Κεφάλαιο 67
Μη φαρμακολογικά μέσα για την
αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους
Ι. Βαρθαλίτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασμα‐
τικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σω‐
ματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής. Η
αιτιολογία και τα χαρακτηριστικά του
πόνου μπορούν να προσδιορισθούν με
τη λήψη του ιστορικού, τη φυσική εξέτα‐
ση και τον αιτιολογικό απεικονιστι‐
κό/εργαστηριακό έλεγχο1,2.
Η φαρμακευτική αναλγητική αγωγή
με οπιοειδή (από του στόματος/διαδερμι‐
κά/υποδόρια), με αναστολείς COX, κλπ,
εξαρτάται από το είδος και την ένταση
του πόνου και είναι συνήθως αποτελε‐
σματική, σε ποσοστό 80% έως 90% των
περιστατικών. Παρ’ όλα αυτά, ένας
στους δέκα ασθενείς έχει ανάγκη εφαρ‐
μογής παρεμβατικών τεχνικών ή εναλ‐
λακτικών οδών χορήγησης, αφού η συ‐
στηματική φαρμακευτική αντιμετώπιση,
που έχει προηγηθεί, έχει αποτύχει στον
έλεγχο του πόνου3,4.
Στην πλειοψηφία αυτών των ασθενών
(>90%), η νεοπλασματική νόσος δεν επι‐
δέχεται πλέον ειδική αντινεοπλασματι‐
κή αγωγή. Επιπλέον, ορισμένοι ασθενείς
με προχωρημένο καρκίνο, οι οποίοι δεν
ανέχονται τις παρενέργειες των μεγά‐
λων δόσεων των αναλγητικών (κυρίως
των οπιοειδών) και όσοι χρειάζονται δό‐
σεις μορφίνης >1 gr/ημέρα, είναι υποψή‐
φιοι για παρεμβατικές μεθόδους αναλ‐
γησίας. Ακόμη όμως και ασθενείς με
περιορισμένη έκταση νόσου, όπως καρ‐
κίνο του παγκρέατος (με διήθηση περι‐

παγκρεατικών ιστών), ή του ενδομητρί‐
ου (με διήθηση παραμητρίων), μπορούν
να ωφεληθούν από παρεμβατικές μεθό‐
δους, στις οποίες περιλαμβάνεται η νευ‐
ρόλυση του συμπαθητικού πλέγματος,
του σπλαχνικού νεύρου και του ανώτε‐
ρου υπογαστρικού πλέγματος5.
Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην
παρεμβατική αναλγητική αγωγή, χαρα‐
κτηρίζεται από έλλειψη ομοιογένειας
στην επιλογή του πληθυσμού των ασθε‐
νών, από μη επαρκή καταγραφή της
προηγηθείσας αναλγητικής αγωγής,
από ασάφεια στην περιγραφή της αντα‐
πόκρισης της αναλγητικής αγωγής και
από έλλειψη μακρόχρονης παρακολού‐
θησης. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι
ότι τα αποτελέσματα των μεθόδων που
αναφέρονται στην βιβλιογραφία, δύ‐
σκολα μπορούν να προσδιορίσουν την
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα σε
συγκεκριμένο ασθενή, ιδίως όταν η μέ‐
θοδος εφαρμόζεται από ιατρικό προσω‐
πικό με μικρή εμπειρία σε παρεμβατικές
τεχνικές6.
Είναι γνωστό ότι η ελλιπής εκπαίδευ‐
ση των ιατρών σε θέματα αντιμετώπι‐
σης πόνου και παρηγορητικής αγωγής,
οδηγεί σε χορήγηση ανεπαρκών ποσο‐
τήτων οπιοειδών αναλγητικών ή σε
λανθασμένη εφαρμογή παρεμβατικών
μεθόδων ή σε ανεπαρκή ψυχοκοινωνική
υποστήριξη του αρρώστου και της οικο‐
γένειάς του7‐9.
Για την εφαρμογή παρεμβατικών με‐
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θόδων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν
παράμετροι που εξετάζουν τη διάρκεια
της επιδιωκόμενης αναλγησίας, τις πα‐
ρενέργειες, το προσδόκιμο επιβίωσης
του αρρώστου, την εμπειρία του ιατρι‐
κού‐ νοσηλευτικού προσωπικού στη
χρήση των μεθόδων και την απαιτούμε‐
νη διάρκεια νοσηλείας10.
Οι ασθενείς τελικού σταδίου θα πρέ‐
πει να αντιμετωπίζονται σε ειδικά κέ‐
ντρα πόνου και παρηγορητικής αγωγής,
ώστε να τύχουν της απαιτούμενης πο‐
λυπαραγοντικής προσέγγισης από ομά‐
δα επαγγελματιών υγείας, με στόχο την
ποιότητα της ζωής και την εξασφάλιση
της αξιοπρέπειας στον θάνατο11.
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΓΗ‐
ΣΙΑΣ
Η αντιμετώπιση του καρκινικού πό‐
νου, όταν ο πόνος επιμένει ή όταν οι πα‐
ρενέργειες των συντηρητικών μεθόδων
εξαντλούν τον ασθενή, περιλαμβάνει
παρεμβατικές τεχνικές με τις οποίες ε‐
πιτυγχάνεται διακοπή ή καταστροφή
της νευρικής οδού μεταβίβασης του πό‐
νου. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται σε
ποσοστό 10% περίπου των καρκινοπα‐
θών με σημαντική επιτυχία και μπορούν
να διακριθούν σε αναισθησιολογικές και
νευροχειρουργικές.
Αρχικά εφαρμόζονται οι περιοχικές
αναλγητικές τεχνικές, όπως η έγχυση
οπιοειδών σε περιοχές της σπονδυλικής
στήλης ή η έγχυση τοπικού αναισθητι‐
κού στα μεσοπλεύρια διαστήματα, επει‐
δή δεν βλάπτουν την ακεραιότητα των
νευρικών οδών. Οι μέθοδοι που αποκό‐
πτουν (καταστρέφουν) τις νευρικές ίνες,
εφαρμόζονται σε σχετικά μικρό ποσοστό
ασθενών, αφού σταθμίσουμε το επιδιω‐
κόμενο όφελος σε σχέση με τους κινδύ‐
νους που έχει η συγκεκριμένη μέθοδος
για τον ασθενή (όπως π.χ. ο αποκλει‐

σμός του κοιλιακού πλέγματος σε ασθε‐
νείς με καρκίνο του προστάτη)12 (πίνα‐
κες 1 και 2).
Πίνακας 1. Βασικές αρχές επιλογής μεθόδου
αναλγησίας
Οι παρεμβατικές μέθοδοι πρέπει να ν’ α‐
ποφεύγονται όσο ο ασθενής ελέγχει το άλ‐
γος με μη παρεμβατικές τεχνικές.
Πρέπει να επιλέγεται η πιο αποτελεσματι‐
κή για το είδος του πόνου μέθοδος, με προτί‐
μηση σ΄ αυτήν που προκαλεί τις λιγότερες
παρενέργειες.
Σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο, όπου ο
πόνος είναι συνήθως πολυεστιακός, θεωρεί‐
ται αδύνατος ο πλήρης έλεγχος του άλγους
με μεθόδους τοπικής αναλγησίας. Είναι πιο
ρεαλιστική η συστηματική φαρμακευτική
αγωγή με ισχυρά οπιοειδή.
Η έγχυση τοπικού αναισθητικού πρέπει να
προηγείται της νευρόλυσης, για να ελέγχε‐
ται η ακριβής θέση και η αποτελεσματικότη‐
τα της αναισθησίας.
Όλες οι μέθοδοι πρέπει να εκτελούνται
από κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό‐
νοσηλευτικό προσωπικό.13

ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Επισκληρίδιος και ενδοραχιαία
Η παρουσία νευροπαθητικού πόνου
στους καρκινοπαθείς, είναι η πιο συχνή
αιτία επιλογής της νωτιαίας οδού. Η χο‐
ρήγηση χαμηλών δόσεων οπιοειδών
στην περιοχή του νωτιαίου σωλήνα, ό‐
που εξασκείται η δράση τους, ελαχιστο‐
ποιεί τις συστηματικές παρενέργειες
των οπιοειδών. Επειδή δεν υπάρχουν
τυχαιοποιημένες μελέτες που να συ‐
γκρίνουν την επισκληρίδιο με την ενδο‐
ραχιαία αναλγησία, τόσο μεταξύ τους
όσο και με άλλες μεθόδους αναλγησίας,
οι ενδείξεις της νωτιαίας αναλγησίας
παραμένουν εμπειρικές14.
Επιλογή της οδού χορήγησης
Η απόφαση της χρησιμοποίησης επι‐
σκληρίδιου ή ενδοραχιαίου καθετήρα

1180

βασίζεται στα παρακάτω δεδομένα:
- Το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθε‐
νούς (συνεπώς και τη διάρκεια της α‐
ναλγητικής αγωγής).
- Την ύπαρξη μετάστασης στον επι‐
σκληρίδιο χώρο ή την επικείμενη συμπί‐
εση του νωτιαίου μυελού.
- Το περιβάλλον που ζει ο ασθενής και

επηρεάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης λοι‐
μώξεων.
- Την χιλιομετρική απόσταση από το νο‐
σοκομείο, όπου γίνεται η επαναπλήρω‐
ση της αντλίας, και ο προγραμματισμός
του συστήματος.
- Την αναγκαιότητα έκτακτων δόσεων
αναλγησίας15.

Πίνακας 2. Παρεμβατική μέθοδος αναλγησίας ανάλογα με τη θέση του άλγους.
Πρόσωπο – Φάρυγγας ‐ Θωρακικό
‐ Νευρόλυση γαγγλίου “Gasserian”
τοίχωμα ‐ Άνω άκρα
‐ Νευρόλυση τριδύμου νεύρου
‐ Έγχυση οπιοειδούς σε κοιλία του εγκεφάλου
‐ Νευρόλυση γλωσσοφαρυγγικού
‐ Νωτιαία έγχυση οπιοειδούς +/‐ τοπικό αναισθητικό
‐ Χημική ριζοτομή
‐ Χειρουργική ριζοτομή
‐ Νευρόλυση μεσοπλεύριου διαστήματος
‐ Παρασπονδυλική νευρόλυση
Κοιλία – Περίνεο ‐ Πύελος ‐ Κάτω άκρα ‐ Χημική ριζοτομή
‐ Χορδοτομή
‐ Νευρόλυση κοιλιακού πλέγματος
‐ Νευρόλυση γαγγλίου “impar”
‐ Νευρόλυση υπογαστρικού
‐ Νωτιαία έγχυση οπιοειδούς +/‐ τοπικό αναισθητικό
‐ Χειρουργική ριζοτομή
‐ Νευρόλυση μέσω του ιερού14
Πολυεστιακός ή γενικευμένος πόνος
- Εκτομή υπόφυσης
- Λευκοτομή

Όσον αφορά την επισκληρίδιο ή την
ενδοραχιαία χορήγηση, υπάρχει σήμερα
μία τάση επιλογής της ενδοραχιαίας χο‐
ρήγησης σε άτομα με επιβίωση μεγαλύ‐
τερη των 3 μηνών. Η ενδοραχιαία οδός
επιλέγεται λόγω της χορήγησης μικρό‐
τερων δόσεων φαρμάκων (με συνέπεια
λιγότερες φαρμακευτικές παρενέργειες),
και της αποφυγής της ανάπτυξης κοκ‐
κιώδους ιστού, (ο οποίος αναπτύσσεται
μετά από μακροχρόνια χορήγηση φαρ‐
μάκων στον επισκληρίδιο χώρο)16.
Ο νωτιαίος αποκλεισμός για την αντι‐
μετώπιση του χρόνιου πόνου μπορεί να
εφαρμοστεί σε επιλεγμένα σημεία της
θωρακικής και της οσφυϊκής μοίρας της

σπονδυλικής στήλης, ανάλογα με την
εντόπιση του πόνου.
Η συνεχής νωτιαία χορήγηση επιτυγ‐
χάνει σταθερή αναλγητική δράση, σε
αντίθεση με την εφάπαξ ενδοφλέβια ή
υποδόρια χορήγηση, οι οποίες προκα‐
λούν παροδικά υψηλά επίπεδα φαρμά‐
κων. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της
συνεχούς χορήγησης του αναλγητικού
διαλύματος είναι η καθυστέρηση της
εμφάνισης ανοχής και συνεπώς της α‐
νάγκης συνεχούς αύξησης του χορη‐
γούμενου οπιοειδούς. Η νωτιαία εφαρ‐
μογή οπιοειδών διατηρεί την αισθητικό‐
τητα, την κινητικότητα, την συμπαθητι‐
κή λειτουργία των νεύρων και την ανα‐
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τομική ακεραιότητα των νευρικών οδών.
Στις αντενδείξεις περιλαμβάνονται η
αιμορραγική διάθεση, η βαρεία ουδετε‐
ροπενία και η σήψη (πίνακας 3).
Πίνακας 3: Κριτήρια αποκλεισμού νωτιαίας
χορήγησης οπιοειδών
Συστηματικές λοιμώξεις
Απλαστική αναιμία
Γνωστή αλλεργία στο προς εμφύτευση υλικό
Ψύχωση
Αντιπηκτική θεραπεία

