή αναπνευστική ή νεφρική ανεπάρ‐
κεια που αυξάνουν τις πιθανότητες επι‐
κίνδυνων παρενεργειών.
Ο καρκινικός πόνος μπορεί να εμφα‐
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νίζεται σε πολλαπλές εστίες και να έχει
διαφορετική μορφή και αίτια.
Συνήθως, η αναλγητική αγωγή περι‐
λαμβάνει συνδυασμούς ουσιών: οπιοει‐
δή ως βασική αγωγή και μη οπιοειδή
που χορηγούνται ως συμπληρωματική
αγωγή.
Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η
τακτική παρακολούθηση του ασθενή με
καρκινικό πόνο και ο σωστός υπολογι‐
σμός των αναγκών του σε αναλγητική
αγωγή, είναι ανεκτίμητοι παράγοντες
για τον προσδιορισμό της αναγκαίας
αλλά και ανεκτής δόσης των οπιοειδών.
ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Στους ασθενείς με καρκίνο, ό όρος πα‐
ροξυσμικός πόνος αναφέρεται στην
αιφνίδια έξαρση του, σε άτομα που πά‐
σχουν από χρόνιο πόνο και υποβάλλο‐
νται με επιτυχία σε αναλγητική αγωγή
με οπιοειδή.26,27 Τα χαρακτηριστικά του
παροξυσμικού πόνου είναι εξαιρετικά
ποικίλα και υπάρχει διαβάθμιση όσον
αφορά την ένταση, τη διάρκεια και τη
συχνότητα των επεισοδίων. Σε σημαντι‐
κό ποσοστό έχει την μορφή μεμονωμέ‐
νων επεισοδίων σε ακανόνιστα χρονικά
διαστήματα. Η διάρκεια κυμαίνεται από
λίγα λεπτά έως ώρες. Η ένταση κυμαί‐
νεται από μέτρια έως την εμφάνιση ε‐
ντονότατου και βασανιστικού πόνου.28
Η εμφάνιση παροξύσμικού πόνου
μπορεί να οφείλεται:
- Στη νόσο: πρόοδος νόσου, διήθηση
σπλάχνων και νεύρων, αποφράξεις κοί‐
λων σπλάχνων.
- Στην θεραπεία: ατελής δοσολογία που
αφορά την ποσότητα ή/και το χρονισμό
των χορηγούμενων οπιοειδών αναλγη‐
τικών. Η μείωση των επιπέδων των α‐
ναλγητικών στα μεσοδιαστήματα μετα‐
ξύ των δόσεων (πολλαπλών) των οπιο‐

ειδών ή προς το τέλος της 24ωρης ή
72ωρης χορήγησης αναλγητικής αγω‐
γής, είναι συχνά αιτία εμφάνισης πόνου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής εί‐
ναι περισσότερο «ευάλωτος» σε ερεθί‐
σματα πόνου και από το ιστορικό προ‐
κύπτει σταδιακή αύξηση των επεισοδίων
προς το τέλος της δράσης των οπιοει‐
δών.
- Σε σωματικά αίτια, όπως αύξηση της
κόπωσης από εργασία, περπάτημα, α‐
πότομες κινήσεις, άρση βαρών.
- Σε αίτια που δεν είναι πάντα κατανοη‐
τά οπότε αυτός ο πόνος ορίζεται ως ιδιο‐
παθής.
Αντιμετώπιση του παροξυσμικού πόνου
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν εί‐
ναι πάντα εφικτό να αντιμετωπίζεται
έγκαιρα αυτού του είδους ο πόνος, και η
αγωγή προσαρμόζεται ανάλογα με τα
αίτια που προκάλεσαν τον παροξυσμό.
Είναι προτιμότερο να επιλέγονται οπιο‐
ειδή ταχείας έναρξης και μικρής διάρ‐
κειας δράσης, μόνα ή σε συνδυασμό με
μη οπιοειδή αναλγητικά (σκευάσματα
που περιέχουν π.χ. παρακεταμόλη ή
συγχορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγ‐
μονοδών).29 Μια σχετικά νεότερη κατη‐
γορία σκευασμάτων φαιντανύλης για
απορρόφηση από το στοματικό βλεννο‐
γόνο (βλ. σχετικό κεφάλαιο) προσφέρει
αποτελεσματικότητα και ευκολία στη
λήψη.
Για την αντιμετώπιση του παροξυσμι‐
κού πόνου αρχικά χορηγούμε επιπλέον
δόσεις οπιοειδών, και εάν χρειαστεί, η
χορήγηση επαναλαμβάνεται ανά ώρα.
Εάν ο ασθενής χρειάζεται περισσότερες
από 3 δόσεις διάσωσης ημερησίως, πρέ‐
πει να αυξηθούν οι δόσεις της σταθερής
ημερήσιας αγωγής. Για να υπολογίσου‐
με τη νέα δόση, αθροίζουμε στη σταθερή
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ημερήσια δόση, την επιπλέον ποσότητα
οπιοειδών που λαμβάνει ο ασθενής το
24ωρο για την αντιμετώπιση των παρο‐
ξυσμικών επεισοδίων και τη διαιρούμε
ανάλογα. Μια συνηθισμένη αύξηση εί‐
ναι κατά 25% στην ημερήσια δόση. Υ‐
πάρχει η ιατρική συνήθεια να επιλέγε‐
ται το οπιοειδές της σταθερής θεραπείας
και για διάσωση. Αν και δεν είναι απο‐
δεδειγμένο ότι αυτό πλεονεκτεί σε απο‐
τελεσματικότητα, δίνει τη δυνατότητα
ευκολότερης ρύθμισης της δοσολογίας
και χρονισμού της αναλγητικής αγωγής.
Εάν ο παροξυσμικός πόνος εμφανίζε‐
ται πριν τη λήψη της επόμενης δόσης,
αυξάνουμε τη συχνότητα χορήγησης με
σμίκρυνση των μεσοδιαστημάτων και,
αν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζουμε
την ημερήσια συνολική δόση. Αυτό μπο‐
ρεί να γίνει και με οπιοειδή μακράς
διάρκειας δράσης όπως τα αυτοκόλλητα
φαιντανύλης που μπορούμε να τα αλ‐
λάζουμε κάθε 48 αντί για 72 ώρες.
Σε παροξυσμούς σχετιζόμενους με τη
δραστηριότητα χορηγούμε προφυλακτι‐
κά περίπου 30 ‐ 45 λεπτά πριν, μικρές
δόσεις από το στόμα οπιοειδών βραχείας
δράσης, ή συνδυασμούς οπιοειδών με μη
οπιοειδή αναλγητικά. Σε περιπτώσεις
που αναμένεται μεγαλύτερη του συνή‐
θους δραστηριότητα, οπιοειδή μακράς
δράσης όπως η μεθαδόνη δίνουν ικανο‐
ποιητική αναλγητική κάλυψη.30
Υπάρχει διαφορά ως προς την αντιμε‐
τώπιση του παροξυσμικού πόνου σε α‐
σθενείς που νοσηλεύονται και σε ασθε‐
νείς εκτός νοσοκομείου. Στην πρώτη
ομάδα υπάρχει ευχέρεια ποικίλων χει‐
ρισμών, με δυνατότητα ελέγχου των
αναγκαίων δόσεων και της τοξικότητας,
χορήγησης επιπλέον οπιοειδών από κά‐
θε οδό όπως π.χ. υποδορίως ή και παρε‐
ντερική χορήγηση μη στεροειδών αντι‐

