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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο πόνος αποτελεί το σημαντικότερο
πρόβλημα των ασθενών με νεοπλασμα‐
τικά νοσήματα. Εμφανίζεται στο 25‐30%
των νεοδιαγνωσθέντων καρκινοπαθών
και σε ποσοστό 70‐80% στους ασθενείς
τελικού σταδίου1‐8.
Σειρά κλινικών μελετών σχετικά με
την φαρμακολογική αντιμετώπιση του
καρκινικού πόνου, καταλήγουν στο συ‐
μπέρασμα οτι η πιστή εφαρμογή της
κλίμακας αναλγησίας του ΠΟΥ, επιτρέ‐
πει στο 90% των ασθενών να παραμέ‐
νουν ελεύθεροι άλγους7‐10.
Κυρίαρχη θέση μεταξύ των χρησιμο‐
ποιούμενων φαρμακευτικών ουσιών κα‐
ταλαμβάνουν τα οπιοειδή, αλλά συχνά
στην κλινική πράξη είναι απαραίτητη η
προσθήκη στο θεραπευτικό σχήμα επι‐
κουρικών αναλγητικών φαρμάκων. Στό‐
χο της συγχορήγησης τους αποτελεί η
επίτευξη του μέγιστου αναλγητικού α‐
πότελέσματος με την μικρότερη δυνατή
δόση οπιοειδούς, με ταυτόχρονο περιο‐
ρισμό των ανεπιθυμήτων ενεργειών
τους. Τα επικουρικά αναλγητικά χορη‐
γούνται ως φάρμακα πρώτης γραμμής
στην αντιμετώπιση του άλγους μη νεο‐
πλασματικής αιτιολογίας10‐16.
Η επιλογή του κατάλληλου επικουρι‐
κού αναλγητικού φαρμάκου εξαρτάται
από πληθώρα παραγόντων όπως τα ι‐

διαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς,
το είδος του πόνου, τα συνοδά συμπτώ‐
ματα, κ.α6,8,9.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛ‐
ΓΗΤΙΚΩΝ
Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
1. Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά έ‐
χουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην αντι‐
μετώπιση του πόνου μη νεοπλασματι‐
κής αιτιολογίας. Αναφορικά με την ε‐
φαρμογή τους στην αντιμετώπιση του
καρκινικού πόνου ο αριθμός των κλινι‐
κών μελετών είναι περιορισμένος, αλλά
η κλινική εμπειρία τα κατατάσσει ανά‐
μεσα στα φάρμακα με σημαντική αναλ‐
γητική δράση10‐14,16.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ου‐
σίες αμιτριπτιλίνη, ιμιπραμίνη, δοξεπί‐
νη, κλομιπραμίνη καθώς και οι νεώτερες
νορτριπτυλίνη, δεσιπραμίνη.
Η χρήση των τρικυκλικών αντικατα‐
θλιπτικών σε ογκολογικούς ασθενείς με
συνοδά παθολογικά προβλήματα καθώς
και σε ηλικιωμένους περιορίζεται λόγω
των συχνά εμφανιζομένων παρενερ‐
γειών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η καρ‐
διοτοξικότητα, η ορθοστατική υπόταση
και το γλαύκωμα17‐22.
Τα νεώτερα τρικυκλικά αντικαταθλι‐
πτικά δεσιπραμίνη και νορτριπτυλίνη
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εμφανίζουν ασθενέστερη αντιχολινερ‐
γική δράση και είναι καλύτερα ανεκτές.
Το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα
τους εμφανίζεται μία εβδομάδα περίπου
μετά την χορήγηση της κατάλληλης δο‐
σολογίας του φαρμάκου, η οποία εμφα‐
νίζει μεγάλη διακύμανση ανά άτομο και
για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η
παρακολούθηση των επιπέδων του
φαρμάκου στο πλάσμα.
2. Μη τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες ανή‐
κουν στην κατηγορία, εμφανίζουν α‐
ναλγητικό αποτέλεσμα, αν και ο αριθ‐
μός των μελετών σχετικά με την αποτε‐
λεσματικότητά τους στους νεοπλασμα‐
τικούς ασθενείς είναι περιορισμένος.
Χρησιμοποιούνται κύρια σε ασθενείς οι
οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα τρικυ‐
κλικά αντικαταθλιπτικά, υπάρχει α‐
ντένδειξη χορήγησή τους ή εμφάνιση
παρενεργειών μετά την χρήση τους.
Η venlafaxine23,24 με δράση μεικτού α‐
ναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονί‐
νης και νοραδρεναλίνης, εμφανίζεται
δραστική έναντι των επώδυνων πολυ‐
νευροπαθείων και του νευροπαθητικού
άλγους που εμφανίζονται μετά την θε‐
ραπεία του καρκίνου στον μαστό. Ανά‐
λογα αποτελέσματα εμφανίζει και η
duloxetine.
Το κύριο πλεονέκτημα των φαρμάκων
της κατηγορίας αποτελεί η περιορισμέ‐
νη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.
Επίσης σημαντική είναι η συμβολή της
αντικαταθλιπτικής δράσης τους στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρ‐
κινοπαθών25‐28.
Β. ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
Τα φάρμακα της κατηγορίας των α‐
ντιεπιληπτικών χρησιμοποιούνται για
αρκετό διάστημα στην αντιμετώπιση

