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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ο πυκμξ απμηεθεί βζα έκακ κμζδθεοηή ηδκ ιεβαθφηενδ πνυηθδζδ απυ ηδκ θνμκηίδα
μπμζμδήπμηε άθθμο ηναφιαημξ. Καζ ηαθείηαζ κα ακαημοθίζεζ ημκ αζεεκή απυ αοηυκ.
Γζ αοηυ ημ θυβμ οπμπνεχκεηαζ κα έπεζ ηδ ζςζηή εηπαίδεοζδ χζηε κα είκαζ
απμηεθεζιαηζηυξ.
ΚΟΠΟ: ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα δζενεοκήζς ημκ πυκμ, κα
ηαηαβνάρς ηα είδδ ηαζ ηδκ εεναπεία ημο. Σέθμξ κα ακαθένς ηδκ κμζδθεοηζηή
δζενβαζία πμο βίκεηαζ απυ ημκ κμζδθεοηή.
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ: Πναβιαημπμζήεδηε ακαζηυπδζδ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ
δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ ζηζξ δθεηηνμκζηέξ αάζεζξ δεδμιέκςκ PubMed ηαζ Google
Scholar ηαζ ζηδ αζαθζμεήηδ ηδξ ΔΤΠ ημο Σ.Δ.Η. Ζπείνμο. Σμ οθζηυ πνμήθεε απυ
επζθεβιέκα αζαθία ηαζ άνενα δδιμζζεοιέκα ηαηά ηφνζμ θυβμ ηδκ ηεθεοηαία
δεηαπεκηαεηία

ηαζ ημ οθζηυ επζθέπεδηε ιεηά απυ ανηεηή ιεθέηδ ηδξ ζπεηζηήξ

αζαθζμβναθίαξ. . Ζ επζθμβή έβζκε απυ αζαθία ηαζ άνενα. Όζμκ αθμνά ηδκ βθχζζα
πνδζζιμπμζήεδηακ ιυκμ αζαθία ηαζ άνενα πμο ήηακ δδιμζζεοιέκα ζηδκ εθθδκζηή ηαζ
αββθζηή βθχζζα.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Ο πυκμξ απμηεθεί πνμζηαηεοηζηυ ιδπακζζιυ ημο ζχιαημξ,
ειθακίγεηαζ υηακ πνμηαθείηαζ αθάαδ ζε ζζημφξ, ηαζ ελακαβηάγεζ ημ άημιμ κα ακηζδνά
ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα απμιαηνφκεζ ημ ενέεζζια. Αηυια ηαζ απθέξ δναζηδνζυηδηεξ
ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ πυκμ. Ο πυκμξ εηθαιαάκεηαζ ςξ ζφιπηςια ιζαξ κυζμο πμο
πνυηεζηαζ κα δζαβκςζεεί ηαζ ζηδκ πμνεία κα ακηζιεηςπζζεεί. Ακηζηεζιεκζηά υιςξ ημκ
πυκμ δεκ ιπμνμφιε κα ημκ ιεηνήζμοιε, ιπμνμφιε υιςξ κα δζαηνίκμοιε ημκ ηφπμ ημο
πυκμο ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα ιπμνέζμοιε κα αμδεήζμοιε ημκ αζεεκή κα ημκ
ηαηαπμθειήζεζ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Γζα κα πανέπμοιε πθήνεξ ηαζ ζςζηή θνμκηίδα ζημκ αζεεκή ιαξ
πμο πμκά μθείθμοιε κα έπμοιε ζςζηή ηαηάνηζζδ ηαζ εηπαίδεοζδ χζηε κα
εθανιυζμοιε έκα ακάθμβμ πνυβναιια θνμκηίδαξ πμο εα ελανηδεεί απυ ημ ηφπμ ημο
πυκμο, ημκ αζεεκή αθθά ηαζ απυ άθθεξ παναιέηνμοξ υπςξ ημ είδμξ ηδξ αζεέκεζαξ.
Μυκμ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα ηαηαθένμοιε κα πνμζθένμοιε ηδκ ηαηάθθδθδ εεναπεία
ηαζ κα ακαημοθίζμοιε ημκ αζεεκή ιαξ.
ΛΔΞΔΗ ΑΝΑΕΖΣΖΖ: Πυκμξ, ζημπυξ ημο πυκμο, ηφπμζ πυκμο, πυκμξ ηαζ
κμζδθεοηζηή θνμκηίδα, πυκμξ ηαζ ηανηίκμξ, ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ, πυκμξ ηαζ
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κμζδθεοηήξ, αθβαζζεδηζηυξ πυκμξ, κεονμπαεδηζηυξ πυκμξ, μλφ πυκμξ, πυκμξ ιέθμξ
θάκηαζια, πνυκζμξ πυκμξ.

ABSTRACT

The pain is to nurse a greater challenge than the care of any other trauma. And asked
to relieve the patient from him. Therefore obliged to have the proper training to be
effective.
PURPOSE: The purpose of this study was to explore the pain, to record the species
and its treatment. Finally mention the nursing process is done by the nurse.
MATERIAL AND METHODS: They took stock of Greek and international
literature in electronic databases PubMed and Google Scholar and the SEYP TEI
library Epirus. The material came from selected books and articles published
primarily in the last fifteen years and the material was chosen after much study of the
relevant literature. . The selection was made from books and articles. Regarding the
language used only books and articles were published in Greek and English.
RESULTS: Pain is a protective mechanism of the body, occurs when induced
damage to tissues, and causes the individual to react in such a way as to remove the
stimulus. Even simple activities can cause pain. The pain is perceived as a symptom
of a disease to be diagnosed and in the process be treated. But objectively the pain
cannot measure it, we cannot distinguish the type of pain and in this way we can help
the patient to fight.
CONCLUSION: To provide full and proper care to our patient who is in pain we
must have proper training and education to implement a similar program of care will
depend on the type of pain, the patient, but also by other parameters such as the type
of disease. Only in this way we will be able to offer the appropriate treatment and to
relieve our patient.
WORDS INDEX: Pain, the purpose of pain, types of pain, pain and nursing care,
pain and cancer, postoperative pain, and nurse, nociceptive pain, neuropathic pain,
acute pain, phantom limb pain, chronic pain.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ο πυκμξ απμηεθεί ιζα δοζάνεζηδ οπμηεζιεκζηή αζζεδηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή
ειπεζνία, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε πναβιαηζηή ή δοκδηζηή ζζηζηή αθάαδ ή πμο
ακαθένεηαζ ζακ ηέημζα. Ο μνζζιυξ αοηυξ έηζζ υπςξ μνίζηδηε ημ 1979 απυ ηδκ
International Association for the Study of Pain (Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο ήηακ απυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ ημο
ηνςζημφ πμθέιμο ηαζ ηδξ Ηθζάδαξ ηαηαβεβναιιέκμ βεβμκυξ. Με ημ πέναζια ηςκ
πνυκςκ ιεθεηήεδηε πζμ ααεεζά δ έκκμζα ημο ηαζ εθανιυζηδηακ πμζηίθεξ ηεπκζηέξ ηαζ
ιέεμδμζ ακηζιεηχπζζδξ ημο. Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο είκαζ ηαεδιενζκή, βζ αοηυ ηα
ακαβηαία ακαθβδηζηά είκαζ πνμζαάζζια ζε υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ αηυια εφημθα
πμνδβμφιεκα (Kingdom et all., 1998).
ηδ ζδιενζκή επμπή δ ζαηνζηή ηαζ δ κμζδθεοηζηή έπεζ πνμζθένεζ ιζα πζμ
ζοβηεηνζιέκδ βκχζδ ηαζ ακηίθδρδ ημο πυκμο. Σα ιέζα ακηζιεηχπζζδξ ημο πυκμο
έπμοκ αεθηζςεεί ζε ιεβάθμ ααειυ, έηζζ μ άκενςπμξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα
ακηζιεηςπίζεζ αοηή ηδ δοζάνεζηδ ειπεζνία. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ μ πυκμξ είκαζ
ηυζμ έκημκμξ πμο μ αζεεκήξ γδηά ηδκ εοεακαζία χζηε κα απαθθαβεί ελμθμηθήνμο
απυ αοηυ ημ ζοκαίζεδια. Ακ ηάπμζμξ δεζ ηα αίηζα πμο μδδβμφκ έκακ αζεεκή ζε αοηή
ηδκ απυθαζδ εα ιπμνέζεζ κα ηαηαθάαεζ πςξ μ ίδζμξ μ πυκμξ είκαζ αοηυξ μδδβεί ζε
αοηή ηδκ ζηθδνή απυθαζδ εθυζμκ δ γςή απυ εδχ ηαζ πένα εα ήηακ επχδοκδ. Κάεε
αζεεκήξ έπεζ ημ δζηαίςια κα ακαημοθζζηεί απυ ημκ πυκμ. Ο πυκμξ δεκ ημζηάεζ δθζηία,
θφθμ, θοθή, παηνίδα. Θνδζηεία, μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ή πμθζηζηή ηαοηυηδηα ηαζ
θοζζηά δεκ ημκ ζηέθκεζ μ εευξ βζα κα δήλμοκ ιεηαιέθεζα μζ αιανηςθμί. Μέζα απυ
ημκ πυκμ ιπμνεί κα δμηζιαζηεί δ ακενςπζά ιαξ αθθά ηαζ δ ζαηνζηή ή κμζδθεοηζηή
ιαξ ζηακυηδηα. (Kingdom et all., 1998).
Χξ οπεναζπζζηέξ ηδξ οβείαξ οπμπνεςκυιαζηε υπζ ιυκμ κα έπμοιε ηζξ ηαηάθθδθεξ
βκχζεζξ βζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ημκ πυκμ αθθά ηαζ κα ιεηαθαιπαδεφζμοιε ζημοξ
αζεεκείξ πςξ δ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο βίκεηαζ αθμφ πνχηα ημκ
ακηζθδθεμφιε ηαζ έπεζηα ιέζα απυ ζφβπνμκα ιέζα ηαζ απυ ηαηάθθδθμοξ ακενχπμοξ.
Σέθμξ δ μζημβέκεζα ηα ημ πενζαάθθμκ παίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ
ημο (Kingdom et all., 1998).
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1.ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σμ κεονζηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ημκ εβηέθαθυ ιαξ, ημ κςηζαίμ ιοεθυ ηαζ έκα
δίηηομ κεφνςκ ζε υθμ ημ ζχια ιαξ. Ο εβηέθαθμξ είκαζ ημ ηέκηνμ εθέβπμο.
Σα κεφνα ζε υθμ ημ ζχια έπμοκ απμθήλεζξ βκςζηέξ ςξ οπμδμπείξ ημο πυκμο. Αοημί
ιπμνμφκ κα εκενβμπμζδεμφκ απυ ηδκ πίεζδ πμο αζηεί μ υβημξ ζε ηάπμζμ κεφνμ, απυ
πδιζηέξ μοζίεξ πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ημ ηαηεζηναιιέκμ ζζηυ ή απυ ιζα
ακαημιζηή αθάαδ πμο πνμηθήεδηε θυβς ηδξ πανμοζίαξ ημο ηανηίκμο (Ανβονά ηαζ
ζοκ, 2006).
Οζ οπμδμπείξ ημο πυκμο ζηέθκμοκ ιδκφιαηα ηαηά ιήημξ ηςκ κεφνςκ πνχηα ζημ
κςηζαίμ ιοεθυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημκ εβηέθαθυ ιαξ. Όηακ ηα επχδοκα ιδκφιαηα
θηάκμοκ ζημκ εβηέθαθμ ιαξ, εα αζζεακεμφιε πυκμ (Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Ο εβηέθαθμξ ακηζδνά ζημκ πυκμ απακηχκηαξ ιε άθθα ιδκφιαηα (ηζκδηζηά) ηα μπμία
ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ακηίδναζή ιαξ. Γζα πανάδεζβια, εάκ αζζεακεμφιε πυκμ, υπςξ
βζα πανάδεζβια έκα ηνφπδια ζημ πένζ ιαξ, ημ ιήκοια ιεηαθένεηαζ ζημκ εβηέθαθμ
ηαζ αοηυξ απακηά απμιαηνφκμκηαξ ημ πένζ ιαξ απυ ημ αζπιδνυ ακηζηείιεκμ (Ανβονά
Δ ηαζ ζοκ, 2006). Όηακ οπάνλεζ ηναοιαηζζιυξ εκενβμπμζμφκηαζ δζαδζηαζίεξ πμο
ιεηαθένμοκ ημ επχδοκμ ενέεζζια απυ ημ ζδιείμ ηδξ αθάαδξ ζημκ εβηέθαθμ. Σμ
επχδοκμ ενέεζζια ιεηαθένεηαζ πνμξ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια υπμο ηαζ ιπμνεί
κα ακαβκςνζζηεί ιέζς ιζαξ μδμφ πμο απμηεθείηαζ απυ κεονζηέξ ίκεξ. Με αοηυ ημκ
ηνυπμ ακάιεζα ζημ ζδιείμ ηδξ αθάαδξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ ημο πυκμο πανειαάθθεηαζ
ιζα ζεζνά δθεηηνμπδιζηχκ βεβμκυηςκ πμο μκμιάγμκηαζ αθβαζζεδζία(Kingdom et all.,
1998).
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1.1Νεςποθςζιολογία ηος πόνος
Με αάζδ ηδ βκςζηή εεςνία ηδξ «πφθδξ» δ ακηίθδρδ ημο πυκμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ
ηδκ αθθδθεπίδναζδ δφμ ζοζηδιάηςκ (Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Σμ πνχημ απυ ηα δφμ αοηά ζοζηήιαηα έπεζ ζπέζδ ιε ηδ πδηηςιαηχδδ μοζία ζηα
ναπζαία ηέναηα ημο κςηζαίμο ιοεθμφ, δ μπμία είκαζ οπεφεοκδ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ
ηεκηνμιυθςκ ηαζ θοβμηέκηνςκ κεονζηχκ χζεςκ πμο πενκμφκ απυ ημκ κςηζαίμ ιοεθυ.
Σμ δεφηενμ ζφζηδια είκαζ έκα ακαζηαθηζηυ ζφζηδια πμο εκενβεί ζημ ζηέθεπμξ ημο
εβηεθάθμο. Οζ ηαπείεξ ηαζ αναδείεξ κεονζηέξ χζεζξ ημο πυκμο ιεηαθένμκηαζ ζημ
κςηζαίμ ιοεθυ απυ κεονζηέξ ίκεξ ιζηνήξ δζαιέηνμο. Οζ ιεβάθεξ δζαιέηνμο ίκεξ
ιεηαθένμοκ απηζηά ενεείζιαηα απυ ημ δένια. ηδκ πδηηςιαηχδδ μοζία υθεξ αοηέξ
μζ κεονζηέξ χζεζξ ζοκακημφκ ιζα «πφθδ» , δ μπμία ακμίβεζ ηαζ ηθείκεζ ακάθμβα ιε ημ
ακ οπενζζπφμοκ ηα ενεείζιαηα απυ ηζξ ίκεξ ιεβάθδξ δζαιέηνμο ή ιζηνήξ δζαιέηνμο.
Δάκ μζ κεονζηέξ χζεζξ απυ ηζξ ίκεξ ιζηνήξ δζαιέηνμο είκαζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ίκεξ
ιεβάθδξ δζαιέηνμο , ηυηε δ πφθδ ακμίβεζ ηαζ ηα επχδοκα ενεείζιαηα ιεηαθένμκηαζ
ζημκ εβηέθαθμ. Ακ οπενζζπφζμοκ ηα ενεείζιαηα ιεβάθδξ δζαιέηνμο ηυηε δ πφθδ
ηθείκεζ ηαζ ηα επχδοκα ενεείζιαηα εα ζηαιαηήζμοκ. Σμ δεφηενμ ζφζηδια πμο
πενζβνάθεηαζ απυ ηδκ εεςνία ηδξ πφθδξ δνα ζημ ζηέθεπμξ ημο εβηεθάθμο. Φαίκεηαζ
υηζ μνζζιέκα ηφηηανα ημο ιεζεβηεθάθμο, αθμφ εκενβμπμζδεμφκ απυ ενεείζιαηα
ζηέθκμοκ ζήια ζε οπμδμπείξ ζημκ πνμιήηδ. Οζ οπμδμπείξ αοημί δζεβείνμοκ μνζζιέκεξ
κεονζηέξ ίκεξ ζημ κςηζαίμ ιοεθυ ηαζ ακαζηέθθμοκ ηδκ ιεηάδμζδ ης κεονζηχκ χζεςκ
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ιέζς ηςκ κεονζηχκ ζκχκ ημο πυκμο. Παν’ υθα αοηά μζ ιδπακζζιμί εθέβπμο ηαζ
δζαιυνθςζδξ ημο πυκμο πμο πενζβνάθεηαζ ζηδ εεςνία ηδξ πφθδξ είκαζ πμθφ πζμ
πενίπθμηδ (Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).

2. ΔΙΓΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ
Σα είδδ ημο πυκμο είκαζ δφμ: μ μλφξ πυκμξ ηαζ μ πνυκζμξ πυκμξ (Kingdom et all.,
1998). Χζηυζμ δ Γζεεκήξ Δηαζνία Μεθέηδξ ημο Πυκμο (IASP – International
Association for Study of Pain) ηαηαηάζζεζ ημκ πυκμ ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ ζε
αθβαζζεδηζηυ πυκμ, ζε ροπμβεκή ηαζ ζε κεονμπαεδηζηυ πυκμ (Παπαδυπμοθμξ ηαζ
ζοκ, 2004).
2.1Οξύρ πόνορ
Ο μλφξ πυκμξ λεηζκά αζθκζδίςξ, δεκ δζανηεί πάκς απυ ηνεζξ ιήκεξ ηαζ ιπμνεί κα
εηδδθςεεί ςξ ζοκέπεζα ζε πδιζηυ, εενιζηυ ηαζ ιδπακζηυ ενεεζζιυ, είκαζ ζφκημιδξ
πνμκζηήξ δζάνηεζαξ .Ο μλφξ πυκμξ μθείθεηαζ ζε δζέβενζδ ηςκ οπμδμπέςκ ημο πυκμο
απυ ηναφια, πεζνμονβζηή επέιααζδ ή μλεία κυζμ ηαζ ημ εεςνμφιε ζφιπηςια πμο
έπεζ πνμεζδμπμζδηζηή δζαβκςζηζηή ηαζ εεναπεοηζηή αλία.(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Σέθμξ δ έκηαζδ ημο ελανηάηαζ απυ ηδκ έηηαζδ ημο ηναφιαημξ, είκαζ ιεβαθφηενδ ηζξ
πνχηεξ χνεξ αθθά ζηαδζαηά ιεζχκεηαζ (Kingdom et all., 1998).
2.2Υπόνιορ πόνορ
Υνυκζμξ πυκμξ είκαζ μ πυκμξ πμο παναιέκεζ ιεηά ηδκ απμδνμιή ηδξ αζηίαξ πμο ημκ
πνμηάθεζε ηαζ δζανηεί πάκς απυ ηνεζξ ιήκεξ . Δίκαζ πενζζζυηενμ οπμηεζιεκζηυξ ηαζ
δεκ ιπμνεί κα πενζβναθεί ημ ίδζμ εφημθα υπςξ μ μλφξ πυκμξ. φιθςκα ιε ηδκ
American Cancer Society, μ πνυκζμξ ηανηζκζηυξ πυκμξ ζοπκά εηδδθχκεηαζ, ςξ:
επίιμκμξ ζοκεπήξ πυκμξ πμο ιπμνεί κα δζανηέζεζ υθδ ηδκ διένα, ή ςξ αζθκίδζμξ
πυκμξ, δδθαδή έκαξ πυκμξ πμο εηδδθχκεηαζ απυημια ηαζ δζανηεί απυ θίβα θεπηά έςξ
ιία χνα ιε ζδζαίηενα ορδθή έκηαζδ ηαζ οπμπςνεί ημ ίδζμ απυημια ζε πμθφ ιζηνυ
πνμκζηυ δζάζηδια ακελάνηδηα απυ ημ εάκ μ αζεεκήξ ήδδ είκαζ οπυ αβςβή βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηαζ ηδκ ακαημφθζζδ ημο πυκμο πμο αζχκεζ (Ανβονά, ηαζ ζοκ, 2006). Ο
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πνυκζμξ πυκμξ ‘ελακηθεί’ ημκ πάζπμκηα ηαζ ημκ ηάκεζ ακίηακμ κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ
οπμπνεχζεζξ ημο πνμξ ηδκ ενβαζία, ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημ ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ.
Δηηυξ ημο υηζ μθείθεηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ ιδπακζζιμφξ απυ αοημφξ ημο μλέςξ πυκμο,
μ πνυκζμξ πυκμξ ζοπκά δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ειθάκζζδ εκυξ πθέβιαημξ
ζςιαηζηχκ ηαζ ροπμημζκςκζηχκ αθθαβχκ υπςξ αηζκδζία ηαζ ζοκαηυθμοεδ
ελαζεέκζζδ ιοχκ, ζοκδέζιςκ η.θπ., ηαηαζημθή ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ
αολδιέκδ εοαζζεδζία ζε αζεέκεζεξ, δζαηαναπέξ φπκμο, ακμνελία ηαζ οπεναμθζηή
ελάνηζζδ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ άθθα άημια πμο πανέπμοκ θνμκηίδα, ηαηάπνδζδ
ηςκ επαββεθιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ πανμπήξ θνμκηίδςκ οβείαξ, πηςπή επίδμζδ ζηδκ
ενβαζία ή ακζηακυηδηα πνμξ ενβαζία, απμιάηνοκζδ απυ ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδκ
μζημβέκεζα, εζςζηνέθεζα, άβπμξ, θυαμ, εοιυ, ηαηάεθζρδ (Kingdom et all., 1998). Οζ
ελεηάζεζξ αίιαημξ ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδκ εεναπεία ημο πνυκζμο πυκμο.
οβηεηνζιέκα είκαζ έκα ενβαθείμ βζα κα βίκεζ μθμηθδνςιέκδ επζζηυπδζδ ηδξ
θεζημονβίαξ ηςκ μπζμεζδχκ ζημκ αζεεκή ηαζ ιε πμζυκ ηνυπμ ηα θάνιαηα αοηά
αμδεάκε ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο. Οζ ελεηάζεζξ αίιαημξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ
ηονίςξ ζε αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ ηαεδιενζκά εεναπεία ιε μπζμεζδή (Deer et all ,
2015 ).
2.3Φςσογενήρ πόνορ
Χξ ροπμβεκήξ μνίγεηαζ μ πυκμξ πμο μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ζε ροπμθμβζηά αίηζα ηαζ
είκαζ αζφιθςκμξ ιε ηδκ ακαημιζηή ηαηακμιή ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Οζ
κεονμπδιζημί

ηαζ

κεονμθοζζμθμβζημί

ιδπακζζιμί

είκαζ

άβκςζημζ.

Τπάνπεζ

δζπμβκςιία βζα ημ εάκ ηαζ ζε πμζμ ααειυ μζ ροπμθμβζηέξ δζαηαναπέξ μθείθμκηαζ ζημκ
ή ακηζεέηςξ εάκ ηαζ ζε πμζμ ααειυ μζ δζαηαναπέξ αοηέξ είκαζ αζηία πυκμο. Δίκαζ
αδφκαημ κα δζαπςνζζηεί μ πυκμξ αιζβχξ ζε ζςιαηζηυξ ηαζ ροπζηυξ επεζδή απμηεθεί
εκζαία δναζηδνζυηδηα μθυηθδνμο ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ
ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ζοιπενζθενζμθμβζηήξ απάκηδζδξ ημο
αηυιμο (Παπαδυπμοθμξ ηαζ ζοκ, 2004).
2.4Αλγαιζθηηικόρ πόνορ
Με ημκ υνμ αθβαζζεδηζηυ, μκμιάγμοιε ημκ πυκμ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηαηαζηνμθή ή
αθάαδ ζζηχκ ημο ζχιαημξ ελαζηίαξ δζαθυνςκ παναβυκηςκ υπςξ μ ηναοιαηζζιυξ, δ
θθεβιμκή, δ πίεζδ, εενιά ή ροπνά ενεείζιαηα ηαζ ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε ζςιαηζηυ
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ηαζ ζπθαπκζηυ πυκμ (Kingdom et all., 1998).
ςιαηζηυξ πυκμξ: Ο ζςιαηζηυξ πυκμξ πνμηαθείηαζ απυ ηδκ εκενβμπμίδζδ κεονζηχκ
ηοηηάνςκ πμο θαιαάκμοκ ηαζ ιεηαθένμοκ ιδκφιαηα πυκμο ηαζ θέβμκηαζ
αθβμοπμδμπείξ, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ είηε ζηδκ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ είηε ζημοξ
ιομζηεθεηζημφξ ζζημφξ. Όηακ εηδδθχκεηαζ ζημοξ ιομζηεθεηζημφξ ζζημφξ μκμιάγεηαζ
ααεφξ ζςιαηζηυξ πυκμξ,. Σέημζμο είδμοξ πυκμ πνμηαθμφκ μζ ιεηαζηαηζημί υβημζ ζηα
μζηά ηαζ πενζβνάθεηαζ ςξ αιαθφξ πυκμξ. Όηακ εηδδθχκεηαζ ημκηά ζηδκ επζθάκεζα
ημο ζχιαημξ μκμιάγεηαζ επζθακεζαηυξ ηαζ ζοκήεςξ πνμηαθείηαζ ιεηά απυ
πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ πυκμξ εηδδθχκεηαζ επζθακεζαηά ζημ ζχια
(Kingdom et all., 1998).
πθαπκζηυξ

πυκμξ

:

Ο

ζπθαπκζηυξ

πυκμξ

μθείθεηαζ

ζηδκ

εκενβμπμίδζδ

αθβμοπμδμπέςκ ελαζηίαξ δζήεδζδξ ή ζοιπίεζδξ ζηδκ εςναηζηή, ζηδκ ημζθζαηή ή
ζηδκ ποεθζηή πχνα. οπκή εηδήθςζδ ζπθαπκζημφ πυκμο παναηδνμφιε ζε αζεεκείξ
ιε ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ ή ημο ήπαημξ ηαζ ιεηαζηαηζημφξ υβημοξ ζηδκ ημζθζαηή
ημζθυηδηα(Kingdom et all., 1998).Ο ζπθαπκζηυξ πυκμξ δεκ ιπμνεί κα εκημπζζηεί
επαηνζαχξ ηαζ πενζβνάθεηαζ ςξ ζοζθζηηζηυξ ή ςξ έκα αίζεδια έκημκδξ πίεζδξ απυ
αάνμξ. Δηηυξ αοημφ ιπμνεί κα εηδδθχκεηαζ ηαζ ςξ μλφξ πενζμδζηυξ ημθζηυξ πυκμξ
ηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ καοηία, έιεημ, εθίδνςζδ ηαζ ηαποηανδία(Kingdom et all., 1998).
2.5Νεςποπαθηηικόρ πόνορ
Ο Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Μεθέηδξ ημο Πυκμο (IASP) μνίγεζ ημ κεονμπαεδηζηυ πυκμ ςξ
πυκμ πμο πνμηαθείηαζ απυ αθάαδ ή κυζμ ημο ζςιαημαζζεδηζημφ κεονζημφ
ζοζηήιαημξ είηε πενζθενζηά (πενζθενζηυξ κεονμπαεδηζηυξ πυκμξ) είηε ηεκηνζηά
(ηεκηνζηυξ

κεονμπαεδηζηυξ

πυκμξ).Ο

κεονμπαεδηζηυξ

πυκμξ

πςνίγεηαζ

ζε

αθβαζζεδηζηυ ηαζ ροπμβεκή πυκμ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Ο αθβαζζεδηζηυξ πυκμξ μθείθεηαζ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ πενζθενζηχκ κεφνςκ πμο
ζπεηίγμκηαζ βζα ηδκ αίζεδζδ ημο πυκμο. Ο πυκμξ αοηυξ ιπμνεί κα πνμέθεεζ απυ
αθάαδ ή ζε ζςιαηζηέξ –ζςιαηζηυξ πυκμξ- ή ζπθαπκζηέξ –ζπθαπκζηυξ πυκμξ- δμιέξ.
Ο ροπμβεκήξ πυκμξ είκαζ μ πυκμξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ροπμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ
(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
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Γιάγνυζη ηος νεςποπαθηηικού πόνος
Ζ δζάβκςζδ ααζίγεηαζ ζημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ημο αζεεκμφξ, ζηδ θοζζηή ηαζ
κεονμθμβζηή ελέηαζδ υπςξ ηαζ ζηδκ ζςζηή ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ.
Ζ εηηίιδζδ ημο πυκμο ηαζ ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ απαναίηδηδ βζα κα βίκεζ ζςζηή
δζάβκςζδ ηαζ εεναπεία (Ανβονά, ηαζ ζοκ, 2006).
Σμ ζφκδνμιμ κεονμπαεδηζημφ πυκμο ζοκήεςξ απμηεθείηαζ απυ έκα ζοκδοαζιυ


ανκδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ηα μπμία μθείθμκηαζ ζε ιεζςιέκδ ή απμφζα

θεζημονβία ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, υπςξ απχθεζα αίζεδζδξ ηαζ
αζιςδία


εεηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ηα μπμία μθείθμκηαζ ζε οπενθεζημονβία

αζζεδηδνζαηχκ ζοιπηςιάηςκ, υπςξ δοζαζζεδζίεξ , παναζζεδζία ηαζ πυκμ
Καηανπήκ πνέπεζ κα βίκεζ δζαπςνζζιυξ, ακάιεζα:


ημκ πυκμ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ ενέεζζια.



Καζ ζημκ αοηυιαημ πυκμ(πμο δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ενέεζζια).

οιπηχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ενέεζζια


Τπεναθβδζία ( μ αζεεκήξ ακαθένεζ πςξ δ έκηαζδ ημο πυκμο είκαζ

αολδιέκδ ζε ενέεζζια πμο θοζζμθμβζηά είκαζ επχδοκμ)


Αθθμδοκία ( μ αζεεκήξ ακαθένεζ πςξ πμκάεζ ζε ενέεζζια πμο

θοζζμθμβζηά δεκ είκαζ επχδοκμ)
οιπηχιαηα πμο δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ενέεζζια


Καοζηζηυξ πυκμξ (ζοκεπήξ ή δζαθείπςκ)



Πυκμξ πμο πανμιμζάγεηαζ ιε δθεηηνμπθδλία



Ο αζεεκήξ κμζχεεζ παναζζεήζεζξ

(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006)
Οζ πενζζζυηενμζ αζεεκείξ πενζβνάθμοκ ημκ αοηυιαημ πυκμ ςξ ζοκεπή ηαοζηζηυ ιαγί
ιε δζαθείπμκηα πυκμ πμο ιμζάγεζ ιε δθεηηνμπθδλία. Αηυια αοηυιαηεξ παναζζεήζεζξ
(ιδ θοζζμθμβζηέξ αζζεήζεζξ πμο δεκ είκαζ δοζάνεζηεξ) ηαζ δοζαζζεδζίεξ (ιδ
θοζζμθμβζηέξ αζζεήζεζξ πμο είκαζ δοζάνεζηεξ) ειθακίγμκηαζ ηαζ πενζθαιαάκμοκ
ιονιδηζάζεζξ, ηκδζιυ. Όηακ θαιαάκεηαζ ημ ζζημνζηυ ημοξ αζεεκμφξ εα πνέπεζ κα
εηηζιάηαζ δ έκηαζδ, δ πμζυηδηα ηαζ δ δζάνηεζα ημο πυκμο ηαεχξ ηαζ δ ιδ
θοζζμθμβζηέξ αζζεήζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια ημ ζδιείμ πμο οπάνπεζ μ πυκμξ
(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
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Σα ζοιπηχιαηα ηςκ κεονμπαεδηζηχκ ζοκδνυιςκ είκαζ δζάθμνα. διακηζηυ νυθμ
παίγεζ κα νςηήζμοιε ημοξ αζεεκείξ πςξ αζχκμοκ ημκ πυκμ, μ ηάεε αζεεκείξ εα δχζεζ
δζάθμνεξ απακηήζεζξ μζ μπμίεξ εα λεπενκμφκ ηδκ ζοιααηζηή μνμθμβία, βεβμκυξ πμο
δδθχκεζ ηδκ δοζημθία πνμζδζμνζζιμφ ημο πυκμο(Kingdom et all., 1998).Ο πνυκζμξ
κεονμπαεδηζηυξ πυκμξ έπεζ ζδιακηζηή ανκδηζηή επίδναζδ ζηδκ πμζυηδηα γςήξ ημο
αζεεκμφξ, ηαεχξ μ πυκμξ είκαζ δοκαηυκ κα εθηφεηε απυ ζοκήεδ πενζααθθμκηζηά
ενεείζιαηα υπςξ απυ ηδκ επαθή απυ ηα νμφπα ιέπνζ ηδκ έηεεζδ ζε ροπνυ ή εενιυ
πενζαάθθμκ.

Δηηυξ υιςξ απυ ημ ενέεζζια πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηδ

ροπμθμβζηή επζαάνοκζδ, ηζξ δζαηαναπέξ ημο φπκμο, ηα πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ
ενβαζία, ηδ ζςζηή εεναπεία ηαζ ηδκ ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ(Ανβονά Δ ηαζ ζοκ, 2006)
Σέθμξ πνέπεζ κα πμφιε υηζ μ ζαηνμβεκήξ κεονμπαεδηζηυξ πυκμξ είκαζ ιζα αζηία
πνυκζμο πυκμο(Kehlet et all., 2006).
Θεπαπεία
Γζα κα αλζμθμβήζμοιε ηδκ έκηαζδ ημο πυκμο πνδζζιμπμζμφιε ηδκ ανζειδηζηή
ηθίιαηα, πμο εα ακαθενεχ θεπημιενχξ ζε παναηάης εκυηδηα, υπμο 0 ζδιαίκεζ
‘’ηαευθμο πυκμξ’’ ηαζ 11 μ ‘’ζζπονυηενμξ πυκμξ’’ (Μοβδάθδξ, 2008).
Φάνιαηα πνχηδξ βναιιήξ
Γηαιπαπεηίκδ : ιεζχκεζ ζδιακηζηά ημκ κεονμπαεδηζηυ πυκμ, αεθηζχκεζ ημκ φπκμ ηαζ
ηδκ πμζυηδηα γςήξ ημο αζεεκμφξ.
Οζ πανεκένβεζεξ ηδξ βηαιπαπεηίκδξ έπεζ ανηεηέξ πανεκένβεζεξ υπςξ οπκδθία, γάθδ,
δδιζμονβεί ήπζμ πενζθενζηυ μίδδια, βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα, ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ πνμαθήιαηα ζηδκ ζζμννμπία ηαζ ζηδ αάδζζδ (Μοβδάθδξ Ζθίαξ,
2008).Σέθμξ δζαηανάγεζ ηδ βκςζηζηή θεζημονβία ζηδκ ηνίηδ δθζηία. Παν’ υθα αοηά
υιςξ είκαζ ακεηηζηή, αζθαθείξ ηαζ δε αθθδθεπζδνά ιε άθθα θάνιαηα (Gimenez-Mila
M et all, 2014).
Σα μπζμεζδή ακαθβδηζηά ακήημοκ ζηδκ εεναπεία πνχηδξ βναιιήξ βζα ημκ
κεονμπαεδηζηυ πυκμ. Οζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ είκαζ δ δοζημζθζυηδηα δ καοηία ηαζ δ
ηαηαζημθή ( Μοβδάθδξ Ζθίαξ., 2008).
Σα ηνίηοηθα ακηζηαηαεθζπηζηά ακήημοκ ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία θανιάηςκ πμο είκαζ
απμηεθεζιαηζηά ζημ κεονμπαεδηζηυ πυκμ. Σμ ζδιακηζηυηενμ υιςξ πνυαθδια είκαζ μζ
ακεπζεφιδηεξ εκένβεζέξ ημοξ. Σα ηνίηοηθα ακηζηαηαεθζπηζηά πνέπεζ κα πμνδβμφκηαζ
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ιε ιεβάθδ πνμζμπή ζε αζεεκείξ ιε ζζημνζηυ ηανδζαββεζαηήξ κυζμο, βθαοηχιαημξ,
κεονμπάεεζαξ ηαζ επίζπεζδξ μφνςκ. Γζ αοηυ ημ θυβμ εα πνέπεζ κα βίκεηε
δθεηηνμηανδζμβνάθδια βζα κα εθέβλμοιε ηδκ ηανδζαηή θεζημονβία ημο αζεεκμφξ
πνζκ ανπίζεζ δ εεναπεία ιε ηα ηνίηοηθα ακηζηαηαεθζπηζηά, ηονίςξ ζε αζεεκείξ άκς
ηςκ 40 πνυκςκ (Μοβδάθδξ, 2008).
ε δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ πνμαθήιαηα ζηδκ ζζμννμπία ηαζ
δζαηαναπέξ ζηδ βκςζηζηή θεζημονβία. Οζ πζμ ήπζεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ είκαζ δ
ηαηαζημθή, μνεμζηαηζηή οπυηαζδ ηαζ δ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ. Γζα κα
απμθφβμοιε ηζξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηα ηνίηοηθα ακηζηαηαεθζπηζηά εα πνέπεζ κα
πμνδβμφκηαζ ζηδκ ανπή ζε ιζηνέξ δυζεζξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα αολάκεηαζ ζηαδζαηά δ
δυζδ ημοξ (Μοβδάθδξ, 2008).
Θεναπεία ιε κεονζημφξ απμηθεζζιμφξ ζημκ επίιμκμ πυκμ
Δπειααηζηέξ εεναπείεξ βζα ημκ επίιμκμ πυκμ:


Γζήεδζδ ζημ δένια ιε ημπζηυ ακαζζεδηζηυ.