φλεγμονωδών. Σε ασθενείς εκτός νοσο‐
κομείου προέχει η από του στόματος
αγωγή και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
τοξικότητας από το αναπνευστικό ή το
ΚΝΣ από υπερδοσολογία.30,31
Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμφάνιση
κρίσεων άλγους τις νυχτερινές ώρες που
αφυπνίζουν τους ασθενείς και επιδει‐
νώνουν την ποιότητα της ζωής τους.
Αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται
με επιπλέον δόσεις πριν την κατάκλιση.
Οδοί χορήγησης οπιοειδών
Τα οπιοειδή μπορούν να χορηγηθούν
από διάφορες οδούς που περιλαμβάνουν
χορήγηση από το στόμα (po), ενδοφλέ‐
βια (ΕΦ), υποδόρια, διορθικά, διαδερμι‐
κά, διαβλεννογόνια (από το στοματικό ή
ρινικό βλεννογόνο), υπογλώσσια και
από το νευράξονα (ενδοραχιαία, επι‐
σκληρίδια).32
Υπάρχει μια μακρά προκατάληψη
στον ιατρικό κόσμο, που θεωρεί ότι η ΕΦ
χορήγηση οπιοειδών είναι αποτελεσμα‐
τικότερη από την χορήγηση από το στό‐
μα για τον έλεγχο του καρκινικού πό‐
νου. Στην πραγματικότητα ικανοποιητι‐
κό αναλγητικό αποτέλεσμα μπορούμε
να έχουμε με χορήγηση των οπιοειδών
από κάθε οδό (διάγραμμα 1, πίνακας 3).
Επιπλέον η χορήγησεις από το στόμα
και διαδερμικά, είναι εύκολες, δραστι‐
κές, οικονομικές και δεν αυξάνουν την
ταλαιπωρία των ασθενών. Η χορήγηση
από το νευράξονα αφορά πλέον μικρή
σχετικά ομάδα ασθενών με καρκινικό
πόνο.
I. Χορήγηση από το στόμα
Η χορήγηση από το στόμα είναι η συ‐
χνότερα χρησιμοποιούμενη οδός, καθώς
είναι αποτελεσματική και εύκολη για
τον ασθενή. Επιπλέον έχει το πλεονέ‐
κτημα ότι δεν χρειάζεται ιατρική ή νο‐
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σηλευτική παρουσία και μπορεί να λαμ‐
βάνεται εκτός νοσοκομείου.
Όσον αφορά την τοξικότητα και τις
ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη λήψη
από το στόμα, αυτές είναι οι κοινές των
οπιοειδών ανεξάρτητα από τον τρόπο
χορήγησης. Η λήψη από το στόμα δεν
ενδείκνυται σε δυσκαταποσία, δυσφαγία
και σε αποφρακτικά συμβάματα του
πεπτικού.
Στον υπολογισμό των δόσεων και τον
προγραμματισμό της αναλγητικής αγω‐
γής από το στόμα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η αρχική δίοδος από το ήπαρ πριν
εισέλθει στη συστηματική κυκλοφορία.
Αυτή η μεταβολική δίοδος μειώνει τη
βιοδιαθεσιμότητα των οποειδών που εί‐
ναι το 30 ‐ 87% σε σχέση με αυτή της εν‐
δοφλέβιας χορήγησης.

Διάγραμμα 1. Επίπεδα δραστικότητας και
διάρκεια δράσης οπιοειδών σε ΕΦ και PO χο‐
ρήγηση ανάλογα με την δόση.

Οπιοειδή για λήψη από το στόμα
Η μορφίνη (θειική ή υδροχλωρική) χο‐
ρηγείται από το στόμα σε πόσιμο υδατι‐
κό διάλυμα 1%, σε δόσεις που αρχίζουν
από 10 mg ανά 4ωρο και μπορεί να ξε‐
περάσουν τα 100 mg/4ωρο. Για την επί‐
τευξη μακράς και σταθερής αναλγησίας
έχουν αναπτυχθεί σκευάσματα βραδεί‐
ας αποδέσμευσης σε δισκία των 30, 60,
100 και 200 mg, που χορηγούνται ανά
12ωρο. Σε περιπτώσεις που δεν επιτυγ‐

χάνεται ικανοποιητική αναλγησία μπο‐
ρούν να χορηγούνται ανά 8ωρο. Τα ο‐
πιοειδή παράγωγα της μορφίνης μακράς
δράσης που λαμβάνονται από το στόμα
σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτε‐
λούν την πρώτη επιλογή στην αναλγη‐
τική αγωγή ασθενών με χρόνιο καρκινι‐
κό πόνο.
Η κωδεΐνη έχει αναλγητική δράση μι‐
κρότερη της μορφίνης και είναι κατάλ‐
ληλη για χειρισμό του μέτριου καρκινι‐
κού πόνου. Έχει σημαντικό μερίδιο στην
αναλγησία καθώς υπάρχει εύκολη πρό‐
σβαση των ασθενών σε σκευάσματα με
βάση την κωδεΐνη, και είναι γενικά απο‐
δεκτή από τους ασθενείς ως αγωγή. Συ‐
νήθως χρησιμοποιούνται σκευάσματα
που περιλαμβάνουν συνδυασμούς κωδε‐
ΐνης με μη οπιοειδή αναλγητικά όπως
παρακεταμόλη (Lonarid‐N®, Lonalgal®).
Εάν χρησιμοποιηθεί σε μονοθεραπεία
και χρειαστούν υψηλές δόσεις για να ε‐
πιτευχθεί αναλγησία εμφανίζονται πα‐
ρενέργειες όπως ναυτία και δυσκοιλιό‐
τητα, που κάνουν την αγωγή προβλη‐
ματική. Το 15% περίπου των ασθενών
δεν μπορεί να μεταβολίσει την κωδεΐνη
σε μορφίνη λόγω ανεπάρκειας του κα‐
τάλληλου ενζυμικού μηχανισμού (ένζυ‐
μο CYPD211) και δεν ωφελούνται από
την αναλγητική δράση της. Αυτός ο πα‐
ράγοντας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
σε περιπτώσεις που αποτυγχάνει χωρίς
άλλη προφανή αιτία η αναλγητική α‐
γωγή με κωδεΐνη.33,34
Πίνακας 3. Βιοδιαθεσιμότητα των οπιοει‐
δών ανάλογα με την οδό χορήγησης 32.
Οδός
Βιοδιαθεσιμότητα
Από το στόμα
33% (μορφίνη)
60%‐87% (οξυκωδόνη)
Ενδοφλέβια
100% (όλα τα οπιοειδή)
Υποδόρια
80% (υδρομορφόνη)
Διαδερμικά
90% (φαιντανύλη)
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Διαβλεννογόνια
(από το στόμα)
Από το ορθό

30%‐60% (μορφίνη, φαι‐
ντανύλη)
30%‐40% (μορφίνη)