του νευροπαθητικού πόνου53‐64. Ο μηχα‐
νισμός δράσης της καρβαμαζεπίνης,
φαινυντοΐνης και του βαλπροϊκού οξέος
συσχετίζεται με τον αποκλεισμό των δι‐
αύλων νατρίου και την αύξηση της στα‐
θερότητας της κυτταρικής μεμβράνης.
Η κλοναζεπάμη αυξάνει τα επίπεδα
του γ‐αμινοβουτυρικού οξέος, επίσης ε‐
νεργοποιεί τον υποδοχέα των βενζοδια‐
ζεπίνων, γεγονός το οποίο οδηγεί σε αύ‐
ξηση των επιπέδων των ιόντων χλωρίου
και αναστολή της νευρωνικής διέγερσης.
Η γκαμπαπεντίνη57‐64 είναι ανάλογο
του γ‐αμινοβουτυρικού οξέως αλλά ο
αληθής μηχανισμός δράσης της παρα‐
μένει αδιευκρίνιστος.
Στις συχνότερες ανεπιθύμητες ενέρ‐
γειες των φαρμάκων της κατηγορίας
περιλαμβάνονται σύγχυση, αταξία, λή‐
θαργος. Επίσης θα πρέπει να δίνεται ι‐
διαίτερη προσοχή κατά την χορήγηση
καρβαμαζεπίνης, φαινυντοΐνης ή βαλ‐
προϊκού οξέως, λόγω της πιθανότητας
καταστολής του μυελού των οστών και
της ηπατοτοξικής δράσης τους.
Η γκαμπαπεντίνη είναι το συχνότερα
χρησιμοποιούμενο φάρμακο της κατη‐
γορίας στην κλινική πράξη για την α‐
ντιμετώπιση του νευροπαθητικού άλ‐
γους. Η θεραπεία ξεκίνα με χορήγηση
100‐300 mg και προοδευτικά αυξάνεται
μέχρι κλινικής ανταπόκρισης έως 3.600
mg.
Η λεβετιρακετάμη71 και η πρικαμπα‐
λίνη70, ουσίες ανάλογες της γκαμπαπε‐
ντίνης, εμφανίζονται δραστικές κατά
του νευροπαθητικού άλγους. Σε πρό‐
σφατη μελέτη αναφέρεται 70% μείωση
στην απαιτούμενη χορήγηση οπιοειδών
και αυξημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα
μετά την χορήγηση λεβετιρακετάμης, σε
ασθενείς με νεοπλασματική διήθηση
νευρικών πλεγμάτων προηγούμενα αν‐
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θεκτικών στην αναλγητική αγωγή.
Γ. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Τα κορτικοστεροειδή χορηγούνται ως
επικουρική αγωγή στην αντιμετώπιση
του νευροπαθητικού άλγους νεοπλα‐
σματικής αιτιολογίας, ιδιαίτερα στην
μεταστατική συμπίεση του νωτιαίου
σωλήνα και την διήθηση μαλακών μο‐
ρίων και σπλάγχνων29‐35.
Στους μηχανισμούς δράσης συμπερι‐
λαμβάνονται:
1. Αναστολή παραγωγής προσταγλανδι‐
νών και περιορισμός της φλεγμονώδους
αντίδρασης.
2. Μείωση του οιδήματος στην περιοχή
του όγκου.
3. Άμεση δράση στην σταθερότητα της
κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα
την μείωση της νευρωνικής διέγερσης.
Χορηγούμενα τα φάρμακα της κατη‐
γορίας μπορεί να προκαλέσουν αρτη‐
ριακή υπέρταση, υπεργλυκαιμία, ανο‐
σοκαταστολή, βλάβες στον βλεννογόνο
του γαστρεντερικού σωλήνα και ψυχια‐
τρικές διαταραχές.
Η δεξαμεθαζόνη αποτελεί το φάρμα‐
κο εκλογής στην αντιμετώπιση της συ‐
μπίεσης του νωτιαίου σωλήνα σε δόση
10‐20 mg iv ανά 6 ώρες, λόγω της μειω‐
μένης κατακράτησης νατρίου και υγρών
που εμφανίζει.
Τέλος τα κορτικοστεροειδή χορηγού‐
μενα βελτιώνουν την όρεξη, περιορίζουν
την ναυτία και βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής του ογκολογικού ασθενούς.
Δ. α2 ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Οι ουσίες κλονιδίνη και τιζανιδίνη α‐
νήκουν στην κατηγορία των α2‐αδρε‐
νεργικών αγωνιστών, εμφανίζουν μη ει‐
δικού τύπου επικουρική αναλγητική
δράση, αλλά λόγω των σημαντικών πα‐
ρενεργειών τους (υπόταση), χρησιμο‐

ποιούνται περιορισμένα.
Η κλονιδίνη36‐39 χορηγείται από το
στόμα, διαδερμικά ή ενδορραχιαία στην
αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πό‐
νου καρκινικής αιτιολογίας με μη ικα‐
νοποιητική ανταπόκριση στα οπιοειδή.
Ανάλογη είναι και η χρήση της τιζανιδί‐
νης40‐42, με την διαφορά ότι εμφανίζει
εκλεκτικότερη α2‐αδρενεργική δράση με
αποτέλεσμα μείωση των υποτασικών
φαινομένων.
Ε. ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
Η olanzapine ανήκει στην κατηγορία
των νευροληπτικών δεύτερης γενιάς και
εμφανίζει αναλγητική δράση, βελτιώνει
την δυσκοιλιότητα μετά την χορήγηση
οπιοειδών43.
Στις ανεπιθύμητες δράσεις περιλαμ‐
βάνονται αϋπνία, ανορεξία, νευρικότη‐
τα, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, τα‐
χυκαρδία, κακόηθες νευροληπτικό σύν‐
δρομο. Θα πρέπει να χορηγείται με ι‐
διαίτερη προσοχή σε ασθενείς με καρ‐
διαγγειακή νόσο, υπερθυρεοειδισμό, ε‐
πιληψία.
Συνολικά η χρήση των νευροληπτικών
περιορίζεται σε περιπτώσεις ογκολογι‐
κών ασθενών με έντονη διέγερση, όπου
η κατασταλτική δράση τους είναι χρήσι‐
μη στην θεραπευτική τους αντιμετώπι‐
ση.
ΣΤ. ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ
Τα τοπικά αναισθητικά εμφανίζουν
αναλγητική δράση έναντι του νευροπα‐
θητικού πόνου. Λόγω των παρενεργειών
που εμφανίζονται με την χρήση τους,
θεωρούνται φάρμακα δεύτερης γραμμής
στην αντιμετώπιση του καρκινικού πό‐
νου.
Η επαναλαμβανόμενη ενδοφλέβια
έγχυση λιδοκαΐνης74‐77 εμφανίζεται δρα‐
στική, σε δόσεις κυμαινόμενες από 1‐5
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mg/kg κάθε 20‐30 λεπτά. Σε ασθενείς με
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου θα πρέ‐
πει να χορηγείται με προσοχή και πάντα
να προηγείται διενέργεια ηλεκτροκαρ‐
διογραφήματος και συνεχής παρακο‐
λούθηση.
Σε περιπτώσεις όπου η λιδοκαΐνη εμ‐
φανίζεται επαρκή αναλγητική δράση
αλλά με βραχεία διάρκεια, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί per os η μελιξετίνη με
παρατεταμένη δράση. Εναλλακτική λύ‐
ση αποτελεί η συνεχής υποδόρια έγχυση
λιδοκαΐνης78.
Επίσης τα φάρμακα της κατηγορίας
χρησιμοποιούνται και τοπικά με την
μορφή αλοιφών (πριλοκαΐνη, λιδοκαΐνη)
ή αυτοκόλλητων (λιδοκαΐνη)104‐106.
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρ‐
μάκων της κατηγορίας περιλαμβάνο‐
νται υπόταση, λήθαργος, αρρυθμίες,
τρόμος.
Ζ. NMDA(Ν‐METHYL‐D‐ASPARTATE)
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
Η ενεργοποίηση του NMDA υποδοχέα
προκαλεί αλλαγές στο ΚΝΣ οι οποίες
συντηρούν τον χρόνιο καρκινικό πόνο
και συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοχής
στα οπιοειδή αναλγητικά. Οι ανταγωνι‐
στές του υποδοχέα προσφέρουν μια ε‐
ναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση
του νευροπαθητικού καρκινικού πόνου.
Στα διαθέσιμα φάρμακα με ανταγω‐
νιστική δράση έναντι του NMDA υποδο‐
χέα περιλαμβάνονται η δεξτρομεθορ‐
φάνη, το αναισθητικό κεταμίνη, το α‐
ντιικό αμανταδίνη και η μεμαντίνη με
έγκριση για την θεραπεία της νόσου
Alzheimer43‐47.
Η κεταμίνη χορηγείται per os, sc ή iv.
Ελαττώνει τον καρκινικό πόνο και μειώ‐
νει τις ανάγκες σε οπιοειδή αναλγητικά.
Χορηγείται σε δόση 0,1‐0,15mg/kg κατά
την έναρξη και τιτλοποιείται ανάλογα