Πριν την τοποθέτηση του μόνιμου κα‐
θετήρα αναλγησίας ή ενός εμφυτευμέ‐
νου συστήματος στη ραχιαία περιοχή,
πρέπει να τοποθετείται προσωρινός κα‐
θετήρας επί 2‐3 ημέρες και να προηγεί‐
ται δοκιμαστική έγχυση οπιοειδούς, για
να ελεγχθεί η ακριβής θέση και η απο‐
τελεσματικότητα της μεθόδου.
Η επιλογή του κατάλληλου οπιοειδούς
εξαρτάται από τη θέση και την επιδιω‐
κόμενη διάρκεια της αναλγησίας. Υδρό‐
φιλα οπιοειδή, όπως η μορφίνη και η υ‐
δρομορφόνη, έχουν παρατεταμένο χρό‐
νο ημίσειας ζωής και, αντίθετα με τα
λιπόφιλα οπιοειδή, η δράση τους δεν πε‐
ριορίζεται στο δερμοτόμιο της έγχυσης.
Η προσθήκη, στο διάλυμα του οπιοει‐
δούς, ενός τοπικού αναισθητικού σε χα‐
μηλή συγκέντρωση όπως 0,125%‐0,25%
βουπιβακαίνη (bupivacaine), βελτιώνει
το αναλγητικό αποτέλεσμα χωρίς να ε‐
πιβαρύνει τον ασθενή με τοξικότητα17.
Οι κίνδυνοι της ενδοραχιαίας ή επι‐
σκληριδίου χορήγησης αναλγησίας δεν
είναι αμελητέοι, γι’ αυτό πρέπει να ε‐
φαρμόζεται μόνο σε επιλεγμένους α‐
σθενείς, σε ειδικά κέντρα και από πε‐
πειραμένο ιατρικό προσωπικό (πίνακας
4).
Η διάρκεια δράσης της επισκληριδίου
μορφίνης είναι 6‐10 ώρες. Η συγκέντρω‐
ση στο ΕΝΥ είναι υψηλή (επίπεδα αιχ‐

μής) 30 min μετά την επισκληρίδιο έγ‐
χυση. Συγκρινόμενη με τη επισκληρίδια,
η ενδοραχιαία μορφίνη είναι πιο αποτε‐
λεσματική, χορηγείται σε μικρότερες
δόσεις και ο καθετήρας χορήγησης δεν
αποφράσσεται συχνά. Η ενδοραχιαία
έγχυση μορφίνης είναι 10 φορές πιο ι‐
σχυρή από την επισκληρίδια (0,5 mg εν‐
δοραχιαίας μορφίνης αντιστοιχεί με 5
mg επισκληρίδιας). Η ενδοραχιαία μορ‐
φίνη δεν ενδείκνυται σε ασθενείς που
παρουσιάζουν εγκεφαλικές μεταστάσεις
με αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση ή συ‐
μπίεση μυελού. Η διήθηση του σπονδύ‐
λου από τον όγκο δεν αποτελεί αντέν‐
δειξη της νωτιαίας έγχυσης. Σε ασθενείς
με προσδόκιμο επιβίωσης μικρότερο από
ένα μήνα, επιλέγεται συχνά η υπαρα‐
χνοειδής οδός19.
Πίνακας 4: Κριτήρια ορθής επιλογής ασθε‐
νών για νωτιαία χορήγηση οπιοειδών.
Αποτυχία ελέγχου του πόνου με την από του
στόματος χορήγηση φαρμάκων με βάσει την
αναλγητική κλίμακα της Π.Ο.Υ.
Αναμενόμενος χρόνος επιβίωσης του ασθε‐
νούς
Κόστος συστήματος νωτιαίας χορήγησης
Μηχανισμός και προέλευση του πόνου
Περιβάλλον του ασθενούς18

Το πλεονέκτημα της επισκληριδίου
έγχυσης είναι ο μικρότερος κίνδυνος μι‐
κροβιακής μηνιγγίτιδος, με αυξημένο
όμως κίνδυνο ανάπτυξης τοπικού απο‐
στήματος.
Στα μειονεκτήματα της νωτιαίας χο‐
ρήγησης περιλαμβάνονται η νοσηρότη‐
τα από τον καθετήρα, οι λοιμώξεις, το
αυξημένο κόστος της αντλίας, η ειδική
εκπαίδευση του προσωπικού, η εκροή
ENY, η καταστολή του αναπνευστικού
(σπάνια), ο κνησμός (αντιμετωπίζεται
με ναλοξόνη επισκληριδίως), ο υπογο‐
ναδισμός (υπογοναδοτρόφoς, σε άντρες
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και γυναίκες που λαμβάνουν οπιοειδή
ενδορραχιαία), και η αναγκαιότητα χρή‐
σης μαγνητικής τομογραφίας ή μυελο‐
γραφίας για διευκόλυνση της τοποθέτη‐
σης (αύξηση κόστους)20.
Επιπλοκές
Όσον αφορά τις επιπλοκές, η επι‐
σκληρίδιος αναλγησία παρουσιάζει λι‐
γότερες επιπλοκές (8%) έναντι της ενδο‐
ραχιαίας (25%), στη διάρκεια των πρώ‐
των ημερών έγχυσης. Μετά τον πρώτο
όμως μήνα θεραπείας, η επισκληρίδιος
χορήγηση παρουσιάζει περισσότερες ε‐
πιπλοκές (55%), από αυτές της ενδορα‐
χιαίας (5%).
Σε ασθενείς που χορηγείται επισκλη‐
ρίδια μορφίνη για μεγάλα χρονικά δια‐
στήματα μπορεί να δημιουργηθεί κοκ‐
κιωματώδης ιστός, ο οποίος, με τη μορ‐
φή μάζας πιέζει τοπικά και δημιουργεί
νευρολογική συμπτωματολογία. Η μάζα
αναδεικνύεται με μαγνητική τομογρα‐
φία, στην περιοχή γύρω από το άκρο του
καθετήρα. Δημιουργείται συνήθως σε
ασθενείς που ελάμβαναν μεγάλες δό‐
σεις επισκληρίδιας μορφίνης (20‐25 mg/
ημέρα) για διάστημα μεγαλύτερο από 4
μήνες. Για ν’ αντιμετωπιστεί η νευρολο‐
γική συμπτωματολογία συνιστάται η
χειρουργική αφαίρεση του κοκκιώματος.
Η παρουσία μεταστάσεων στον επι‐
σκληρίδιο χώρο, μπορεί να επηρεάσει
την αποτελεσματικότητα της επισκλη‐
ρίδιας αναλγησίας, λόγω πίεσης της πε‐
ριοχής ή λόγω αντιδραστικής τοπικής
ίνωσης, η οποία εμποδίζει τη διάχυση
του αναλγητικού διαλύματος στο νω‐
τιαίο σωλήνα. Όταν διαπιστώνεται επι‐
σκληρίδια μετάσταση, ενδείκνυται μόνο
η ενδοραχιαία αναλγησία. Η πίεση όμως
του νωτιαίου μυελού καθιστά σχεδόν
αδύνατη την ανεύρεση του υπαραχνοει‐
δούς χώρου για την τοποθέτηση του κα‐