Η οξυκοδώνη σε δόση 5 mg χορηγείται
στο 2ο βήμα της αναλγητικής αγωγής
κατά τον ΠΟΥ και σε υψηλότερες δόσεις
και στο 3ο βήμα. Έχει χρόνο ημίσειας
ζωής 3‐4 ώρες και τελευταία διατίθεται
και σε σκευάσματα αργής αποδέσμευ‐
σης. Υπάρχει σε δισκία, σε πόσιμη μορ‐
φή και σε συνδυασμούς με παρακετα‐
μόλη (Percocet®, Tylox®). Στα σκευά‐
σματα με παρακεταμόλη σε δόση 5 mg
έχει ισχυρότερη αναλγητική αγωγή από
την κωδεΐνη και την προποξιφένη. Σε
υψηλές δόσεις είναι ισοδύναμη της μορ‐
φίνης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αντ’ αυτής εναλλακτικά όταν οι ασθε‐
νείς εμφανίζουν σοβαρές παρενέργειες
στη μορφίνη. Ενεργός της μεταβολίτης
της είναι η οξυμορφόνη που υπάρχει και
σε φαρμακευτικές μορφές για χορήγηση
ΕΜ, υποδόρια και σε υπόθετα.
Η υδρομορφόνη είναι πλήρης αγωνι‐
στής των μ υποδοχέων, με χρόνο ημί‐
σειας ζωής 2,6 ώρες και βιοδιαθεσιμότη‐
τα 50%. Αν και σε ενδοφλέβια χορήγηση
είναι μέχρι 5 φορές ισχυρότερη της μορ‐
φίνης δεν είναι βέβαιο ότι υπερέχει σαν
αναλγητικό φάρμακο από το στόμα
στον χρόνιο καρκινικό πόνο.
Η μεθαδόνη είναι ένα συνθετικό ο‐
πιοειδές με ισχυρή αναλγητική δράση.
Έχει χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα
περίπου 24 ώρες, βιοδιαθεσιμότητα 50%
και αναλγητική δράση που διαρκεί 4‐8
ώρες. Έχει δηλ. χαρακτηριστικά που την
καθιστούν κατάλληλη για αναλγητική
αγωγή από το στόμα. Διατίθεται σε δι‐
σκία και πόσιμα διαλύματα, και χορη‐
γείται σε δόσεις 2,5‐10 mg δύο έως τρεις
φορές ημερησίως. Η μεθαδόνη είναι εξ
ίσου ισχυρή με τη μορφίνη και είναι κα‐

τάλληλο φάρμακο για ασθενείς που έ‐
χουν λάβει προηγούμενα άλλα οπιοει‐
δή.35,36 Η χρήση της δεν είναι εύκολη ως
αγωγή πρώτης γραμμής, καθώς χρειά‐
ζονται περισσότερες από πέντε ημέρες
για να επιτευχθούν σταθερά επίπεδα,
και υπάρχει δυσκολία υπολογισμού της
σωστής δόσης (κίνδυνος υπερδοσολογί‐
ας). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε‐
ναλλακτική αγωγή όταν υπάρχουν έ‐
ντονα φαινόμενα τοξικότητας από τη
χρήση άλλων οπιοειδών.37,38 Αν και η με‐
θαδόνη έχει ικανοποιητική αναλγητική
δράση δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από
τους ασθενείς καθώς έχει συσχετιστεί
με αγωγές αποτοξίνωσης ατόμων εθι‐
σμένων στα ναρκωτικά.
Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγά‐
λη έμφαση στην χρήση οπιοειδών από
το στόμα αργής αποδέσμευσης που
μπορούν να χορηγούνται ανά 8‐12 ή και
24 ώρες. Κυκλοφορούν (όχι σε όλες τις
χώρες) σκευάσματα μορφίνης και οξυ‐
κοδώνης, σε φαρμακευτικές μορφές
βραδείας αποδέσμευσης όπως π.χ. τα:
MS Contin σε δισκία 30‐200 mg και Oxy‐
Contin σε δισκία 10‐80 mg, που χορηγού‐
νται κανονικά ανά 12ωρο και σε περι‐
πτώσεις ανάγκης, ανά 8ωρο. Τα σκευά‐
σματα βραδείας αποδέσμευσης αποτε‐
λούν τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα
οπιοειδή αναλγητικά στη θεραπεία του
χρόνιου πόνου όταν προέχει η ρύθμιση
της αγωγής «με το ρολόι», και έχει τον
χαρακτήρα της πρόληψης της εμφάνι‐
σης του πόνου.39,13
ΙΙ. Εναλλακτικοί οδοί της χορήγησης
από το στόμα
Αν και η πλειονότητα των ασθενών
αντιμετωπίζει ικανοποιητικά το πρό‐
βλημα του πόνου με λήψη οπιοειδών
από το στόμα, μια μικρότερη ομάδα
χρειάζεται, σε σταθερή βάση ή κατά πε‐
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ριόδους, λήψη από άλλες οδούς.40
i. Ενδοφλέβια χορήγηση (ΕΦ).
Επιλέγεται σε περιπτώσεις που η λή‐
ψη από το στόμα δεν είναι επαρκής ή
δεν είναι δυνατή (έμετοι, ειλεός, κακή
απορρόφηση), και σε περιπτώσεις που
απαιτείται ταχύτατη έναρξη της αναλ‐
γητικής δράσης. Κατά την ΕΦ χορήγηση
πρέπει να υπολογίζεται καταρχήν το μι‐
κρό διάστημα δράσης και η διαφορετική
βιοδιαθεσιμότητα από την po χορήγηση.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται
προσαρμογή των δόσεων περίπου στο
1/3 της po αγωγής και εάν χρειάζεται
παρατεταμένη αγωγή, αυτή πρέπει να
γίνεται με συνεχή ΕΦ έγχυση.41‐44
Οπιοειδή που χορηγούνται ΕΦ:
Μορφίνη, υδρομορφόνη, φαιντανύλη,
σουφαιντανύλη και μεθαδόνη
Πλεονεκτήματα ΕΦ Χορήγησης
- Η ενδοφλέβια χορήγηση οπιοειδών
μπορεί να γίνεται είτε σε συνεχή έγχυ‐
ση, ή με συσκευή ελεγχόμενη από τον
ασθενή που επιτρέπει κατά περίπτωση
ταχεία έγχυση και λήψη επιπλέον δόσε‐
ων.
- Προσφέρει τη ταχύτερη επίτευξη α‐
ναλγησίας.
- Δίνει τα σταθερότερα επίπεδα αναλ‐
γησίας.
- Επιτρέπει τη γρήγορη αναγνώριση της
αποτυχίας της αναλγητικής αγωγής με
συγκεκριμένες δόσεις οπιοειδών και έτσι
βοηθάει στην ταχύτερη προσαρμογή
των δόσεων ώστε η θεραπεία να είναι
αποτελεσματική.
- Είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις
εξαιρετικά έντονου άλγους, όταν οι άλ‐
λοι τρόποι χορήγησης των οπιοειδών δεν
είναι επαρκείς για να προσφέρουν α‐
ναλγησία.
- Είναι χρήσιμη όπου απαιτείται ταχεία