την κλινική ανταπόκριση και την εμφά‐
νιση παρενεργειών.
Η δεξτρομεθορφάνη88 χρησιμοποιείται
ως αναλγητικό σε ασθενείς με νεοπλα‐
σματική νόσο των οστών. Ως αρχική δό‐
ση χορηγούνται 45‐60 mg, με προοδευτι‐
κή αύξηση έως τη μέγιστη δόση 1 gr η‐
μερησίως48‐52.
Για την αμανταδίνη89‐93 και την μεμα‐
ντίνη υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία
για την απότελεσματικότητα τους ως
επικουρικά αναλγητικά, ώστε δεν προ‐
τείνεται η κλινική τους εφαρμογή.
Το d‐ισομερές του οπιοειδούς μεθαδό‐
νη94 επίσης μπλοκάρει τον NMDA υπο‐
δοχέα. Τα εμπορικά διαθέσιμα ρακεμικά
μίγματα μεθαδόνης τα οποία περιέχουν
50% του ισομερούς χρησιμοποιούνται
στην αντιμετώπιση του καρκινικού άλ‐
γους.
Η. ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Η βακλοφένη95, αγωνιστής του υποδο‐
χέα GABA τύπου Β, έχει χρησιμοποιηθεί
πειραματικά στην αντιμετώπιση του
καρκινικού νευροπαθητικού πόνου. Τα
κανναβινοειδή96‐97 επίσης έχουν εμφανί‐
σει ικανοποιητικό αναλγητικό αποτέλε‐
σμα, αλλά χρειάζεται περαιτέρω συλλο‐
γή κλινικών δεδομένων. Οι βενζοδιαζε‐
πίνες98,99 θα μπορούσαν να χρησιμο‐
ποιηθούν στην αντιμετώπιση του νευ‐
ροπαθητικού πόνου, ιδιαίτερα στην συ‐
νύπαρξη αγχώδους συνδρομής. Επίσης
ως επικουρικά αναλγητικά έχουν χρη‐
σιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες οι ψυ‐
χοτρόπες ουσίες δεξτροαμφεταμίνη, με‐
θυλφενιδάτη και καφεΐνη100,101.
Η. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΧΟ‐
ΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΟΣΤΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
Το έντονο οστικό άλγος αποτελεί συ‐
χνό πρόβλημα στην κλινική αντιμετώ‐
πιση του ογκολογικού ασθενούς. Η α‐
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κτινοθεραπεία εφαρμόζεται σε πόνο με
εστιακό χαρακτήρα, μικρή ανταπόκριση
στην χορήγηση οπιοειδών ή ανατομικά
σχετιζόμενο με ακτινογραφικά ευρήμα‐
τα κατάγματος. Τα πολυεστιακά οστικά
άλγη αντιμετωπίζονται με χορήγηση
αντιφλεγμονωδών, κορτικοστεροειδών ή
επικουρικών φαρμάκων (καλτσιτονίνης/
διφωσφονικών), καθώς και ραδιονου‐
κλετιδίων.
KAΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
Χορηγείται υποδόρια και ενδορινικά
σε δόση 200 ΙU ημερησίως107‐109. Η εμφά‐
νιση ναυτίας αποτελεί την συχνότερα
εμφανιζόμενη παρενέργεια ενώ η υπο‐
δόρια έγχυση σπάνια σχετίζεται με την
εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησί‐
ας (προηγείται δοκιμαστική χορήγηση 1
ΙU). Κατά την διάρκεια της αγωγής πα‐
ρακολουθούμε τα επίπεδα ασβεστίου
και φωσφόρου του ασθενούς.
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
Τα διφωσφονικά είναι ανάλογα του
ανόργανου πυροφωσφορικού και ανα‐
στέλλουν την δραστηριότητα των οστε‐
οκλαστών, μειώνοντας την οστική α‐
πόρρόφηση110‐121. Στην κατηγορία ανή‐
κουν η παμιδρονάτη (δόση 60‐90 mg iv
σε 2‐4 ώρες κάθε 3‐4 εβδομάδες), το ζο‐
λεδρονικό οξύ (4 mg iv σε 15 λεπτά κάθε
2‐3 εβδομάδες), ιμπανδρονάτη (6mg iv
κάθε 4 εβδομάδες). Εμφανίζουν αναλ‐
γητικό αποτέλεσμα σε μεταστατική ο‐
στική νόσο στον καρκίνο του μαστού,
του πνεύμονος, του προστάτη και στο
πολλαπλούν μυέλωμα, σε οστεοβλαστι‐
κές και σε οστεολυτικές βλάβες. Στίς
ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνο‐
νται υπασβεστιαιμία, γριππώδες σύν‐
δρομο, νεφροτοξικότητα (προσαρμογή
της δοσολογίας σε ασθενείς με διαταρα‐
χή της νεφρικής λειτουργίας).

ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ
Τα ραδιονουκλεοτίδια συγκεντρώνο‐
νται σε περιοχές αυξημένης οστικής α‐
πόρρόφησης και απότελούν εναλλακτι‐
κή λύση στην αντιμετώπιση της οστικής
μεταστατικής νόσου122‐127. Συνήθως χρη‐
σιμοποιούνται το στρόντιο‐89 και το σα‐
μάριο‐153. Εμφανίζεται μυελοκαταστο‐
λή μετά την εφαρμογή τους.
Θ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗ‐
ΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΜΥЇΚΟ ΑΛΓΟΣ
Συχνά στους ογκολογικούς ασθενείς
εμφανίζεται άλγος λόγω τραυματισμού
των μυών ή του συνδετικού ιστού. Στην
περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται φάρ‐
μακα μυοχαλαρωτικά (ορφεναδρίνη)128‐
129, βενζοδιαζεπίνες (διαζεπάμη), α2‐α‐
δρενεργικοί αγωνιστές (τιζανιδίνη).
Ι. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗ‐
ΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ
Η αντιμετώπιση συμπτωμάτων που
σχετίζονται με εντερική απόφραξη καρ‐
κινικής αιτιολογίας συχνά είναι αδύνα‐
τη χειρουργικά και απαιτεί φαρμακευτι‐
κή παρέμβαση. χορήγηση οπιοειδών
μπορεί να είναι προβληματική λόγω
κινδύνου εμφάνισης τοξικότητας ή λόγω
του επεισοδιακού χαρακτήρα του πόνου.
Στις περιπτώσεις αυτές τα αντιχολινερ‐
γικά φάρμακα, τα ανάλογα σωματοστα‐
τίνης (οκτεοτρίδη)138‐139 και τα κορτικο‐
στεροειδή προσφέρουν σημαντική βοή‐
θεια στην κλινική πράξη.
Το ανάλογο σωματοστατίνης οκτεο‐
τρίδη αναστέλλει τις εκκρίσεις του στο‐
μάχου, του παγκρέατος και του εντέρου
και μειώνει την κινητικότητα του πεπτι‐
κού σωλήνα. Εμφανίζει ταχύτερη δράση
από τα αντιχολινεργικά φάρμακα, ικα‐
νοποιητικό αναλγητικό αποτέλεσμα, κα‐
λό προφίλ ασφαλείας και αυξημένο κό‐
στος θεραπείας. Τα αντιχολινεργικά
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φάρμακα μειώνουν την κινητικότητα
και τις εκκρίσεις του πεπτικού σωλήνα.
Η σκοπολαμίνη138,140‐142 σε δόση 60mg την
ημέρα σε συνεχή έγχυση μπορεί να ε‐
λέγχει τα συμπτώματα της εντερικής
απόφραξης.
Τα κορτικοστεροειδή132 επίσης βελτιώ‐
νουν την κλινική συμπτωματολογία της
εντερικής απόφραξης με ασαφή μηχα‐
νισμό. Χρησιμοποιούνται η δεξαμεθαζό‐
νη (8‐60mg την ημέρα) και η μεθυλπρεδ‐
νιζολόνη (30‐50 mg την ημέρα). Η αυξη‐
μένη πιθανότητα εμφάνισης παρενερ‐
γειών κατά την μακροχρόνια χορήγησή
τους (ρήξη εντέρου), περιορίζουν την
χρήση τους σε ασθενείς με μικρό προσ‐
δόκιμο επιβίωσης.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Η εξέλιξη στον τομέα της φαρμακο‐
λογίας και της βιοφαρμακευτικής οδή‐
γησε στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων
στην χορήγηση των φαρμακευτικών ου‐
σιών. Η επιλογή κάθε φορά της κατάλ‐
ληλης οδού χορήγησης θα πρέπει να γί‐
νεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηρι‐
στικά της φαρμακευτικής ουσίας, του
επιθυμητού χρόνου έναρξης και διάρ‐
κειας δράσης, καθώς και της κλινικής
κατάστασης του ασθενούς. Η από του
στόματος χορήγηση οπιοειδών αναλγη‐
τικών παραμένει η συχνότερα χρησιμο‐
ποιούμενη, αλλά σειρά εναλλακτικών
οδών προσφέρουν σήμερα στον κλινικό
γιατρό την δυνατότητα πληρέστερης
αντιμετώπισης του καρκινικού πόνου.
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Η χορήγηση οπιοειδών μέσω της στο‐
ματικής οδού, αποτελεί την συνηθέστε‐
ρη και ευκολότερη οδό στην αντιμετώ‐
πιση ασθενών με καρκινικό πόνο. Απο‐
τελεί μάλιστα την πρώτη επιλογή για