Πνμζςνζκυξ ή ιυκζιμξ απμηθεζζιυξ κεφνςκ ή ηςκ νζγχκ ημοξ.

οιπαεδηζηυξ απμηθεζζιυξ, δ κεονυθοζδ δεκ ελεηάγεηαζ έηημξ απυ ηζξ αηναίεξ
ηαηαζηάζεζξ, θυβς ηςκ ααέααζςκ απμηεθεζιάηςκ ( Μοβδάθδξ Ζθίαξ, 2008).
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3.ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ
Ο πυκμξ είκαζ ιζα δοζάνεζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ειπεζνία πμο είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε
μνβακζηή ή θεζημονβζηή ζζηζηή αθάαδ. ε αζεεκείξ ιε ηανηζκζηυ πυκμ παίγεζ
ζδιακηζηυ νυθμ δ δζάηνζζδ ζε μλφ ηαζ πνυκζμ πυκμ βζαηί ηάεε είδμξ πενζθαιαάκεζ
δζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ. Ζ ειθάκζζδ ημο μλέμξ πυκμο ζε έκακ ηανηζκμπαεή
ζδιαίκεζ ζοκήεςξ ηδκ ηαπφηαηδ ελέθζλδ ηδξ κυζμο. Γζ αοηυ ημ θυβμ πνέπεζ κα βίκεζ
έκαξ ελμκοπζζηζηυξ έθεβπμξ μ μπμίμξ εα απμηεθέζεζ ηαζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ ζςζηή
εεναπεία(Ανβον ηαζ ζοκ, 2006).
Ο πυκμξ έπεζ δφμ ζοκζζηχζεξ ηδκ αζζεδιαηζηή ηαζ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή μ μπμίεξ
ηαεμνίγμοκ ηδκ ακηίδναζδ ηαζ ηδκ ζοιπενζθμνά ημο αζεεκή

αοηή ηδκ πνμκζηή

πενίμδμ πμο κμζεί. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ αζζεδηζηή ζοκζζηχζα ειθακίγεηαζ ζημκ μλφ
πυκμ εκχ δ ζοκαζζεδιαηζηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αβςκία ηαζ ηδκ ακδζοπία πμο κμζχεεζ
μ αζεεκήξ. ημ πνυκζμ πυκμ δ ζοκαζζεδιαηζηή ζοκζζηχζα απμηηά ιεβάθδ ζδιαζία,
πμο ζπεηίγεηε ιε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ υπςξ μζ ροπμθμβζημί, μζ ημζκςκζημί, μζ
μζημκμιζημί ηαζ άθθμζ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Αξιολόγηζη
Ζ θήρδ ζζημνζημφ δ επζιεθήξ ελέηαζδ ημο αζεεκμφξ ιε ηανηίκμ ιαγί ιε ιζα ζεζνά
ελεηάζεςκ απμηεθεί ηδκ απανπή ηάεε αλζμθυβδζδξ. Ζ ιαβκδηζηή ημιμβναθία, μζ
οπένδπμζ, μζ αηηζκμβναθίεξ ηαζ ηα ζπζκεδνμβνάθδια μζηχκ ιπμνμφκ κα
ηεηιδνζχζμοκ ηδκ φπανλδ ή υπζ ιεηάζηαζδξ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Ζ αλζμθυβδζδ ημο ηανηζκζημφ πυκμο θυβς ηδξ πνμκζυηδηαξ ημο εα πνέπεζ κα έπεζ
ζοκεπή παναηηήνα, βζαηί μζ ιεηααμθέξ ζηδ ιμνθμθμβία απαζημφκ δζαθμνεηζηή
ακηζιεηχπζζδ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Γζα κα αλζμθμβήζμοιε ζςζηά ημ ηανηζκζηυ πυκμ απαζηείηαζ θεπημιενήξ θήρδ
ζζημνζημφ ηαζ πθήνδξ ηθζκζηή ελέηαζδ υπςξ επίζδξ η βκχζδ ημο ημζκςκζημφ ηαζ
ροπμθμβζημφ ζζημνζημφ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Δνςηδιαημθυβζμ


Μζθήζηε ιμο βζα ημκ πυκμ ζαξ, πμο ημκ αζζεάκεζηε;



Σζ ημκ επζδεζκχκεζ ηαζ ηζ ημκ απαθφκεζ;



Ο πυκμξ ιε ηζ ιμζάγεζ;



Πυζμ δοκαηυξ είκαζ;



Ο πυκμξ είκαζ ζοκεπήξ ή θεφβεζ ηαζ επακένπεηαζ;
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Ζ αηνζαήξ εηηίιδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο πυκμο είκαζ ανηεηά δφζημθδ. Ο πυκμξ ηαζ δ
έκηαζδ ημο είκαζ έκα οπμηεζιεκζηυ ζοκαίζεδια πμο ιπμνεί κα επδνεάγεηαζ απυ
πμθθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ δ εθίρδ, δ αβςκία, μ θυαμξ, δ ατπκία ηθπ. (Ανβονά
ηαζ ζοκ, 2006).
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο πυκμο μζ ακαθμβζηέξ μπηζηέξ ηθίιαηεξ, μ
αζεεκείξ ιαξ δείπκεζ απυ ιυκμξ ημο ημ ζδιείμ ιεηαλφ 0 ηαζ 10 πμο εεςνεί υηζ
ακηζπνμζςπεφεζ ημκ πυκμ ημο(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006). Δπίζδξ πνέπεζ κα πνμζεέζς
πςξ βζα κα έπμοιε ηδκ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ ημο ηανηζκζημφ πυκμο μθείθμοιε κα
θάαμοιε οπυρδ ηα παναηάης:


Δπέηηαζδ ηδξ κυζμο



Ακεπανηήξ ακηζιεηχπζζδ ηδξ κυζμο



Δάκ οπάνπεζ πεζνμονβζηή, αηηζκμεεναπεοηζηή ή άθθμ είδμξ ακηζιεηχπζζδξ



Καηή ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ

Ζ αηνίαεζα ηδξ δζάβκςζδξ ζε αζεεκείξ ιε ηανηίκμ απμηεθεί ηδκ ζδιακηζηυηενδ
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο(Kingdom et all., 1998).
Η ζςσνόηηηα ηος πόνος
Ζ ζοπκυηδηα πμο ειθακίγεηαζ μ πυκμξ ζε αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ημο ανπζημφ ζηαδίμο
είκαζ 30-40% εκχ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ δ ζοπκυηδηα ημο πυκμο είκαζ 60-85% ακάθμβα
πμο ανίζηεηαζ δ ηαημήεεζα (Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
Πζμ ακαθοηζηά ηα κεμπθάζιαηα ζηα μζηά πνμηαθμφκ πυκμ ζημ 85% ηςκ
πενζπηχζεςκ, ζημ ζημιάπζ ζημ 80%, ζημ μονμπμζδηζηυ ζημ 75%, ζημ ιαζηυ ζημ
52%, ζημ πκεφιμκα ζημ 45% , ζημ παπφ έκηενμ ζημ 40% εκχ μζ θεοπαζιίεξ ηαζ ηα
θειθχιαηα πνμηαθμφκ πυκμ ζε ανηεηά ιζηνυ πμζμζηυ αζεεκχκ(Ανβονά ηαζ ζοκ,
2006). ε πμθθέξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ μ πυκμξ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ . Ζ έθθεζρδ
εζδζηχκ ιμκάδςκ ακηζιεηχπζζδξ ημο πυκμο ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ παναηδνείηε ζε
παβηυζιζμ επίπεδμ, ιε απμηέθεζια 3.500.000 ηανηζκμπαεείξ κα οπμθένμοκ απυ
πυκμ πμο δεκ ακηζιεηςπίγεηε ζςζηά(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006). Ο πυκμξ απμηεθεί έκα
ακαπυθεοηημ ημιιάηζ ημο ηανηίκμο ηαζ μθείθμοιε κα ημκ ακηζιεηςπίζμοιε ιε ζηυπμ
κα ελαζθαθίζμοιε ζημκ αζεεκή πμζμηζηή γςή ηαζ έκακ αλζμπνεπή εάκαημ(Ανβονά
ηαζ ζοκ, 2006).
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Η αιηιολόγηζή ηος καπκινικού πόνος
Ο ηανηζκζηυξ πυκμξ δεκ αζηζμθμβείηαζ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μ πυκμξ πνμένπεηαζ
απυ ημκ υβημ, ζε άθθεξ απυ ηδκ βεκίηεοζδ ηδξ κυζμο, εκχ ζε άθθεξ απυ ηδκ
εεναπεοηζηή αβςβή πμο αημθμοεεί μ αζεεκήξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα μ πυκμξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημκ υβημ πνμένπεηαζ απυ ηδκ πίεζδ ή
ηδκ δζήεδζδ πμο δέπμκηαζ μζ παναηείιεκμζ ζζημί(αζιμθυνα αββεία, κεφνα) πμο υθμ
αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ημπζηυ μίδδια, απυθναλδ ζπθάπκςκ ηηθ. Ο πυκμξ πμο
μθείθεηαζ ζηδ βεκίηεοζδ ηδξ κυζμο πνμένπεηαζ ζοκήεςξ απυ παεμθμβζηά ηαηάβιαηα.
Ο πυκμξ πμο πνμένπεηαζ ζηδ ακηζηανηζκζηή εεναπεία μθείθεηαζ ζε ημπζηέξ αθάαεξ
ζζηχκ θυβς ηδξ αηηζκμεεναπείαξ. Σέθμξ δ πδιεζμεεναπεία ζοκήεςξ πνμηαθεί
αθεκκμβμκίηζδεξ μζ μπμίεξ είκαζ ανηεηά επχδοκεξ. Γζα κα ημκίζμοιε ηδκ ζμαανυηδηα
ηαζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο πυκμο ηςκ ηανηζκμπαεχκ ζηδ δεηαεηία ημο ’60
οζμεεηήεδηε μ υνμξ ‘’ ηαεμθζηυξ πυκμξ’’. Τπάνπμοκ ηέζζενα παναηηδνζζηζηά
ζημζπεία ζε ηάεε άκενςπμ ηα ζςιαηζηά, ηα ζοκαζζεδιαηζηά, ηα ημζκςκζηά ηαζ ηα
πκεοιαηζηά ηαζ ημκίγεηαζ πςξ ακ δεκ ακηζιεηςπζζεμφκ αοηά ηα ηέζζενα ζημζπεία
λεπςνζζηά δε εα ελαθεζθεεί μ πυκμξ. Ακ ηαζ είκαζ ζπάκζμ μ πυκμξ κα ιδκ πνμένπεηαζ
απυ ζςιαηζημφξ πανάβμκηεξ , ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα
αολάκμοκ ηδκ έκηαζδ ημο πυκμο, μ ζςιαηζηυξ πυκμξ μδδβεί ημκ αζεεκή ζημ άβπμξ ή
ηδκ ηαηάεθζρδ ηα μπμία ηαεζζημφκ ημκ μνβακζζιυ ακίηακμ κα ακηέλεζ ηαζ κα
ακηζιεηςπίζεζ ημκ πυκμ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).

3.1Θεπαπεία
Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο ζημοξ ηανηζκμπαεείξ είκαζ ηυζμ πμθφπθμηδ υζμ ηαζ δ
αζηζμθμβία ημο. Όηακ μ ηανηίκμξ ανίζηεηαζ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε
πδιεζμεεναπεία, αηηζκμεεναπεία ηαζ πεζνμονβζηά(Grond et all., 1994).
Γζα κα ακηζιεηςπίζμοιε υιςξ πθήνςξ ημκ πυκμ πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ
ηα οπυθμζπα ζοιπηχιαηα πμο ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγεζ μ αζεεκήξ υπςξ δ ατπκία ,
ακμνελία ,δοζημζθζυηδηα , εθίδνςζδ , καοηία , δφζπκμζα , δοζθαβία κεονμροπζαηνζηά
ζοιπηχιαηα έιεημξ, ζοιπηχιαηα ημο μονμπμζδηζημφ, δοζπερία, πάνεζδ, δζάννμζα,
ηκδζιυξ, ηαζ δενιαημθμβζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Όθα αοηά επζδεζκχκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ
ημο αζεεκή, άνα δεκ επανηεί ιυκμ δ ακηζιεηχπζζδ απθχξ ημο πυκμο ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ηςκ αζεεκχκ ιε ηανηζκζηυ πυκμ ιζα πζμ ζθαζνζηή πνμζέββζζδ
βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ απαναίηδηδ(Meuse et all, 2001).
Δηηυξ υιςξ απυ ηα παναπάκς μ αζεεκήξ ηαζ δ μζημβέκεζά ημο εα πνέπεζ κα
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ειπζζηεοημφκ ημ ζαηνζηυ ηαζ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ βζα κα ιπμνέζμοκ κα ιζθμφκ βα
ηα πνμαθήιαηα πμο ημοξ απαζπμθμφκ έηζζ χζηε κα εκεαννφκμκηαζ βζα ηδκ
ηαηάζηαζδ ηαζ κα εκζζπφμκηαζ ιε εθπίδεξ βζα ιζα ηαθφηενδ πμζμηζηά γςή
απαθθαβιέκδ απυ ημ αίζεδια ημο πυκμο(Kingdom et all., 1998).
Φαπμακεςηική αγυγή
Πενζθενζηά ακαθβδηζηά
ε αοηή ηδκ μιάδα οπάνπμοκ ζηεοάζιαηα δζαθυνμο πδιζηήξ δμιήξ. Ζ
απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ υιςξ είκαζ πανυιμζεξ εεςνδηζηά ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ, ζηδκ
πνάλδ υιςξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ηάεε ζηεοάζιαημξ πμζηίθεζ ζε ηάεε αζεεκή.
Γζ αοηυ ημ θυβμ μ βζαηνυξ μθείθεζ κα βκςνίγεζ υθεξ ηζξ οπμμιάδεξ ακαθβδηζηχκ χζηε
κα εκαθθάζζεζ ημ θάνιαημ ακάθμβα ιε ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Γζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο ήπζμο πυκμο πνμηείκεηε δ πμνήβδζδ παναηεηαιυθδξ, εκαθθαηηζηά
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιδ ζηενμεζδή ακηζθθεβιμκχδδ. Ζ επζθμβή ημο θανιάημο
εα πνέπεζ κα βίκεζ ακάθμβα ιε ηζξ πανεκένβεζεξ ημο ηδκ κεθνζηή ηαζ ηδκ δπαηζηή
θεζημονβία ημο αζεεκμφξ(Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006)
Οπζμεζδή
Σα απζμεζδή πανάβμκηαζ απυ ημ θοηυ υπζμ. ε αοηά ηα θάνιαηα ζοβηαηαθέβμκηαζ δ
ιμνθίκδ, δ ηςδείκδ ηαζ δ θαζκηακφθδ. Μπμνμφκ κα πμνδβδεμφκ ςξ εεναπεία ημο
ιέηνζμο πνμξ ζμαανμφ πυκμο. Σα κανηςηζηά ακαθβδηζηά πνμηαθμφκ ακαθβδζία
ζοκδευιεκα ζημοξ οπμδμπείξ ης απζμεζδχκ εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ
ζοζηήιαημξ. Σα απζμεζδή πανά ηζξ επζθοθάλεζξ ηαζ ημοξ ιφεμοξ ςξ πνμξ ηδκ
πμνήβδζή ημοξ είκαζ ηα ζδιακηζηυηενα ακαθβδηζηά βζα ημκ ηανηζκζηυ πυκμ πνέπεζ κα
πμφιε υηζ πμθθμί επαββεθιαηίεξ οβείαξ θμαμφκηαζ υηζ δ πμνήβδζδ αοηχκ ηςκ
κανηςηζηχκ ακαθβδηζηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημκ εεζζιυ ημο αζεεκή βζ αοηυ ημ
θυβμ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια(Deyo et
all.,2015).Ακ υιςξ μ αζεεκήξ παίνκεζ ηα θάνιαηα αοηά ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ζοκηαβμβνάθδζδξ μ ηίκδοκμξ εεζζιμφ είκαζ ιζηνυξ έςξ ηαζ ακφπανηημξ(Ανβονά ηαζ
ζοκ, 2006). Ζ ζζπονή ημοξ ακαθβδηζηή ζηακυηδηα είκαζ βκςζηή απυ ημοξ ανπαίμοξ
πνυκμοξ. Ζ ιμνθίκδ πμο πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημκ Μμνθέα ημκ εευ ηςκ μκείνςκ
ήηακ ημ πνχημ ζζπονυ απζμεζδέξ πμο πμνδβήεδηε βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο
(Lemon et all., 2004).
Μμνθίκδ
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Ζ ιμνθίκδ πνμηαθεί ακαζημθή ημο πυκμο πςνίξ κα επδνεάγεηαζ δ ζοκείδδζδ ημο
αζεεκμφξ, επίζδξ πνμηαθεί εοθμνία ηαζ ηαηαζημθή ηδξ ακαπκμήξ ιεζχκμκηαξ ηδκ
εοαζζεδζία ηςκ κεονχκςκ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ

ζημ δζμλείδζμ ημο

άκεναηα. Ζ ιμνθίκδ απμηεθεί ημ ζηεφαζια πμο ζοβηνίκεηε ηάεε μοζία πμο εα
παναηηδνζζεεί ακαθβδηζηυ. Δίκαζ ημ ζηεφαζια πμο πνδζζιμπμζείηε ηαζ βζα ημκ μλφ
αθθά ηαζ βζα ημκ πνυκζμ πυκμ. Ζ ιμνθίκδ εα πνέπεζ κα ιδ πμνδβείηε ζε αζεεκείξ ιε
κεθνζηή ακεπάνηεζα βζαηί μ ιεηααμθίηδξ (ιμνθίκδξ 6 βθμοημνμκζδάζδ) είκαζ εκενβυξ
ηαζ απμαάθθεηαζ απυ ημοξ κεθνμφξ, ιπμνεί κα πμνδβδεεί απυ ημ ζηυια ηαεχξ επίζδξ
ηαζ απυ ηζξ άθθεξ μδμφξ( Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Σνυπμζ πμνήβδζδξ ιμνθίκδξ:
Απυ ημ ζηυια: Ζ ιμνθίκδ υηακ πμνδβείηε απυ ημ ζηυια απμννμθάηε ηαθφηενα ηαζ
ηαηακέιεηαζ βνδβμνυηενα ζε υθμκ ημκ μνβακζζιυ. Μπμνεί κα πμνδβδεεί ςξ δζάθοια
ακά 4ςνμ ή ιε ιμνθή δζζηίςκ ακ 12ςνμ. Πάκηα υιςξ πνέπεζ δ πμζυηδηα ηδξ
ιμνθίκδξ κα είκαζ αηνζαχξ αοηή πμο πνεζάγεηαζ βζα κα ακηζιεηςπζζηεί μ πυκμξ.
(Kingdom et all., 1998).
Δκδμιοσηά: Ζ ιμνθίκδ πνέπεζ κα πμνδβείηε

εκδμιοσηά

ιυκμ ζε ελαζνεηζηέξ

πενζπηχζεζξ ηαζ βζα θίβμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ αοηυ βζαηί δ ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ
ημο θανιάημο ζημ αίια επζηοβπάκεηαζ ηαπφηαηα εκχ ηα επίπεδά ημο δεκ
εθέβπμκηαζ(Kingdom et all., 1998).
Τπμδυνζα: Ζ πμνήβδζδ ιμνθίκδξ οπμδυνζμξ βίκεηαζ υηακ μ αζεεκείξ δεκ ιπμνεί κα
θάαεζ ημ θάνιαημ απυ ημ ζηυια. Αοηυξ μ ηνυπμξ βίκεηαζ ιέζς ιζαξ ιζηνήξ θμνδηήξ
ακηθίαξ ιε ζοκεπή οπμδυνζα έβποζδ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ πμνήβδζδξ εθαηηχκμκηαζ μζ
πανεκένβεζεξ ηδξ ιμνθίκδξ υπςξ βζα πανάδεζβια καοηία ηαζ ειεηυξ. Δπίζδξ ιε αοηυ
ημκ ηνυπμ επζηοβπάκμκηαζ ζηαεενυηενα επίπεδα ημο θανιάημο ζημ αίια. Μέζς ηδξ
ζςζηήξ ακαθβδζίαξ επζηοβπάκεηαζ ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ βζα ημκ αζεεκή πμο
πμκά(Kingdom et all., 1998).
Δκδμθθέαζα: Ζ ζοκεπή εκδμθθέαζα έβποζδ ηδξ ιμνθίκδξ δζαηδνεί ζηαεενά ηα επίπεδα
ακαθβδζίαξ. Αοηυξ υιςξ μ ηνυπμξ απαζηεί εκδμθθέαζμ ηαεεηδνζαζιυ ηαζ μζ
ακεπζεφιδηεξ

εκένβεζεξ

είκαζ

πζμ

ζοπκέξ.

Δπίζδξ

απαζηεί

κμζμημιεζαηή

παναημθμφεδζδ ηαζ δεκ εκδείηκοηαζ βζα αζεεκείξ ζημ ζπίηζ(Kingdom et all., 1998).
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Ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ηδξ ιμνθίκδξ


Τπκδθία



Ναοηία



Γοζημζθζυηδηα



Φυαμξ εεζζιμφ

(Kingdom et all., 1998).
Φςσολογική ςποζηήπιξη και άλλα θάπμακα πος βοηθούν ζηον πόνο.
Ζ εεναπεία ημο ηανηζκζημφ πυκμο απμηεθεί έκα ανηεηά ζφκεεημ πνυαθδια. Ζ
εεναπεία βζα κα ακηζιεηςπζζηεί μ πυκμξ πμο κμζχεεζ μ αζεεκείξ απαζηεί ανηεημφξ
επζαανοκηζημφξ πανάβμκηεξ ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζδξ. Γζ αοηυ ημ θυβμ εα πνέπεζ κα
ακηζιεηςπζζημφκ αοημί μζ πανάβμκηεξ έηζζ χζηε μ αζεεκήξ κα απμαάθεζ ημ άβπμξ πμο
κμζχεεζ ηαζ κα απμθεοπεεί δ ηαηάεθζρδ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μ αζεεκήξ εα ιπμνέζεζ
κα ελμζηεζςεεί ιε ηδκ αζεέκεζα ημο ηαζ κα ηαηακμήζεζ ημ πνυαθδιά ημο. ε υθμ αοηυ
υιςξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημο ημ μπμίμ πνέπεζ κα
ημκ αμδεήζεζ κα ελμζηεζςεεί ιε ηδκ κέα πναβιαηζηυηδηα(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Σέθμξ ηάπμζα επζπθέμκ αμδεδηζηά θάνιαηα βζα ηδκ εεναπεία ημο πυκμο
ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα ακηζηαηαεθζπηζηά, ηα αβπμθοηζηά, ηα ιομπαθανςηζηά, ηα
ακηζειεηζηά, ηα οπαηζηά ηαζ ηα ακηζεπζθδπηζηά(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
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4.ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ
Λίβμζ είκαζ μζ άκενςπμζ πμο δεκ εα πενάζμοκ ηδ γςή ημοξ πςνίξ κα πεζνμονβδεμφκ
ηαζ δεκ εα κμζχζμοκ ημκ ιεηεβπεζνδηζηυ πυκμ. Αοημί υιςξ πμο εα πεζνμονβδεμφκ εα
έπεζ μ ηαεέκαξ ημοξ δζαθμνεηζηυ ααειυ ειπεζνίαξ ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο ηαζ ζε
πμθθέξ πενζπηχζεζξ αοηυξ μ πυκμξ ιπμνεί κα είκαζ μ πεζνυηενμξ ηδξ γςήξ ημοξ. Ζ
ιεβαθφηενδ έκηαζδ ημο ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο δζανηεί ηζξ πνχηεξ 24 ιε 72 χνεξ
(Kingdom et all., 1998).Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ η εκδέπεηαζ κα επζδεζκχζμοκ
ημκ ιεηεβπεζνδηζηυ πυκμ είκαζ ημ είδμξ ημο πεζνμονβείμο, δ έηηαζδ ημο ζζηζημφ
ηναφιαημξ, ημ είδμξ ηδξ ακαζζεδζίαξ, δ ιεηεβπεζνδηζηή ακαθβδζία, δ δθζηία ημο
αζεεκμφξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο (Bjornhold et all., 2015).Ο
ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ εεςνείηε αθαπηζηυξ βζα ημκ μνβακζζιυ. Δπδνεάγεζ ημ
ηανδζαββεζαηυ, ημ ακαπκεοζηζηυ ηαζ έπεζ ανκδηζηή επίδναζδ ζηδκ ηζκδηζηυηδηα ημο
πεπηζημφ ηαζ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. Παν’ υθα αοηά υιςξ εάκ μ αζεεκείξ
ιεηά ημ πεζνμονβείμ ηζκδημπμζδεεί άιεζα ηαζ ηναθεί ηυηε οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ
ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζεεί μ πυκμξ ηαζ κα εθαηηςεεί μ πνυκμξ κμζδθείαξ αηυια ηαζ
ιεηά απυ αανζέξ επειαάζεζξ (Kingdom et all., 1998).
4.1Οξύρ μεηεγσειπηηικόρ πόνορ
Ο ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ παναηηδνίγεηε ςξ μλφξ αθβαζζεδηζηυξ πυκμξ πμο
πνμένπεηαζ απυ ηδκ ημιή ηαζ είκαζ αζζεδηυξ ημ θζβυηενμ ηέζζενζξ εαδμιάδεξ.
Γζάθμνμζ πανάβμκηεξ υιςξ πενζπθέημοκ ηδκ ιεηεβπεζνδηζηή πμνεία ημο πυκμο ηαζ
ζοιαάθμοκ ζηδκ δζαιυνθςζή ημο, υπςξ δ θακεαζιέκδ εέζδ ημο ζχιαημξ ηαζ δ
αηζκδημπμίδζδ μδδβμφκ ζε ιομζηεθεηζηυ πυκμ (Kingdom et all., 1998).Δπίζδξ δ
ειθάκζζδ κεονμπαεδηζημφ πυκμο ιπμνεί κα έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ πίεζδ πενζθενζηχκ
κεφνςκ ή απυ κεονζηή εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ μ κα μδδβδεεί μ αζεεκήξ ζε ιζα επίιμκδ
ηαηάζηαζδ πυκμο (Kehlet et all., 2006).
4.2Υπόνιορ μεηεγσειπηηικόρ πόνορ
Ο πνυκζμξ ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ είκαζ μ πυκμξ πμο ζοκεπίζεζ κα επζιέκεζ βζα
πενζζζυηενμξ απυ 2 ιε 6 ιήκεξ ιεηά ηδκ επέιααζδ, ηαζ εεςνείηε ηαηά ζοκεήηδ
πυκμξ( Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Ο πνυκζμξ ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ ιπμνεί κα ειθακζζηεί ιεηά απυ δζάθμνεξ
επειαάζεζξ υπςξ είκαζ δ ιαζηεηημιή δ απμηαηάζηαζδ ηήθδξ, δ εςναημημιή ηαζ μζ
21

μνεμπαζδζηέξ επειαάζεζξ. Σμ ζδιακηζηυ ενχηδια πμο παναιέκεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα
ακαπάκηδημ είκαζ εάκ ακηζιεηςπζζηεί ζςζηά μ μλφξ ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ εα
ιπμνέζμοιε κα ιεζχζμοιε ηδκ ειθάκζζδ ημο πνυκζμο πυκμο. Σμ ιυκμ πμο ιπμνμφιε
κα πμφιε ιε ζζβμονζά είκαζ υηζ μ πνυκζμξ ηαζ μ μλφξ ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ ιπμνμφκ
κα είκαζ λεπςνζζηά επαηυθμοεα ηδξ ζζηζηήξ αθάαδξ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Τπάνπμοκ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ
ημο πνυκζμο ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμ, ηάπμζμζ απυ αοημί είκαζ δ έκηαζδ ημο μλέμξ
ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο, δ δθζηία ημο αζεεκμφξ, μ πυκμξ πμο οπάνπεζ πνζκ ηδκ
εβπείνδζδ , δ αηηζκμεεναπεία, ημ επακαθαιαακυιεκμ πεζνμονβείμ, δ ροπμθμβία ημο
αζεεκμφξ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Ένηαζη ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Ζ εηηίιδζδ ημο πυκμο πνζκ ημ πεζνμονβείμ πενζθαιαάκεζ ημοξ

πανάβμκηεξ πμο

πνμακαθένεδηακ ηαεχξ επίζδξ ηδκ δθζηία, ημ θφθμ, ημ αάνμξ( ηονίςξ δ
παποζανηία), ηδκ θανιαηεοηζηή αβςβή πμο θάιαακε μ αζεεκήξ ιέπνζ ζήιενα ηαζ
θοζζηά ημ ζζημνζηυ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Γζα κα εηηζιήζμοιε υιςξ ημκ ιεηεβπεζνδηζηυ πυκμ πνδζζιμπμζμφιε ανζειδηζηέξ,
θεηηζηέξ ηαζ μπηζηέξ ηθίιαηεξ εηηίιδζδξ ηδξ έκηαζδξ ημο πυκμο μζ μπμίεξ είκαζ
ηαηακμδηέξ. Δπίζδξ θαιαάκμοιε οπυρδ ιαξ ηδκ πμζυηδηα, δ ακηακάηθαζδ ηαζ ηδ
δζάνηεζα ημο πυκμο ηαεχξ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ημκ ακαημοθίγμοκ ή ημκ
επζδεζκχκμοκ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
4.3Θεπαπεία ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Ζ απμηεθεζιαηζηή ακαθβδζία έπεζ ςξ ααζζηή πνμτπυεεζδ

ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ

ακαθβδηζηχκ παναβυκηςκ, αοηή δ ιέεμδμξ έπεζ ςξ ζηυπμ κα επζηεοπεεί ζςζηά δ
ακαθβδηζηή δνάζδ ηαζ κα ιεζςεμφκ μζ ακεπζεφιδηεξ πανεκένβεζεξ πμο εα έπεζ ςξ
απμηέθεζια ηδκ ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ δυζεςκ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).Γζ αοηυ ημ
θυβμ ηα θάνιαηα εα πνέπεζ:


Να εθαπζζημπμζμφκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ θθεβιμκήξ



Να απμηθείμοκ ηδκ δζαδζηαζία ιεηάδμζδξ ημο επχδοκμο ενεείζιαημξ( ημπζηά

ακαζζεδηζηά)


Να

πανειααίκμοκ

ζηδ

δζαδζηαζία

εοαζζεδημπμίδζδξ

ημο

κεονζημφ

ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ ημο πυκμο.
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Ζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο πενζθαιαάκεζ ζοκεπή ακαθβδζία, ιε αοηυ
ημκ ηνυπμ ειπμδίγεηαζ δ εβηαηάζηαζδ εοαζζεδημπμίδζδξ.
Ζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ λεηζκά πνμεβπεζνδηζηά έπεζηα δζεβπεζνδηζηά ηαζ
ηέθμξ ιεηεβπεζνδηζηά

ηαζ έπεζ ςξ ζςζηή πνμτπυεεζδ ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ

ακαθβδηζηχκ. ημπυξ είκαζ κα ιπμνέζμοιε κα ακαημοθίζμοιε ημκ πυκμ πςνίξ
ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ.
Γζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ημκ πυκμ οπάνπμοκ ηέζζενα είδδ ακαθβδηζηχκ θανιάηςκ,


Σα μπζμεζδή



Σα ιδ μπζμεζδή



Σα ημπζηά ακαζζεδηζηά



Καζ ηα θάνιαηα πμο ‘’ζοκμδεφμοκ’’ ηα ακαθβδηζηά

Σα θάνιαηα αοηά ιπμνμφκ κα ζοκδοάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.
Δπίζδξ ζηζξ ιδ θανιαηεοηζηέξ ηεπκζηέξ ακαημφθζζδξ ημο ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο
πενζθαιαάκμκηαζ δ θοζζημεεναπεία ηαζ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ ημο αμδεμφκ ημκ αζεεκή
κα παθανχζεζ υπςξ είκαζ δ ιμοζζηή, μζ ααεζέξ ακαπκμέξ αηυια ηα δ φπκςζδ.
διακηζηυηενμ υιςξ πανάβμκηα παίγεζ δ ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ ημο αζεεκμφξ απυ
ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).Μεβάθμ νυθμ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο παίγεζ ημ θφθθμ, δ δθζηία, ημ άβμξ ηαζ δ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ άθθςκ θανιάηςκ(Ren et all., 2015).
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5.ΠΟΝΟ ΜΔΛΟΤ ΦΑΝΣΑΜΑ
Σμ 1872 Silas Weir Mitchell ζε έκα άνενμ ημο ιε ηίηθμ ‘’Μέθμξ Φάκηαζια’’ ακέθενε
ηα ζοιπηχιαηα πμο δζέηνζκε ζημοξ αηνςηδνζαζιέκμοξ ζηναηζχηεξ ημο Αιενζηάκζημο
ειθοθίμο πμθέιμο(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Ο πυκμξ ιέθμοξ θάκηαζια είκαζ δ ακηίθδρδ ιζαξ επχδοκδξ αίζεδζδξ ζε πενζμπή
υπμο έπεζ αθαζνεεεί ηιήια ημο ζχιαημξ, ζηδκ πενζμπή πμο έπεζ δζαημπεί δ ιεηάδμζδ
ηεκηνμιυθςκ κεονζηχκ ενεεζζιάηςκ. Ο πυκμξ ημο ιέθμοξ θάκηαζια ακήηεζ ζηα
ζφκδνμια ημο κεονμπαεδηζημφ πυκμο ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηαζηνμθή πενζθενζηχκ
ηαζ ηεκηνζηχκ κεονχκςκ. Ο πυκμξ ιέθμοξ θάκηαζια δεκ ακαθένεηαζ ιυκμ ζε
αηνςηδνζαζιέκα άηνα αθθά ηαζ ζε άθθα υνβακα ημο μνβακζζιμφ υπςξ βζα
πανάδεζβια ιεηά απυ ιαζηεηημιή ηαζ ελαβςβή δμκηζμφ. Ζ ζοπκυηδηα ημο πυκμο
ιέθμοξ θάκηαζια δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δθζηία, ημ θφθμ, ημ πνμδβμφιεκμ ζζημνζηυ
ηδξ οβείαξ ημο αζεεκμφξ, ή ημ αίηζμ ημο αηνςηδνζαζιμφ. πάκζα αθέπμοιε υιςξ κα
ειθακίγεηαζ μ πυκμξ ιέθμοξ θάκηαζια ζε παζδζά ηάης ημκ 6 πνυκςκ(Ανβονά ηαζ
ζοκ., 2006).