αύξηση των δόσεων των οπιοειδών, ό‐
πως π.χ. σε επείγοντα περιστατικά πό‐
νου ή σε παροξυσμικό πόνο.
- Είναι εύκολη σε ασθενείς που έχουν
σταθερή φλεβική παροχή όπως εντα‐
φιαζόμενους ή υποκλείδιους καθετήρες.
- Επιταχύνει την έξοδο του ασθενή από
το νοσοκομείο με ικανοποιητικό έλεγχο
του πόνου (ή μειώνει τις ημέρες νοση‐
λείας που αφορούν την ρύθμιση του πό‐
νου).
Μειονεκτήματα της ΕΦ Χορήγησης
- Απαιτεί μακροχρόνια φλεβική παροχή
σε κεντρική ή περιφερική φλέβα.
- Μπορεί να γίνει η αιτία τοπικού δερμα‐
τικού ερεθισμού
- Η παρουσία μόνιμων καθετήρων αυ‐
ξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων και θρομ‐
βώσεων και δεν είναι εύκολη διαδικασία
η αποφυγή αυτών των συμβαμάτων.
- Απαιτεί στενή επίβλεψη και συνεχή ια‐
τρική και νοσηλευτική φροντίδα.
- Προσθέτει ένα ακόμα βάρος στην οι‐
κογένεια που πρέπει να προμηθευτεί ι‐
διαίτερο εξοπλισμό και να μάθει να τον
χρησιμοποιεί.
- Αυξάνει συχνά το κόστος καθώς απαι‐
τούνται ιατρικές και νοσηλευτικές υπη‐
ρεσίες στο σπίτι.
ii. Διαδερμική χορήγηση
Αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην α‐
ναλγητική αγωγή του χρόνιου καρκινι‐
κού πόνου, όταν απαιτείται η χρήση ο‐
πιοειδών αναλγητικών. Όπως και στα
χορηγούμενα από το στόμα οπιοειδή
βραδείας αποδέσμευσης, τα διαδερμικά
χορηγούμενα οπιοειδή, είναι τα πλέον
κατάλληλα για σταθερή χρόνια χορή‐
γηση αναλγητικών και έχουν αντικατα‐
στήσει σε μεγάλο βαθμό τις παρεμβατι‐
κές χορηγήσεις από ενδοραχιαίους ή ε‐
πισκληρίδιους καθετήρες.
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Διαδερμικά χορηγούμενα οπιοειδή
Κύριο φάρμακο είναι η φαιντανύλη
(Durοgesic®) που διατίθεται σε αυτο‐
κόλλητα των 25, 50, 75 και 100 mcg/h. Εί‐
ναι ένα λιποδιαλυτό οπιοειδές, εξίσου
ισχυρό με τη μορφίνη.
Τρόπος απορρόφησης και δράσης
Αλκοολικό διάλυμα φαιντανύλης πε‐
ριέχεται σε διαπερατή μεμβράνη που
έχει την ιδιότητα της ρυθμιζόμενης α‐
ποδέσμευσης του φαρμάκου στο δέρμα,
όπου και απορροφάται. Με αυτοκόλλητη
ταινία εξασφαλίζεται η σταθερή επαφή
με το δέρμα και η συνεχής παροχή του
φαρμάκου για 72 ώρες. Η διάχυση μέσω
του δέρματος γίνεται παθητικά και από
εκεί εισέρχεται στην κυκλοφορία και
ασκεί τη συστηματική αναλγητική του
δράση, παρακάμπτοντας τον εντεροη‐
πατικό κύκλο. Η φαιντανύλη που είναι
πλήρης αγωνιστής των υποδοχέων των
οπιοειδών, δεν παρουσιάζει φαινόμενο
οροφής στη δράση της και οι δόσεις της
καθορίζονται με κριτήριο την επίτευξη
της αναλγησίας. Έτσι η δοσολογία πα‐
ρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και
μπορεί να κυμαίνεται από 25 mcg, μέχρι
και πάνω από 400 mcg. Αποτελεί επίσης
αποτελεσματική, εναλλακτική της μορ‐
φίνης θεραπεία, όταν εμφανιστεί τοξι‐
κότητα.45‐48
Πλεονεκτήματα διαδερμικής χορήγησης
- Απλή, καλά ανεκτή μέθοδος χορήγη‐
σης που επιτυγχάνει σταθερά επίπεδα
στον ορό και μπορεί να αντικαταστήσει
παρεμβατικές μεθόδους χορήγησης ό‐
πως την ενδοραχιαία ή τη συνεχή ενδο‐
φλέβια με μόνιμους καθετήρες. Ίσως
προκαλεί εθισμό σε μικρότερο βαθμό
από αυτόν που προκαλούν οπιοειδή χο‐
ρηγούμενα ΕΦ ή po.
- Αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα καθώς
παρακάμπτεται η έντερο‐ηπατική δίο‐

δος.
- Πολύ καλή λύση για μακρόχρονη χο‐
ρήγηση ισχυρού οπιοειδούς.
- Εύκολη συμμόρφωση των ασθενών,
καθώς με τη μακρά διάρκεια δράσης
κάθε δόσης απαλλάσσεται από συχνή
λήψη φαρμάκων po, ΕΦ ή ΕΜ.
- Καλή επιλογή για ασθενείς με σοβαρό
πρόβλημα δυσκοιλιότητας
- Ευελιξία στη δοσολογία με τη δυνατό‐
τητα ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών
αυτοκόλλητων με διαφορετική περιεκτι‐
κότητα σε φάρμακο.
- Οι ασθενείς αναφέρουν μικρότερη εμ‐
φάνιση δυσκοιλιότητας από αυτή που
εμφανίζουν με τη χρήση μορφίνης po.
- Μερικοί ασθενείς αναφέρουν καλύτερη
ποιότητα ύπνου.
Περιορισμοί της διαδερμικής χορήγησης
- Λίγα μόνο, υψηλής διαλυτότητας φάρ‐
μακα μπορούν να μπουν σε σκευάσμα‐
τα διαδερμικής χορήγησης και παρα‐
σκευάζονται μόνο βιομηχανικά.
- Δεν είναι κατάλληλη για ασθενείς με
μεταβαλλόμενα επίπεδα πόνου (παρο‐
ξυσμικά επεισόδια) και ανάγκη συχνής
αλλαγής των δόσεων των οπιοειδών, ού‐
τε έχει την ευελιξία της αγωγής με οπιο‐
ειδή βραχείας δράσης
- Δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική σε
ασθενείς με γενικευμένα οιδήματα.
iii. Υποδερμική χορήγηση
Τρόπος χορήγησης:
Η υποδερμική χορήγηση είναι ιδιαίτε‐
ρα χρήσιμη σε άτομα με προχωρημένο
καρκίνο, που χρειάζονται συχνή λήψη
οπιοειδών και δεν είναι σκόπιμο να κα‐
ταφύγουν σε νοσοκομειακή φροντίδα.
Τα οπιοειδή χορηγούνται συνήθως με
συσκευή τριπλής ροής και με μια πετα‐
λούδα που κατά προτίμηση εισάγεται
στην κοιλιακή χώρα, ή στο κατώτερο
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θωρακικό τοίχωμα. Η συνεχής υποδερ‐
μική χορήγηση μπορεί επίσης να γίνει
με φορητές συσκευές προγραμματισμέ‐
νης ροής σε ασθενείς που νοσηλεύονται
ή με φορητές ηλεκτρικές συσκευές με
μπαταρία σε ασθενείς εκτός νοσοκομεί‐
ου. Η πεταλούδα να τοποθετείται σε
διαφορετική περιοχή κάθε 5‐7 ημέρες
για αποφυγή φλεγμονών.49
Υποδερμική χορήγηση μπορεί να γίνει
και σε περιπτώσεις αιφνίδιου ή περιστα‐
σιακού πόνου, μέσω πεταλούδας, ακόμα
και μακριά από το νοσοκομείο από τον
ίδιο τον ασθενή ή το περιβάλλον του.
Οπιοειδή που δίνονται υποδερμικά:
Μορφίνη, υδρομορφόνη, μεθαδόνη,
λεβοφανόλη, φαιντανύλη, σουφαιντα‐
νύλη
Πλεονεκτήματα της υποδερμικής χορή‐
γησης
- Εύκολη, ασφαλής και αποτελεσματική
μέθοδος
- Δεν χρειάζεται φλεβική παροχή
- Δεν χρειάζεται συστηματική ιατρική
επίβλεψη
- Δερματικές λοιμώξεις δεν είναι συνη‐
θισμένες
- Η συνεχής υποδερμική χορήγηση είναι
καλά ανεκτή από ασθενείς εκτός νοσο‐
κομείου και με κακή κατάσταση υγείας.
- Καλή επιλογή για αγωγή στο σπίτι
- Η συνεχής υποδερμική χορήγηση ε‐
λαττώνει τις εξάρσεις του πόνου, επι‐
τυγχάνει σταθερά επίπεδα στο πλάσμα
και έτσι είναι κατάλληλη για ασθενείς
με προχωρημένο καρκίνο
- Μερικές φορές προσφέρει παράλληλα
και λύση στη ενυδάτωση των ασθενών,
εάν αυτό είναι αναγκαίο.
Μειονεκτήματα της υποδερμικής χορή‐
γησης
- Ίσως δεν είναι πρακτική σε ασθενείς με