εκείνους τους ασθενείς που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν από του στόματος χο‐
ρηγούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα.
Ορισμένοι νεοπλασματικοί ασθενείς
εμφανίζουν αδυναμία λήψης φαρμάκων
μέσω του στόματος, είτε λόγω της ανα‐
τομικής εντόπισης του νεοπλάσματος
(π.χ. κεφαλή‐τράχηλος‐οισοφάγος), είτε
λόγω μειωμένης δυνατότητας κατάπο‐
σης (π.χ. παρουσία εγκεφαλικών μετα‐
στάσεων/τελικό στάδιο νόσου). Μία ε‐
ναλλακτική λύση στην προσπάθεια να
ξεπεραστούν τα προαναφερθέντα προ‐
βλήματα, αποτελεί η χρήση εντερικών
σωλήνων σίτισης (ρινογαστρικού, γα‐
στροστομίας, νηστιδοστομίας).
Moναδική δυσκολία αποτελεί η
χορήγηση μακράς δράσης οπιοειδών (SR
μορφίνη/SR οξυκωδόνη), καθώς οποια‐
δήποτε προσπάθεια κορνιοτοποιήσης
του σκευάσματος μεταβάλλει την φαρ‐
μακοκινητική του. Η μεθαδόνη στην υ‐
γρή της μορφή, αποτελεί το οποιοειδές
μακράς δράσης εκλογής για χορήγηση
μέσω σωλήνων σίτισης.
Φαρμακοκινητικά το σημαντικότερο
πρόβλημα της χορήγησης οπιοειδών
από την στοματική οδό είναι το φαινό‐
μενο της πρώτης διόδου του φαρμάκου
από το ήπαρ. Τα οπιοειδή απόρροφού‐
μενα από τον βλεννογόνο του στομάχου
και του δωδεκαδακτύλου, μεταφέρονται
μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας στο ή‐
παρ. Υφίστανται από τα ηπατοκύτταρα
τον μεταβολισμό της πρώτης διόδου και
στην συνέχεια εισέρχονται στην συστη‐
ματική κυκλοφορία. Το γεγονός αυτό
επηρεάζει καθοριστικά την δραστική
συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλά‐
σμα.
Στον νεοπλασματικό ασθενή συχνά
προκύπτει η ανάγκη εξασφάλισης τα‐
χείας αναλγητικής απάντησης. Τα τα‐
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χέως δρώντα από του στόματος οπιοειδή
απαιτούν συνήθως 1 ώρα για την επί‐
τευξη της μεγίστης συγκέντρωσης στο
πλάσμα, γεγονός το οποίο τα καθίστα
ακατάλληλα για την άμεση αντιμετώ‐
πιση του επεισοδιακού χαρακτήρα καρ‐
κινικού πόνου.
ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
Η υπογλώσσια χορήγηση οπιοειδών
βοηθά σημαντικά τους νεοπλασματι‐
κούς ασθενείς με κακή ανοχή της μέσω
του πεπτικού λήψης λόγω ναυτί‐
ας/εμέτων ή δυσφαγίας. Αποτελεί επί‐
σης μια εναλλακτική λύση για τους α‐
σθενείς που δεν μπορούν να λάβουν
παρεντερικώς οπιοειδή λόγω αδυναμίας
αγγειακής πρόσβασης ή διαταραχές του
μηχανισμού πηκτικότητας.
Μέσω της υπογλώσσιας οδού επιτυγ‐
χάνουμε παράκαμψη του φαινομένου
πρώτης διόδου από το ήπαρ, λόγω απο‐
φυγής της πυλαίας κυκλοφορίας. Συ‐
γκριτικά δε με την από του στόματος
λήψη, εμφανίζεται ταχύτερη απορρόφη‐
ση και έναρξη δράσης του φαρμάκου.
Σε υψηλές τιμές pH της στοματικής
κοιλότητας εμφανίζεται καλύτερη α‐
πόρρόφηση των οπιοειδών. Τα λιπόφιλα
μάλιστα μόρια απορροφούνται σε μεγα‐
λύτερο βαθμό από τα υδρόφιλα, γεγονός
το οποίο δικαιολογεί την αυξημένη α‐
πόρρόφηση της μεθαδόνης(35%), της
φεντανύλης (51%), της βουπρενορφίνης
(56%) σε σχέση με την μορφίνη (22%).
Η υπογλώσσια χορήγηση οπιοειδών
δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασί‐
α/επίβλεψη του ασθενή, οι ανεπιθύμη‐
τες ενέργειες δε περιορίζονται στην πι‐
κρή γεύση και την αίσθηση καύσου του
στοματικού βλεννογόνου. Λόγω της τα‐
χείας απορρόφησης της και των ελαχί‐
στων παρενεργειών της, η φεντανύλη