θετήρα. Επιπλέον είναι επικίνδυνη η
παρακέντηση του επισκληρίδιου χώρου
σε ασθενείς που παρουσιάζουν πίεση
του νωτιαίου σωλήνα, επειδή μπορεί να
παρουσιάσουν παραπληγία, σε ποσοστό
που πλησιάζει το 10%21.
Πρωτόκολλα συνδυασμών αναλγητικών
φαρμάκων
Το φάρμακο εκλογής, για μακροχρό‐
νια συνεχή νωτιαία χορήγηση είναι η
μορφίνη, σε δόση που κυμαίνεται από 1
έως 20 mg ημερησίως. Το διάλυμα περι‐
λαμβάνει συνήθως συνδυασμό μορφί‐
νης 1‐20 mg, βουπιβακαΐνης 2‐25 mg και
κλονιδίνης 45‐850 μg, ημερησίως. Όταν ο
ασθενής παρουσιάζει έντονες παρενέρ‐
γειες από τη μορφίνη, το διάλυμα περι‐
λαμβάνει άλλα οπιοειδή, όπως υδρο‐
μορφόνη και βουπρεμορφίνη17,22.
Προτείνονται και συνδυασμοί με φάρ‐
μακα όπως η μιδαζολάμη, η μπακλο‐
φαίνη, το οκτεοτίδιο, η καλσιτονίνη και
η κεταμίνη, τα οποία όμως απαιτούν πε‐
ραιτέρω κλινική διερεύνηση, κυρίως ό‐
σον αφορά την ασφάλεια της μακρό‐
χρονης χορήγησης23‐25.
Οι περισσότερες αντλίες έγχυσης πε‐
ριέχουν διάλυμα 18‐30 ml. Η μέγιστη ε‐
πιτρεπόμενη συγκέντρωση μορφίνης εί‐
ναι 50 mg/ml. Συνεπώς, ο ανεφοδιασμός
της αντλίας μπορεί να γίνεται σε χρονι‐
κά διαστήματα που υπερβαίνουν τον
μήνα (ο συχνός ανεφοδιασμός αυξάνει
τον κίνδυνο μόλυνσης του συστήματος).
Πίνακας 5. Συνήθεις δόσεις αναλγητικών
Αναλγητικό
Μορφίνη
Υδρομορφόνη
Κλονιδίνη
Βουπιβακαΐνη

Δόσεις
1‐23 mg/ημέρα
0,5‐25 mg/ημέρα
53‐800 μg/ημέρα
5‐30 mg/ημέρα

Η διάρκεια παραμονής του καθετήρα,
όταν το αναλγητικό αποτέλεσμα είναι
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ικανοποιητικό, κυμαίνεται (σε διάφορες
μελέτες), από 2 έως 850 ημέρες με μέσο
όρο τις 135 ημέρες26 (πίνακες 5‐7).
Πίνακας 6: Πρωτόκολλο χορήγησης επισκλη‐
ρίδιας αναλγησίας
Τοποθέτηση προσωρινού επισκληρίδιου
καθετήρα και τιτλοποίηση αναλγητικού δια‐
λύματος για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων.
Χρησιμοποιείται αρχικά διάλυμα μορφίνης
0,01% (1 mg/ml) και ροπιβακαϊνης 0,2% (2 mg/
ml), με ροή έγχυσης 4‐5 ml/ώρα. Προγραμμα‐
τίζεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης εν‐
διάμεσων δόσεων, 2 ml κάθε 10 min (εάν κρι‐
θεί αναγκαίο). Εάν ο ασθενής είναι αλλεργι‐
κός στη μορφίνη, ή εάν παρουσιάσει παρε‐
νέργειες, χρησιμοποιείται υδρομορφόνη 0,003%
(5 mg σε 150 ml). Προτιμάται η χρήση ροπι‐
βακαΐνης έναντι της βουπιβακαΐνης επειδή
προκαλεί σπανιότερα κινητικό αποκλεισμό
των νεύρων.
Εάν δεν ελέγχεται επαρκώς ο πόνος
προστίθεται κλονιδίνη 15‐40 μg/ώρα.
Όταν ο ασθενής αναφέρει ότι ελέγχεται
πλήρως ο πόνος τοποθετείται ο μόνιμος κα‐
θετήρας.
Προγραμματίζονται οι επόμενες επισκέ‐
ψεις του αρρώστου για τη φροντίδα του επι‐
σκληρίδιου καθετήρα και την παρασκευή
των διαλυμάτων27.

ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙ‐
ΣΘΗΤΙΚΟΥ
Η χορήγηση τοπικού αναισθητικού
στα μεσοπλεύρια διαστήματα συνιστά‐
ται για την ανακούφιση του χρόνιου πό‐
νου μετά από θωρακοτομή, για ασθενείς
με χρόνιο πόνο, από προχωρημένο καρ‐
κίνο της κεφαλής, του αυχένα, του θώ‐
ρακα, των άνω άκρων και των σπλά‐
χνων της άνω κοιλίας28.
Ο αποκλεισμός των μεσοπλεύριων
νεύρων χρησιμοποιείται και σε αυτόμα‐
τα κατάγματα των πλευρών γιατί επι‐
τρέπει στον ασθενή να αναπνέει και να
βήχει ελεύθερα. Επίσης ο αποκλεισμός

είναι ευεργετικός σε ασθενείς με μετα‐
στάσεις ή όγκους του θωρακικού τοιχώ‐
ματος.
Για τη νευρόλυση των μεσοπλεύριων
νεύρων ενίεται αρχικά τοπικό αναισθη‐
τικό (βουπιβακαΐνη 0,5%) και στη συνέ‐
χεια η αλκοόλη.
Για ασθενείς με διαλείποντα πόνο στα
άνω άκρα, η κατ΄ επίκληση χορήγηση
βουπιβακαΐνη μέσω καθετήρα στο βρα‐
χιόνιο πλέγμα, αποδεικνύεται συχνά
αποτελεσματική29,30.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΩΤΙΑΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗ‐
ΣΗΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ
Στα συστήματα νωτιαίας χορήγησης
αναλγητικών περιλαμβάνονται οι:
Διαδερμικοί καθετήρες
Υποδόριοι εμφυτευμένοι καθετήρες
για χορήγηση φαρμάκων μέσω εξωτερι‐
κών αντλιών.
Χειρουργικά εμφυτευμένοι καθετήρες
με πλήρως εμφυτευμένη δεξαμενή για
χορήγηση φαρμάκων μέσω εξωτερικής
αντλίας.
Χειρουργικά εμφυτευμένοι καθετήρες
με πλήρως εμφυτευμένη αντλία συνε‐
χούς χορήγησης σε σταθερή ροή.
Χειρουργικά εμφυτευμένοι καθετήρες
με
πλήρως
εμφυτευμένη
αντλία
προγραμματιζόμενη,
καθώς
και
(νεότερο μοντέλο) πλήρως εμφυτευμέ‐
νης αντλίας προγραμματιζόμενης και
με δυνατότητα κατ’ επίκληση έγχυσης
από τον ίδιο τον ασθενή.
Διαδερμικοί καθετήρες
Οι συμβατικοί καθετήρες της διεγχει‐
ρητικής επισκληρίδιας αναισθησίας,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βρα‐
χεία επισκληρίδιο ή ενδοραχιαία αναλ‐
γησία. Επειδή όμως το υλικό κατασκευ‐
ής τους, (πολυαμίδη, νάιλον ή πολυου‐
ρεθάνη), μπορεί να προκαλέσει ερεθι‐
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σμό του δέρματος στο σημείο εμφύτευ‐
σης, δεν θεωρούνται κατάλληλοι για

μακρόχρονη αναλγητική αγωγή27.