γενικευμένο οίδημα, ερυθήματα, ανοσο‐
καταστολή, δυσκολία τοπικής αποστεί‐
ρωσης, νόσους του κολλαγόνου, κακή
περιφερική κυκλοφορία ή αιμορραγική
διάθεση.
- Υπάρχουν επιφυλάξεις για χρήση με‐
θαδόνης, γιατί προκαλεί δερματικές α‐
ντιδράσεις.
iv. Από το ορθό
Η χορήγηση οπιοειδών από το ορθό
είναι χρήσιμη σε ασθενείς με δυσκολία
στην κατάποση, ναυτία ή εμέτους. Μπο‐
ρεί επίσης να αποτελέσει συμπλήρωμα
της συνολικής αναλγητικής αγωγής.
Φάρμακα κατάλληλα για χορήγηση από
το ορθό είναι η μορφίνη, η οξυμορφόνη,
η οξυκοδώνη, η υδρομορφόνη και μεθα‐
δόνη (δεν είναι όλα διαθέσιμα σε όλες
τις χώρες). Υπόθετα υδρογέλης θειϊκής
μορφίνης με ελεγχόμενη 24ωρη αποδέ‐
σμευση είναι διαθέσιμα στη Μ. Βρετανία
Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν
υπόθετα από δισκία αργής αποδέσμευ‐
σης τοποθετημένα σε περίβλημα ζελα‐
τίνης.50
Πλεονεκτήματα αγωγής από το ορθό
- Η δράση των φαρμάκων είναι ανεξάρ‐
τητη από τη λειτουργική κατάσταση του
γαστρεντερικού σωλήνα
- Επιτρέπει στα οπιοειδή να εισέρχονται
στην κυκλοφορία γρήγορα μέσω των
κατώτερων φλεβικών πλεγμάτων του
ορθού.
- Είναι καλή λύση για ασθενείς με ναυ‐
τία εμέτους, δυσφαγία ή απόφραξη του
πεπτικού σωλήνα όπου η λήψη από το
στόμα είναι δύσκολη ή αδύνατη, καθώς
και σε περιπτώσεις δυσαπορρόφησης.
- Είναι χρήσιμη σε ασθενείς νηστικούς
πριν ή μετά από χειρουργικές επεμβά‐
σεις
- Είναι λύση για ασθενείς στους οποίους
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η ενδοφλέβια χορήγηση είναι δύσκολη,
είτε επειδή δεν έχουν περιφερικές φλέ‐
βες σε καλή κατάσταση, είτε επειδή πα‐
ρουσιάζουν εκτεταμένο οίδημα.
- Είναι εναλλακτική οδός όταν δεν υ‐
πάρχει δυνατότητα φλεβοκέντησης, ό‐
πως σε αγωγή εκτός νοσοκομείου από
ανειδίκευτα άτομα, χωρίς παρουσία ια‐
τρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού.
- Τα φάρμακα εισέρχονται στη συστη‐
ματική κυκλοφορία με την ίδια ευκολία
όπως και με την χορήγηση από το στό‐
μα και έχουν την ίδια διάρκεια αναλγη‐
τικής δράσης.
- Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί μπο‐
ρούν εύκολα να παρασκευάσουν υπόθε‐
τα με οπιοειδή διαφόρων τύπων.
Μειονεκτήματα
- Σημαντική διαφορά κατά περίπτωση
ασθενούς στην απορροφητικότητα των
οπιοειδών.
- Η αναγκαία δόση διαφέρει σημαντικά
κατά περίπτωση και πρέπει να γίνεται
προσεκτικός υπολογισμός της κατάλλη‐
λης δοσολογίας.
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε α‐
σθενείς με κολοστομία, διάρροια, σοβα‐
ρό πρόβλημα αιμορροΐδων, ραγάδες ή
ουδετεροπενία.
- Υπάρχει διαφορετική απορροφητικότη‐
τα των οπιοειδών ανάλογα με τη βάση
του παρασκευάσματος (αλκοολικό, υδα‐
τικό).
- Δεν είναι πάντα καλά ανεκτή σε μα‐
κρόχρονη χρήση, και η αποβολή από το
ορθό επηρεάζει την απορρόφηση του
φαρμάκου.
- Η οδός χορήγησης δεν συνάδει με τα
ήθη και τα έθιμα ομάδων του πληθυ‐
σμού ή ορισμένων λαών.
v. Ενδοραχιαία και επισκληρίδια
Στην ενδοραχιαία ή επισκληρίδια χο‐

ρήγηση, λεπτοί καθετήρες τοποθετού‐
νται στον επισκληρίδιο ή τον υπαραχνο‐
ειδή χώρο (άμεσα στο ΕΝΥ). Με αυτό
τον τρόπο, μικρές δόσεις οπιοειδών (το
1/10 της ΕΦ δόσης), μπορούν δρουν κα‐
τευθείαν στους υποδοχείς των οπισθίων
κεράτων του νωτιαίου μυελού, και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα υψηλή τοπική συ‐
γκέντρωση. Οι καθετήρες μπορούν να
τοποθετηθούν μέσω υποδόριας προσέγ‐
γισης και να παραμείνουν υποδόρια. Για
λόγους προστασίας συνδέονται με αντι‐
βακτηριακό φίλτρο, και μπορούν να
ρυθμιστούν έτσι ώστε να δίνουν διακε‐
κομμένη ή συνεχή χορήγηση του φαρ‐
μάκου. Εναλλακτικά μπορούν να συν‐
δεθούν με υποδόρια εμφυτευμένο ρε‐
ζερβουάρ, ή σύστημα παροχής με α‐
ντλία, που μπορεί να λειτουργεί για ε‐
βδομάδες ή και μήνες. Και εδώ τα οπιο‐
ειδή μπορούν να χορηγούνται, με διακε‐
κομμένη ταχεία έγχυση ή με συνεχή έγ‐
χυση, με παρόμοια αποτελεσματικότη‐
τα. Γενικά για την τοποθέτηση παρό‐
μοιων συσκευών, η αναμενόμενη επιβί‐
ωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 3
μηνών.51‐56
Οπιοειδή κατάλληλα για ενδοραχιαία
χορήγηση
Μορφίνη, υδρομορφόνη, φαιντανύλη,
σουφαιντανύλη και μεπεριδίνη
Πλεονεκτήματα της ενδοραχιαίας χορή‐
γησης
- Προσφέρει παρατεταμένη αναλγησία
και αυξάνει την κινητικότητα των ασθε‐
νών.
- Έχει λιγότερες παρενέργειες από τη
συστηματική χορήγηση οπιοειδών.
- Χρειάζονται μικρότερες δόσεις από τα
οπιοειδή που χορηγούνται συστηματικά.
- Ο ενδοραχιαίος καθετήρας μπορεί να
εμφυτευτεί προσωρινά ώστε να δοκιμα‐
στεί η αποτελεσματικότητα της ενδορα‐
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χιαίας χορήγησης πριν γίνει μόνιμη εμ‐
φύτευση.
- Η χορήγηση του φαρμάκου μπορεί να
γίνεται μετά από μικρή εκπαίδευση από
τον ίδιο τον ασθενή ή το περιβάλλον
του.
Μειονεκτήματα της ενδοραχιαίας χορή‐
γησης
- Κίνδυνος λοιμώξεων στην επισκληρί‐
δια περιοχή.
- Κίνδυνος μηχανικής βλάβης ή και
σπασίματος του συστήματος χορήγησης.
Οι εμφυτευμένοι καθετήρες μπορεί να
αποφραχθούν να σπάσουν ή να στρα‐
βώσουν.
- Οι καθετήρες μπορεί να μετακινηθούν
έξω από τον υπαραχνοειδή ή επισκληρί‐
διο χώρο.
- Οι εμφυτευμένες αντλίες (pumps)
φαρμάκων, συχνά αποσυνδέονται από
τον καθετήρα.
- Η τοποθέτηση των συσκευών απαιτεί
αναισθησιολόγους υψηλής εξειδίκευσης
και εκπαίδευσης στη αντιμετώπιση του
πόνου.
- Απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένου
νοσηλευτικού προσωπικού για την αντι‐
μετώπιση προβλημάτων λειτουργίας
των συσκευών χορήγησης στην κατʹ οί‐
κον νοσηλεία.
- Είναι αναγκαίος τρόπος χορήγησης
μόνο σε μικρό αριθμό ασθενών που συ‐
νήθως έχουν μικρό προσδόκιμο χρόνο
επιβίωσης (3 έως 6 μήνες) ή παρουσιά‐
ζουν έντονες παρενέργειες από την αύ‐
ξηση των δόσεων των συστηματικά χο‐
ρηγούμενων οπιοειδών.
- Οι εμφυτευμένες συσκευές που χρειά‐
ζονται τακτικό γέμισμα με οπιοειδή δεν
προσφέρονται για χρήση σε άτομα που
ζουν σε αγροτικές περιοχές και έχουν
δύσκολη πρόσβαση σε νοσοκομειακές ή

