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Εναλλακηικές μέθοδοι μεηεγχειρηηικής αναλγηζίας
Ασλανίδης Θ, Παπαδοπούλου Ε
ABSTRACT
Non invasive methods of postoperative analgesia
Aslanidis Th, MD, Papadopoulou E, MD
Despite of great interest in understanding the pain mechanisms and pain
management, and the foundation of acute pain services; numbers of patients still
suffer unacceptable pain even today. Surveys show that there are not many
improvements in this area. So, it is quite clear that the solution to post operative
pain is not just developing a single technique. New modes of noninvasive drug
delivery and alternative medicine interventions have become more and more
acceptable. Thus, methods such electroanalgesia and acupuncture may form part
of holistic approach to pain management in the acute post operative pain in future,
as they are already a part of chronic pain management. In this review of
postoperative pain relief, consideration will be given to advances in our
understanding of the role of new noninvasive modes of drug delivery and nonpharmacological techniques.
Ο πόλνο είλαη κηα ππνθεηκεληθή θαη πνιπδηάζηαηε εκπεηξία θαη νξίδεηαη σο δπζάξεζηε
αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ
ζπλδέεηαη κε ππάξρνπζα ή πηζαλή ηζηηθή βιάβε, ή πεξηγξάθεηαη κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο βιάβεο[1].

δσηηθό ζεκείν θαη λα θαηαγξάθεηαη καδί κε ηελ
αληαπόθξηζε ζηελ αλαιγεηηθή αγσγή θαη ηηο
όπνηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηόζν ζπρλά όζν
θαη ηα ππόινηπα δσηηθά ζεκεία. Γηα ηνλ ιόγν
απηόλ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη
αμηνιόγεζεο ηνπ πόλνπ (πίλαθαο 1)[4].

Ο κεηεγρεηξεηηθόο πόλνο απνηειεί θπζηνινγηθή
θαη πξνβιεπόκελε αληίδξαζε ζπλδεόκελε κε
αλαζηξέςηκε βιάβε πεξηθεξηθνύ ηζηνύ κεηά
από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη είλαη έλα από ηα
ζπρλόηεξα αλαθεξόκελα κεηεγρεηξεηηθά ζπκπηώκαηα. Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηε δηαβάζκηζε ηνπ πόλνπ κεηεγρεηξεηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ν ηύπνο ηεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ην γπλαηθείν θύιν, ε
ζνβαξόηεηα ηνπ πόλνπ πξνεγρεηξεηηθά, ην
λεαξό ηεο ειηθίαο, ην πξνεγρεηξεηηθό άγρνο,
αθόκε θαη ε νξγάλσζε ηεο ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο[2,3].

Η αληηκεηώπηζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ
επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο αλζξσπηζηηθνύο αιιά
θαη γηα ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο ησλ δεπηεξνγελώλ εθδειώζεώλ ηνπ. Οη ηειεπηαίεο
νθείινληαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ λσηηαίσλ
ή ππεξλσηηαίσλ αληαλαθιαζηηθώλ θαη θινησδώλ απαληήζεσλ θαη εθδειώλνληαη κε δπζιεηηνπξγία ησλ πλεπκόλσλ, ηνπ θπθινθνξηθνύ,
ηνπ γαζηξεληεξηθνύ θαη νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηεο ελδνθξηληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ
κεηαβνιηζκνύ, κε ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο θαη
ελίνηε ηε κεηάπησζε ηνπ νμένο κεηεγρεηξεηηθνύ
πόλνπ ζε ρξόλην. Όια απηά ζπλεπάγνληαη
αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ κεηεγρεηξεηηθώλ
επηπινθώλ, θαζπζηέξεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο
ησλ αζζελώλ θαη παξάηαζε ηεο λνζειείαο
ηνπο[5].

Η έληαζε ηνπ πόλνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο
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Πίνακαρ 1. Μέζνδνη αμηνιόγεζεο κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ
 Λεθηηθή θιίκαθα πόλνπ (VRS)
 Αξηζκεηηθή θιίκαθα πόλνπ (NRS)
 Οπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (VAS)
 Δξσηεκαηνιόγην πόλνπ McGill
 Κιίκαθα Wong-Baker (παηδηά)
 Αλαζεσξεκέλε θιίκαθα πόλνπ
 κε απεηθόληζε πξνζώπσλ (FPS-R)
 Γηαγλσζηηθή πεξηγξαθηθή θιίκαθα πόλνπ (DDS)
 Σύληνκή θαηαγξαθηθή θιίκαθα (BPI)
 Κιίκαθα κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ Toddler-Preschooler
 Σπκπεξηθνξηθή θιίκαθα πόλνπ (BOPS)
 Αληηθεηκεληθή θιίκαθα κεηεγρεηξεηηθνύ
πόλνπ Hanallah (OPS)
 Βνήζεκα αμηνιόγεζεο κεηεγρεηξεηηθνύ
πόλνπ FLACC (παηδηά)
 Κιίκαθα CRIES (παηδηά)
 Κιίκαθα CHEOPS (παηδηά)
 Κιίκαθα Kutner-Le Page (παηδηά)
 Γξαθηθή θιίκαθα Tesler (παηδηά)
 Φξσκαηηθή θιίκαθα Eland (παηδηά)
 Κιίκαθα SF-36
Πίνακαρ 2. Μέζνδνη ρνξήγεζεο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο














Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε:
Γηαθεθνκκέλε (i.v.)
Σπλερήο (c.i.v.)
Σπλερήο θαη’ επίθιεζε (PCIA)
Δπηζθιεξίδηνο ρνξήγεζε
Γηαθεθνκκέλε
Σπλερήο
Σπλερήο θαη’ επίθιεζε (PCEA)
Υπαξαρλνεηδή ρνξήγεζε
Πεξηθεξηθνί λεπξηθνί απνθιεηζκνί
Τνπηθή δηήζεζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο
Τνπηθή ζπλερήο δηήζεζε ρεηξνπξγηθνύ
ηξαύκαηνο
Γηα ηνπ ζηόκαηνο ή ηνπ νξζνύ αλαιγεζία
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Σήκεξα, παξά ηελ εμέιημε ησλ κεζόδσλ αλαιγεζίαο θαη ηεο πνιππαξαγνληηθήο πξνζέγγηζεο
ζηε ζεξαπεπηηθή ηνπ πόλνπ γεληθά, ε αλαθνύθηζε ηνπ νμένο κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ παξακέλεη πξόβιεκα αθόκε θαη ζε ζπζηήκαηα
πγείαο κε νξγαλσκέλεο νκάδεο αληηκεηώπηζεο
νμένο πόλνπ[6]. Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη
κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο ζηεξίδνληαη ζηε
ζπλερή, δηαθεθνκκέλε θαη’ επίθιεζε ή θαη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ρνξήγεζε αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ κε δηάθνξεο ηερληθέο (πίλαθαο
2). Η παξνύζα αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο επηθεληξώλεηαη ζε κε παξεκβαηηθέο θαη ιηγόηεξν πξνηηκώκελεο κεζόδνπο
κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο, πνπ κπνξνύλ,
παξά ηαύηα λα ζπκβάινπλ ζην κέιινλ ζηελ
θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ νμένο κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ.
Γιαδεπμαηική μεηεγσειπηηική αναλγηζία:
Αλ θαη ε έξεπλα γύξσ από ηε δηαδεξκηθή
ρνξήγεζε θαξκάθσλ (TDD) αξρίδεη από ην
1966, ε πξώηε εθαξκνγή αλαθέξεηαη κόιηο ην
1981. Τν θύξην εκπόδην ζηελ εθαξκνγή ηέηνησλ
ζπζηεκάησλ ήηαλ ε θεξάηηλε ζηηβάδα ηεο
επηδεξκίδαο (πάρνπο 15 κm). Tα θεξαηηλνθύηηαξα, νη ίλεο θεξαηίλεο (πάρνπο 0,2-0,4 κm
θαη πιάηνπο 40 κm) θαη ηα θεξαηηλνδεζκνζσκάηηα πξνζδίδνπλ αλαηνκηθή ζηαζεξόηεηα
ζηε ζηηβάδα. Η δηαηήξεζε ηνπ πδξνιηπηδηθνύ
καλδύα πνπ πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ
θεξαηίλε ζηηβάδα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
εβδνκαδηαία αλαγέλλεζε θαη ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηνπ θξαγκνύ ηνπ δέξκαηνο. Τηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κεγάιεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ
ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο νπζηώλ κέζσ ηνπ
δέξκαηνο[7].
Τα ζπζηήκαηα απηά γεληθά ζηεξίδνληαη ζηελ
παζεηηθή ή ζηελ ελεξγεηηθή κεηαθνξά ηεο
νπζίαο. Λόγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δέξκαηνο, ε
παζεηηθή κεηαθνξά πεξηνξίδεηαη ζε νπζίεο κε
ηνληζκέλεο, κε κνξηαθό βάξνο <500 Da, θαιή
πδξνδηαιπηόηεηα θαη ιηπνδηαιπηόηεηα (ζπληειεζηήο θαηαλνκήο νθηαλόιεο/λεξνύ, log P 1-3),
ρακειό ζεκείν ηήμεο (<180-200°C) θαη ηζρπξέο
σο θάξκαθα (αλάγθεο εκεξήζηαο δόζεο <
10mg)[8].
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Πίνακαρ 3. Σύγθξηζε δπλαηνηήησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ δηαδεξκηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ.
Τεχνολογία
Παθητική TDD
Γζλη
Θερμότητα
Ιοντοφόρεςη
Υπζρηχοι
Μικροπόροι

Πολικότητα
φαρμάκων
Ουδζτερα
Ουδζτερα
Ουδζτερα
Ιονιςμζνα
Ουδζτερα
Όλα

Μοριακό
Log P
βάροσ (gr/mol)
<500
2
<500
2
<500
2
Απεριόριςτο
<1
Απεριόριςτο
Απεριόριςτο
Απεριόριςτο
Απεριόριςτο

Τα ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο δηαδεξκηθήο κεηαθνξάο νπζηώλ ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο κέζσ ζεξκόηεηαο, ηόλησλ,
ππεξήρσλ ή κηθξνπόξσλ ή ζπλδπαζκό απηώλ
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα επξύηεξε ρξήζε
απηήο ηεο κεζόδνπ (πίλαθαο 3)(ζρήκα 1)[9,10].
Έηζη θάξκαθα όπσο νξκόλεο (εζηξαδηόιε,
ηεζηνζηεξόλε), αληηππεξηαζηθά (θινληδίλε),
αληηζηεζαγρηθά (ληηξνγιπθεξίλε) θαη αλαιγεηηθά ρνξεγνύληαη πιένλ επξέσο θαη κε ηελ
ηερλνινγία TDD[11].
Σηε δηαδεξκηθή κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία, ε

Σημείο
βραςμοφ (°C)
<150
<150
<150
Απεριόριςτο
Απεριόριςτο
Απεριόριςτο

Ημερήςια
δόςη (mg/d)
<10
<20
<15
<20
<20
<30

θεληαλύιε είλαη ην ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελν αλαιγεηηθό. Τα ζπζηήκαηα παζεηηθήο
κεηαθνξάο (π.ρ. Durogesic TTS®) αληελδείθλπληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ νμένο πόλνπ ,
ιόγσ ζπζζώξεπζεο ηεο νπζίαο ζην δέξκα (έσο
θαη ην 30% ηεο δόζεο) πνπ νδεγεί ζηελ αύμεζε
ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νπζίαο ζην πιάζκα θαη
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εκπιάζηξνπ[12]. Έηζη,
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ηα ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο
δόζεο θαη’ επίθιεζε κε δεκνθηιέζηεξν απηό
ηεο ηνληνθόξεζεο (PCITS) θαη ηεο ειεθηξν-