5.1Κολόβυμα
Πυκμξ ημο ημθμαχιαημξ είκαζ μ πυκμξ πμο αζζεάκεηαζ μ αζεεκή ζηδκ πενζμπή ημο
αηνςηδνζαζιμφ, ζηδκ πενζμπή ημθμαχιαημξ. Ο πυκμξ πμο κμζχεεζ μ αζεεκείξ ιεηά
ημκ αηνςηδνζαζιυ είκαζ θοζζμθμβζηυξ ηαζ οπμπςνεί ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, εάκ
δεκ οπμπςνήζεζ ηυηε οπάνπεζ πνυαθδια ζημ ημθυαςια(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Οζ αζηίεξ ιπμνεί καζ είκαζ μζ ελήξ:


Παεμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο δένιαημξ



Μυθοκζδ ημο ηναφιαημξ



Τπμθείιιαηα μζηχκ



Γζαηαναπέξ αζιάηςζδξ

Ο πυκμξ ημο ημθμαχιαημξ παναηηδνίγεηαζ ςξ κεονμπαεδηζηυξ. Ο πυκμξ ιμζάγεζ ιε
δθεηηνζηυ νεφια. Ο πυκμξ ιπμνεί κα επζδεζκςεεί απυ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ, απυ
ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ή ηαζ απυ ηυπςζδ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
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5.2Κλινική εικόνα
Ο πυκμξ ιέθμοξ θάκηαζια βίκεηαζ αζζεδηυξ ηδκ πνχηδ εαδμιάδα ιεηά ημκ
αηνςηδνζαζιυ. Μπμνεί αέααζα κα ειθακζζηεί ιεηά απυ ιήκεξ ή ηαζ πνυκζα.
Ζ έκηαζδ ημο πυκμο είκαζ δζαθμνεηζηή ζε ηάεε αζεεκή, ζε άθθμοξ είκαζ απθά ιζα
εκυπθδζδ ηαζ ζε άθθμοξ είκαζ ακοπυθμνμξ, ζημοξ ηεθεοηαίμοξ ζοκήεςξ ζοκμδεφεηαζ
ιε παναζζεήζεζξ(Durmus et all., 2014).
Ο πυκμξ ημο ιέθμοξ θάκηαζια παναηηδνίγεηαζ απυ πενζμδζηυηδηα ηαζ ιυκμ έκα
ιζηνυ πμζμζηυ αζεεκχκ ακαθένεζ υηζ είκαζ ζοκεπήξ. Ζ δζάνηεζά ημο είκαζ
απνυαθεπηδ, ιπμνεί κα δζανηεί δεοηενυθεπηα, θεπηά , χνεξ, ιένεξ ή ηαζ πενζζζυηενμ.
ε ιενζημφξ αζεεκείξ μ πυκμξ είκαζ πανμδζηυξ ηαζ οπμπςνεί ιε ημ πέναζια ημο
πνυκμο. ε πμθθμφξ υιςξ αζεεκείξ μ πυκμξ ιέθθμοξ θάκηαζια δζανηεί ηαζ επζιέκεζ
βζα ιζα δεηαεηία ηαζ πενζζζυηενμ. Ο πυκμξ πενζβνάθεηαζ ςξ ηαοζηζηυξ ζακ ηυρζιμ
απυ ιαπαίνζ , ζακ ηνφπδια αεθυκαξ(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).

5.3Θεπαπεία
ε αζεεκείξ ιε πυκμ ιέθμοξ θάκηαζια πνέπεζ κα δμεεί εεναπεία ζοκμδχκ κυζςκ
υπςξ δ ηαηάεθζρδ ή μ πυκμξ ημθμαχιαημξ. Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί πνυζεεημ
ιέθμξ ακ ηαζ δεκ εα αεθηζςεεί μ πυκμξ παν υθα αοηά πνέπεζ κα εθανιμζηεί. Ζ
ροπμθμβζηή πνμζέββζζδ είκαζ άθθμξ έκαξ πανάβμκηαξ πμο αλίγεζ κα δμεεί έιθαζδ. Ζ
ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ είηε απυ ηδκ μζημβέκεζα είηε απυ ηάπμζμκ εζδζηυ είκαζ πμθφ
ζδιακηζηή(Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
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6.Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ
Ζ θνμκηίδα ημο αζεεκή πμο πμκά απμηεθεί βζα έκακ κμζδθεοηή ηδκ ιεβαθφηενδ
πνυηθδζδ απυ ηδκ θνμκηίδα μπμζμδήπμηε άθθμο ηναφιαημξ. Ακελάνηδηα απυ ημ
είδμξ ημο πυκμο μ κμζδθεοηήξ πνέπεζ κα αμδεήζεζ ημκ αζεεκή κα απαθθαβεί απυ ημ
ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πυκμο ημο(Lemon & Burke, 2004 ).
Ο κμζδθεοηήξ ζπεδζάγεζ, πνμηείκεζ ηαζ εθανιυγεζ ηζξ κμζδθεοηζηέξ ημο πανειαάζεζξ
ζφιθςκα ιε ηδκ αλζμθυβδζδ πμο έπεζ ηάκεζ, ιε αοηή ηδκ ιέεμδμ αμδεά ημκ αζεεκή
κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ πυκμ. Γζα πανάδεζβια μ κμζδθεοηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα
πνμαθδιαηζζηεί ηαζ κα θάαεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ημζκςκζηυ ηαζ ημ πμθζηζζηζηυ
επίπεδμ ημο αζεεκή, βκςνίγμκηαξ υηζ μ πυκμξ αζχκεηαζ ηαζ πνμηαθεί πμζηίθεξ
ακηζδνάζεζξ ηαζ δζαηαναπέξ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο(Παπαβεςνβίμο ηαζ ζοκ., 2013).
Αηυια μ κμζδθεοηήξ μθείθεζ κα έπεζ παναηδνδηζηυηδηα, ηνζηζηυ πκεφια ηαζ
εκηζιυηδηα ηαζ πνέπεζ κα ένεεζ ημκηά ιε ημκ αζεεκή ημο βζα κα ιπμνέζεζ κα
ειααεφκεζ ιαγί ιε αοηυκ ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ πυκμ (Lemon & Burke, 2004 ).
Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ζοθθέλεζ πθδνμθμνίεξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ζοββεκζηυ
πενζαάθθμκ ημο αζεεκή ηαζ κα εθανιυζεζ ηζξ κμζδθεοηζηέξ πανειαάζεζξ ακάθμβα ιε
ηζξ αλίεξ, ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηα πζζηεφς ημο αζεεκή. Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ πμο
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο υπςξ:
 Απυζπαζδ πνμζμπήξ
 Υνήζδ ιέζςκ πμο ηαηαπναΰκμοκ μκ πυκμ
 Βμήεεζα ζηδ θήρδ ηςκ θανιάηςκ
 Φοπμθμβζηή οπμζηήνζλδ(Παπαβεςνβίμο ηαζ ζοκ., 2013).
Ο κμζδθεοηήξ μθείθεζ κα είκαζ δζαεέζζιμξ καζ κα πανέπεζ μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία
ημο γδηδεεί απυ ημκ αζεεκή ηαζ ημ ζοββεκζηυ ημο πενζαάθθμκ ιέζα απυ αοηυ ημκ
ηνυπμ εα δδιζμονβήζεζ ιε ημκ αζεεκή ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο ιζα ζπέζδ
ειπζζημζφκδξ

ηαζ

ζεααζιμφ

πμο

εα

δνάζεζ

εεναπεοηζηά

βζα

ημκ

άννςζημ(Παπαβεςνβίμο ηαζ ζοκ., 2013).
Σέθμξ ανηεηά ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ ζςζηή επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ
μιάδαξ ζε ιία ηθζκζηή. Γζα κα δζαηδνδεεί έκα ζςζηυ ηθήια ειπζζημζφκδξ ηαζ
ζοκενβαζίαξ εα πνέπεζ μ κμζδθεοηήξ κα εκδιενχκεηαζ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο
αζεεκμφξ, κα ακαεεςνεί ημ πθάκμ θνμκηίδαξ ηαζ κα επζθέβεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ
κμζδθεοηζηέξ πανειαάζεζξ ηαζ κα ηναηά εκήιενα ηαζ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μιάδαξ
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υηακ αοηυ απαζηείηαζ(Παπαβεςνβίμο ηαζ ζοκ., 2013).

6.1Νοζηλεςηική Γιάγνυζη
Ζ δζάβκςζδ ηδξ θφζεςξ ημο πυκμο αμδεά ζηδκ επζθμβή ηςκ πζμ ηαηάθθδθςκ
κμζδθεοηζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακαημφθζζή ημο (Lemon & Burke, 2004 ). Ο
πυκμξ είκαζ ιζα οπμηεζιεκζηή ειπεζνία βζ αοηυ ημ θυβμ εα πνέπεζ κα πενζβνάθεηαζ
απυ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή βζα κα ιπμνέζμοιε κα έπμοιε ημ

ηαθφηενμ δοκαηυ

απμηέθεζια ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ κμζδθεοηζηή θνμκηίδαξ. Κάεε άημιμ έπεζ ηάπμζεξ
ζοβηεηνζιέκεξ ειπεζνίεξ ηαζ εηθνάγεζ ημκ πυκμ ημο ιε λεπςνζζηυ ηνυπμ(Βζαζθάηδ
ηαζ ζοκ., 2015). Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ ακηζδνάζεζξ ζημ πυκμ είκαζ οπμηεζιεκζηέξ ηαζ
επδνεάγμκηαζ απυ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ, ημ θφθμ, ηδκ δθζηία ηαζ ημοξ ροπζημφξ
πανάβμκηεξ(Lemon & Burke, 2004). Γζα κα αλζμθμβήζμοιε ημκ πυκμ πνέπεζ κα
θάαμοιε οπυρδ ημ ζδιείμ πμο πμκά, ηα παναηηδνζζηζηά, ηδκ έκανλδ, ηδκ δζάνηεζα,
ηδ ζοπκυηδηα, ηδ πμζυηδηα, ηδκ έκηαζδ ηαζ ημοξ επζαανοκηζημφξ πανάβμκηεξ
(Βζαζθάηδ ηαζ ζοκ., 2015).

6.2Αξιολόγηζη ηος πόνος
Ζ εηηίιδζδ εα πνέπεζ κα είκαζ δζελμδζηή χζηε δ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο κα είκαζ
επανηήξ ηα απμηεθεζιαηζηή. Πνέπεζ κα παίνκμοιε οπυρδ ηζξ ζςιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ
ημο αζεεκή, ηδκ ακηίθδρδ ημο πυκμο. Δπίδναζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαζ ηζξ
ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζεί μ ίδζμξ μ αζεεκήξ βζα κα ακαημοθζζηεί απυ αοηυκ. (Lemon,
& Burke, 2004). Οζ πθδνμθμνίεξ αμδεμφκ ημκ κμζδθεοηή ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδ
εθανιμβή ημο ζςζημφ ζπεδίμο θνμκηίδαξ. Ζ ιέεμδμξ αλζμθυβδζδξ ημο πυκμο πμο
ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημκ κμζδθεοηή ζημ ένβμ ημο είκαζ δ ιέηνδζδ ημο
πυκμο(Βζαζθάηδ ηαζ ζοκ., 2015). Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο,
εα πνέπεζ κα ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί πμζμηζηά, δδθαδή κα ιπμνεί ιε ηάπμζμ ηνυπμ κα
ιεηνδεεί. Γζ αοηυ ημ θυβμ έπμοιε ηδκ ηθίιαηα ημο πυκμο πμφ λεηζκά απυ ημ 0 έςξ ημ
10( 0 = ηαευθμο πυκμξ ηαζ 10 = μ πεζνυηενμξ πυκμξ) (Lemon & Burke, 2004).
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Αοηή δ ηθίιαηα απεζημκίγεζ έλζ ζηίηζα πνμζχπςκ πμο ακάθμβα ιε ημκ πυκμ πμο
κμζχεεζ μ αζεεκήξ πμθθαπθαζζάγεηαζ δ αλία πμο έπεζ επζθεβεί επί δφμ(Lemon &
Burke, 2004). Ζ εηηίιδζδ ημο πυκμο εηηυξ απυ ηδκ ηθίιαηα βίκεηαζ ιε εζδζηά
ενςηδιαημθυβζα ηαζ είκαζ πνμκμαυνα ηαζ απαζηεί ηαθή ζοκενβαζία ημο αζεεκή ιε ημ
κμζδθεοηή (Lee et all., 2015).Δπίζδξ ημ διενμθυβζμ ημο πυκμο εκυξ αζεεκή είκαζ
αλζυθμβμ ηαζ πνήζζιμ ιέζμ βζα κα ηαηακμήζμοιε υζμ ηαθφηενα βίκεηαζ ηδκ
ηαηάζηαζδ ημο αζεεκμφξ (Lemon & Burke, 2004).
Δπίζδξ οπάνπμοκ μζ πνςιαηζηέξ ηθίιαηεξ δδθαδή ηθίιαηα αλζμθυβδζδξ ημο πυκμο
ιε πνχιαηα, μζ μπμίεξ δίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ αζεεκή πμο πμκά κα επζθέλεζ
ηάπμζμ πνχια πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ακηίζημζπδ αίζεδζδ ημο πυκμο. οκήεςξ ζε
αοηή ηδκ δζαδζηαζία πνδζζιμπμζμφκηαζ πνςιαηζζηέξ ηάνηεξ, ιμθφαζα ή ιανηαδυνμζ.
οκήεςξ αοηή δ αλζμθυβδζδ πνδζζιμπμζείηαζ ζε παζδζά(Βζαζθάηδ ηαζ ζοκ., 2015).
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6.3Νοζηλεςηική παπέμβαζη
Ζ εηηίιδζδ ημο πυκμο βίκεηαζ ςξ ελήξ:


Ο αζεεκήξ ιαξ δείπκεζ ημ ζδιείμ πμο πμκά. Αοηυ ιαξ αμδεά κα κα

πνμζδζμνίζμοιε ημ αίηζμ ηαζ ημ είδμξ ημο πυκμο.


Λέιε ζημκ αζεεκή ιαξ κα ααειμθμβήζεζ ηδκ έκηαζδ ημο πυκμο

πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηθίιαηα απυ ημ 1 ςξ ημ 10. Ζ ακηίθδρδ ηδξ έκηαζδξ ημο πυκμο
είκαζ οπμηεζιεκζηή, επδνεάγεηαζ απυ ημ επίπεδμ ζοβηέκηνςζδξ ημο αζεεκμφξ.


Πανμηνφκμοιε ημκ αζεεκή ιαξ κα πενζβνάρεζ ιε ηδ ιμζάγεζ μ πυκμξ.



Αηυια ημο θέιε κα ιαξ πενζβνάρεζ ηάπμζμοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ

επδνεάγμοκ ημκ πυκμ, υπςξ δ έθθεζρδ φπκμο, ημ άβπμξ, μ θυαμξ ηαζ δ ζςιαηζηή
δναζηδνζυηδηα.
Σα ζοιπηχιαηα ημο πυκμο πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ ιε ηδ θήρδ γςηζηχκ
ζδιείςκ, κα ελεηάγμκηαζ μζ ηυνεξ ηςκ ιαηζχκ, μζ εηθνάζεζξ ημο πνμζχπμο ημο, δ
εέζδ ημο αζεεκμφκ ζημ ηνεαάηζ ηαζ δ φπανλδ ακδζοπίαξ.
Ο κμζδθεοηήξ πνέπεζ κα δείπκεζ ζημκ αζεεκή υηζ ημκ πζζηεφεζ υηακ δζαιανηφνεηαζ υηζ
πμκά, αημφβμκηαξ πνμζεηηζηά αοηά πμο ημο θέεζ.
Ο κμζδθεοηήξ πανέπεζ ηδκ αέθηζζηδ ακαθβδηζηή αβςβή ζημκ αζεεκή ιε αάζδ ηα
ζοκηαβμβναθμφιεκα θάνιαηα, πνμζδζμνίγμκηαξ ηδκ μδυ πμνήβδζδξ. Όηακ οπάνπεζ
ζμαανυξ πυκμξ δ αβςβή εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηηζηή ηαζ κα ηαθφπηεζ υθμ ημ 24ςνμ. Ό
αζεεκήξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ θήρδ ης απμθάζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ πμνήβδζδ
ηςκ θανιάηςκ.
Ο αζεεκήξ ηαζ δ μζημβέκεζά ημο εηπαζδεφμκηαζ ζηδ πνήζδ ης θανιαηεοηζηχκ
αβςβχκ, αθθά ηαζ ζηδ πνήζδ ιδ θανιαηεοηζηχκ ηεπκζηχκ ακηζιεηχπζζδξ ημο πυκμο
υπςξ παθάνςζδ ηαζ δζέβενζδ ημο ζχιαημξ.
Ο κμζδθεοηήξ πνέπεζ κα αμδεά ημκ αζεεκή κα κμζχεεζ άκεηα πνμζθένμκηαξ ηεπκζηέξ
πμο εα ημκ αμδεήζμοκ ηαηαπμθειήζεζ ημκ πυκμ ημο(Lemon & Burke, 2004).
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6.4Ανηίλητη ηος πόνος από ηον αζθενή
Ο πζμ αλζυπζζημξ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ ηδξ έκηαζδξ ημο πυκμο είκαζ κα νςηήζμοιε
ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή ιαξ. Μπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ενςηδιαημθυβζμ , ημ
μπμίμ πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ βζα ηδκ εκηυπζζδ ημο πυκμο, ηδκ πμζυηδηα ημο ηαζ ηδκ
έκηαζδ( Ανβονά ηαζ ζοκ., 2006).
Γζα αζεεκείξ υιςξ πμο δεκ ιζθμφκ εθθδκζηά ή δεκ λένμοκ κα δζααάγμοκ, ιπμνμφιε κα
πνδζζιμπμζήζμοιε κα ηθίιαηα ιε πνχιαηα, δδθαδή ηθίιαηα εα λεηζκάεζ απυ ημ
βαθάγζμ πμο εα ζοιαμθίγεζ ηδκ απμοζία πυκμο ηαζ εα θηάκεζ ςξ ημ έκημκμ ηυηηζκμ
πμο εα ζοιαμθίγεζ ημκ έκημκμ πυκμ. Ο κμζδθεοηήξ εα επζηφπεζ ηαθφηενα
απμηεθέζιαηα εθανιυγμκηαξ ηα παναηάης:


Ο κμζδθεοηήξ κα είκαζ ζίβμονμξ υηζ μ αζεεκήξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα εηθνάζεζ

ημκ πυκμ ημο. Απυ ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ αηυια ηαζ δ
δθζηζςιέκμζ πμο γμοκ ζημ βδνμημιείμ ηαζ έπμοκ δζαηαναπή ηςκ κμδηζηχκ
θεζημονβζχκ ημοξ, είκαζ ζε εέζδ κα ακαθένμοκ πμηέ πμκμφκ.


Ο κμζδθεοηήξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ πμζεξ κυζμζ ηαζ πμζεξ ελεηάζεζξ ιπμνεί κα

πνμηαθέζμοκ πυκμ ζημκ αζεεκή.


Πνέπεζ κα ελεηάγεζ ημκ αζεεκή βζα ζδιεία πμο ιπμνεί κα δείπκμοκ υηζ πμκά.

Όπςξ ιμνθαζιμί, αμββδηά, ακδζοπία, αηζκδζία ηαζ ζθίλζιμ ηάπμζμο ακηζηείιεκμο.


Ο κμζδθεοηήξ πνέπεζ κα ζογδηά ιε ημκ αζεεκή ημκ μνζζιυ ημο πυκμο, χζηε

κα αεααζςεεί υηζ ιζθμφκ βζα ημ ίδζμ πνάβια.