οργανωμένες υπηρεσίες υγείας.
- Το κόστος των υλικών και των ιατρι‐
κών επεμβάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό
σε σύγκριση με την αγωγή po ή διαδερ‐
μικά.
vi. Χορήγηση δια του βλεννογόνου του
στόματος και υπογλώσσια
Αυτός ο τρόπος χορήγησης είναι χρή‐
σιμος για αντιμετώπιση του παροξυσμι‐
κού πόνου σε ασθενείς με χρόνιο πρό‐
βλημα πόνου που υποβάλλονται σε α‐
γωγή με οπιοειδή. Η λειτουργία του βα‐
σίζεται στη φύση του στοματικού βλεν‐
νογόνου που παρουσιάζει υψηλή διαπε‐
ρατότητα, σταθερή θερμοκρασία, μεγά‐
λη επιφάνεια και πλούσια αιμάτωση.
Αυτές οι ιδιότητες οδηγούν σε ταχεία
μεταφορά των φαρμάκων στην κυκλο‐
φορία. Στις παροξυσμικές εμφανίσεις
του πόνου χρειάζεται επιπλέον χορήγη‐
ση αναλγητικών με ιδιαίτερα χαρακτη‐
ριστικά όπως: ταχεία έναρξη αλλά βρα‐
χεία δράση, εύκολη λήψη χωρίς φόβο
υπερδοσολογίας και χωρίς περίπλοκους
υπολογισμούς των δόσεων και χειρισμό
που να γίνεται από τον ασθενή μακράν
του νοσοκομείου χωρίς να απαιτείται ια‐
τρική ή νοσηλευτική παρουσία.57
Η κιτρική φαιντανύλη είναι η φαρμα‐
κευτική ουσία που χρησιμοποιείται το‐
ποθετημένη σε ραβδία.57 Με την εμφά‐
νιση του παροξυσμικού πόνου ο ασθε‐
νής τοποθετεί το ραβδίο στη στοματική
κοιλότητα και το κινεί μέχρι να διαλυθεί
το φάρμακο. Δεν πρέπει να το μασήσει η
να το καταπιεί! Σχετικό σκεύασμα είναι
το Actiq σε μορφές των 200, 400, 600, 800,
1.200 και 1.600 mcg. Γίνεται χορήγηση
μιας δόσης ανά επεισόδιο, με όριο τις 4
δόσεις ανά ημέρα. Συνήθως αρχίζουμε
με 200 mcg και σταδιακά προσαρμόζου‐
με τη δόση μέχρι να γίνει αποτελεσμα‐
τική. Η δραστικότητα και οι παρενέρ‐
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γειες είναι αυτές των οπιοειδών και ι‐
διαίτερα της φαιντανύλης.
Άλλα οπιοειδή που μπορούν να χρη‐
σιμοποιηθούν είναι οι: σουφαιντανύλη,
βουπρενορφίνη και μεθαδόνη
Πλεονεκτήματα:
- Οι ιδιότητες που αναφέρθηκαν παρα‐
πάνω είναι αυτές που καθιστούν πλεο‐
νεκτική αυτή την οδό χορήγησης και ι‐
διαίτερα χρήσιμη για ασθενείς με χρό‐
νια χρήση οπιοειδών και κρίσεις παρα‐
ξυσμικού πόνου.
Μειονεκτήματα:
- Έχουν την πικρή γεύση των οπιοειδών.
- Δύσκολα ελέγχεται η αναγκαία δοσο‐
λογία και το κατά πόσον η λήψη από τον
ασθενή αντιστοιχεί σε πραγματικές α‐
νάγκες πόνου.
- Δεν είναι αποτελεσματική αγωγή σε
ασθενείς με ορατή επιδείνωση της νόσου
και του άλγους, εκεί δηλ. που απαιτείται
επαναρρύθμιση της αγωγής.
vii Από τον ρινικό βλεννογόνο
Η χορήγηση οπιοειδών από τον ρινικό
βλεννογόνο βασίζεται σε αρχές παρό‐
μοιες με αυτή της χορήγησης από το
βλεννογόνο του στόματος. Και ο ρινικός
βλεννογόνος προσφέρει μεγάλη απορ‐
ροφητική ικανότητα, η δίοδος στην κυ‐
κλοφορία είναι ταχεία και παρακάμπτει
τον εντεροηπατικό κύκλο. Μετά από ρι‐
νική χορήγηση, η ανακούφιση των α‐
σθενών είναι ταχεία.58
Τα φάρμακα που χορηγούνται με
μορφή νεφελώματος (spray) από τον ρι‐
νικό βλεννογόνο είναι κυρίως η φαιντα‐
νύλη, η διαμορφίνη, η μορφίνη και η
σουφαιντανύλη. 59,60
Πλεονεκτήματα:
- Παρόμοια με αυτά της χορήγησης από
τον βλεννογόνο του στόματος, γιατί και
εδώ (εκτός της μορφίνης) υπάρχει τα‐