αποτελεί το οπιοειδές εκλογής για υπο‐
γλώσσια χορήγηση.
Μια εναλλακτική πρόταση για την
αντιμετώπιση του επεισοδιακού πόνου
στους νεοπλασματικούς ασθενείς, απο‐
τελεί η μέσω του στοματικού βλεννογό‐
νου χορήγηση φεντανύλης με την μορ‐
φή πεπιεσμένου τροχίσκου με ενσωμα‐
τωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμο‐
γής. Η απορρόφηση της φεντανύλης
πραγματοποιείται συνδυαστικά, ταχέως
από τον στοματικό βλεννογόνο σε πο‐
σοστό 25% της συνολικά χορηγούμενης
δόσης και 75% με αργό ρυθμό μετά την
κατάποση της σιέλου μέσω του πεπτι‐
κού σωλήνα. Το κλάσμα της δόσεως του
φαρμάκου το οποίο απορροφάται μέσω
του πεπτικού σωλήνα βραδέως, υφίστα‐
ται το φαινόμενο της πρώτης διόδου από
το ήπαρ με αποτέλεσμα να εμφανίζει
βιοδιαθεσιμότητα 33% περίπου. Συνολι‐
κά λοιπόν εμφανίζεται βιοδιαθεσιμότη‐
τα της ολικής δόσης φεντανύλης που
χορηγείται σε ποσοστό 50% περίπου.
Το αναλγητικό αποτέλεσμα εμφανίζε‐
ται ταχέως σε 5‐15 λεπτά και διαρκεί για
2 ώρες περίπου. Για τον λόγο αυτό συμ‐
βάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση
του επεισοδιακού πόνου, αλλά πάντα θα
πρέπει να συνδυάζεται με μακράς δρά‐
σης αναλγητικά σχήματα. Διατίθεται σε
200, 400, 600 800, 1.200, 1.600 μg φεντα‐
νύλης ανά δόση.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
Η μέθοδος αυτή χορήγησης οπιοειδών
στους ογκολογικούς ασθενείς, προσφέ‐
ρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ευ‐
κολία στην χρήση και ταχεία έναρξη
δράσης. Αποφεύγεται η διέλευση του
φαρμάκου από τον πεπτικό σωλήνα και
το φαινόμενο της πρώτης διόδου από το
ήπαρ. Επίσης είναι κατάλληλη για χο‐

1151

ρήγηση σε ασθενείς με ναυτία και έμετο.
Αντιθέτως η μεταβλητότητα στον ρυθμό
απορρόφησης του φαρμάκου,
η οποία μάλιστα είναι εντονότερη σε
σχέση με την ενδομυϊκή ή υποδόρια οδό
χορήγησης, αποτελεί μειονέκτημα της
μεθόδου.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ρινικής
χορήγησης οπιοειδών, θα μπορούσαν να
διαχωριστούν σε δράσεις της δραστικής
ουσίας και σε όσες οφείλονται στην οδό
χορήγησης. Αναφορικά με τις ανεπιθύ‐
μητες δράσεις των οπιοειδών, σπανίως
εμφανίζονται σημαντικού βαθμού όπως
αναπνευστική καταστολή και υπόταση.
Διαταραχή της γεύσης περιγράφεται
συχνά, γεγονός που μπορεί να επηρεά‐
σει την συμμόρφωση του ασθενούς.
Μικρής διάρκειας χρήση οπιοειδών
(λιγότερο από 3 ημέρες) δεν προκαλεί σε
σημαντικό ποσοστό των ασθενών ερε‐
θισμό του βλεννογόνου. Αντίθετα μα‐
κράς διάρκειας χρήση σχετίζεται με την
εμφάνιση τοπικών ανεπιθύμητων ενερ‐
γειών (ερεθισμό του βλεννογόνου, ρινί‐
τιδα, αιμορραγία, φαρυγγίτιδα, λοίμωξη
του ανωτέρου αναπνευστικού συστήμα‐
τος) σε ποσοστά κυμαινόμενα από 9‐
13%.
Συμπερασματικά η χορήγηση οπιοει‐
δών μέσω του ρινικού βλεννογόνου εμ‐
φανίζει ταχεία έναρξη δράσης(12‐22 λε‐
πτά) και ευκολία χρήσης από τον νεο‐
πλασματικό ασθενή για την αντιμετώ‐
πιση του επεισοδιακού άλγους. Κρίνεται
όμως απαραίτητος ο σχεδιασμός βελ‐
τιωμένων
φαρμακοτεχνικών
μορ‐
φών/συσκευών, καθώς και βασική φαρ‐
μακολογική έρευνα στην λειτουργία του
ρινικού βλεννογόνου, ώστε να αποτελέ‐
σει μια ακόμη σημαντική λύση στην α‐
ντιμετώπιση του καρκινικού πόνου.
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΙΟΕΙ‐

ΔΩΝ
Α. ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η χορήγηση οπιοειδών ενδοφλεβίως
εφαρμόζεται σε ασθενείς με αδυναμία
ελέγχου του άλγους με την εφαρμογή
λιγότερο επεμβατικών οδών. Χαρακτη‐
ρίζεται από την ταχεία επίτευξη αναλ‐
γητικού αποτελέσματος, με μικρή όμως
διάρκεια δράσης. Αποτελεί μέθοδο χο‐
ρήγησης εκλογής σε ασθενείς με επίμο‐
νη ναυτία/έμετο, έντονη δυσφαγί‐
α/αδυναμία κατάποσης, επιπλοκές από
το ΚΝΣ (σύγχυση, ντελίριο) καθώς και
σε όσους απαιτούν υψηλή δόση/συχνή
χορήγηση οπιοειδών από άλλες οδούς
για επίτευξη ικανοποιητικού αναλγητι‐
κού αποτελέσματος. Το κύριο μειονέ‐
κτημα της οδού αποτελεί η ανάγκη το‐
ποθέτησης περιφερειακού ή κεντρικού
τύπου καθετήρα, με στόχο την εξασφά‐
λιση συνεχούς αναλγητικού αποτελέ‐
σματος. Η παρουσία ενδοφλεβίου καθε‐
τήρα στον ανοσοκατεσταλμένο νεοπλα‐
σματικό ασθενή, αυξάνει την πιθανότη‐
τα εμφάνισης λοιμώξεων. Επίσης απαι‐
τεί την απασχόληση του ιατρονοσηλευ‐
τικού προσωπικού(ιατροί, κλινικοί, φαρ‐
μακοποιοί, νοσηλευτές), γεγονός το ο‐
ποίο αυξάνει σημαντικά το κόστος θε‐
ραπείας.
Β. ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΟΔΟΣ
Η ενδομυϊκή χορήγηση οπιοειδών θα
πρέπει να μην εφαρμόζεται, λόγω του
τοπικού άλγους στην περιοχή της έγχυ‐
σης, της κακής απορρόφησης και του
παρατεταμένου χρόνου εμφάνισης της
μεγίστης συγκέντρωσης του φαρμάκου
στην συστηματική κυκλοφορία.
Γ. ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΟΔΟΣ
Αποτελεί την οδό εκλογής για τους
ασθενείς που αδυνατούν να λάβουν από
το στόμα μορφίνη. Απαιτεί βελόνα έγ‐
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χυσης μικρής διαμέτρου, ο κίνδυνος
τραυματισμού νεύρων/αγγείων είναι
περιορισμένος. Η μέγιστη συγκέντρωση
στο πλάσμα εμφανίζεται 15‐30 λεπτά
από την χορήγηση. Πλην της μορφίνης,
η διαμορφίνη και η υδρομορφώνη συχνά
προτιμώνται για υποδόρια έγχυση, λόγω
μεγαλύτερης διαλυτότητας και μειωμέ‐
νου απαιτούμενου όγκου ενέσιμου δια‐
λύματος.
Η υποδόρια χορήγηση οπιοειδών συν‐
δυάζεται με αντλίες συνεχούς έγχυσης ή
αντλίες ελεγχόμενης από τον ασθενή
αναλγησίας (PCA) ή περιλαμβάνει συ‐
νεχή έγχυση φαρμάκου με δυνατότητα
bolus κατ’ επίκληση χορήγησης. Επιτυγ‐
χάνεται σταθερά υψηλή συγκέντρωση
φαρμάκου στο πλάσμα και με την ε‐
φαρμογή της μεθόδου PCA αντιμετωπί‐
ζεται επιτυχώς το οξύ άλγος. Συγκριτι‐
κά με την εφαρμογή των αντίστοιχων
μεθόδων ενδοφλεβίως, η υποδόρια έγ‐
χυση πλεονεκτεί λόγω της ευκολίας αλ‐
λαγής θέσεων του καθετήρα και της α‐
πουσίας ανάγκης αγγειακής προσπέλα‐