Δάκ δ ηθίιαηα πενζθαιαάκεζ θεηηζηέξ πενζβναθέξ πνέπεζ κα επζαεααζςεεί υηζ

μ αζεεκήξ ηαηαθαααίκεζ ηδκ βθςζζά πμο πνδζζιμπμζείηε.


Δάκ δ ηθίιαηα πενζθαιαάκεζ ανζειυξ πνέπεζ κα επζαεααζςεεί υηζ μ αζεεκήξ

λένεζ κα ιεηνά ςξ ημ δέηα( Ανβονά ηαζ ζοκ, 2006).
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ΔΡΔΤΝΑ (ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ)
A Prospective Multicentre Study to Improve Postoperative Pain: Identification of
Potentialities and Problems

Many studies still indicate insufficient pain management after surgery, e.g., in patients
after small- or medium-size operations. Yet it is still uncertain if postoperative
pain based on patient-related outcomes can be improved by implementing guidelinerelated programmes in a multicentre approach. Adult patients in six hospitals in one
German city were included in this prospective study. Data collection took place twice
in each hospital, once before and once after implementation of concepts and in-house
training. Pain and pain-related aspects were assessed one day after surgery and
compared between the pre- and post-test group including subgroup analysis of certain
surgical procedures by using Student's t-tests, Mann-Whitney U tests and chi-square
tests (alphatwo-tailed = 0.05). Overall, pain at rest and during movement was slightly
lower after the intervention. Significant changes were observed after thoracic surgery,
small joint surgery and other minor surgical procedures. The rather moderate decrease
in pain likely relates to a reasonable pre-existing pain management and to detached
improvements in certain patient subgroups. Interestingly, specific analyses revealed
significantly lower post-test pain as compared to pre-test pain only in patients without
pre-existing chronic pain. Side effects related to painmedication were significantly
lower after intervention. Our data show, for the first time, benefits of a perioperative
teaching programme in a multicentre approach. Pain ratings improved mainly in
specific subgroups of patients, e.g., small surgical procedures and patients without
preoperative pain. Thus, general improvement is possible but special attention should
be paid to the group of patients with preoperative pain.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Πμθθέξ ιεθέηεξ δείπκμοκ ακεπανηήξ ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο ιεηά απυ πεζνμονβζηή
επέιααζδ, βζα πανάδεζβια, ζε αζεεκείξ ιεηά απυ ενβαζίεξ ιζηνμφ ή ιεζαίμο
ιεβέεμοξ. Χζηυζμ, ελαημθμοεεί κα είκαζ ααέααζμ εάκ μ ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ εα
ααζίγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ αζεεκή ηαζ ιπμνεί κα αεθηζςεεί
ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή
ζε ιζα πμθοηεκηνζηή πνμζέββζζδ. Δκήθζηεξ αζεεκείξ ζε έλζ κμζμημιεία ζε ιζα
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βενιακζηή πυθδ ζοιπενζθήθεδηακ ζε αοηή ηδκ πνμμπηζηή ιεθέηδ. Ζ ζοθθμβή
δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε δφμ θμνέξ ζε ηάεε κμζμημιείμ. Ο πυκμξ ηαζ μζ πηοπέξ
ημο πυκμο αλζμθμβήεδηακ ιία διένα ιεηά ηδκ επέιααζδ ηαζ ζοβηνίεδηακ ιεηαλφ
ημοξ πνμ- ηαζ ιεηά-ηεζη μιάδα πμο πενζθαιαάκεζ ακάθοζδ οπμμιάδαξ μνζζιέκεξ
πεζνμονβζηέξ δζαδζηαζίεξ ιε ηδ πνήζδ t-tests ημο Student δμηζιέξ Mann-Whitney U
ηαζ chi-square ηεζη. οκμθζηά, πυκμξ ηαηά ηδκ ακάπαοζδ ηαζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ήηακ
εθαθνχξ παιδθυηενδ ιεηά ηδκ πανέιααζδ. διακηζηέξ αθθαβέξ παναηδνήεδηακ
ιεηά ημ πεζνμονβείμ εχναημξ, πεζνμονβζηή ανενχζεςκ ηαζ άθθεξ ιζηνέξ πεζνμονβζηέξ
δζαδζηαζίεξ. Ζ ιάθθμκ ιέηνζα ιείςζδ ζημκ πυκμ πζεακυκ ζπεηίγεηαζ ιε ιζα θμβζηή
πνμτπάνπμοζα δζαπείνζζδ ημο πυκμο ηαζ κα απμζπαζημφκ μνζζιέκεξ αεθηζχζεζξ ζε
οπμμιάδεξ αζεεκχκ. Δίκαζ εκδζαθένμκ, εζδζηέξ ακαθφζεζξ απμηάθορακ ζδιακηζηά
παιδθυηενμ πυκμ ιεηά-ηεζη ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ πυκμ πνμ ηδξ δμηζιήξ ιυκμ ζε
αζεεκείξ πςνίξ πνμτπάνπμοζα πνυκζμο πυκμο. Οζ πανεκένβεζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
θάνιαημ πυκμο ήηακ ζδιακηζηά παιδθυηενεξ ιεηά ηδκ πανέιααζδ. Σα δεδμιέκα ιαξ
δείπκμοκ, βζα πνχηδ θμνά, ηα μθέθδ εκυξ πενζεβπεζνδηζημφ πνμβνάιιαημξ
δζδαζηαθίαξ ζε ιζα πμθοηεκηνζηή πνμζέββζζδ. Ζ ααειμθμβία ημο πυκμο αεθηζχεδηε
ηονίςξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ οπμμιάδεξ αζεεκχκ, π.π., ιζηνέξ πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ
ηαζ ζε αζεεκείξ πςνίξ πνμεβπεζνδηζηυ πυκμ. Έηζζ, δ βεκζηή αεθηίςζδ είκαζ δοκαηή,
αθθά ζδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ μιάδα ηςκ αζεεκχκ ιε πνμεβπεζνδηζηή
πυκμ.

Prevalence and pattern of symptoms in patients with cancer pain: a prospective
evaluation of 1635 cancer patients referred to a pain clinic.

In a prospective study, the prevalence of 15 physical symptoms and symptom groups
was evaluated in 1635 cancer patients referred to a pain clinic. In addition to pain,
patients suffered an average of 3.3 symptoms: insomnia (59%), anorexia (48%),
constipation (33%), sweating (28%), nausea (27%), dyspnea (24%), dysphagia (20%),
neuropsychiatric symptoms (20%), vomiting (20%), urinary symptoms (14%),
dyspepsia (11%), paresis (10%), diarrhea (6%), pruritus (6%), and dermatological
symptoms (3%). While symptom prevalence was influenced by tumor site, pain
intensity, and opioid treatment, only a minor relationship was seen between symptoms
and gender, age, or tumor stage. The data emphasize that it is not sufficient to simply
address pain during the treatment of patients with cancer pain; a more global approach
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to symptom management is necessary.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
ε ιζα πνμμπηζηή ιεθέηδ , ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ μιάδεξ ζοιπηςιάηςκ
αλζμθμβήεδηακ ζε 1635 αζεεκείξ ιε ηανηίκμ πμο ακαθένεηαζ ζε ιζα ηθζκζηή πυκμο .
Δπζπθέμκ πνμξ ημκ πυκμ , μζ αζεεκείξ πμο οπέζηδζακ ηαηά ιέζμ υνμ 3,3
ζοιπηχιαηα: ατπκία ( 59 %) , ακμνελία ( 48 %) , δοζημζθζυηδηα ( 33 %) , εθίδνςζδ (
28 %) , καοηία ( 27 %) , δφζπκμζα ( 24 %) , δοζθαβία ( 20%), κεονμροπζαηνζηά
ζοιπηχιαηα ( 20%), έιεημξ ( 20%), ζοιπηχιαηα ημο μονμπμζδηζημφ ( 14 %) ,
δοζπερία ( 11 %) , πάνεζδ (10% ), δζάννμζα ( 6 %) , ηκδζιυξ ( 6 %) , ηαζ
δενιαημθμβζηχκ ζοιπηςιάηςκ ( 3 %). Δκχ μ επζπμθαζιυ ηςκ ζοιπηςιάηςκ
επδνεάζηδηε απυ ημκ υβημ , δ έκηαζδ ημο πυκμο , ηαζ εεναπεία ιε μπζμεζδή , ιυκμ
ιζα ιζηνή ζπέζδ παναηδνήεδηε ιεηαλφ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ημ θφθμ , ηδκ δθζηία ,
ή ημ ζηάδζμ ημο υβημο . Σα δεδμιέκα ημκίγμοκ υηζ αοηυ δεκ επανηεί βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο πυκμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ ηςκ αζεεκχκ ιε ηανηζκζηυ
πυκμ ιζα πζμ ζθαζνζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ
απαναίηδηδ .

Symptoms during cancer pain treatment following WHO-guidelines: a longitudinal
follow-up study of symptom prevalence, severity and etiology.

Most patients with advanced cancer develop diverse symptoms that can limit the
efficacy of pain treatment and undermine their quality of life. The present study
surveys symptom prevalence, etiology and severity in 593 cancer patients treated by a
pain service. Non-opioid analgesics, opioids and adjuvants were administered
following the WHO-guidelines for cancer pain relief. Other symptoms were
systematically treated by appropriate adjuvant drugs. Pain and symptom severity was
measured daily by patient self-assessment; the physicians of the pain service assessed
symptom etiology and the severity of confusion, coma and gastrointestinal obstruction
at each visit. The patients were treated for an average period of 51 days. Efficacy of
pain treatment was good in 70%, satisfactory in 16% and inadequate in 14% of
patients. The initial treatment caused a significant reduction in the average number of
symptoms from four to three. Prevalence and severity of anorexia, impaired activity,
confusion, mood changes, insomnia, constipation, dyspepsia, dyspnoea, coughing,
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dysphagia and urinary symptoms were significantly reduced, those of sedation, other
neuropsychiatric symptoms and dry mouth were significantly increased and those of
coma, vertigo, diarrhea, nausea, vomiting, intestinal obstruction, erythema, pruritus
and sweating remained unchanged. The most frequent symptoms were impaired
activity (74% of days), mood changes (22%), constipation (23%), nausea (23%) and
dry mouth (20%). The highest severity scores were associated with impaired activity,
sedation, coma, intestinal obstruction, dysphagia and urinary symptoms. Of all 23
symptoms, only constipation, erythema and dry mouth were assessed as being most
frequently caused by the analgesic regimen. In conclusion, the high prevalence and
severity of many symptoms in far advanced cancer can be reduced, if pain treatment
is

combined

with

systematic

symptom

control.

Nevertheless,

general,

neuropsychiatric and gastrointestinal symptoms are experienced during a major part
of treatment time and pain relief was inadequate in 14% of patients. Cancer pain
management has to be embedded in a frame of palliative care, taking all the
possibilities of symptom management into consideration.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Οζ πενζζζυηενμζ αζεεκείξ ιε πνμπςνδιέκμ ηανηίκμ ακαπηφζζμοκ πμζηίθα
ζοιπηχιαηα πμο ιπμνεί κα πενζμνίζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εεναπείαξ ημο
πυκμο ηαζ οπμκμιεφμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημοξ. Οζ πανμφζεξ ένεοκεξ ιεθεημφκ
ηα ζοιπηχιαηα επζπμθαζιμφ , ηδκ αζηζμθμβία ηαζ ηδ ζμαανυηδηα ζε 593 αζεεκείξ ιε
ηανηίκμ πμο θαιαάκμοκ εεναπεία ιε ιζα οπδνεζία ημο πυκμο . Μδ-μπζμεζδχκ
ακαθβδηζηχκ , μπζμεζδχκ πμο πνυζεεηα πμνδβήεδηακ ιεηά ηζξ WHO- ηαηεοεοκηήνζεξ
βναιιέξ βζα ηδκ ακαημφθζζδ απυ ημκ πυκμ ημο ηανηίκμο. Ο πυκμξ ηαζ δ αανφηδηα
ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιεηνήεδηε ηαεδιενζκά. Οζ βζαηνμί ηδξ οπδνεζίαξ ημο πυκμο
αλζμθυβδζακ ηα ζφιπηςια ηδξ ζφβποζδξ , ηχια ηαζ βαζηνεκηενζηή απυθναλδ ζε
ηάεε επίζηερδ . Οζ αζεεκείξ οπμαθήεδηακ ζε εεναπεία βζα ιζα ιέζδ πενίμδμ 51
διενχκ. Απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εεναπείαξ ημο πυκμο ήηακ ηαθή ζε 70 % ,
ζηακμπμζδηζηή ζε 16 % ηαζ ακεπανηή ζε 14 % ηςκ αζεεκχκ. Ζ ανπζηή εεναπεία
πνμηάθεζε ιζα ζδιακηζηή ιείςζδ ζημ ιέζμ ανζειυ ηςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ηέζζενζξ
ζε ηνεζξ . Δπζηνάηδζε δ ακμνελία , δ ιεζςιέκδ δναζηδνζυηδηα , ζφβποζδ , αθθαβέξ
ζηδ δζάεεζδ , ατπκία , δοζημζθζυηδηα , δοζπερία , δφζπκμζα , αήπαξ , δοζθαβία ηαζ
ζοιπηχιαηα απυ ημ μονμπμζδηζηυ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά ,άθθα κεονμροπζαηνζηά
ζοιπηχιαηα ηαζ λδνμζημιία αολήεδηακ ζδιακηζηά ηαζ εηείκςκ ημο ηχιαημξ.
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Ίθζββμξ , δζάννμζα, καοηία , έιεημξ , εκηενζηή απυθναλδ, ενφεδια, ηκδζιυξ ηαζ
εθίδνςζδ πανέιεζκακ αιεηάαθδηεξ. Σα πζμ ζοπκά ζοιπηχιαηα ήηακ δ ελαζεεκδιέκδ
δναζηζηυηδηα ( 74% ηςκ διενχκ ) , αθθαβέξ ζηδ δζάεεζδ ( 22 %) , δοζημζθζυηδηα (
23 %) , καοηία ( 23 %) ηαζ λδνμζημιία (20 %). Οζ ορδθυηενεξ ααειμθμβίεξ
ζμαανυηδηαξ ζοκδέεδηακ ιε ελαζεεκδιέκδ δναζηζηυηδηα , ηαηαζημθή, ηχια ,
εκηενζηή απυθναλδ , δοζθαβία ηαζ ζοιπηχιαηα ημο μονμπμζδηζημφ . Σμο ζοκυθμο
ηςκ 23 ζοιπηςιάηςκ, ιυκμ δοζημζθζυηδηα , ενφεδια ηαζ λδνμζημιία αλζμθμβήεδηακ
ςξ ηα πζμ ζοπκά ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθεί δ αβςβή ημο ακαθβδηζημφ. Δκ ηαηαηθείδζ
δ ορδθή ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηαζ δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ ζε πμθφ
πνμπςνδιέκμ ηανηίκμ ιπμνεί κα ιεζςεεί , εάκ δ εεναπεία ημο πυκμο ζοκδοάγεηαζ ιε
ζοζηδιαηζηυ έθεβπμ ηςκ ζοιπηςιάηςκ . Παν 'υθα αοηά κεονμροπζαηνζηά ηαζ
βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα πμο ζδιεζχεδηακ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο πνυκμο
εεναπείαξ ηαζ ακαημφθζζδξ απυ ημκ πυκμ ήηακ ακεπανηήξ ζε 14 % ηςκ αζεεκχκ . Ζ
δζαπείνζζδ ημο πυκμο ημο ηανηίκμο πνέπεζ κα εκηαπεεί ζε έκα πθαίζζμ ηδξ
πανδβμνδηζηήξ θνμκηίδαξ , θαιαάκμκηαξ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ οπυρδ .

Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention.

Acute postoperative pain is followed by persistent pain in 10-50% of individuals after
common operations, such as groin hernia repair, breast and thoracic surgery, leg
amputation, and coronary artery bypass surgery. Since chronic pain can be severe in
about 2-10% of these patients, persistent postsurgical pain represents a major, largely
unrecognized clinical problem. Iatrogenic neuropathic pain is probably the most
important cause of long-term postsurgical pain. Consequently, surgical techniques
that avoid nerve damage should be applied whenever possible. Also, the effect of
aggressive, early therapy for postoperative pain should be investigated, since the
intensity of acute postoperative pain correlates with the risk of developing a persistent
pain state. Finally, the role of genetic factors should be studied, since only a
proportion of patients with intraoperative nerve damage develop chronic pain. Based
on information about the molecular mechanisms that affect changes to the peripheral
and central nervous system in neuropathic pain, several opportunities exist for
multimodal

pharmacological

intervention.

Here,

we

outline

strategies

for

identification of patients at risk and for prevention and possible treatment of this
35

important entity of chronic pain.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Ολφξ ιεηεβπεζνδηζηυξ πυκμξ αημθμοεείηαζ απυ επίιμκμ πυκμ ζημ 10-50 % ηςκ
αηυιςκ ιεηά απυ ημζκέξ θεζημονβίεξ , υπςξ δ αμοαςκζηή πχνα απμηαηάζηαζδ ηδξ
ηήθδξ , ημο ιαζημφ ηαζ πεζνμονβζηή εχναημξ , αηνςηδνζαζιυ ηάης άηνςκ , ηαζ
επέιααζδ αμνημζηεθακζαίαξ πανάηαιρδξ . Γεδμιέκμο υηζ μ πνυκζμξ πυκμξ ιπμνεί κα
είκαζ ζμαανυξ ζε πενίπμο 2-10 % ηςκ αζεεκχκ αοηχκ. Ζ επίιμκδ ημο
ιεηεβπεζνδηζημφ

πυκμο

ακηζπνμζςπεφεζ

έκα

ζδιακηζηυ

ηθζκζηυ

πνυαθδια.