χεία απορρόφηση και δίοδος στο αίμα,
ταχεία δράση και εύκολη χρήση.
Μειονεκτήματα:
- Σε ασθενείς που πάσχουν από άσθμα
και αναπνευστική ανεπάρκεια υπάρχει
η πιθανότητα να προκληθούν προβλή‐
ματα από την αεροζόλη/νεφελοποιητή
- Δεν είναι εύκολη η λήψη από ασθενείς
σε κακή κατάσταση.
- Η μορφίνη δεν απορροφάται εύκολα
από τον ρινικό βλεννογόνο.
- Δεν υπάρχουν στοιχεία για υπεροχή
αυτής της οδού έναντι των άλλων τρό‐
πων χορήγησης.
viii. Τοπική χρήση
Η τοπική χορήγηση είναι χρήσιμη σε
ειδικές περιπτώσεις επιφανειακής αιτιο‐
λογίας του πόνου όπως ελκωτικές βάβες
του δέρματος (π.χ. ακτινικές βλάβες), σε
ασθενείς με σάρκωμα Kaposi, μελάνω‐
μα, καρκινική διήθηση ή σε επώδυνη
βλεννογονίτιδα του στόματος. Το κα‐
ταλληλότερο οπιοειδές για τοπική χρή‐
ση είναι η μορφίνη. Η τοποθέτηση του
οπιοειδούς γίνεται στην πάσχουσα πε‐
ριοχή υπό μορφή γέλης.61,62
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Η χρήση των οπιοειδών είναι ενδε‐
δειγμένη θεραπευτική αγωγή για την
αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού
πόνου στους ασθενείς με καρκίνο. Ε‐
ντούτοις η εμφάνιση ανεπιθύμητων ε‐
νεργειών που συνοδεύουν τη χρήση τους
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
τόσο από το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, όσο και από τους ασθενείς
και το περιβάλλον τους. Οι παρενέρ‐
γειες σχετίζονται ευθέως με την φαρμα‐
κολογική δράση των οπιοειδών και την
επίδραση τους στους υποδοχείς των ο‐
πιοειδών όπως αναφέρθηκε στο σχετικό
κεφάλαιο. Οι σημαντικότερες εκδηλώ‐
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σεις τοξικότητας από οπιοειδή αφορούν
το ΚΝΣ, το αναπνευστικό, το πεπτικό
και το καρδαγγειακό.
- Ανάπτυξη εξάρτησης και ανοχής: Είναι
συνέπειες της χρόνιας χρήσης οπιοει‐
δών. Η εξάρτηση οδηγεί σε συμπτώματα
στέρησης σε περιπτώσεις διακοπής της
χορήγησης των οπιοειδών, και η ανά‐
πτυξη ανοχής σημαίνει μείωση της α‐
ναλγητικής δράσης τους και ανάγκη αύ‐
ξησης των δόσεων. Ο φόβος για τις πα‐
ραπάνω παρενέργειες είναι συχνά η αι‐
τία της ανεπαρκούς αναλγητικής αγω‐
γής στο χρόνιο καρκινικό πόνο και δεν
είναι δικαιολογημένος. Έχει αποδειχθεί
ότι σε ασθενείς που λαμβάνουν τις ανα‐
γκαίες δόσεις για την αντιμετώπιση του
πόνου δεν αναπτύσσεται εξάρτηση πα‐
ρόμοια με αυτή των τοξικομανών και σε
περίπτωση που ο πόνος υποχωρεί με την
αντινεοπλασματική αγωγή διακόπτεται
η χρήση των οπιοειδών χωρίς σοβαρές
παρενέργειες.63 Σε περιπτώσεις που εμ‐
φανίζονται στερητικά φαινόμενα, η δια‐
κοπή της αγωγής θα πρέπει να γίνεται
σταδιακά μέχρι την τελική απεξάρτηση.
- Αναπνευστική καταστολή: Είναι η πιο
σοβαρή και επικίνδυνη παρενέργεια.
Ασθενείς που για πρώτη φορά υποβάλ‐
λονται σε θεραπεία με οπιοειδή είναι
δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή κατα‐
στολή της αναπνοής εάν λάβουν υψηλές
δόσεις. Η καταστολή της αναπνοής φαί‐
νεται να σχετίζεται με ενεργοποίηση
των μ υποδοχέων στο στέλεχος του ε‐
γκεφάλου (στο κέντρο της αναπνοής)
και συνήθως συνοδεύεται και από φαι‐
νόμενα καταστολής του ΚΝΣ. Η κατα‐
στολή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ά‐
πνοια. Η χρόνια χρήση οπιοειδών οδηγεί
σε ανοχή των παρενεργειών στο ανα‐
πνευστικό, και η καταστολή της ανα‐
πνοής δεν αποτελεί μεγάλο κλινικό

πρόβλημα για ασθενείς που λαμβάνουν
τις ενδεδειγμένες δόσεις. Σε ασθενείς
όμως με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρ‐
κεια όπου υπάρχει φόβος βαριάς κατα‐
στολής, τα οπιοειδή πρέπει να χρησιμο‐
ποιούνται με προσοχή και σωστό υπο‐
λογισμό των δόσεων. Η αντιμετώπιση
σοβαρής τοξικότητας από το αναπνευ‐
στικό γίνεται με τη χορήγηση ανταγω‐
νιστών των οπιοειδών ταχείας δράσης
όπως η ναλοξόνη (σε δόση 0,4 mg σε 10
ml φυσιολογικού ορού, που μπορεί να
επαναληφθεί.) Σε κάθε περίπτωση α‐
σθενείς σε κατάσταση βαρείας κατα‐
στολής ή κώματος χρειάζονται διασω‐
λήνωση για υποστήριξη της αναπνοής
και αποφυγή βρογχόσπαμου πριν την
χορήγηση ναλοξόνης.5,13
- Καταστολή του ΚΝΣ και υπνηλία: Ποι‐
κίλουν ανάλογα με το φάρμακο και το
σχήμα χορήγησης. Οφείλονται στην ε‐
νεργοποίηση των υποδοχέων οπιοειδών
του δικτυωτού σχηματισμού.5 Η αντιμε‐
τώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει
μείωση των δόσεων, αύξηση της συχνό‐
τητας χορήγησής τους, χρήση οπιοειδών
με μικρότερη ημίσεια ζωή στο πλάσμα,
και αγωγή με συνδυασμούς οπιοειδών
με μη οπιοειδή αναλγητικά. Σε κλινικές
μελέτες έχουν δώσει ικανοποιητικά α‐
ποτελέσματα συνδυασμοί οπιοειδών με
αμφεταμίνη, καφεΐνη και μεθυλοφαινι‐
δικό (Ritalin®). Η μονταφινίλη που έχει
ένδειξη την θεραπεία της ναρκοληψίας
σε δόσεις που αρχίζουν από 100 mg x 2
ημερησίως φαίνεται αρκετά αποτελε‐
σματική για την αντιμετώπιση της κα‐
ταστολής από οπιοειδή. Είναι φανερό ότι
πρέπει να αποκλειστούν φάρμακα που
αυξάνουν την κατασταλτική δράση των
οπιοειδών όπως η σιμεθιδίνη, τα βαρβι‐
τουρικά και τα αγχολυτικά.
- Δυσκοιλιότητα: Είναι η πιο συνηθισμέ‐
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νη παρενέργεια των οπιοειδών και οφεί‐
λεται στην επίδραση στους μ υποδοχείς
που βρίσκονται σε πολλαπλές θέσεις
στο γαστρεντερικό και στο νωτιαίο μυε‐
λό και επηρεάζουν τον περισταλτισμό
του γαστρεντερικού σωλήνα. Αυτή η
παρενέργεια δεν σχετίζεται με την οδό
χορήγησης. Μπορεί να εμφανιστεί τόσο
σε συστηματική όσο και σε ενδοραχιαία
χορήγηση. Η δυσκοιλιότητα που οφείλε‐
ται σε οπιοειδή είναι ευκολότερο να
προληφθεί από το να θεραπευτεί. Προ‐
φυλακτική αγωγή με παράγοντες που
αυξάνουν τον όγκο του εντερικού περιε‐
χομένου όπως φύλλα σένας είναι η πιο
ενδεδειγμένη, ενώ μεγάλη σημασία έχει
η καλή ενυδάτωση των ασθενών. Η ενυ‐
δάτωση αποτελεί μέτρο που πρέπει να
λαμβάνεται για την αντιμετώπιση όλων
των παρενεργειών των οπιοειδών. Χημι‐
κές ουσίες που αυξάνουν τον περισταλ‐
τισμό δεν ενδείκνυνται για θεραπεία η
πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Τέλος
σημαντικό ρόλο παίζει η κατά το
δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση των
ασθενών.
- Ναυτία και έμετος: Η ναυτία και ο έμε‐
τος που σχετίζονται με τη χρήση οπιοει‐
δών προκαλούνται από την ενεργοποίη‐
ση χημειουποδοχέων στο ΚΝΣ. Η συνε‐
χιζόμενη χρήση οπιοειδών οδηγεί σε ύ‐
φεση αυτών των παρενεργειών. Εάν τα
ενοχλήματα δεν υποχωρήσουν μετά την
πάροδο μερικών ημερών, η αλλαγή της
αγωγής και η χρήση άλλου οπιοειδούς
μπορεί να είναι αποτελεσματική, καθώς
αυτές οι παρενέργειες δεν είναι κοινές
σε όλα τα οπιοειδή. Αντιεμετικά με κε‐
ντρική δράση όπως η προχλωροπεραζί‐
νη αλλά και η μετοκλοπαμίδη είναι α‐
ποτελεσματικά.
- Νευρολογικές εκδηλώσεις: Πολυεστια‐
κές μυοκλωνίες, ευερεθιστότητα και
σπασμοί μπορεί να εμφανιστούν με τη