σης με όλους τους κινδύνους που αυτή
εγκυμονεί.
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Α. ΦΕΝΤΑΝΥΛΗ
Η φεντανύλη λόγω του χαμηλού της
μοριακού βάρους και του λιπόφιλου χα‐
ρακτήρα της, αποτελεί την ιδανική λύση
για χορήγηση μέσω διαδερμικού θερα‐
πευτικού συστήματος αναλγησίας.
Τα αυτοκόλλητα φεντανύλης διατίθε‐
νται σε μορφές των 25, 50, 75 και 100μg.
Η απορρόφηση της ουσίας δεν επηρεά‐
ζεται από την ανατομική θέση τοποθέ‐
τησης του patch (θώρακα, κοιλιακή χώ‐
ρα, βραχίονα). Άνοδος της θερμοκρασί‐
ας του σώματος στούς 40º C αυξάνει την
απορρόφηση κατά 30%. Επίσης η εφί‐
δρωση επηρεάζει την αποδέσμευση του
φαρμάκου από το σύστημα στο δέρμα. Η
συγκέντρωση της φεντανύλης στο πλά‐
σμα αυξάνεται προοδευτικά το πρώτο
24ωρο και στη συνέχεια μειώνεται αργά
μέχρι την συμπλήρωση 72 ωρών (πίνα‐
κας 1).

Πίνακας 1. Ρυθμός απορρόφησις και επίπεδα στο πλάσμα ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη
δοσολογία της φεντανύλης
Δοσολογία
Επιφάνεια μεμβράνης (cm²)
Cmax (μg/h)
Tmax (h)
(μg/h)
(mg/24h)
25
0,6
10
0,6
38,1
50
1,2
20
1,4
34,8
75
1,8
30
1,7
33,5
100
2,4
40
2,5
36,8

Η χορήγηση φεντανύλης διαδερμικά
εφαρμόζεται σε ασθενείς με χρόνιο άλ‐
γος νεοπλασματικής ή μη αιτιολογίας.
Η εκτίμηση της επάρκειας της χορηγού‐
μενης δοσολογίας, θα πρέπει να γίνεται
με την ολοκλήρωση των 72 ωρών από
την πρώτη εφαρμογή. Εάν ο ασθενής
χρειάζεται άνω των δύο δόσεων αναλ‐
γητικού παράγοντα ταχείας δράσης ανά
24ωρο, τότε θα πρέπει να δοθεί μεγαλύ‐

τερη δόση φεντανύλης. Είναι σημαντικό
να υπολογιστεί ότι χρειάζονται 12‐18
ώρες μέχρι να καταγραφεί κλινική α‐
νταπόκριση μετά από την τοποθέτηση
αυτοκόλλητου.
Σε γηριατρικούς/καχεκτικούς ασθε‐
νείς, η δόση έναρξης δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 25μg/h , εκτός αν ήδη λαμ‐
βάνουν μορφίνη per os 25mg/24h ή ισο‐
δύναμη δόση άλλου οπιοειδούς. Η αρχι‐
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κή δόση διαδερμικά χορηγούμενης φε‐
ντανύλης συνήθως καθορίζεται με βάση
την προηγούμενη αναλγητική αγωγή
του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό έχουν
συσταθεί πίνακες μετάταξης από αναλ‐
γητική αγωγή με από του στόματος
μορφίνη ή ισοδύναμα οπιοειδή, σε φε‐
ντανύλη διαδερμικά χορηγούμενη (πί‐
νακας 2). Σε κάθε περίπτωση η δόση της
φεντανύλης θα πρέπει να εξατομικεύε‐
ται ανάλογα το επίπεδο πόνου του α‐
σθενούς.

απλό καθαρισμό με νερό (σαπούνια,
αλκοολικά διαλύματα ή λοσιόν μπορεί
να προκαλέσουν ερεθισμό). Συνεχής
τοποθέτηση του αυτοκόλλητου στην ίδια
περιοχή, μπορεί να αυξήσει την τοξικό‐
τητα ή τις ανεπιθύμητες δράσεις του
φαρμάκου, για το λόγο αυτό εφαρμόζε‐
ται σε διαφορετική θέση ανά 72ώρο. Οι
ασθενείς επιτρέπεται να πλένονται με‐
τά την εφαρμογή του αυτοκόλλητου,
αποφεύγοντας να εκτεθούν σε υψηλές
θερμοκρασίες.

Πίνακας 2. Συστάσεις για την μετάταξη
από po χορηγούμενα οπιοειδή σε δια‐
δερμική χορήγηση φεντανύλης.

Β. ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ
Η βουπρενορφίνη είναι ένα συνθετικό
οπιοειδές αναλγητικό, το οποίο χορηγεί‐
ται για την αντιμετώπιση του καρκινι‐
κού πόνου. Το χαμηλό μοριακό βάρος
και η λιποφιλικότητα της, την καθι‐
στούν ιδανική ουσία για διαδερμική χο‐
ρήγηση. Η βουπρενορφίνη αποτελεί
τμήμα πολυμερούς δομής(matrix) και
τοποθετείται με την μορφή αυτοκόλλη‐
του με διάρκεια δράσης 3 ημερών. Διατί‐
θεται σε μορφές των 35, 52. 5 και 70 μg/h
και μετά την εφαρμογή της επιτυγχάνε‐
ται αναλγητικό αποτέλεσμα κλινικά
σημαντικό σε 25‐27 ώρες. Για τον λόγο
αυτό κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση
αναλγητικού ταχείας δράσης, ιδιαίτερα
κατά την φάση τιτλοποίησης της δόσης,
για την αντιμετώπιση του επεισοδιακού
άλγους. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της
διαδερμικής εφαρμογής βουπρενορφί‐
νης, όπως προκύπτουν από τις μέχρι
σήμερα κλινικές μελέτες, περιλαμβά‐
νουν τοπικό ερεθισμό του δέρματος(26.
6%), ναυτία(16. 7%), έμετο (9. 3%), δυ‐
σκοιλιότητα(5. 3%). Λόγω της δράσης
της βουπρενορφίνης ως οπιοειδές με μι‐
κτή αγωνιστική/ανταγωνιστική δράση,
εμφανίζει περιορισμό μέγιστης δοσολο‐
γίας. Έτσι ασθενείς που ήδη λαμβάνουν
υψηλές δόσεις οπιοειδών(π. χ. 300mg

po μορφίνη (mg/24h) TTS Φεντανύλη (μg/h)
Συστάσεις ΗΠΑ
45‐134
25
135‐224
50
225‐314
75
315‐404
100
405‐494
125
495‐584
150
585‐674
175
675‐764
200
765‐854
225
855‐944
250
945‐1.034
275
1.035‐1.124
300
Συστάσεις Γερμανίας
0‐90
25
91‐150
50
151‐210
75
211‐270
100
Για κάθε 60 mg
25