Ηαηνμβεκήξ κεονμπαεδηζηυξ πυκμξ είκαζ ίζςξ δ πζμ ζδιακηζηή αζηία ιαηνμπνυεεζιςκ
ιεηεπεζνμονβζημφ πυκμο. Καηά ζοκέπεζα , μζ πεζνμονβζηέξ ηεπκζηέξ πμο απμθεφβμοκ
κεονζηή αθάαδ εα πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ , υπμηε είκαζ δοκαηυκ . Δπίζδξ, δ επίδναζδ
ηδξ επζεεηζηήξ , δ πνχζιδ εεναπεία βζα ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο εα πνέπεζ κα
δζενεοκδεεί , δεδμιέκμο υηζ δ έκηαζδ ηδξ μλείαξ ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο ζοζπεηίγεηαζ
ιε ημκ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ιζα επίιμκδ ηαηάζηαζδ πυκμο. Σέθμξ, μ νυθμξ ηςκ
βεκεηζηχκ παναβυκηςκ εα πνέπεζ κα ιεθεηδεεί, δεδμιέκμο υηζ ιυκμ έκα πμζμζηυ ηςκ
αζεεκχκ ιε δζεβπεζνδηζηή κεονζηή αθάαδ ακαπηφζζμοκ πνυκζμ πυκμ. Με αάζδ ηζξ
πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημοξ ιμνζαημφξ ιδπακζζιμφξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ αθθαβέξ
ζημ πενζθενεζαηυ ηαζ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ζε κεονμπαεδηζηυ πυκμ , οπάνπμοκ
ανηεηέξ εοηαζνίεξ βζα θανιαημθμβζηή πανέιααζδ. Δδχ έπμοιε πενζβνάρεζ ηζξ
ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ αζεεκχκ πμο ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ ηαζ βζα
ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ πζεακή εεναπεία αοηήξ ηδξ ζδιακηζηήξ μκηυηδηαξ ημο πνυκζμο
πυκμο.

Persistent pain is common 1-2 years after shoulder replacement.

Background and purpose - Persistent postsurgical pain is a well-recognized problem
after various types of surgery such as amputation and thoracotomy. The prevalence of
persistent pain, and the extent to which it involves neuropathic pain, is highly
dependent on the type of surgery. We investigated the prevalence of, characteristics
of, and risk factors for persistent pain 1-2 years after shoulder replacement. Patients
and methods - A questionnaire was sent to patients who underwent primary shoulder
replacement between April 2011 and April 2012, and whose data were recorded in the
Danish Shoulder Arthroplasty Register. Patients who had undergone reoperation or
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bilateral replacements were excluded. Persistent pain was defined as constant or daily
pain within the last month, which interfered much or very much with daily activities.
Multivariate logistic regression was used to assess risk factors. Results - 538 patients
were available for analysis. The prevalence of persistent pain was 22% (CI: 18-25),
and the prevalence of presumed neuropathic pain was 13% (CI: 10-16). Persistent
pain was more frequent in fracture patients (29%) than in osteoarthritis patients
(16%), while the prevalence of neuropathic pain was similar. Severe pain during the
first postoperative week increased the risk of persistent pain. Risk also increased with
hemi prosthesis (as compared to total prosthesis) in osteoarthritis patients, and with
previous osteosynthesis and pain elsewhere in fracture patients. Interpretation Persistent pain after shoulder replacement is a daily burden for many patients. Further
studies should address patient and prosthesis selection, postoperative pain
management, and follow-up of these patients.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Δπίιμκμξ ιεηεπεζνμονβζηυξ πυκμξ είκαζ έκα ηαθά ακαβκςνζζιέκμ πνυαθδια ιε
δζάθμνμοξ ηφπμοξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ υπςξ αηνςηδνζαζιυξ ηαζ εςναημημιή. Ο
επζπμθαζιυξ ημο επίιμκμο πυκμο ηαζ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ
κεονμπαεδηζηυ πυκμ, ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημκ ηφπμ ηδξ πεζνμονβζηήξ
επέιααζδξ. Δνεοκήζαιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο, ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ηαεχξ ηαζ ημοξ
πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ημκ επίιμκμ πυκμ 1-2 πνυκζα ιεηά ηδκ ανενμπθαζηζηή
χιμο. Αζεεκείξ ηαζ ιέεμδμζ - έκα ενςηδιαημθυβζμ ζηάθεδηε ζε αζεεκείξ πμο
οπμαθήεδηακ ζε πνςημβεκή ανενμπθαζηζηή χιμο ιεηαλφ Απνζθίμο 2011 ηαζ
Απνζθίμο 2012 ηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ μπμίςκ ηαηαβνάθδηακ ζηδ δακζηή χιμο ιδηνχμ
ανενμπθαζηζηχκ. Οζ αζεεκείξ πμο είπακ οπμαθδεεί ζε επακεπέιααζδ ή δζιενείξ
ακηζηαηαζηάζεζξ απμηθείζηδηακ. Ο επίιμκμξ πυκμξ μνίζηδηε ςξ ζηαεενυξ ή
ηαεδιενζκυξ πυκμξ ιέζα ζημκ ηεθεοηαίμ ιήκα, μ μπμίμξ πανεκέαδ πμθφ ή πάνα πμθφ
ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ. Πμθοπαναβμκηζηή θμβζζηζηή παθζκδνυιδζδ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο. Απμηεθέζιαηα - 538
αζεεκείξ ήηακ δζαεέζζιμζ βζα ακάθοζδ. Ζ επζηνάηδζδ ημο επίιμκμο πυκμο ήηακ 22%
(CI: 18-25), ηαεχξ ηαζ δ επζηνάηδζδ ημο εεςνείηαζ κεονμπαεδηζημφ πυκμο ήηακ 13%
(CI: 10-16). Δπίιμκμξ πυκμξ ήηακ πζμ ζοπκή ζε αζεεκείξ ιε ηάηαβια (29%) απυ υ, ηζ
ζε αζεεκείξ ιε μζηεμανενίηζδα (16%), εκχ μ επζπμθαζιυξ ημο κεονμπαεδηζημφ πυκμο
ήηακ πανυιμζμ. Έκημκμξ πυκμξ ηαηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα αολάκεζ
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ημκ ηίκδοκμ ημο επίιμκμο πυκμο. Κίκδοκμξ αολήεδηε επίζδξ ιε hemi prosthesis (ζε
ζφβηνζζδ ιε μθζηή πνυζεεζδ) ζε αζεεκείξ ιε μζηεμανενίηζδα, ηαζ ιε ηδκ
πνμδβμφιεκδ μζηεμζφκεεζδ ηαζ πυκμ αθθμφ ζε αζεεκείξ ιε ηάηαβια. Δνιδκεία - Ο
επίιμκμξ πυκμξ ιεηά απυ ανενμπθαζηζηή χιμο είκαζ ιζα ηαεδιενζκή επζαάνοκζδ βζα
πμθθμφξ αζεεκείξ. Πεναζηένς ιεθέηεξ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ αζεεκή ηαζ ηδκ
επζθμβή ηδξ πνυεεζδξ, ημο ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο, ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ αοηχκ
ηςκ αζεεκχκ.

Assessment of the feasibility of high-concentration capsaicin patches in the pain unit
of a tertiary hospital for a population of mixed refractory peripheral neuropathic pain
syndromes in non-diabetic patients.

High-concentration-capsaicin-patches have been put on the market as a treatment for
peripheral neuropathic pain. A minimum infrastructure and a determinate skill set for
its application are required. Our aim was to assess the feasibility of treatment with
high-concentration-capsaicin-patches in clinical practice in a variety of refractory
peripheral neuropathic pain syndromes in non-diabetic patients.
METHODS:
Observational, prospective, single-center study of patients attended to in the Pain Unit
of a tertiary hospital, ≥18 year-old non-responders to multimodal analgesia of both
genders. The feasibility for the application of capsaicin patch in clinical practice was
evaluated by means of the number of patients controlled per day when this one was
applied and by means of the times used for patch application.
RESULTS:
Between October 2010 and September 2011, 20 consecutive non-diabetic patients (7
males, 13 females) with different diagnoses of refractory peripheral neuropathic pain
syndromes, with a median (range) age of 60 (33-88) years-old were treated with a
single patch application. The median (range) number of patients monitored per day
was not modified when the capsaicin patch was applied [27 (26-29)] in comparison
with it was not applied [28 (26-30)]. The median (range) total time to determine and
mark the painful area was 9 (6-15) minutes and of patch application was 60 (58-65)
minutes. No important adverse reactions were observed.
CONCLUSION:
High-concentration-capsaicin-patch treatment was feasible in our unit for the
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treatment of a population with refractory peripheral neuropathic pain. The routine of
our unit was not affected by its use.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Τρδθή ζοβηέκηνςζδ-ηαρασηίκδ ιπαθχιαηα έπμοκ δζαηεεεί ζηδκ αβμνά ςξ εεναπεία
βζα πενζθενζημφ κεονμπαεδηζημφ πυκμο. Μζα εθάπζζηδ οπμδμιή ηαζ έκα
πνμζδζμνζζιέκμ ζφκμθμ ζηακμηήηςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ απαζημφκηαζ. ηυπμξ ιαξ
ήηακ κα εηηζιδεεί δ ζημπζιυηδηα ηδξ εεναπείαξ ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ ηαρασηίκδξιπαθχιαηα ζηδκ ηθζκζηή πναηηζηή ζε ιζα πμζηζθία πονίιαπςκ πενζθενζημφ
κεονμπαεδηζημφ

ζφκδνμια

πυκμο

ζε

ιδ

δζααδηζημφξ

αζεεκείξ.

ΜΔΘΟΓΟΗ:
Παναηήνδζδξ, πνμμπηζηή, εκυξ ηέκηνμο ιεθέηδξ ηςκ αζεεκχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ
Μμκάδα Πυκμο ημο ηνζημαάειζμο κμζμημιείμο, ≥18 εηχκ πμο δεκ ακηαπμηνίεδηακ
ζε πμθοηνμπζηέξ ακαθβδζία ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ. Ζ ζημπζιυηδηα βζα ηδκ εθανιμβή
ημο επζεέιαημξ ηαρασηίκδξ ζηδκ ηθζκζηή πνάλδ αλζμθμβήεδηε ιέζς ημο ανζειμφ ηςκ
αζεεκχκ πμο εθέβπμκηαζ ακά διένα υηακ εθανιυγεηαζ αοηή δ ιία ηαζ ιε ηδ αμήεεζα
ηςκ

πνυκςκ

πμο

πνδζζιμπμζμφκηαζ

βζα

ηδκ

εθανιμβή

ημο

ειπθάζηνμο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Απυ ημκ Οηηχανζμ ημο 2010 ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2011, 20 ζοκεπυιεκςκ ιδδζααδηζημφξ αζεεκείξ (7 άκδνεξ, 13 βοκαίηεξ) ιε δζαθμνεηζηέξ δζαβκχζεζξ ηςκ
πονίιαπςκ πενζθενζημφ κεονμπαεδηζημφ πυκμο ζφκδνμια, ιε δζάιεζδ ηζιή (εφνμξ)
δθζηία ηςκ 60 εηχκ (33 - 88) εηχκ οπμαθήεδηακ ζε εεναπεία ιε ιζα εκζαία εθανιμβή
ημο ειπθάζηνμο. Ζ δζάιεζδ ηζιή (εφνμξ) ημκ ανζειυ ηςκ αζεεκχκ πμο
παναημθμοεμφκηαζ ακά διένα δεκ είπε ηνμπμπμζδεεί υηακ εθανιυζηδηε ημ επίεεια
ηαρασηίκδξ [27 (26-29)] ζε ζπέζδ ιε αοηυ δεκ εθανιυζηδηε [28 (26-30)]. Ζ δζάιεζδ
ηζιή (εφνμξ) ζοκμθζηυξ πνυκμξ βζα κα ηαεμνίζεζ ηαζ κα ζδιαημδμηήζεζ ηδκ επχδοκδ
πενζμπή ήηακ 9 (6-15) θεπηά ηαζ εθανιμβήξ ημο ειπθάζηνμο ήηακ 60 (58-65) θεπηά.
Γεκ

οπάνπμοκ

ζδιακηζηέξ

ακεπζεφιδηεξ

εκένβεζεξ

πμο

παναηδνήεδηακ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Δπελενβαζία ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ ηαρασηίκδξ-ιπάθςια ήηακ εθζηηυ ζηδκ ιμκάδα
ιαξ βζα ηδκ αβςβή εκυξ πθδεοζιμφ ιε πονίιαπμ πενζθενζηυ κεονμπαεδηζηυ πυκμ. Ζ
νμοηίκα ηδξ ιμκάδαξ ιαξ δεκ επδνεάζηδηε απυ ηδ πνήζδ ημο.

The impact of genetic variation on sensitivity to opioid analgesics in patients with
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postoperative pain: a systematic review and meta-analysis.

BACKGROUND: Individual response to opioid analgesics varies among patients.
OBJECTIVE: This study sought to clarify the impact of distinct genetic variations on
pain, opioid consumption, and opioid side effects in patients with postoperative pain.
STUDY DESIGN: A systematic review and meta-analysis of associations between
genetic single-nucleotide polymorphisms (SNPs) and opioids used for acute
postoperative pain.
SETTING: This meta-analysis examined all studies involving an association between
genetic polymorphisms and the analgesic efficacy or clinical outcome of opioid
analgesics for postoperative pain.
METHODS: A literature search was performed up to January 31, 2014, using the
PubMed, EMBase, ISI Web of Science, and Cochrane Library databases.
RESULTS:
Fifty-nine studies were included in this systematic review, and 23 studies (a total of
5,902 patients) were included in the final meta-analysis. The results showed that
human ι-opioid receptor gene (OPRM1) 118G allele variant carriers consumed more
opioids for analgesia (SMD = -0.17, 95% CI = [-0.25, -0.10], P < 0.00001), but
reported higher pain scores (MD = -0.11, 95% CI = [-0.17, -0.04], P = 0.002) and less
nausea and vomiting (odds ratio = 1.30, 95% CI = [1.08, 1.55], P = 0.005) than the
homozygous 118AA patients during the first 24 hour but not the 48 hour
postoperative period. Moreover, CYP3A4*1G carriers consumed less opioids than
homozygous CYP3A4*1/*1 patients during the first 24 hours postoperative period
(MD = 45.12, 95% CI = [36.17, 54.06], P < 0.00001). No significant differences were
found in CYP3A5*3, ABCB1 C3435T, and G2477T/A genetic polymorphisms.
LIMITATIONS:
Some potential non-genetic factors can modify the effects of gene SNP on pain and
opioid consumption during the postoperative period, such as age, gender, mood,
anxiety, and drug-drug interactions. But further analyses could not be performed in
the present meta-analysis due to limited information.
CONCLUSION:
The results indicate that among the genetic SNPs we studied which include those
affecting analgesic drug metabolism, transport of analgesic agents across the bloodbrain barrier, and their activity at target receptors and ion channels and in the
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modulation of neurotransmitter pathways, the A118G allele variant of OPRM1 has the
most potent influence on pain management of postoperative patients. Opioid receptor
gene information may provide valuable information for clinicians to properly manage
the analgesic use of opioids individually for better pain management.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Ζ επίδναζδ ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ, ηδξ εοαζζεδζίαξ ζε μπζμεζδή ακαθβδηζηά
ζε αζεεκείξ ιε ιεηεβπεζνδηζηυ πυκμ: ιζα ζοζηδιαηζηή ακαζηυπδζδ ηαζ ιεηαακάθοζδ.
ΗΣΟΡΗΚΟ:
Αημιζηή ακηαπυηνζζδ ζε μπζμεζδή ακαθβδηζηά πμζηίθεζ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ.
ΣΟΥΟ:
Ζ ιεθέηδ αοηή πνμζπάεδζε κα απμζαθδκίζεζ ημκ ακηίηηοπμ ηδξ δζαηνζηέξ βεκεηζηέξ
παναθθαβέξ ζε πυκμ, μπζμεζδή ηαηακάθςζδ, ηαζ πανεκένβεζεξ ηςκ μπζμεζδχκ ζε
αζεεκείξ

ιε

ιεηεβπεζνδηζηυ

πυκμ.

ΥΔΓΗΑΜΟ
Μζα ζοζηδιαηζηή ακαζηυπδζδ ηαζ ιεηά-ακάθοζδ ηςκ εκχζεςκ ιεηαλφ ηςκ
βεκεηζηχκ πμθοιμνθζζιχκ ιμκμφ κμοηθεμηζδίμο (SNPs) ηαζ ηα μπζμεζδή πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ

ζημκ

μλφ

ιεηεβπεζνδηζηυ

πυκμ.

ΡΤΘΜΗΖ:
Αοηή δ ιεηά-ακάθοζδ ελέηαζε υθεξ ηζξ ιεθέηεξ πμο αθμνμφκ ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ
βεκεηζηχκ πμθοιμνθζζιχκ ηαζ ηδκ ακαθβδηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ή ηδκ ηθζκζηή
έηααζδ

ηςκ

μπζμεζδχκ

ακαθβδηζηχκ

βζα

ιεηεβπεζνδηζηυ

πυκμ.