λήψη υψηλών δόσεων οπιοειδών. Αν και
η χρήση κάθε οπιοειδούς μπορεί να
προκαλέσει αυτές τις παρενέργειες, η
μεπεριδίνη όταν λαμβάνεται σε πολλα‐
πλές δόσεις ημερησίως, ενέχεται κυρίως
για νευρολογική τοξικότητα μέσω του
τοξικού μεταβολίτη της νορμεπεριδίνης.
Η μορφίνη και η υδρομορφόνη σε υψη‐
λές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν τις
παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες που
έχουν συσχετιστεί με τη δράση των
γνωστών δραστικών μεταβολιτών M‐6‐
G, και γλυκουρονίδιο‐6–υδρομορφόνης.
Η αντιμετώπιση της ευερεθιστότητας
και των σπασμών περιλαμβάνει διακο‐
πή της μεπεριδίνης εφ’ όσον αυτή ενέχε‐
ται, χορήγηση ενδοφλεβίως διαζεπάμης
ή βαρβιτουρικών για τους σπασμούς, και
μορφίνης για την αντιμετώπιση του πό‐
νου. Υπεραλγησία και αλλοδυνία έχουν
επίσης καταγραφεί με τη χρήση οπιοει‐
δών ουσιών, και είναι συχνότερες σε εν‐
δοφλέβια και επισκληρίδεια παρατετα‐
μένη χορήγηση τους. Χωρίς να έχει απο‐
δειχθεί (υπάρχουν μόνο ευρήματα σε
πειραματόζωα), ο μεταβολίτης M–3– G
ενέχεται γι’ αυτές τις παρενέργειες. Η
μείωση των δόσεων και χρήση άλλων
οπιοειδών προσφέρουν ανακούφιση
στους ασθενείς.5
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Α. Οργανικά Προβλήματα
Είναι σημαντικός ο ρόλος της ηπατι‐
κής λειτουργίας στη φαρμακοκινητική
των οπιοειδών. Τυχόν συνυπάρχουσα
ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να επιτείνει
τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε μεγάλο
βαθμό, και να προκαλέσει πτώση της
αρτηριακής πίεσης ή καταστολή της α‐
ναπνοής. Έτσι, σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία πρέπει να υπολογίζεται
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με προσοχή η κατάλληλη δόση των ο‐
πιοειδών ώστε να μην υπάρξει επικίνδυ‐
νη τοξικότητα.
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι ίσως ο
συχνότερος λόγος εμφάνισης ανεπιθύ‐
μητων ενεργειών και ιδιαίτερα νευροτο‐
ξικότητας, λόγω της συγκέντρωσης σε
αυξημένα επίπεδα μεταβολιτών με το‐
ξική δράση. Τυπικό παράδειγμα είναι η
μεπεριδίνη ο μεταβολίτης της οποίας
νορμεπεριδίνη σε σταθερά αυξημένη
συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές παρε‐
νέργειες από το ΚΝΣ και γι’ αυτό έχει
ένδειξη μόνο για βραχεία αντιμετώπιση
του πόνου (1 ‐ 2 ημέρες). (Η Αμερικανική
Εταιρία Πόνου δεν συνιστά την μεπερι‐
δίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής στον
χρόνιο καρκινικό πόνο).
Β. Φαρμακευτικές ουσίες
Τα οπιοειδή εμφανίζουν θετική συ‐
νέργεια με ποικίλες φαρμακευτικές ου‐
σίες και, σε περίπτωση ταυτόχρονης χο‐
ρήγησης τους, αυξάνει ο κίνδυνος σοβα‐
ρής τοξικότητας. Τα οπιοειδή μεταβολί‐
ζονται μέσω του ισοενζυμικού συστήμα‐
τος του κυτοχρώματος P450 3A4, και η
συγχορήγηση τους με φαρμακευτικές
ουσίες που μπλοκάρουν το κυτόχρωμα
οδηγεί σε παρατεταμένη δράση, που συ‐
χνά γίνεται τοξική.13 Αναστολείς ΜΑΟ,
μακρολίδες, και σιμεθιδίνη όταν συγχο‐
ρηγούνται με οπιοειδή αναλγητικά, αυ‐
ξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύ‐
μητων ενεργειών. Ουσίες που επίσης
δρουν συνεργικά είναι το αλκοόλ, οι
βενζοδιαζεπίνες, οι βουτυροφαινόνες, οι
φαινοθειαζίνες, τα τρικυκλικά αντικα‐
ταθληπτικά, και τα σπασμολυτικά. Σε
κάθε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμη‐
τών ενεργειών πρέπει να εξετάζεται
προσεκτικά η συνολική φαρμακευτική
αγωγή, για αποκλεισμό συνεργικής
δράσης.

Οι παρακάτω στρατηγικές μπορούν
να ελαχιστοποιήσουν τις παρενέργειες
των οπιοειδών.
- Προληπτικά μέτρα, ιδιαιτέρα σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου και αποφυγή συγ‐
χορήγησης οπιοειδών και φαρμακευτι‐
κών ουσιών που δρουν συνεργικά.
- Υπολογισμός της σωστής δόσης και
σταδιακή προσαρμογή σε αυτήν.
- Έλεγχος του κατά πόσον τα εμφανιζό‐
μενα συμπτώματα οφείλονται στα οπιο‐
ειδή ή σε άλλη αιτία.
- Πιθανή αλλαγή της δόσης ή και της
οδού χορήγησης ώστε να επιτευχθεί
ρύθμιση των επιπέδων στο αίμα, εάν
εμφανιστούν παρενέργειες.
- Προσθήκη ή αύξηση των δόσεων συ‐
μπληρωματικής αγωγής με μη οπιοειδή
αναλγητικά εάν είναι δυνατόν.
- Χορήγηση φαρμάκων για την αντιμε‐
τώπιση παρενεργειών.
- Αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας πριν
αυτή γίνει έντονη (βλ. παραπάνω).
Αντενδείξεις για τη χρήση οπιοειδών
Υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να
οδηγήσουν σε περιορισμό των δόσεων, ή
αδυναμία θεραπείας με οπιοειδή αναλ‐
γητικά.
- Βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια – ο‐
ξεία ασθματική κρίση
- Βαρεία ηπατική ανεπάρκεια
- Χολολιθίαση και κολικοί χοληδόχου
- Υπερτροφία προστάτη
- Παραλυτικός ειλεός
Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι βασική
προϋπόθεση για τον σχεδιασμό αναλ‐
γητικής αγωγής με οπιοειδή, είναι η
γνώση του αντικειμένου και η ευελιξία
χειρισμών από τους θεράποντες ια‐
τρούς.
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