Σσήμα 1. Δίδε δηαδεξκαηηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ. (A) Δλέζεηο γηα ελδνκπτθή, ππνδόξηα ή
ελδνδεξκηθή ρνξήγεζε πγξνύ θαξκάθνπ. (B) Μέζνδνη βαζηζκέλνη ζηελ δεξκαηηθή δηαπεξαηόηεηα: (i) κέζσ ησλ ζπιάθσλ ησλ ηξηρώλ (ii) ηαηλίεο αθαίξεζεο ηεο θεξάηηλεο ζηνηβάδαο δηεπθνιύλνπλ ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ (iii) ζεξκηθή ή δηεπθνιπλόκελε από ξαδηνθύκαηα αθαίξεζε ηεο
θεξάηηλεο ζηνηβάδαο, πνπ δεκηνπξγνύλ κηθξνπόξνπο (iv) θνιινεηδηθνί κεηαθνξείο (κηθξνγαιαθηώκαηα), πνπ βνεζνύλ ηελ ηνπηθή δεξκαηηθή απνξξόθεζε (v) ρακειήο ζπρλόηεηαο ππέξερνη,
πνπ απμάλνπλ ηελ δεξκαηηθή δηαπεξαηόηεηα (vi) εηδηθά πεπηίδηα-κεηαθνξείο; (vii) δεκηνπξγία
κηθξνπόξσλ κέζσ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (viii) κηθξνβειόλεο πνπ δηαπεξλνύλ ηελ επηδεξκίδα.
(C) Έλεζε θαξκάθνπ ζε ζθόλε ζηελ επηδεξκίδα θαη ηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ηνπ δέξκαηνο.[7]
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θόξεζεο (E-TRANS). Τν πξώην έρεη ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 40 κg θεληαλύιεο/10 min
αλά δόζε κε κέγηζηε δόζε ηα 240 κg/h θαη ηηο
80 δόζεηο/24h. H απνξξόθεζε ηεο ρνξεγνύκελεο πνζόηεηαο θηάλεη ην 40% ηελ 1ε ώξα
θαη ην 100% ηελ 10ε ώξα, ελώ ε κέγηζηε
αλαιγεηηθή δξάζε πεηπραίλεηαη ζε πεξίπνπ 39
min κε ρξόλν εκίζεηαο δσήο πεξί ηηο 11 ώξεο.
Τα θαξκαθνθηλεηηθά απηά ζηνηρεία είλαη
ζπγθξίζηκα κε ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηνπ
θαξκάθνπ (κέγηζηε δξάζε 35 min, ρξόλνο
εκίζεηαο δσήο 13h) ελώ ππεξηεξνύλ πνιύ ηεο
παζεηηθήο TDD[13]. Οη παξελέξγεηεο είλαη
παξόκνηεο κε ηηο άιιεο κεζόδνπο ρνξήγεζεο
ησλ νπηνεηδώλ: αλαθέξνληαη θπξίσο λαπηία
(38%) , έκεηνο (12%) θαη εξύζεκα (14%)[14].
Τν δεύηεξν (ειεθηξνθόξεζε) ρξεζηκνπνηεί
ζπλερέο ξεύκα 100 κΑ θαη πεηπραίλεη ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα 1-1,5
ng/ml, ελώ έρεη θαη ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζε 4
επηπιένλ θαη’ επίθιεζε δόζεσλ 25κg θεληαλύιεο[15].
Τα έσο ηώξα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ηα
ζπζηήκαηα ρνξήγεζεο PCITS απνηεινύλ θαιή
ελαιιαθηηθή ηεο κνξθίλεο γηα γπλαηθνινγηθέο
επεκβάζεηο[16], έρνπλ όκνηα απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πξνθίι αζθαιείαο ζε ζρέζε κε ηελ
θαη’ επίθιεζε ελδνθιέβηα αλαιγεζία (PCIA)
γηα κείδνλεο νξζνπαηδηθέο επεκβάζεηο ρεηξνπξγεία θαη επεκβάζεηο θνηιίαο[17,18], ελώ,
καδί κε ηα ζπζηήκαηα E-TRANS, πεηπραίλνπλ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαιγεηηθώλ αλαγθώλ κέρξη
θαη ηε 48ε θαη 72ε κεηεγρεηξεηηθή ώξα ζε ζρέζε
κε ηελ δηαθεθνκκέλε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε
κνξθίλεο ζε επεκβάζεηο ζώξαθα[19]. Αιιά θαη
νη αζζελείο ζεσξνύλ απηά ηα ζπζηήκαηα αμηόπηζηα όζνλ αθνξά ηελ αλαιγεζία κεηά από
κείδνλεο επεκβάζεηο[20], ελώ θαίλεηαη όηη ε
ρξήζε ηνπο κεηώλεη ην κεηεγρεηξεηηθό λνζειεπηηθό θόξην[21].
Δθηόο από ηε θεληαλύιε, ε έξεπλα γύξσ από ηε
δηαδεξκηθή κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία επεθηείλεηαη θαη ζε άιια θάξκαθα. Η θεηακίλε είρε
θαιά απνηειέζκαηα σο επηπξόζζεηε αλαιγεζία
ζε γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο[22], ε ιηδνθαΐλε
θαίλεηαη λα κεηώλεη ηνλ πόλν ζε νξηζκέλεο
νπξνινγηθέο επεκβάζεηο[23], ε πηξνμηθάκε
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνιεπηηθή αλαι-
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γεζία ζε ελδνζθνπηθά ρεηξνπξγεία άλσ