Πίνακας 7. Πρωτόκολλο χορήγησης ενδοραχιαίας αναλγησίας.
1. Αρχικά τοποθετείται προσωρινός καθετήρας, ο οποίος ελέγχεται για διάστημα 8‐12 ωρών.
2. Επειδή συνήθως έχει προηγηθεί χορήγηση μεγάλων δόσεων οπιοειδών (από του στόματος ή
διαδερμικά) ξεκινάμε με υδρομορφόνη 0,5 ‐1 mg/ ημέρα μαζί με βουπιβακαΐνη 12‐14 mg/ ημέρα
και κλονιδίνη 50‐100 μg/ ημέρα. Το διάλυμα των αναλγητικών παρασκευάζεται σε αραίωση
που επιτρέπει τη χορήγηση 2‐3 ml/ώρα. Προγραμματίζεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης
ενδιάμεσων δόσεων 0,5‐1 ml. Ο ρυθμός έγχυσης του διαλύματος μπορεί να τροποποιηθεί κάθε
2 ώρες. Η αναλγητική δόση επιτυγχάνεται συνήθως μετά από διάστημα 6 έως 8 ωρών.
3. Οι παρενέργειες αντιμετωπίζονται ως εξής:
- Η κατακράτηση ούρων και η καταστολή με μείωση κατά 25% της δόσης του οπιοειδούς και
αντίστοιχη αύξηση της βουπιβακαΐνης και της κλονιδίνης.
- Η υπόταση με μείωση κατά 25% της δόσης της κλονιδίνης.
- Η κινητική αδυναμία με μείωση κατά 25% της δόσης του τοπικού αναισθητικού.
4. Ο μόνιμος ενδοραχιαίος καθετήρας και η υποδόριος αντλία εμφυτεύονται μετά το πρώτο
24ωρο. Η θέση εισόδου του καθετήρα, μέσω παράμεσης τομής, βρίσκεται 2 μεσοσπονδύλια
διαστήματα άνωθεν ή κάτωθεν του επιπέδου έγχυσης της άκρης του καθετήρα.
5. Η κορυφή του καθετήρα βρίσκεται στο μεσοσπονδύλιο διάστημα που αντιστοιχεί στο δερμο‐
τόμιο της κατανομής του άλγους.
6. Το τελικό διάλυμα αναλγησίας χορηγείται σε ρυθμό 0,5 ml/ ημέρα, ώστε να μην χρειάζεται
να επαναπληρωθεί σύντομα η δεξαμενή της αντλίας, τουλάχιστον για διάστημα 3 εβδομάδων.
Εάν για παράδειγμα ο ασθενής χρειάζεται 1 mg υδρομορφόνης/ ημέρα, 12 mg βουπιβακαΐνης
και 100 μg κλονιδίνης, παρασκευάζουμε διάλυμα 2 mg υδρομορφόνης, 24 mg βουπιβακαΐνης
και 200 μg κλονιδίνης ανά ml.
7. Τα συστηματικά οπιοειδή (από το στόμα ή διαδερμικά), συνεχίζονται με βαθμιαία μείωση
των δόσεων κατά 25%, κάθε 48 έως 72 ώρες.
8. Τροποποίηση του ρυθμού χορήγησης ή της δόσης των ενδοραχιαίων αναλγητικών μπορεί να
απαιτείται κάθε 48 ώρες, ανάλογα με την επιτυχία της αναλγησίας ή τις παρενέργειες των χο‐
ρηγούμενων φαρμάκων.

Οι διαδερμικοί καθετήρες είναι ιδανι‐
κοί για τον έλεγχο της ανταπόκρισης
του ασθενούς στους συνδυασμούς και
τις δόσεις των φαρμάκων της νωτιαίας
αναλγησίας. Χρησιμοποιείται οδηγός
(angiocath) 16‐gauge, για να διέλθει κα‐
θετήρας 20‐gauge. Ο έλεγχος της πορεί‐
ας και της θέσης του άκρου του καθετή‐
ρα επιτυγχάνεται με τη χρήση ακτινο‐
σκόπησης. Παρ’ όλες τις προφυλάξεις ο
κίνδυνος μικροβιακής μηνιγγίτιδας δεν
είναι αμελητέος και συνιστάται η παρα‐
μονή των νωτιαίων καθετήρων για χρο‐
νικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 48
ώρες.

Χειρουργική εμφύτευση υποδόριου καθε‐
τήρος “port‐a‐cath”
Το σύστημα port‐a‐cath χρησιμοποιεί‐
ται κυρίως για επισκληρίδια αναλγησία.
Το «τύμπανο» του καθετήρα τοποθετεί‐
ται χειρουργικά πάνω από κάποιο οστό,
(συνήθως μία πλευρά), και στερεώνεται
με ράμματα στη μυϊκή περιτονία, για ν’
αποφευχθεί η μετακίνηση στην προ‐
σπάθεια ένεσης του φαρμάκου. H επι‐
σκληρίδιος περιοχή προσεγγίζεται χει‐
ρουργικά με παράμεση τομή, σε ύψος
που απέχει τουλάχιστον δύο σπονδυλι‐
κά σώματα, από το επίπεδο αναλγησίας.
Η ακτινοσκόπηση είναι χρήσιμη στη
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διαδικασία τοποθέτησης του καθετήρα.
Το υποδόριο σύστημα port‐a‐cath δεν
φεύγει εύκολα από τη θέση του και δεν
επιμολύνεται συχνά, συνεπώς πλεονε‐
κτεί έναντι των διαδερμικών καθετή‐
ρων31.
Καθετήρες που συνδέονται με εξωτερική
αντλία
Πρόκειται για σύστημα το οποίο εμ‐
φυτεύεται χειρουργικά και επιτρέπει τη
συνεχή χορήγηση επισκληρίδιας αναλ‐
γησίας μέσω εξωτερικής αντλίας, η ο‐
ποία ελέγχεται από τον ασθενή32.
Η πολύμηνη παραμονή (9‐12 μήνες)
αυτού του καθετήρα προκαλεί επισκλη‐
ρίδια ίνωση, με αποτέλεσμα να συσσω‐
ρεύται το χορηγούμενο διάλυμα στον
υποδόριο ιστό, ενώ παράλληλα μειώνε‐
ται η αποτελεσματικότητα της αναλγη‐
σίας. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται
επιβεβλημένη η ενδοραχιαία αναλγησί‐
α, επειδή η επισκληρίδιος περιοχή δεν
προσφέρεται πλέον για έγχυση αναλγη‐
τικών.
Το κόστος του συστήματος αναλγησί‐
ας, το οποίο συνδέεται με εξωτερική α‐
ντλία, συγκρινόμενο με τις εμφυτευμέ‐
νες αντλίες, είναι αρχικά πιο οικονομι‐
κό. Με την πάροδο όμως του χρόνου εμ‐
φύτευσης (>3 μήνες), οι εμφυτευμένες
αντλίες για συνεχή, προγραμματισμένη
ή μη, νωτιαία έγχυση, κοστίζουν συγκρι‐
τικά λιγότερο.
Καθετήρες με εμφυτευμένη αντλία στα‐
θερής ροής
Οι εμφυτευμένες αντλίες σταθερής
ροής αποτελούν μια οικονομική επιλογή
ενδοραχιαίας θεραπείας, (οι προγραμ‐
ματιζόμενες αντλίες έχουν διπλάσιο κό‐
στος). Οι αντλίες αποτελούνται από τι‐
τάνιο και σιλικόνη, ενώ τα δοχεία του
διαλύματος κατασκευάζονται σε διάφο‐
ρα μεγέθη, ικανά να εγχύουν από 0,3 ml