ΜΔΘΟΓΟΗ:
Μζα ακαγήηδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ έβζκε ιέπνζ 31δ Ηακμοανίμο 2014, ιε ηδ πνήζδ ημο
PubMed, EMBASE, ISI Web of Science, ηαζ αάζεζξ δεδμιέκςκ Cochrane Library.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Πεκήκηα-εκκέα

ιεθέηεξ

πμο

πενζθαιαάκμκηαζ

ζηδκ

πανμφζα

ζοζηδιαηζηή

ακαζηυπδζδ, ηαζ 23 ιεθέηεξ (ζοκμθζηά 5902 αζεεκείξ) έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζηδκ
ηεθζηή ιεηα-ακάθοζδ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ βμκίδζμ ημο οπμδμπέα ιμπζμεζδχκ ημο ακενχπμο (OPRM1) 118g αθθδθυιμνθμ θμνείξ παναθθαβήξ
ηαηακάθςκακ πενζζζυηενα μπζμεζδή βζα ακαθβδζία (SMD = -0.17, 95% CI = [-0.25, 0.10], p <0,00001), αθθά ακέθενακ ορδθυηενεξ ααειμθμβίεξ πυκμο (MD = -0.11,
95% CI = [-0,17, -0,04], Ρ = 0,002) ηαζ θζβυηενμ καοηία ηαζ έιεημ (θυβμξ
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πζεακμηήηςκ = 1,30, 95% CI = [1,08, 1,55], Ρ = 0,005) απυ ηδκ μιυγοβδ 118AA
αζεεκείξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ 24 χνα, αθθά υπζ δ ιεηεβπεζνδηζηή πενίμδμ
48 ςνχκ. Δπζπθέμκ, CYP3A4 * 1G θμνείξ ηαηακάθςκακ θζβυηενα απυ μπζμεζδή
μιυγοβδ CYP3A4 * 1/1 αζεεκείξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηεβπεζνδηζηήξ πενζυδμο
πνχηεξ 24 χνεξ (MD = 45.12, 95% CI = [36.17, 54.06], P <0,00001). Γεκ ανέεδηακ
ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηδκ CYP3A5 * 3, ABCB1 C3435T, ηαζ G2477T / A
βεκεηζημφξπμθοιμνθζζιμφξ.
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ:
Κάπμζα πζεακά ιδ βεκεηζημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζήζμοκ ηα
απμηεθέζιαηα ημο βμκζδίμο SNP βζα ημκ πυκμ ηαζ μπζμεζδή ηαηακάθςζδ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ιεηεβπεζνδηζηήξ πενζυδμο, υπςξ δ δθζηία, ημ θφθμ, ηδ δζάεεζδ, ημ
άβπμξ, ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ θανιάημο-θανιάημο. Αθθά πεναζηένς ακαθφζεζξ δεκ
εα ιπμνμφζε κα πναβιαημπμζδεεί ζηδκ πανμφζα ιεηα-ακάθοζδ θυβς ηδξ
πενζμνζζιέκδξπθδνμθμνίαξ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ ιεηαλφ ηςκ βεκεηζηχκ SNPs ιεθεηήζαιε ηα μπμία
πενζθαιαάκμοκ εηείκα πμο επδνεάγμοκ ημ ιεηααμθζζιυ ακαθβδηζηυ θάνιαημ,
ιεηαθμνά ακαθβδηζηχκ παναβυκηςκ ηαηά ιήημξ ημο θνάβιαημξ αίιαημξ-εβηεθάθμο,
ηαζ δ δναζηζηυηδηά ημοξ ζε οπμδμπείξ ζηυπμοξ ηαζ δζαφθςκ ζυκηςκ ηαζ ζηδ νφειζζδ
ηςκ μδχκ κεονμδζααζααζηχκ, δ παναθθαβή A118G αθθδθυιμνθμ ημο OPRM1 έπεζ
ηδκ πζμ ζζπονή επζννμή ζηδ δζαπείνζζδ ημο πυκμο ηςκ ιεηεβπεζνδηζηχκ αζεεκχκ.
Οπζμεζδχκ πθδνμθμνίεξ ημο βμκζδίμο ημο οπμδμπέα ιπμνεί κα πανέπεζ πμθφηζιεξ
πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ ηθζκζημφξ ζαηνμφξ κα δζαπεζνζζηεί ζςζηά ηδ πνήζδ
ακαθβδηζηχκ μπζμεζδχκ λεπςνζζηά βζα ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ημο πυκμο.

The relationship between prosthesis use, phantom pain and psychiatric symptoms in
male traumatic limb amputees.

The purpose of this study was to identify psychiatric symptoms by comparing male
patients with traumatic leg amputations (LAs) with healthy controls and to determine
the association between these psychiatric symptoms and phantom pain and prosthesis
use characteristics.
METHODS:
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One hundred four volunteers, 51 LA patients (group 1) and 53 healthy controls (group
2) were included. Demographic data including age, height, weight, time since
amputation, duration of prosthesis use, and Satisfaction with Prosthesis Questionnaire
scores were recorded. Phantom pain was measured a visual analog scale (VAS).
Psychiatric symptoms were measured using the Symptom Checklist-90-R, Beck
Depression Inventory, Pittsburgh Sleep Quality Index, Rosenberg Self-Esteem Scale,
and State-Trait Anxiety Inventory. Correlations were determined between time since
amputation, duration of prosthesis use and satisfaction with prosthesis questionnaire
scores and psychiatric scale scores.
RESULTS:
Amputee patients had higher phobic anxiety, state anxiety, trait anxiety and sleep
disturbance scores (p<0.05) than the controls. No difference was determined in terms
of psychiatric symptoms between the phantom pain and no phantom pain groups
(p>0.05). There were significant negative correlations between time since amputation,
duration of prosthesis use, duration of daily prosthesis use, and satisfaction with
prosthesis questionnaire scores and psychiatric symptoms.
CONCLUSIONS:
Apart from anxiety (state, trait or phobic) and disturbed sleep, other psychiatric
symptoms in amputee patients undergoing lengthy prosthetic rehabilitation may not
differ from those of healthy controls. The presence and severity of phantom pain
appear to be unrelated to general psychiatric symptomatology. Length of time since
amputation, length of prosthesis use, daily length of prosthesis use and prosthesis
satisfaction are negatively correlated with general psychiatric symptoms. These
characteristics must be borne in mind in psychiatric and prosthetic rehabilitation.
ΜΔΣΑΦΡΑΖ
ΣΟΥΟΗ:
Ο ζημπυξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ κα πνμζδζμνζζημφκ ηα ροπζαηνζηά ζοιπηχιαηα
ζοβηνίκμκηαξ άκδνεξ αζεεκείξ ιε αηνςηδνζαζιυ ηςκ πμδζχκ (ΟΣΑ) ιε οβζείξ
ιάνηονεξ ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί δ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ροπζαηνζηά ζοιπηχιαηα
ηαζ ημκ πυκμ θάκηαζια ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά πνήζδξ ηδξ πνυεεζδξ.
ΜΔΘΟΓΟΗ:
Δηαηυ ηέζζενζξ εεεθμκηέξ, πενζεθήθεδζακ 51 αζεεκείξ ιε LA (μιάδα 1) ηαζ 53 οβζείξ
εθέβπμοξ (μιάδα 2). Καηαβνάθδηακ δδιμβναθζηά ζημζπεία, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ
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ηδξ δθζηίαξ, ημ φρμξ, ημ αάνμξ, ημ πνυκμ απυ αηνςηδνζαζιυ, ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ηδξ
πνυεεζδξ, ηαζ Ηηακμπμίδζδ ιε Πνμζεεηζηή Δνςηδιαημθυβζμ ααειμθμβίεξ. Φάκηαζια
πυκμξ ιεηνήεδηε ιζα μπηζηή ακαθμβζηή ηθίιαηα (VAS). Φοπζαηνζηά ζοιπηχιαηα
ιεηνήεδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζφιπηςια Checklist-90-R, Beck Depression
Inventory, Πίηζιπμονβη φπκμο δείηηδ πμζυηδηαξ, Rosenberg Αοημεηηίιδζδ Κθίιαηα,
ηαζ ημ ηνάημξ Ακδζοπία Inventory. Οζ ζοζπεηίζεζξ πνμζδζμνίζηδηακ ιεηαλφ ημο
πνυκμο απυ ημκ αηνςηδνζαζιυ, ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ηδξ πνυεεζδξ ηαζ ηδξ
ζηακμπμίδζδξ ιε ηα απμηεθέζιαηα ενςηδιαημθυβζμ πνυεεζδξ ηαζ ροπζαηνζηέξ
ααειμθμβίεξ

ηθίιαηαξ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Αηνςηδνζαζιέκδ αζεεκείξ είπακ ορδθυηενμ άβπμξ θμαζηή, άβπμξ ηαηάζηαζδξ,
παναηηδνζζηζηυ ααειμθμβίεξ άβπμξ ηαζ μζ δζαηαναπέξ ημο φπκμο (p <0,05) ζε ζπέζδ
ιε ημοξ ιάνηονεξ. Καιία δζαθμνά δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ
ροπζαηνζηχκ ζοιπηςιάηςκ ακάιεζα ζημκ πυκμ θάκηαζια ηαζ πςνίξ πυκμ θάκηαζια
μιάδεξ (p> 0.05). Τπήνλακ ζδιακηζηέξ ανκδηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ημο πνυκμο
απυ ημκ αηνςηδνζαζιυ, ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ηδξ πνυεεζδξ, δ δζάνηεζα ηδξ
ηαεδιενζκήξ πνήζδξ πνυεεζδξ, ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ιε απμηεθέζιαηα ημο
ενςηδιαημθμβίμο

ηδξ

πνυεεζδξ

ηαζ

ροπζαηνζηά

ζοιπηχιαηα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Δηηυξ απυ ημ άβπμξ (ηνάημξ, παναηηδνζζηζηυ ή θμαζηή) ηαζ δζαηαναβιέκμ φπκμ, άθθα
ροπζαηνζηά ζοιπηχιαηα ζε αζεεκείξ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε ιαηνά ακάπδνμξ
πνμζεεηζηή απμηαηάζηαζδ δεκ ιπμνεί κα δζαθένμοκ απυ αοηά ηςκ οβζχκ ιανηφνςκ.
Ζ πανμοζία ηαζ δ ζμαανυηδηα ημο πυκμο θάκηαζια θαίκεηαζ κα είκαζ άζπεηδ ιε ηδ
βεκζηή ροπζαηνζηή ζοιπηςιαημθμβία. Υνμκζηυ δζάζηδια απυ αηνςηδνζαζιυ, ημ
ιήημξ ηδξ πνήζδξ πνυεεζδξ, ηαεδιενζκή δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ πνυεεζδξ ηαζ ηδξ
ζηακμπμίδζδξ ηςκ πνμεέζεςκ ζοζπεηίγμκηαζ ανκδηζηά ιε ηδ βεκζηή ροπζαηνζηά
ζοιπηχιαηα. Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ ζηδκ ροπζαηνζηή ηαζ
πνμζεεηζηή απμηαηάζηαζδ.

Blood testing in chronic pain management.

Blood testing is quickly becoming a useful laboratory tool for opioid prescribers who
wish to document and assess patient tolerance, more objectively monitor patient
safety, and evaluate patient compliance using information that is not available with
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traditional urine drug testing (UDT). Blood testing does not need to be performed as
frequently as UDT but provides extremely valuable information which can be used to
more accurately evaluate patient compliance and assist with interpreting blood
toxicology results commonly used in impairment or overdose cases. This narrative
review presents the current evidence supporting the use of blood testing within the
chronic pain management setting. In addition, this review aims to introduce and
discuss the role of routine blood testing within the chronic pain management setting.
Blood testing for the purpose of documenting opioid tolerance is a relatively novel
tool for pain physicians and as such this review is not intended to be a comprehensive
or exhaustive review of the scientific or medical literature. Prescribers must also be
aware that this type of laboratory testing need only be administered to chronic pain
patients receiving daily opioid therapy. Patients taking infrequent, low dose, or as
needed medications are not anticipated to benefit from this type of test. Based on the
complexity of both achieving acceptable outcomes with opioid treatment and the legal
and societal issues at hand, we feel that the addition of blood concentration levels will
become the standard of care in the near future.
Ζ ακάθοζδ ημο αίιαημξ βίκεηαζ βνήβμνα έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ενβαζηδνζαηή
μπζμεζδχκ ζοκηαβμβνάθμοξ πμο επζεοιμφκ κα ηεηιδνζχκμοκ ηαζ εα αλζμθμβμφ ηδκ
ακμπή ημο αζεεκμφξ, πζμ ακηζηεζιεκζηά ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ
αζεεκχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ
πθδνμθμνζχκ ημο αζεεκμφξ πμο δεκ είκαζ δζαεέζζια ιε ηζξ παναδμζζαηέξ δμηζιέξ
θανιάηςκ μφνςκ (UDT).Αζιαημθμβζηέξ ελεηάζεζξ δεκ πνέπεζ κα εηηεθείηαζ ηυζμ
ζοπκά υζμ UDT αθθά πανέπεζ ελαζνεηζηά πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα αλζμθμβδεεί ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηδ ζοιιυνθςζδ ημο
αζεεκμφξ ηαζ κα αμδεήζεζ ιε ηδκ ενιδκεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημλζημθμβζηχκ
αίιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζε δοζθεζημονβία ή ζε πενζπηχζεζξ
οπενδμζμθμβίαξ. Αοηή δ ακαζηυπδζδ ηδξ αθήβδζδξ πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ηνέπμοζα
εκδείλεζξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ πνήζδ ηςκ ηεζη αίιαημξ εκηυξ ημο πνυκζμο πυκμο
νφειζζδ. Δπζπθέμκ, δ ακαεεχνδζδ αοηή έπεζ ςξ ζηυπμ κα εζζαβάβεζ ηαζ κα
ζογδηήζμοκ ημ νυθμ ηςκ ζοκήεςκ δμηζιχκ ημο αίιαημξ εκηυξ ημο πνυκζμο πυκμο
νφειζζδ. Οζ ελεηάζεζξ αίιαημξ βζα ημκ ζημπυ ηδξ ηεηιδνίςζδξ ακμπή μπζμεζδχκ είκαζ
έκα ζπεηζηά κέμ ενβαθείμ βζα ημκ πυκμ ημοξ βζαηνμφξ ηαζ ςξ εη ημφημο αοηή δ
αλζμθυβδζδ δεκ πνμμνίγεηαζ κα είκαζ έκα μθμηθδνςιέκμ ή ελακηθδηζηή ακαζηυπδζδ
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ηδξ επζζηδιμκζηήξ ή ζαηνζηήξ αζαθζμβναθίαξ. Οζ ζοκηαβμβνάθμζ εα πνέπεζ επίζδξ κα
βκςνίγμοκ υηζ αοηυ ημ είδμξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ πνεζάγεηαζ κα πμνδβείηαζ
ιυκμ ζε αζεεκείξ ιε πνυκζμοξ πυκμοξ πμο θαιαάκμοκ ηαεδιενζκά εεναπεία ιε
μπζμεζδή. Οζ αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ ζπάκζα, παιδθή δυζδ, ή υπςξ απαζηείηαζ
θάνιαηα δεκ ακαιέκεηαζ κα επςθεθδεμφκ απυ αοηυ ημ είδμξ ηδξ δμηζιήξ. Με αάζδ
ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ δφμ επίηεολδ απμδεηηά απμηεθέζιαηα ιε εεναπεία ιε
μπζμεζδή ηαζ ηα κμιζηά ηαζ ημζκςκζηά γδηήιαηα ζημ πένζ, αζζεακυιαζηε υηζ δ
πνμζεήηδ ηςκ επζπέδςκ ζοβηέκηνςζδξ αίιαημξ εα βίκεζ ημ πνυηοπμ ηδξ πενίεαθρδξ
ζημ εββφξ ιέθθμκ.

Pain relief scale is more highly correlated with numerical rating scale than with visual
analogue scale in chronic pain patients.

The pain relief scale (PRS) is a method that measures the magnitude of change in pain
intensity after treatment. The present study aimed to evaluate the correlation between
PRS and changes in pain determined by the visual analogue scale (VAS) and
numerical rating scale (NRS), to confirm the evidence supporting the use of PRS.
Sixty patients with chronic spinal pain that had a VAS and NRS recorded during an
initial examination were enrolled in the study. One week later, the patients received
an epidural nerve block, then VAS, NRS, and PRS assessments were performed.
Differences between VAS and NRS were compared to the PRS and scatter plots and
correlation coefficient were generated. The differences and magnitude of decrease in
the VAS and NRS raw data were converted to percentile values, and compared to the
PRS. Both VAS and NRS values exhibited strong correlations (> 0.8) with PRS.
Further, the differences between the VAS-PRS R (0.859) and NRS-PRS R (0.915)
were statistically significant, (P = 0.0259). Compared to PRS, the VAS and NRS
percentile scores exhibited higher correlation coefficients than scores based on the
raw data differences. Furthermore, even when converted to a percentile, the NRS%PRS R (0.968) was higher than the VAS%-PRS R (0.904), P = 0.0001. The results
indicated that using the PRS together with NRS in pain assessment increased the
objectivity of the assessment compared to using only VAS or NRS, and may have
offset the limitations of VAS or NRS alone.
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ΜΔΣΑΦΡΑΖ
Ζ ηθίιαηα ακαημφθζζδξ πυκμο (PRS) είκαζ ιζα ιέεμδμξ δ μπμία ιεηνά ημ ιέβεεμξ
ηδξ αθθαβήξ ζηδκ έκηαζδ ημο πυκμο ιεηά ηδ εεναπεία. Ζ πανμφζα ιεθέηδ είπε ςξ
ζηυπμ κα αλζμθμβδεεί δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ PRS ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζημκ πυκμ πμο
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ μπηζηή ακαθμβζηή ηθίιαηα (VAS) ηαζ ανζειδηζηή ηθίιαηα
δζααάειζζδξ (NRS), βζα κα επζαεααζχζεζ ηα ζημζπεία πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ πνήζδ ηδξ
PRS. Δλήκηα αζεεκείξ ιε πνυκζμ πυκμ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ πμο είπε έκα VAS ηαζ
NRS ηαηαβνάθμκηαζ ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ εκηάπεδηακ ζηδ ιεθέηδ. Μία
εαδμιάδα ανβυηενα, μζ αζεεκείξ έθααακ έκα επζζηθδνίδζμ ακαζζεδζία κεφνςκ, ηυηε
VAS, NRS, ηαζ μζ εηηζιήζεζξ PRS πναβιαημπμζήεδηακ. Γζαθμνέξ ιεηαλφ VAS ηαζ
NRS ζοβηνίεδηακ ιε ηδκ PRS ηαζ δζαβνάιιαηα δζαζπμνάξ ηαζ ζοκηεθεζηήξ
ζοζπέηζζδξ δδιζμονβήεδηακ. Οζ δζαθμνέξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ ιείςζδξ ζηα
ακεπελένβαζηα δεδμιέκα VAS ηαζ NRS ιεηαηνάπδηακ ζε πμζμζηζαίεξ ηζιέξ, ηαζ ζε
ζφβηνζζδ ιε ηδκ PRS. Αιθυηενεξ μζ ηζιέξ VAS ηαζ NRS ειθάκζζε ζζπονά
ζοζπεηίζεζξ (> 0.8) ιε PRS. Πεναζηένς, μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο VAS-PRS R (0,859)
ηαζ NRS-PRS R (0.915) ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p = 0,0259). ε ζφβηνζζδ ιε
ηδκ PRS, ημ VAS ηαζ NRS πμζμζηζαίεξ ααειμθμβίεξ πανμοζίαζακ ορδθυηενμοξ
ζοκηεθεζηέξ ζοζπέηζζδξ απυ ηα απμηεθέζιαηα ιε αάζδ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ
δεδμιέκςκ. Δπζπθέμκ, αηυιδ ηαζ υηακ ιεηαηνέπεηαζ ζε εηαημζηδιυνζμ, ημ NRS% PRS R (0.968) ήηακ ορδθυηενμ απυ ημ VAS% -PRS R (0.904), P = 0.0001. Σα
απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ πνήζδ ηδξ PRS ιαγί ιε NRS ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο πυκμο
αφλδζε ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ αλζμθυβδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ πνήζδ ιυκμ VAS ή
NRS, ηαζ ιπμνεί κα ακηζζηαειίζεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο VAS ή NRS ιυκμ..
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