άθξνπ[24] θαη ν ζπλδπαζκόο γθακπαπεληίλεο/ακπηξηπηπιιίλεο/ιηδνθαΐλεο κε ηελ πξνζζήθε ή όρη θεηνπξνθαίλεο αλαθέξνληαη σο
θαιή κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κεηά από
ρνινθπζηεθηνκή[25]. Αληίζεηα, δελ ππάξρνπλ
αθόκε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηε κεηεγρεηξεηηθή δηαδεξκαηηθή ρνξήγεζε
θινληδίλεο[26] θαη ληθνηίλεο[27], ελώ ππάξρνπλ ειιηπή ζηνηρεία ζρεηηθά κε κε-ζηεξνεηδή
αληηθιεγκνλώδε, όπσο ε δηθινθελάθε[28].
Τέινο, ππό έξεπλα βξίζθνληαη αλαιγεηηθά,
όπσο ε λαικπνπθίλε[29], ε βνππξελνξθίλε
(πνπ πξνο ην παξόλ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα
αληηκεηώπηζε λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ)[30] θαη ε
θεηνξνιάθε πνπ παξά ηελ ηζρπξή αλαιγεηηθή
ηεο δξάζε, ιόγσ ηεο κηθξήο δηαιπηόηεηαο (log
P 1.04) δπζρεξαίλεη ηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο[31].
Σηομαηική διαβλεννογόνιορ μεηεγσειπηηική
αναλγηζία
Η κεγάιε επηθάλεηα, ε πινύζηα αηκάησζε θαη ε
όκνηα ζεξκνθξαζία ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο ηνλ θαζηζηνύλ πνιύ
θαιύηεξν κέζν γηα ηε ρνξήγεζε αλαιγεηηθώλ
νπζηώλ από ην δέξκα, θαζώο έρεη 4-4000 θνξέο
κεγαιύηεξε δηαπεξαηόηεηα από απηό. Μπνξνύκε λα πεηύρνπκε έηζη κεγάιε θαη ηαρεία
απνξξόθεζε ησλ θαξκάθσλ κε ζύγρξνλε
παξάθακςε ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα θαη
απνθπγή ηεο 1εο επαηηθήο δηέιεπζεο. Τν
ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα θάπνηεο
θαηεγνξίεο νπζηώλ, όπσο πεπηίδηα θαη πξσηεΐλεο. Γεληθά, ππάξρνπλ δπν ηξόπνη απνξξόθεζεο ησλ θαξκάθσλ από ηνλ βιελλνγόλν
ηνπ ζηόκαηνο θαη πξνώζεζήο ηνπο πξνο ηε
ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία: παξαθπηηαξηθά θαη
δηαθπηηαξηθά. Αλαιόγσο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ
θαξκάθνπ (πδξόθηιν ή όρη) επηθξαηεί ν πξώηνο
ή ν δεύηεξνο ηξόπνο[32].
Σήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα
κεηαθνξάο ησλ πξνο ρνξήγεζε νπζηώλ: πιαζηηθνπνηεκέλα, κε ιαθηόδε, αλαβξάδνληα, κε λαλνκεξή, ελώ εθηόο από ηα αλαιγεηηθά εξεπλάηαη ε δηαβιελλνγόληνο ρνξήγεζε κηαο πιεηά-
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δαο άιισλ θαξκάθσλ, όπσο αληηβηνηηθώλ (εξπζξνκπθίλε), νξκνλώλ (νμαλδξνιόλε, ηλζνπιίλε), αλαηζζεηηθώλ (εηνκηδάηε), αληηεκεηηθώλ
(νληαζεληξόλε) θαη άιισλ[33].
Από ηα αλαιγεηηθά, ε ζηνκαηηθή δηαβιελλνγόληνο θεληαλύιε (OTFC) απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε επηινγή. Η βηνδηαζεζηκόηεηα ηεο
νπζίαο θηάλεη πεξίπνπ ην 50% κε κέγηζην
ρξόλν δξάζεο ηα 20-40 min θαη ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο πεξί ηηο 7h[34]. Η αλαινγία ηεο
ηζρύο ηεο OFTC ζε ζρέζε κε ηελ ελδνθιέβηα
κνξθίλε είλαη πεξίπνπ 8-14:1. Σ’ απηήλ ηελ
αλαινγία έρεη ρνξεγεζεί κεηά από επεκβάζεηο
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Η ρνξήγεζε κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο κε
απηήλ ηε κέζνδν έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έρεη
ηύρεη πνιύ θαιήο απνδνρήο από ηνπο αζζελείο
θαη
ην
λνζειεπηηθό
πξνζσπηθό.
Η
δηαθεθνκκέλε θαη ε θαη’ επίθιεζε ρνξήγεζε
(PCINA) είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο κέζνδνη, ελώ
ε ζπρλόηεξε παξελέξγεηα είλαη ν ηνπηθόο
εξεζηζκόο ηνπ βιελλνγόλνπ.
Σηε βηβιηνγξαθία, νη θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο
ζε πγηείο εζεινληέο κε θεληαλύιε, αιθεληαλίιε,
ζνπθεληαλίιε, βνπηνξθαλόιε, νμπθνδόλε θαη
βνππξελνξθίλε αλαθέξνπλ βηνδηαζεζηκόηεηα