έως 4 ml την ημέρα. Τροποποιώντας, τη
συγκέντρωση του φαρμάκου στο διάλυ‐
μα που βρίσκεται στην αντλία, ανάλογα
με τις ανάγκες του ασθενούς, επιτυγχά‐
νεται η επιθυμητή αναλγησία.
Καθετήρες με εμφυτευμένη αντλία προ‐
γραμματισμένης ροής
Οι αντλίες αυτές λειτουργούν με τη
βοήθεια μικροσυμπιεστή, με ενέργεια
που παρέχεται από μπαταρία λιθίου.
Μια εξωτερική συσκευή προγραμματι‐
σμού επικοινωνεί με ραδιοσυχνότητες,
μέσω κεραίας, με την αντλία, όπως α‐
κριβώς ένας εμφυτευμένος βηματοδό‐
της. Η αντλία διαθέτει δοχείο συλλογής
διαλύματος 18 ml, το οποίο μπορεί να
γεμίσει μέσω ειδικής βελόνας 22‐gauge ή
25‐gauge.
Ένα σύγχρονο σύστημα συνεχούς χο‐
ρήγησης έχει τη δυνατότητα κατ’ επί‐
κληση δόσεων, ανάλογα με τις ανάγκες
του ασθενούς (αναλγησία κατ’ επίκλη‐
ση, patient controlled analgesia, PCA) Σε
ασθενείς τελικού σταδίου η εφαρμογή
ενός συστήματος αναλγησίας κατ’ επί‐
κληση (PCA) δίνει στον ασθενή την δυ‐
νατότητα να βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής του, διατηρώντας τις καθημερινές
δραστηριότητες και την επαφή με το πε‐
ριβάλλον. Είναι προφανές ότι η δυνατό‐
τητα της αντλίας να εγχύει ποσότητα
διαλύματος σύμφωνα με τις ανάγκες
του ασθενούς, αποτελεί το βασικό της
πλεονέκτημα33 (πίνακας 8).
Κόστος χρήσης μεθόδων παρεμβατικής
αναλγησίας
Η χρησιμοποίηση των εμφυτευμένων
αντλιών, για διάστημα μεγαλύτερο των
3 μηνών, καθιστά σχετικά οικονομική τη
χρήση τους, κυρίως λόγω της δυνατότη‐
τας ρύθμισής τους από τους ίδιους τους
ασθενείς και τους συγγενείς τους, ενώ
επιπλέον δεν είναι αναγκαία η επίσκεψη
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σε ειδικό κέντρο για την επαναρύθμιση
του ρυθμού χορήγησης του αναλγητικού
διαλύματος.
Πίνακας 8: Παράγοντες που καθορίζουν την
κλινική αποτελεσματικότητα των εμφυτευ‐
μένων συστημάτων χορήγησης αναλγητικών
ουσιών

- Κατάλληλη επιλογή ασθενούς
- Οδός χορήγησης
- Επιλογή του συνδυασμού αναλγητικών
φαρμάκων

- Επιπλοκές και κόστος εμφυτευμένου συ‐
στήματος34
Η σύγκριση του κόστους της αναλγη‐
τικής θεραπείας διάρκειας 2 ετών με
σταθερή δόση μορφίνης 10 mg ανά ώρα,
αποδεικνύει ότι η από το στόματος και η
διαδερμική χορήγηση είναι πιο οικονο‐
μικές, ακολουθεί η ενδοραχιαία, η επι‐
σκληρίδιος και τέλος η εμφύτευση υπο‐
δόριων συστημάτων χορήγησης με αν‐
τλία. Το κόστος της επισκληρίδιας μορ‐
φίνης είναι το 1/40 των λιπόφιλων οπιο‐
ειδών (fentanyl)35.
ΝΕΥΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ
Τα σπλάχνα τα οποία διηθούνται, πιέ‐
ζονται ή διατείνονται από νεοπλασμα‐
τικούς όγκους, προκαλούν σπλαχνικό
άλγος, το οποίο χαρακτηρίζεται από
διάχυτο, εν τω βάθει, κωλικοειδές άλγος.
Στη συμπτωματολογία του σπλαχνικού
άλγους περιλαμβάνεται και ο πόνος της
ωμικής ζώνης (επί νεοπλασματικής διή‐
θησης του διαφράγματος), καθώς και η
ναυτία ή ο εμετός που προκαλεί ο ερεθι‐
σμός πνευμονογαστρικού. Ο νευρολυτι‐
κός αποκλεισμός του συμπαθητικού ά‐
ξονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πε‐
ριπτώσεις που η συστηματική φαρμα‐
κευτική αγωγή δεν επαρκεί για ένα ικα‐
νοποιητικό αναλγητικό αποτέλεσμα36.

Επειδή όμως αυτοί οι ασθενείς υποφέ‐
ρουν συνήθως από σωματικό και νευρο‐
παθητικό πόνο ταυτόχρονα, ο νευρολυ‐
τικός αποκλεισμός του συμπαθητικού
πρέπει να συνδυάζεται με συστηματική
αναλγητική αγωγή37.
Η νευρόλυση του συμπαθητικού άξο‐
να είναι ασφαλής, αποτελεσματική και
οικονομική μέθοδος για ασθενείς με
σπλαχνικό άλγος. Στα πλεονεκτήματα
περιλαμβάνονται η βελτίωση του άλ‐
γους, η μείωση της δόσης των οπιοειδών
και το μικρό κόστος38.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ:Α:Α
Το κοιλιακό πλέγμα βρίσκεται οπι‐
σθοπεριτοναϊκά στην άνω κοιλία, στο
ύψος του 12ου θωρακικού (Θ12) και 1ου
οσφυϊκού σπονδύλου (Ο1), έμπροσθεν
των σκελών του διαφράγματος και πε‐
ριβάλει την κοιλιακή αορτή καθώς και
την κοιλιακή και άνω μεσεντέριο αρτη‐
ρία. Το πλέγμα αποτελείται από ένα δί‐
κτυο νευρικών ινών του συμπαθητικού
και του παρασυμπαθητικού συστήμα‐
τος. Περιλαμβάνει δύο μεγάλα γάγγλια
που δέχονται συμπαθητικές ίνες από
τρία σπλαχνικά νεύρα. Το πλέγμα δέχε‐
ται επίσης παρασυμπαθητικές ίνες από
το πνευμονογαστρικό νεύρο. Το αυτό‐
νομο σύστημα νευρώνει το ήπαρ, το πά‐
γκρεας, τη χοληδόχο κύστη, το στομάχι,
τους νεφρούς, τα επινεφρίδια, το έντερο
και τα αιμοφόρα αγγεία.
Η βελόνη που χρησιμοποιείται για τη
νευρόλυση του κοιλιακού πλέγματος ει‐
σέρχεται από τη ραχιαία χώρα, στο ύψος
του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου (Ο1), πέντε
έως επτά cm πλάγια της μέσης γραμ‐
μής, με κατεύθυνση το σώμα των Ο1 και
Θ12 σπονδύλων. Με τη βοήθεια των υπε‐
ρήχων ή του αξονικού τομογράφου είναι
δυνατή η προσέγγιση του κοιλιακού
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πλέγματος έμπροσθεν (από την κοιλία),
κυρίως σε ασθενείς που αδυνατούν να
τοποθετηθούν σε πλάγια ή σε πρηνή
θέση.
Για το νευρολυτικό αποκλεισμό χρη‐
σιμοποιείται διάλυμα αλκοόλης 50%‐
60%. Επειδή η έγχυση αλκοόλ προκαλεί
έντονο άλγος, ενίονται αρχικά 5‐10 ml
0,25% βουπιβακαΐνης. Εναλλακτικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαινόλη, της
οποίας η έγχυση είναι ανώδυνη, σε συ‐
γκέντρωση 10%,.
Οι επιπλοκές της νευρόλυσης του κοι‐
λιακού πλέγματος περιλαμβάνουν ορ‐
θοστατική υπόταση, διάρροια, δυσαι‐
σθησίες, λόξυγγα, αιματουρία, κ.α.
Η ορθοστατική υπόταση παρατηρείται
σε ποσοστό 1%‐3% των ασθενών, σε
διάστημα 5 ημερών μετά τη νευρόλυση.
Για την αντιμετώπιση συνιστάται η κλι‐
νήρης θέση, η αποφυγή απότομης αλ‐
λαγής θέσης και η καλή ενυδάτωση. Την
πρώτη εβδομάδα θεωρείται χρήσιμη η
χρήση πιεστικής κάλτσας των κάτω ά‐
κρων. Με την ανάπτυξη αντισταθμιστι‐
κών ανακλαστικών, η συμπτωματολο‐
γία της ορθοστατικής υπότασης σταδια‐
κά υφίεται.
Το άλγος της ραχιαίας χώρας προκα‐
λείται από τοπική βλάβη ιστών και οπι‐
σθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα. Σ΄ αυτές τις
περιπτώσεις πρέπει να παρακολουθεί‐
ται ο αιματοκρίτης του ασθενούς.
Η διάρροια οφείλεται σε συμπαθητικό
αποκλεισμό του εντέρου. Η αντιμετώπι‐
ση περιλαμβάνει ενυδάτωση και λοπε‐
ραμίδη.
Η παραπληγία και η παροδική κινητική
παράλυση οφείλονται σε αγγειοσύσπα‐
ση των αρτηριών που αιματώνουν τον
νωτιαίο μυελό στο ύψος της οσφύος, η
οποία προκαλεί οξεία ισχαιμική μυελο‐
πάθεια39.