Η σωστή εφαρμογή του αυτοκόλλητου
φεντανύλης στο δέρμα, είναι απαραίτη‐
τη για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέ‐
λεσμα. Θα πρέπει να επιλέγεται περιο‐
χή του δέρματος χωρίς τρίχες ή λύση
συνέχειας να αποφεύγονται περιοχές
όπου εφαρμόζεται μεγάλη τριβή. Η επι‐
φάνεια του δέρματος προετοιμάζεται με

1154

μορφίνης per os), κρίνονται ακατάλλη‐
λοι για μετάταξη σε διαδερμική χορήγη‐
ση της.
Συνολικά με βάση την υπάρχουσα
κλινική εμπειρία, η διαδερμική χορήγη‐
ση βουπρενορφίνης αποτελεί μια αξιό‐
πιστη εναλλακτική λύση για την αντι‐
μετώπιση του χρόνιου καρκινικού πό‐
νου. Χρειάζονται περαιτέρω κλινικές
μελέτες με στόχο την αξιολόγηση της
μεθόδου καθώς και την πιθανή εφαρμο‐
γή της στην αντιμετώπιση πόνου άλλης
αιτιολογίας(π. χ. νευροπαθητικού).
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της δια‐
δερμικά χορηγούμενης φεντανύλης, εμ‐
φανίζονται σημαντικά ηπιότερες από
αυτές της μορφίνης που χορηγείται per
os σε μορφή ελεγχόμενης αποδέσμευ‐
σης. Συχνότερα εμφανίζεται ναυτία, έ‐
μετοι και δυσκοιλιότητα. Στην δερματι‐
κή επιφάνεια εφαρμογής του αυτοκόλ‐
λητου και σε ποσοστό 1‐2% εμφανίζο‐
νται ερυθρότητα, κνησμός, οίδημα. Η
σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που
εμφανίζεται είναι η αναπνευστική κα‐
ταστολή, με συχνότητα 2% περίπου.
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η διακολπική χορήγηση οπιοειδών
αποτελεί μια εναλλακτική λύση στην
φαρμακευτική αντιμετώπιση του καρκι‐
νικού πόνου. Η εφαρμογή της αφορά
κυρίως την χορήγηση μορφίνης με την
μορφή δισκίων ταχείας και ελεγχομένης
αποδέσμευσης, αλλά και υποθέτων. Η
τιτλοποίηση της δόσης καθορίζεται α‐
νάλογα με την κλινική ανταπόκριση της
ασθενούς. Το αναλγητικό αποτέλεσμα
κρίνεται ικανοποιητικό, αλλά λόγω της
απρόβλεπτης συχνά βιοδιαθεσιμότητας
της δραστικής ουσίας, είναι απαραίτητη
η στενή κλινική παρακολούθηση και ο
συχνός επανακαθορισμός της δόσης.
Λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων, η

μέθοδος δεν έχει μέχρι σήμερα χρησι‐
μοποιηθεί ευρέως. Η εφαρμογή ενδο‐
κολπικών συστημάτων ελεγχομένης
αποδέσμευσης στο μέλλον ίσως οδηγή‐
σει σε ευρύτερη εφαρμογή της μεθόδου.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΟΡΘΟ
Αποτελεί μια εναλλακτική οδό χορή‐
γησης οπιοειδών, όταν η από του στόμα‐
τος χορήγηση είναι αδύνατη λόγω εμέ‐
του, αδυναμίας κατάποσης, εντερικής
απόφραξης ή διαταραχής του επιπέδου
συνείδησης του ασθενούς. Βασικό πλεο‐
νέκτημα αποτελεί η ανεξαρτησία από
την κινητικότητα του πεπτικού σωλήνα
και τον ρυθμό κένωσης του στομάχου.
Επίσης στους ασθενείς που φέρουν στο‐
μία τα οπιοειδή μπορεί να χορηγηθούν
δια της στομίας από τον ίδιο τον ασθενή,
το νοσηλευτικό προσωπικό ή από το
οικογενειακό περιβάλλον. Η χορήγηση
από το ορθό οπιοειδών εμφανίζει και
σημαντικά μειονεκτήματα, όπως μεγά‐
λη διακύμανση στην απαιτούμενη ανά
άτομο δόση φαρμάκου για την επίτευξη
αναλγητικού αποτελέσματος. Συνήθως
οι φαρμακευτικές ουσίες απορροφού‐
νται από το κάτω και μέσο αιμορροϊδικό
πλέγμα και εισέρχονται στην πυλαία
κυκλοφορία αποφεύγοντας το φαινόμε‐
νο πρώτης διόδου από το ήπαρ. Αντίθε‐
τα οι ουσίες οι οποίες απορροφούνται
από το άνω αιμορροϊδικό πλέγμα μετα‐
φέρονται στο ήπαρ μέσω της πυλαίας
κυκλοφορίας, υφίστανται δε το φαινό‐
μενο πρώτης διόδου. Η ανατομική κατα‐
νομή του αιμορροϊδικού πλέγματος στο
ορθό εμφανίζει ποικιλότητα, γεγονός το
οποίο καθιστά την εξατομίκευση και την
τιτλοποίηση της δόσης του οπιοειδούς
απαραίτητη. Επίσης η απορρόφηση επη‐
ρεάζεται από την προσφερόμενη επιφά‐
νεια του εντερικού βλεννογόνου, από
την παρουσία κοπράνων και υγρών. Οι
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παράγοντες αυτοί μπορεί να επηρεά‐
σουν σημαντικά την βιοδιαθεσιμότητα
των οπιοειδών.
Η χορήγηση οπιοειδών από το ορθό
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθε‐
νείς οι οποίοι πάσχουν από αιμορροϊδο‐
πάθεια ή τοπική φλεγμονή. Προτιμότε‐
ρη φαρμακοτεχνική μορφή αποτελούν
τα υπόθετα, χωρίς να αποκλείεται η
χρήση δισκίων οπιοειδών. Τα χρησιμο‐
ποιούμενα οπιοειδή περιλαμβάνουν την
μορφίνη, την κωδεΐνη, την μεπεριδίνη, κ.
α. Αναφορικά με την τιτλοποίηση της
δόσης, χορηγείται η αντίστοιχη με την
από του στόματος χορηγούμενη (ανα‐
λογία 1:1). Σε κάθε επιδείνωση του άλ‐
γους, θα πρέπει να αυξάνεται η δόση
του φαρμάκου κατά 25% σε σχέση με
την υπάρχουσα, ενώ για την αντιμετώ‐
πιση έντονου άλγους η αύξηση μπορεί
να είναι της τάξης του 50‐100%.
ΕΝΔΟΡΡΑΧΙΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Στην πλειοψηφία των ογκολογικών
ασθενών, επιτυγχάνεται επαρκής έλεγ‐
χος του άλγους με την χορήγηση οπιοει‐
δών μέσω των προαναφερθέντων οδών.
Εμφανίζεται όμως αδυναμία έλεγχου
του πόνου σε ορισμένους ασθενείς, πα‐
ρά τις υψηλές δόσεις οπιοειδών που χο‐
ρηγούνται ή εμφανίζονται ανεπιθύμη‐
τες ενέργειες( π.χ. ναυτία, έμετοι) οι ο‐
ποίες οδηγούν σε διακοπή της φαρμα‐
κευτικής αγωγής. Οι ασθενείς αυτοί εμ‐
φανίζονται υποψήφιοι για χορήγηση ο‐
πιοειδών ενδορραχίαιως/επισκληριδίως
(πίνακας 3). Η μέθοδος χρησιμοποιήθη‐
κε για πρώτη φορά στον άνθρωπο, με
την χορήγηση μορφίνης ενδορραχιαίως
το 1979. Απαιτεί δε την τοποθέτηση κα‐
θετήρα έγχυσης καθώς και εξωτερικής ή
εμφυτεύσιμης αντλίας για την χορήγη‐
ση των φαρμάκων. Στόχο της θεραπείας
αποτελεί η χορήγηση μικρής δόσης ο‐