Σσήμα 2. Σρεκαηηθά, ε Θεσξία ηεο πύιεο ηνπ πόλνπ πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο Patrick Wall
θαη Ronald Melzack to 1965.

γόλαηνο θαη θάησ θνηιίαο κε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα[35]. Άιια θάξκαθα πνπ έρνπλ
εξεπλεζεί είλαη ε νμπβνπηίλε, πνπ είρε ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα κε ηελ θαη’ επίθιεζε
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε κνξθίλεο κεηά από
επεκβάζεηο «ξηδηθήο» πξνζηαηεθηνκήο[36], ελώ
κειεηώληαη αθόκε ε δεμκεδεηνκηδίλε γηα
πεξηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ζε σηνξηλνιαξπγγνινγηθέο επεκβάζεηο ζε παηδηά[37] θαη ε
ζνπθεληαλύιε γηα αλαιγεζία κεηά από επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο[38].
Δνδοππινική μεηεγσειπηηική αναλγηζία

από 46-78%, κε κέζν όξν κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ζην πιάζκα 5-50 min[39]. Από ηα
παξαπάλσ, ε κεηεγρεηξεηηθή ρνξήγεζε θεληαλύιεο είλαη ε επηθξαηέζηεξε κε κέζν όξν
έλαξμεο δξάζεο 12-20 min θαη κέζν όξν κεγηζηεο δξάζεο ηα 21-60 min, ελώ ηα δνζνινγηθά ζρήκαηα πνηθίινπλ κε κέζν όξν 25-27
κg/ςεθαζκό θαη ηνπο 6 ςεθαζκνύο/επίθιεζε[40]. Ιθαλνπνηεηηθή θάιπςε αλαιγεηηθώλ
αλαγθώλ αλαθέξεηαη κε ηε ρνξήγεζε θεληαλύιεο κε PCINA, κεηά από πξνγξακκαηηζκέλε
θαηζαξηθή ηνκή[41], ελώ παξαηεξείηαη θαη
κηθξόηεξν πνζνζηό παξελεξγεηώλ κεηά από

©2010 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece
©2010 Δηαιπεία Αναιζθηζιολογίαρ και Δνηαηικήρ Ιαηπικήρ Βοπείος Δλλάδορ

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2010; 8:40-53 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal
Διιεληθό Πεξηνδηθό Πεξηεγρεηξεηηθήο Ιαηξηθήο 2010; 8:40-53 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal

Σσήμα 3. Γηάθνξα κνληέια εθαξκνγήο
δηαδεξκηθήο ειεθηξηθήο λεπξηθήο
δηέγεξζεο[48]

παηδνρεηξνπξγηθέο
αο[42].

επεκβάζεηο

θάησ
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θαιύηεξε γλώζε ηεο θπζηνινγίαο ηνπ πόλνπ
ζήκεξα, αλαζέξκαλε ην ελδηαθέξνλ πξνο απηήλ
ηελ θαηεύζπλζε.