Η διάχυση του νευρολυτικού διαλύμα‐
τος προς τη σπονδυλική στήλη μπορεί
να επηρεάσει λειτουργικά τα θωρακικά
και οσφυϊκά σωματικά νεύρα, με αποτέ‐
λεσμα εκδήλωση συνδρόμου νευροπαθη‐
τικού άλγους.
Η νευρόλυση του συμπαθητικού κοι‐
λιακού πλέγματος είναι αποτελεσματι‐
κή σε ποσοστό 50% έως 90% των ασθε‐
νών με μέση διάρκεια 12 μηνών. Μετα‐
νάλυση, που αναφέρεται σε αναδρομι‐
κές μελέτες 1.145 ασθενών, περιγράφει
πλήρη η μερική αναλγησία σε ποσοστό
90% των ασθενών για διάστημα τουλά‐
χιστον 3 μηνών39‐41.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ:Α:Α
Οι ασθενείς με μεγάλους όγκους που
καταλαμβάνουν την πυελική χώρα, υ‐
ποφέρουν από έντονο άλγος, το οποίο
συνήθως δεν ανταποκρίνεται στα οπιο‐
ειδή. Η διαδερμική νευρόλυση του ανώ‐
τερου υπογαστρικού πλέγματος εφαρ‐
μόζεται σε ασθενείς με προχωρημένο
καρκίνο στην πυελική χώρα. Το ανώτερο
υπογαστρικό πλέγμα βρίσκεται στο οπι‐
σθοπεριτόναιο, σε επίπεδο που περι‐
λαμβάνεται μεταξύ του 5ου οσφυϊκού
(Ο5) και 1ου ιερού (Ι1) σπονδύλου.
Το αναλγητικό αποτέλεσμα της μεθό‐
δου είναι ικανοποιητικό και οι ασθενείς
αναφέρουν βελτίωση του άλγους σε μέ‐
σο ποσοστό 70%, με ταυτόχρονη μείωση
της δόσης των συστηματικών οπιοειδών.
Η διήθηση με φαινόλη του ανώτερου
υπογαστρικού νευρικού πλέγματος, α‐
νακουφίζει τον χρόνιο πόνο που προκα‐
λείται από τον καρκίνο του κατιόντος,
του ορθού και του ουρογεννητικού συ‐
στήματος, σε ποσοστό 40‐80% των ασθε‐
νών42.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΓΓΛΙΟΥ
“IMPAR”:Α:Α
Το γάγγλιο “impar” είναι ένας μονή‐
ρης οπισθοπεριτοναϊκός σχηματισμός
που βρίσκεται στο επίπεδο της ιεροκοκ‐
κυγικής συμβολής. Η νευρόλυση αυτού
του γαγγλίου ενδείκνυται για σπλαχνι‐
κό άλγος από καρκίνο του ορθού, του
κόλπου και του περιτοναίου42.
Με τον ασθενή σε πρηνή θέση, εισέρ‐
χεται η βελόνα (20 g, μήκους 4 cm) στη
μέση γραμμή μέσω του ιεροκοκκυγικού
συνδέσμου, μέχρι (το άκρο της βελόνας)
να φθάσει όπισθεν του ορθού.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΓΑΓΓΛΙΟΥαστεροειδούς γαγγλίου:Α:Α
Εφαρμόζεται σε ασθενείς με καρκίνο
της κορυφής του πνεύμονος ή σε γυναί‐
κες μετά από μαστεκτομή, με οίδημα και
πόνο άνω άκρων. Επίσης ενδείκνυται
στη νόσο Raynaud, καθώς και στη μετα‐
τραυματική αγγειακή ανεπάρκεια της
τραχηλικής χώρας ή των άνω άκρων.
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Η νευροχειρουργική αντιμετώπιση του
πόνου, περιλαμβάνει τεχνικές που με τη
σύγχρονη πρόοδο των αναισθησιολογι‐
κών τεχνικών των νευρικών αποκλει‐
σμών και της νευρόλυσης, εφαρμόζο‐
νται ολοένα και λιγότερο.
Οι νευροχειρουργικές παρεμβατικές
τεχνικές περιλαμβάνουν:
Εγχειρήσεις στο δεύτερο αισθητικό
νευρώνα, όπως μυελοτομές, χορδοτομές,
προμηκικές τρακτοτομές. Η χορδοτομή,
περιλαμβάνει τη διατομή της προσθιο‐
πλάγιας νωτιαίο‐θαλαμικής οδού, με
σκοπό τη μείωση του πόνου και της θερ‐
μοευαισθησίας. Ωφελούνται ιδιαίτερα
ασθενείς με άλγος του ενός κάτω άκρου.
H διαδερμική προσέγγιση θεωρείται
προτιμότερη της χειρουργικής τομής, η