πιοειδούς(με ή χωρίς την προσθήκη το‐
πικού αναισθητικού), επιτυγχάνοντας
ισχυρό αναλγητικό αποτέλεσμα με ταυ‐
τόχρονη μείωση των ανεπιθυμήτων ε‐
νεργειών.
Αντενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου
αποτελούν η παρουσία διαταραχής της
προσωπικότητας του ασθενούς, ιστορικό
εξάρτησης από ουσίες, διαταραχές του
πηκτικού μηχανισμού, λοίμωξη στην
περιοχή εισόδου του καθετήρα ή σήψη.
Η επιλογή χορήγησης των οπιοειδών ε‐
πισκληριδίως ή ενδορραχιαία, με την
χρήση εξωτερικής ή εμφυτεύσιμης α‐
ντλίας, εξαρτάται από πολλούς παρά‐
γοντες όπως η διάρκεια της θεραπείας,
το είδος και η εντόπιση του πόνου, η ε‐
πέκταση της νόσου στο ΚΝΣ.
Πίνακας 3. Πλεονεκτήματα επισκληρίδιας/
ενδορραχιαίας έγχυσης οπιοειδών
Επισκληρίδια έγχυση
1. Μειωμένος κίνδυνος κεφαλαλγίας μετά
την έγχυση/χρόνιας απώλειας εγκεφαλονω‐
τιαίου υγρού.
2. Η σκληρά μήνιγγα δρά ςς φραγμός σε λοι‐
μώξεις. Σε εμφάνιση λοίμωξης περιορίζει
την επέκταση της.
3. Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλο‐
γή της θέσης τοποθέτησης του καθετήρα
έγχυσης.
4. Αυξημένο επίπεδο ασφαλείας σε περίπτω‐
ση χορήγησης υψηλής δόσης οπιοειδούς.
Ενδορραχιαία έγχυση
1. Μειωμένος κίνδυνος απόφραξης του καθε‐
τήρα λόγω ίνωσης ή μεταστατικής νόσου.
2. Μείωση του άλγους στο σημείο της έγχυ‐
σης.
3. Προσφέρει ισχυρότερη αναλγησία, ταχύ‐
τερη και μεγαλύτερης διάρκειας δράση.
4. Μικρότερη δόση/όγκος διαλύματος οπιοει‐
δούς απαιτείται για την επίτευξη αναλγητι‐
κού αποτελέσματος (1:10 για την μορφίνη).

Η μορφίνη αποτελεί το φάρμακο ε‐
κλογής για την επισκληρίδια/ενδορραχι‐
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αία έγχυση. Συγκρινόμενη με άλλα ο‐
πιοειδή, εμφανίζει χαμηλή λιποδιαλυτό‐
τητα με αποτέλεσμα αργή έναρξη (1‐2
ώρες) και παρατεταμένη αναλγητική
δράση. Η απαιτούμενη 24ώρη επισκλη‐
ριδίως χορηγούμενης μορφίνης είναι πε‐
ρίπου 0,25 – 0,30 της αντίστοιχης ενδο‐
φλέβιας και η ενδορραχιαία περίπου 0,10
της επισκληριδίου. Η κλονιδίνη (α‐
αδρενεργικός αγωνιστής) έχει χρησιμο‐
ποιηθεί στην αντιμετώπιση του καρκινι‐
κού πόνου, σε συνδυασμό με οπιοειδή,
σε επισκληρίδια/ενδορραχιαία έγχυση.
Η φαρμακολογική της δράση χαρακτη‐
ρίζεται ως συμπληρωματική των οπιοει‐
δών, ενώ σε υψηλές δόσεις προκαλεί ορ‐
θοστατική υπόταση, γεγονός το οποίο
συχνά περιορίζει την χρήση της. Μελέ‐
τες εμφανίζουν τον συνδυασμό κλονιδί‐
νης/μορφίνης δραστικότερο έναντι του
νευροπαθητικού άλγους σε σχέση με
την μορφίνη μόνη της. Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες από την ενδορραχιαία/επι‐
σκληρίδια έγχυση οπιοειδών, περιλαμ‐
βάνουν επιπλοκές οφειλόμενες στην
χειρουργική τοποθέτηση του καθετή‐
ρα(λοίμωξη, απόφραξη/αποσύνδεση του
καθετήρα, ύγρωμα εγκεφαλονωτιαίου
υγρού, κεφαλαλγία μετά τον τραυματι‐
σμό της σκληράς μήνιγγας), εμφανιζό‐
μενες σε ποσοστό κυμαινόμενο 10‐40%.
Επίσης εμφανίζεται ανάπτυξη ανοχής
στην δράση των οπιοειδών λόγω απευ‐
αισθητοποίησης των υποδοχέων καθώς
και υπεραλγησία οφειλόμενη σε μη ο‐
πιοειδικούς μηχανισμούς. Το φαινόμενο
της ανοχής αντιμετωπίζεται με διακοπή
της θεραπείας για σύντομο χρονικό διά‐
στημα, ενώ η υπεραλγησία με μείωση
της δόσης της μορφίνης. Τέλος εμφανί‐
ζονται αναπνευστική δυσχέρεια και κα‐
ταστολή.

Η χρήση επικουρικών αναλγητικών
φαρμάκων στην αντιμετώπιση του καρ‐
κινικού πόνου εφαρμόζεται εμπειρικά ή
με δεδομένα μελετών αναφορικά με την
αντιμετώπιση του μη καρκινικής αιτιο‐
λογίας πόνου. Θα πρέπει στο άμεσο
μέλλον να πραγματοποιηθούν κλινικές
μελέτες με στόχο την βελτίωση και την
επέκταση της χρήσης των φαρμάκων
αυτών.
Για τον ογκολογικό ασθενή η από του
στόματος χορήγηση οπιοειδών αποτελεί
την οδό εκλογής. Εάν για λόγους εντερι‐
κής απόφραξης ή ναυτίας/εμέτου είναι
αδύνατη, η διορθική χορήγηση θεωρεί‐
ται ισοδύναμη. Η διαδερμική χορήγηση
φεντανύλης αποτελεί μια ακόμη εναλ‐
λακτική οδό, ενώ για την αντιμετώπιση
επεισοδιακού χαρακτήρα πόνου σημα‐
ντική βοήθεια προσφέρει η χορήγηση
της μέσω του στοματικού βλεννογόνου.
Για τους ασθενείς που οι παραπάνω μέ‐
θοδοι κρίνονται ακατάλληλες, η υποδό‐
ρια χορήγηση προσφέρει ικανοποιητικό
αναλγητικό αποτέλεσμα. Τέλος η επι‐
σκληρίδια/ενδορραχιαία χορήγηση οπιο‐
ειδών εφαρμόζεται σε αστοχία των υπο‐
λοίπων μεθόδων.
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