θνηιί-

Γηάθνξεο κειέηεο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ππάξρνπλ επίζεο θαη γηα άιιεο νπζίεο κε
παξόκνηα δξάζε, όπσο ε ζνπθεληαλίιε ζε
δόζεηο 0,5κg/kg/ςεθαζκό κεηά από νξηζκέλεο
επεκβάζεηο θάησ θνηιία[43], ε κνξθίλε ζε
δόζεηο 7,5 θαη 15 mg κεηά από νξζνπαηδηθέο
επεκβάζεηο[44], ε δηαθεθνκκέλε ρνξήγεζε
θεηνξνιάθεο 30mg/8h γηα κεηεγρεηξεηηθή
αλαιγεζία κεηά από επεκβάζεηο γεληθήο
ρεηξνπξγηθήο[45] θαη ε βνπηνξθαλόιε ζε
δόζεηο 2 mg κεηά από γπλαηθνινγηθέο ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο[46]. Μείγκαηα ηνπηθώλ
αλαηζζεηηθώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ιηδνθαΐλεο
5% / λαθαδνιίλεο 0,2 mg/ml, έρνπλ επίζεο
εξεπλεζεί.[47].
Ηλεκηποαναλγηζία
Η πξαθηηθή ηεο ειεθηξηθήο δηέγεξζεο γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ πόλνπ είλαη γλσζηή εδώ θαη
δεθαεηίεο. Η πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη
εξεπλώληαη πνηθίιινπλ σο πξνο όια ζρεδόλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη, ππάξρνπλ νη επεκβαηηθέο κέζνδνη ηεο δηέγεξζεο ηνπ λσηηαίνπ
κπεινύ (SCS) θαη ηεο βαζηάο εγθεθαιηθήο
δηέγεξζεο (DBS) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο
γηα ζύλδξνκα ρξόληνπ πόλνπ, πόλν από
θαθνήζεηεο, λεπξνπαζεηηθό πόλν, πεξηθεξηθή
λεπξνπάζεηα, ρξόληα ηζραηκία κεζεληεξίνπ, αλζεθηηθή ζηεζάγρε θ.α, νη νπνίεο όκσο είλαη
αθξηβέο θαη κε ζνβαξέο παξελέξγεηεο. Η πεξηθεξηθή λεπξηθή δηέγεξζε (PNS) θαη ε πεξηθεξηθή λεπξηθή δηακόξθσζε (PNM) - ιηγόηεξν
επεκβαηηθέο θαη πην θζελέο από ηηο παξαπάλσαλαθέξνληαη σο κέζνδνη θαηαπνιέκεζεο δηαβεηηθνύ λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ, ηζρηαιγίαο, εκηθξαλίαο, χωρίς όμως να ππάξρνπλ δεδνκέλα
από κεγάιεο ζεηξέο αζζελώλ. Τέινο, εξεπλώληαη νη θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο ζεξαπείαο κε
H θύκαηα (HWT), είδνο ηνπηθά εθαξκνδόκελεο
ειεθηξηθήο δηέγεξζεο κε ζπρλόηεηα από 4-250
Hz πνπ θαίλεηαη λα έρεη θαιή δηαπεξαηόηεηα
ζην δέξκα θαη λα πξνθαιεί ιηγόηεξνπο
εξεζηζκνύο από άιιεο παξόκνηεο δηαδεξκηθέο
κεζόδνπο, ε ζεξαπεία κε ελαιιαζζόκελν ξεύκα
(IFT), θαη ε ζεξαπεία κε ξεύκα πνπ
δεκηνπξγείηαη από ην πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν(PECT)[48].
Γεληθά, ε ειεθηξναλαιγεζία ρξεζηκνπνηεί θπξίσο κέζα δηέγεξζεο ησλ αηζζεηηθώλ λεύξσλ.
Ο ηξόπνο δξάζεο ηεο όκσο παξακέλεη αθόκε
αδη-επθξίληζηνο. Σηόρνο ηεο είλαη λα
ελεξγνπνηήζεη
ηνπο
θπζηνινγηθνύο
κεραληζκνύο δηαρείξηζεο ηνπ πόλνπ είηε κέζσ
ηεο δηέγεξζεο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ
ελδνγελώλ νπηνεηδώλ, είηε επεκβαίλνληαο ζηελ
αληίιεςε ηνπ πόλνπ κέζσ ησλ ηλώλ Αβ ηεο
ξαρηαίαο δέζκεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ,
εκπνδίδνληαο έηζη ηε κεηαβίβαζε ηνπ πόλνπ
κέζσ ησλ κηθξόηεξσλ ηλώλ C (ζεσξία MelzackWall ηεο «πύιεο ηνπ πόλνπ»)(ζρήκα 2)[49].
Σηελ κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε δηαδεξκηθή λεπξηθή δηέγεξζε
(TENS). Πξόθεηηαη γηα κε επεκβαηηθή κέζνδν,
πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθόξσλ εηδώλ ειεθηξηθά
εξεζίζκαηα ζην δέξκα πξνθαζνξηζκέλσλ πα-
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ξακέηξσλ. Οη θύξηεο παξάκεηξνη πνπ ξπζκίδνληαη είλαη ε έληαζε (από 0-80 mA), ε ζπρλόηεηα (2-150 Hz) θαη ε δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο (2-250 msec), ελώ ηα πεξηζζόηεξα
κνληέια ζπζθεπώλ εθαξκνγήο TENS πξνζθέξνπλ θαη ηελ επηινγή ηεο δηέγεξζεο θαηά ξηπέο.
Η ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο γίλεηαη κε βάζε ηηο
ίλεο πνπ επηζπκνύκε λα δηεγείξνπκε: νη ίλεο Αδ
(ζύζηεκα ελδνγελώλ νπηνεηδώλ) δηεγείξνληαη κε
εξεζίζκαηα 2-5 Hz, ελώ νη ίλεο Αβ (κεραληζκόο κεηαβίβαζεο πόλνπ κέζσ ηεο «πύιεο
ηνπ πόλνπ») κε εξεζίζκαηα 90-130 Hz. Έηζη,
έρνπκε δηάθνξα κνληέια δηέγεξζεο κε ηελ θάζε
ζπλεδξία λα δηαξθεί πεξίπνπ 15-30 ιεπηά
(ζρήκα 3). Παξόιν πνπ δελ αλαθέξεηαη θακία
παξελέξγεηα από ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ, ε
ηειεπηαία αληελδείθλπηαη ζε πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε θαξδηνινγηθό ηζηνξηθό, κε βεκαηνδόηε,
κε αιιεξγία ζηε γέιε, ζε πεξίπησζε κε
ζπλεξγάζηκσλ αζζελώλ, ελώ δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ πξόζζηα πεξηνρή ηνπ ηξάρεινπ θαη πάλσ
από δεξκαηηθέο βιάβεο, όπσο πιεγέο, εθδέκαηα
θ.α. Τέινο, πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε πεξηπηώζεηο
επηιεςίαο, ελώ ε αζθάιεηα ηεο κεζόδνπ ζε
έγθπεο δελ έρεη απνδεηρζεί, παξόηη εθαξκόδεηαη
ζηα πξώηα ζηάδηα ηνπ ηνθεηνύ[50].
Η κεηεγρεηξεηηθή εθαξκνγή ηεο αλαθέξεηαη ζε
κηθξέο επεκβάζεηο, όπσο απηέο ηεο πιαζηηθήο