οποία πρέπει να περιορίζεται σε ασθε‐
νείς που δεν μπορούν να συνεργασθούν
για την διαδερμική τεχνική. Η ύφεση του
πόνου επιτυγχάνεται σε ποσοστό 90%
των ασθενών. Νευρολογικές επιπλοκές
της χορδοτομής αποτελούν η πάρεση, η
αταξία και ο πόνος της ουροδόχου κύ‐
στης43.
Εγχειρήσεις στον τρίτο αισθητικό νευ‐
ρώνα, όπως στερεοταξικές θαλαμοτο‐
μές, υποθαλαμοτομές, φλοιοτομές.
Υποφυσεκτομή (χημική ή χειρουργι‐
κή). Η χειρουργική εκτομή ή η χημική
καταστροφή της υπόφυσης και του
υποθαλάμου, μπορεί να επιλεγεί για
την αντιμετώπιση του διάχυτου ή πολυε‐
στιακού πόνου, όταν ο πόνος δεν αντα‐
ποκρίνεται στη συστηματική χορήγηση
οπιοειδών.
Τοποθέτηση αντλίας (reservoir) στο
κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου. Η έγ‐
χυση μικρών δόσεων οπιοειδών (κυρίως
μορφίνης), στις κοιλίες του εγκεφάλου
επιτυγχάνει παρατεταμένη αναλγησία
σε επιλεγμένους ασθενείς. Είναι τεχνική
που εφαρμόζεται σε ασθενείς με άλγος
της κεφαλής, του άνω ημιμορίου του
σώματος ή με έντονο–διάχυτο πόνο. Εί‐
ναι καλά ανεκτή θεραπεία, χωρίς ιδιαί‐
τερες παρενέργειες. Για την κατ΄ επί‐
κληση έγχυση χρησιμοποιείται συσκευή
«Omaya», ενώ για την συνεχή έγχυση
εμφυτευμένη αντλία44,45.
Η χειρουργική εκτομή (ριζοτομή) των
ραχιαίων αισθητικών οδών (όπως και η
χημική νευρόλυση ή η επίδραση ραδιο‐
συχνοτήτων), μπορεί να ελέγχει αποτε‐
λεσματικά τον πόνο σε ασθενείς με το‐
πικά σύνδρομα άλγους. Η τεχνική αυτή
χρησιμοποιείται για άλγη του θωρακι‐
κού τοιχώματος, των άκρων, της πυέλου
και του περινέου15.
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ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟ‐
ΠΑ
Η ακτινοθεραπεία και τα ραδιοϊσότο‐
πα επιτρέπουν τη μείωση των δόσεων
των οπιοειδών. Η εξωτερική ακτινοβο‐
λία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική
για την ανακούφιση του οστικού άλγους
και επιπλέον συχνά συμβάλλει στη μεί‐
ωση των διαστάσεων του όγκου. Η ημι‐
σωματική ακτινοβολία είναι αποτελε‐
σματική σε ασθενείς με πολλαπλές ο‐
στικές μεταστάσεις, αλλά παρουσιάζει
υψηλά ποσοστά τοξικότητας, ειδικά ό‐
ταν περιλαμβάνεται στο πεδίο της ακτι‐
νοβολίας το γαστρεντερικό σύστημα και
οι πνεύμονες46.
Η χρήση των ραδιοϊσοτόπων, για την
αντιμετώπιση του πόνου των πολλα‐
πλών οστικών μεταστάσεων, αποτελεί
μια καλή εναλλακτική θεραπεία. Τα ρα‐
διοϊσότοπα εναποτίθενται στις μετα‐
στατικές οστικές βλάβες σε συγκέντρω‐
ση 17 προς 1 συγκριτικά με τα φυσιολο‐
γικά οστά. Συνεπώς η επίδραση της α‐
κτινοβολίας στον μυελό των οστών, σε
περιοχές πέραν των οστικών μεταστά‐
σεων, είναι πολύ μικρή. Το στρόντιο‐89
παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση στα
σημεία των οστικών μεταστάσεων και
εκπέμπει β‐ακτινοβολία με μέγιστη ε‐
νέργεια 1,5 MeV σε βάθος διείσδυσης 8
mm. Η συγκέντρωση του στροντίου στις
οστικές μεταστάσεις είναι 3 έως 5 φορές
υψηλότερη από αυτήν των υγιών ιστών
και 10 φορές υψηλότερη από αυτήν του
μυελού των οστών. Το αναλγητικό απο‐
τέλεσμα γίνεται αντιληπτό από τον α‐
σθενή σε διάστημα 10 έως 20 ημερών,
μετά την χορήγηση του στροντίου και
διαρκεί 4 έως 12 μήνες47,48.
Το σαμάριο‐153‐EDTMP χρησιμοποιεί‐
ται σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις,
με παρόμοιες ενδείξεις και αποτελεσμα‐

τικότητα με το στρόντιο49.
ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Οι φυσιατρικές τεχνικές χρησιμο‐
ποιούνται για να βελτιώσουν τη λει‐
τουργικότητα του ασθενούς με χρόνιο
καρκινικό πόνο ή για να μειώσουν τον
πόνο με μεθόδους όπως ο ηλεκτρικός
ερεθισμός, η θερμότητα και η κρυοθε‐
ραπεία. Το λεμφοίδημα των άκρων α‐
ντιμετωπίζεται με επιδέσμους, κάλτσες
πίεσης ή αντλίες πίεσης αέρα, τα οποία
μπορεί να βελτιώσουν τη λειτουργικό‐
τητα του άκρου, τον πόνο και την αί‐
σθηση βάρους.
Ο μηχανισμός αναλγητικής δράσης
του διαδερμικού ηλεκτρικού ερεθισμού
νεύρων δεν είναι γνωστός. Πιθανολο‐
γείται η τοπική διακοπή (block) της λει‐
τουργίας του νεύρου και η ενεργοποίηση
κεντρικού ανασταλτικού μηχανισμού. Η
κλινική εμπειρία περιορίζεται σε μέσης
βαρύτητας μυοσκελετικό άλγος ή σε
νευροπαθητικό άλγος50.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Όλοι οι άρρωστοι μπορούν να ωφελη‐
θούν από την ψυχολογική εκτίμηση και
υποστήριξη, ενώ ορισμένοι έχουν πράγ‐
ματι ανάγκη από ειδική ψυχολογική πα‐
ρέμβαση. Η βοήθεια στην προσαρμογή
της συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει
ορισμένους ασθενείς ν’ αναπτύξουν τε‐
χνικές προσαρμογής στον πόνο, αλλά
ακόμα και να τροποποιήσουν συναι‐
σθήματα, σκέψεις και συμπεριφορά. Οι
τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να μειώ‐
σουν τη μυϊκή τάση και τη συναισθημα‐
τική εγρήγορση, ή ν’ αυξήσουν την ουδό
ανοχής στον πόνο. Η επιτυχία των με‐
θόδων ψυχολογικής υποστήριξης απαι‐
τεί ασθενείς με επίγνωση της κατάστα‐
σής τους και προπάντων εκπαιδευμένο
και αφοσιωμένο προσωπικό.
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Αναφέρονται επίσης προσπάθειες βελ‐
τίωσης του καρκινικού πόνου με εναλ‐
λακτικές μεθόδους υποστήριξης όπως ο
βελονισμός, η ύπνωση και η καταστολή
(sedation)51‐56.
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