βνπβσλνθήιεο, αιιά θαη ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, όπνπ εθηόο από ηε κείσζε
ησλ αλαγθώλ γηα νπηνεηδή βειηηώλεη ηελ
ειεθηξηθή κπτθή δξαζηεξηόηεηα θαη έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία[51]. Γεληθά, παξά ην γεγνλόο όηη νη δεκνζηεπκέλεο κέρξη ηώξα (2009) κειέηεο δελ έρνπλ
ηθαλά ζηνηρεία ώζηε λα βγνπλ ηθαλνπνηεηηθά
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ νμένο πόλνπ
ζπλνιηθά[52], θαίλεηαη όηη αλαθνξηθά κε ηνλ
κεηεγρεηξεηηθό πόλν είλαη απνηειεζκαηηθή[53].
Βελονιζμόρ
Ο βεινληζκόο είλαη κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο
Ιαηξηθήο ηεο Κίλαο, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη από
ην 3000 π.Φ., ελώ ζηελ πνξεία αλαπηύζζνληαη
δηάθνξεο ζρνιέο (Κηλέδηθε, Θηβεηηαλή, Κνξεάηηθε, Ιαπσληθή θαη Βηεηλακέδηθή). Δίλαη κηα
ινγηθή, εκπεηξηθή κνξθή ηαηξηθήο βαζηζκέλε
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ζηελ παξαηήξεζε. Τα ηειεπηαία ρξόληα, κε
πξσηνπόξνπο Κηλέδνπο εξεπλεηέο θαη λεπξνεπηζηήκνλεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη
θαηαγξαθήο ηεο βηνινγηθήο δξάζεο ηνπ βεινληζκνύ[54]. Ήδε από ην 1978, ν Chang παξαηήξεζε όηη δελ ππήξρε αλαιγεηηθή δξάζε, όηαλ
νη βειόλεο ηνπνζεηνύληαη ζε ηζηνύο ρσξίο αηζζεηηθόηεηα (πιήξε αηζζεηηθνθηλεηηθή παξαπιεγία). Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο ηνπ Han
(1986) έδεημαλ, όηη ε αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ
βεινληζκνύ θαηαξγείηαη κεηά από δηαηνκή ή
block πεξηθεξηθνύ λεύξνπ ή δηήζεζε κε ηνπηθό
αλαηζζεηηθό ησλ ζεκείσλ βεινληζκνύ[55]. Σήκεξα, είλαη βεβαησκέλν όηη ν βεινληζκόο είλαη
κηα ηδηαίηεξε κνξθή αηζζεηεξηαθνύ εξεζηζκνύ.
Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ηνλ κεραληζκό δξάζεο ηνπ βεινληζκνύ. Άιιεο ζηεξίδνληαη ζηε δηέγεξζε έθιπζεο ησλ ελδνξθηλώλ
(λεπξννξκνληθή ζεσξία), άιιεο ζηελ επίδξαζή
ηνπ ζηελ «πύιε ηνπ πόλνπ», θάπνηεο ζηε
δηέγεξζε ζπγθεθξηκέλσλ αληαλαθιαζηηθώλ
(λεπξναληαλαθιαζηηθή ζεσξία), ελώ ππάξρνπλ
θαη απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηε βηνπιεξνθνξηθή
θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εξεζηζκαηαγνγνύ ζήκαηνο κέζσ δηαθόξσλ κε αλαηνκηθώλ ζπζηεκάησλ (ζεσξία ηνπ ζήκαηνο Φ)[54,55]. Παξά
ηαύηα, ηα ζύγρξνλα βηνινγηθά κνληέια εμήγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζε
κεξηθά δπζεξκήλεπηα γεγνλόηα :
α) Η θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ βεινληζκνύ είλαη
αλεμάξηεηε από απηή ησλ λεύξσλ, ησλ αγγείσλ
ή ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ.
β) Τν ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα ηνπ βεινληζκνύ
πεηπραίλεηαη κε δηάθνξα είδε δηέγεξζεο (πίεζε,
ζεξκόηεηα, ειεθηξηζκόο, laser, έγρπζε δηαθόξσλ νπζηώλ).
γ) Η πεξηνδηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζπρλά
πεηπραίλεη απνηειέζκαηα, πνπ δηαξθνύλ γηα
εβδνκάδεο ή κήλεο.
δ) Γελ έρεη εμεγεζεί ν θπζηνινγηθόο ξόινο ηεο
ύπαξμεο ησλ ζεκείσλ βεινληζκνύ ή γηαηί ε
δηέγεξζή ηνπο έρεη θαη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο, όηαλ δελ παξέρνπλ εκθαλή πιενλέθηεκα
γηα ηελ επηβίσζε[56].
Η κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ βεινληζκνύ γηα
ηνλ κεηεγρεηξεηηθό πόλν αξρίδεη ήδε από ην
1970, ελώ ζήκεξα εθηόο από ηνλ παξαδνζηαθό
βεινληζκό, εθαξκόδεηαη ν ειεθηξνβεινληζκόο,
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πνπ απνηειεί ειεθηξηθή δηέγεξζε κέζσ βεινλώλ ησλ ζεκείσλ ηνπ παξαδνζηαθνύ βεινληζκνύ (EA), θαζώο θαη ε δηαδεξκηθή εθδνρή ηεο
(TEAS). Σηελ Κίλα έρεη δνθηκαζηεί σο κνλνζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δηεγρεηξεηηθνύ θαη κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ αθόκε θαη
γηα θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο[57]. Σηε
Γύζε ηα απνηειέζκαηα είλαη αθόκε ακθηιεγόκελα ειιείςεη ύπαξμεο κεγάισλ ηέηνησλ
κειεηώλ, αλ θαη ε δηεγρεηξεηηθή αλαιγεηηθή
ηζρύο ζπγθξίλεηαη κε ρνξήγεζε 0,27κg/kg θεληαλύιεο θάζε 10 min i.v.[58]. Υπάξρνπλ
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δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο θαη ζηε κλήκε[62]. Παξόιν πνπ ε
ηαηξηθή ύπλσζε είρε ήδε αλαθαιπθζεί από ηηο
αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα από ηνλ Franz A. Mesner
θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο κόλε αλαηζζεζία από
ηνλ J.Cloquet ην 1830 θαη ην 1850 από ηνλ
J.Esdaile, ε ηαηξηθή θνηλόηεηα ηελ απνδέρζεθε
πνιύ αξγόηεξα. Οπζηαζηηθά, ε επξύηεξε εθαξκνγή ηεο αξρίδεη κεηά
ην 1958 όηαλ ε
Ακεξηθάληθή Ιαηξηθή Δηαηξεία εγθξίλεη ηε
ρξήζε ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ. Σήκεξα, ε ππλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα

Σσήμα 4. Σπζρέηηζε ηεο αίζζεζήο ηνπ πόλνπ κε ηελ πξνθαινύκελε από ηελ ύπλσζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε[68]

ζαθείο ελδείμεηο όκσο όηη σο επηπξόζζεην
αλαιγεηηθό κέζν κεηώλεη ηνλ κεηεγρεηξεηηθό
πόλν, ηε κεηεγρεηξεηηθή λαπηία θαη έκεην, ελώ
δξα θαη αγρνιπηηθά[59-61]. Η έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζήκεξα ζηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκό
παξακέηξσλ, πνπ ζα πεηπραίλεη θάζε θνξά ηα
κέγηζηα απνηειέζκαηα (πνηα ζεκεία ζα πξέπεη
λα δηεγεξζνύλ, πσο, πόηε ζε ζρέζε κε ηελ
επέκβαζε, πόζν, πνηα επέκβαζε, κε πνηνλ
ζπλδπαζκό παξακέηξσλ, θηι)
Υπνοαναλγηζία
Η ύπλσζε νξίδεηαη σο κία ζπλεηδεζηαθή
θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απμεκέλε
δεθηηθόηεηα ζε ζπζηάζεηο, δίλνληαο έηζη ηε

πιήζνο ηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ, από αιιεξγίεο,
θνβίεο, αγρσηηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο
ηνπ ύπλνπ σο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξόληνπ
πόλνπ κε ηε κνξθή ηεο εκηθξαλίαο, ηνπ λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ, ησλ ρξόλησλ ηνπηθώλ πόλσλ
θαη ην ζύλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ[63].
Οη κεραληζκνί δξάζεο ηεο ππλναλαιγεζίαο
παξακέλνπλ ππό έξεπλα. Από ηε κία ππάξρεη ε
ζεσξία ηεο έθιπζεο ελδνξθηλώλ, όπνπ ε ύπλσζε επεκβαίλεη ζην ζύζηεκα ησλ ελδνγελώλ
νπηνεηδώλ - αλ θαη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δηαπηζηώλνπλ, όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο δελ
επεξεάδεηαη από ηε ρνξήγεζε λαινμόλεο[63].
Από ηελ άιιε ππάξρνπλ ε ζεσξία ηεο λενδηάζπαζεο (Hilgard 1977), ζύκθσλα κε ηε
νπνία ππάξρεη πξνζσξηλή δηάζπαζε ηεο ζπλεί-
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δεζεο πνπ δελ επηηξέπεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε
ηνπ πόλνπ, θαζώο θαη ε θνηλσληθνγλσζηαθή
ζεσξία (Kirsch 1991), ζηελ νπνία ην απνηέιεζκα ηεο ύπλσζεο θαζνξίδεηαη από ηα θνηλσληθά ήζε θαη ηα πηζηεύσ ηνπ αζζελνύο[62]. Τν
θνηλό ζηνηρείν όισλ ησλ εξεπλεηώλ είλαη ε
ύπαξμε ηδηνδεθηηθόηεηαο ζηελ ύπλσζε. Παξά
ηαύηα, όινη κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ.
Τα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ έγθεηληαη, ζην
γεγνλόο όηη εθκεηαιιεύεηαη κηα θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ, είλαη απιή ζηε ρξήζε
ηεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί από νπνηνλδήπνηε[62].
Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ δηεγρεηξεηηθνύ θαη κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ, αλαθέξνληαη ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα σο κόλε αλαιγεζία γηα επώδπλεο
δηαδηθαζίεο (π.ρ. βηνςία ήπαηνο) ζε παηδηά θαη
ελήιηθεο[64], κεηώλεη αηζζεηά ηηο αλαιγεηηθέο
αλάγθεο κεηά από γεληθά ρεηξνπξγεία θαη
θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο[65,66], ελώ
αλαθέξνληαη επίπεδα BIS 58-72 ζε επέκβαζε
καζηεθηνκήο κε ηε κέζνδν ηεο απηό-ύπλσζεο[67]. Τέινο θαίλεηαη όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί κε ηελ
ύπλσζε πξνεγρεηξεηηθά, επεξεάδεη ζε κεγάιν
βαζκό ηελ αληίιεςε ηνπ πόλνπ κεηεγρεηξεηηθά
(ζρήκα 4)[68].
Μοςζικοθεπαπεία
Η έξεπλα γύξσ από ηηο επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο
ζηνλ άλζξσπν -θαη όρη κόλν- ρξνλνινγνύληαη
από ην 1968. Τν παξάδνμν είλαη όηη αθόκε θαη
ζήκεξα ε ίδηα ε κνπζηθή δελ έρεη ζαθή νξηζκό.
Δίλαη είδνο ηέρλεο ή κνπζηθήο; Απνηειεί
αλώηεξε καζεκαηηθή έθθξαζε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θάζε ζηηγκή ή παξαγσγή
ζπλαηζζεκάησλ από κηα αιιεινπρία καζεκαηηθώλ ζηνηρείσλ; Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ, όηη είλαη κε ιεθηηθόο ηξόπνο επηθνηλσλίαο.
Σηελ ηειεπηαία όκσο πεξίπησζε, δελ ππάξρνπλ
ζαθείο ελδείμεηο γηα ηνλ ηξόπν ηεο ζύλδεζεο
κεηαμύ ηεο γισζζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο. Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ, όηη ππάξρνπλ δύν
απηόλνκα λεπξσληθά (γλσζηαθά) ππνζπζηήκαηα ππεύζπλα γηα θαζέλαλ από ηνπο δύν
θώδηθεο επηθνηλσλίαο, άιινη όηη απηά ηα
ππνζπζηήκαηα αιιεινεπηθαιύπηνληαη. Όινη
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πάλησο ζπκθσλνύλ όηη ε κνπζηθή επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν αληίιεςεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο όισλ ησλ εηδώλ ησλ εξεζηζκάησλ
από ην εμσηεξηθό θαη ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ[69].
Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο δξα ε κνπζηθή
είλαη αθόκε ππό έξεπλα. Γεληθά, έρνπλ δηαηππσζεί νη αθόινπζεο ζεσξίεο: α) όηη απνπξνζαλαηνιίδεη από ην επώδπλν εξέζηζκα, β)
όηη δίλεη ζηνλ αζζελή ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ,
γ) όηη πξνθαιεί ηελ έθιπζε ελδνξθηλώλ θαη δ)
όηη ραιαξώλεη ηνλ αζζελή επηδξώληαο ζην
ιηκπηθό ζύζηεκα[70]. Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηε
κεηάπησζε ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο
από ξπζκό β ζε ξπζκό ζ, πνπ ζπλδέεηαη κε ην
1ν ζηάδην ηνπ ύπλνπ, ελώ θαίλεηαη όηη ππό
κνπζηθή ππόθξνπζε, άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε
ύπλν θπκάησλ δ (3ν ζηάδην) είλαη πην δεθηηθά
ζε ζεξαπεπηηθέο πξνηάζεηο. Υπάξρνπλ βέβαηα
θαη ζέκαηα πνπ κέλεη λα εξεπλεζνύλ ζην
κέιινλ, όπσο ε δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν
επζύλεηαη ε κνπζηθή σο θπζηθό θαηλόκελν γηα
ηηο αλαιγεηηθέο ηεο επηδξάζεηο, αλ είλαη νη
δνλήζεηο ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ ππεύζπλεο γηα
ηελ αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηνπ πόλνπ[71] ή ε
ζρέζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κε ηε ζεσξία ηεο
πύιεο ηνπ πόλνπ, θαη άιια.
Η ρξήζε ηεο δηεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά
θαίλεηαη λα κεηώλεη ηηο αλάγθεο ζε θαηαζηνιή,
κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία θαη αληηεκεηηθά ζε
επεκβάζεηο ππό γεληθή αλαηζζεζία[72,73], θαίλεηαη λα κεηώλεη ηνλ κεηεγρεηξεηηθό ρξόλν
λνζειείαο[74] θαη λα απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αζζελώλ[75], ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο βειηηώλεη ηηο πεξηεγρεηξεηηθέο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο[76]. Υπό έξεπλα παξακέλνπλ ην είδνο ηεο κνπζηθήο, ε δηάξθεηά ηεο
πεξηεγρεηξεηηθά, ε έληαζε ζηελ νπνία ζα
αθνύγεηαη, ε ρξήζε ελόο ή δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ ππνθξνύζεσλ θαηά ηε κεηεγρεηξεηηθή
λνζειεία θαη άιια.
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