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Frida Khalo - Pain



Πόνος και Ποιότητα Ζωής
.

•Μόνο 48 % (280 of 573) ανέφεραν καλή ποιότητα 
ζωής

•69 %:  προκαλεί δυσκολία στην επιτέλεση των 
φυσιολογικών δραστηριοτήτων στoν καθημερινό 
τους βίο

•43 %: αισθάνονται ότι είναι βάρος στους άλλους

•30 %:  έχουν τόσο πόνο που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν

•52 % (των εργαζόμενων): ο πόνος επηρεάζει την 
απόδοσή τους στην εργασία 

•32 % (αυτών που ανέφεραν κακή ποιότητα ζωής): 
πονούσαν τόσο που «ήθελαν να πεθάνουν

Breivik, H. et al., Annals of Oncol, (2009), 20 (8): 1420-1433



Άννα -

• 59 ετών. 

• Μητέρα 3 παιδιών 

• Γιαγιά 2 εγγονιών

• Βοηθός δασκάλας σε σχολείο

• Ζωγραφική







Άννα  διαγνώστηκε με καρκίνο μαστού



Δικαίωμα στη θεραπεία της ασθένειας κ του 
πόνου





Διάγνωση – σταδιοποιήση - χειρουργείο

• Πόνος κατά τη διάγνωση VAS 3/10

• Πόνος πριν κ μετά από τη χειρουργική εξαίρεση VAS 3/10 –
10/10



Percentage of patients reporting pain per country during the screening phase.

Breivik H et al. Ann Oncol 2009;20:1420-1433
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Χημειοθεραπεία

• Εβδομαδιαίες θεραπείες

• Διαφορετικός πόνος

• Μικτός

Νευροπαθητικός

• Απώλεια ύπνου

• Δυσκοιλιότητα

Κατάθλιψη
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Health care professional responsible for treating or managing patient pain.

Breivik H et al. Ann Oncol 2009;20:1420-1433

© The Author 2009. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for 

Medical Oncology. All rights reserved. For permissions, please email: 

journals.permissions@oxfordjournals.org













Καρκινικός πόνος και αναλγητικά

ΟΠΙΟΕΙΔΗ

ΜΗ ΟΠΙΟΕΙΔΗ

Tramal
Zaldiar
Palexia

Paracetamol
Lonarid
NSADS

Pregabalin – Amitriptyline 
Gabapentin - Cymbalta

Fentanyl
Buprenorphine

Oxycontin



• Συχνή εμφάνιση
o Μέσος αριθμός επεισοδίων ανά 

ημέρα: 41

• Οξεία έναρξη
o Συνήθως φτάνει στη μέγιστη 

ένταση μέσα σε 

3-5 λεπτά από την εμφάνισή του1

• Βραχεία διάρκεια
o Μέση διάρκεια: 30-60 λεπτά ανά 

επεισόδιο1,2

• Συνήθως μέτριας ή ισχυρής 
έντασης3*

Προσαρμογή με την άδεια του American Pain Foundation 
(Αμερικανικό Ίδρυμα Πόνου)  Breakthrough Cancer Pain: Mending 
the Break in the  Continuum of Care. Φεβρουάριος 2011.5

Υποκείμενος 
πόνος

BTcP: Χαρακτηριστικά

1. Portenoy and Hagen. Pain. 1990·41:273.  
2. Davies, et al. Eur J Pain. 2011· (7):756-763
3. Mercadante, et al.  J Pain Symptom Manage. 
2010·40:183.
4. Portenoy. Semin Oncol. 1997·24:S16-7.

9

5. American Pain Foundation. Breakthrough Cancer Pain: 
Mending the  Break in the Continuum of Care. Φεβρουάριος 
2011.

6. Serlin, et al. Pain. 1995·61:277.









Άννα μετά από 12 εβδομαδιαίες θεραπείες 
στο ιατρείο πόνου

Όλα καλά αλλά έχω 
μερικές ενοχλήσεις 

ακόμα και 
στεναχώρια





Ολιστική θεραπεία

• Ιατρική θεραπεία 

• Ψυχολογική υποστήριξη

• Μουσικοθεραπεία

• Βελονισμό

• Μασάζ

• Γυμναστική



3 χρόνια μετά τη διάγνωση

• Πρόοδος της νόσου

(ηπατικές και οστικές μεταστάσεις)

• Χημειοθεραπεία

• Πόνος στην κοιλακή χώρα και 
στα οστά 

• VAS 5-8/10





Αύξηση του FENTANYL

Απορρόφηση;
Optimizing Pain Control With Fentanyl Patches Meredith McLean, PharmD; Jeffrey Fudin, BS, PharmD

• Μέγιστη δόση δεν υπάρχει

• CASE REPORTS: Journal of the American Board of Family Medicine (1000μg/h)

European Journal of Pain in 2001 (3400μg/h)

• Συνέργεια με άλλα φάρμακα

• Καχεξία: <16Kg/m2                                   μειωμένη απορρόφηση.

Heiskanen T, Matzke S, Haakana S, Gergov M, Vuori E, Kalso E. Transdermal fentanyl in cachectic cancer patients. Pain. 2009;144:218-222

Ανεπιθύμητες δράσεις



Ανακουφιστική θεραπεία

Η Άννα είχε δύο επιλογές

• 1. Επισκληρίδιο έγχυση

• 2. Τοποθέτηση εμφυτεύσιμης 
αντλίας μορφίνης

• Ενδοφλέβια θεραπεία



Αναλγησία με μορφίνη

• Υποδόρια χορήγηση

• Μειώνονται ανεπιθύμητες 
ενέργειες

• Σταθερότερο επίπεδο φαρμάκου

CA CANCER J CLIN 2011;61:157-182



Αναλγησία με μορφίνη

• ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΕΓΧΥΣΗ

• Εμφυτεύσιμη αντλία

αν πρόγνωση >6 μήνες

• Εμφυτεύσιμο port

αν πρόγνωση <6 μήνες

Patent selection and outcome using a low dose intrathecal opioid trialing method for chronic pain. Pain Physician 2011; 14:343-351 • ISSN 1533-3159



3,5 χρόνια από τη διάγνωση

• Καχεξία

• Ανορεξία

• Δυσκοιλιότητα

• Πόνος VAS 3-7/10

• Ήπια δραστηριότητα



Κανναβιοδιόλη - CBD

• CBD oil 2.5%

• CBD oil 4%

• CBD oil 10%

• Καρκινικό πόνο

• Δόση 3-4 σταγόνες/ 3 φορές τη 
μέρα



Ενδείξεις ιατρικής κάνναβης

• σκλήρυνση κατά πλάκας

• τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού

• θεραπεία της κατάχρησης του αλκοόλ

• της αρθρίτιδας που προκαλείται από περίσσια κολλαγόνου

• της διπολικής διαταραχής  

• του μετατραυματικού συνδρόμου 

• της αισθητηριακής νευροπάθειας σχετιζόμενης με τον HIV

• της υπνικής άπνοιας 

• της νευρικής ανορεξίας 

• της επιληψίας 

• συγκεκριμένων παθήσεων του πεπτικού συστήματος 

• των γλοιωμάτων

• της ηπατίτιδας C

• τη νόσο του Huntigton

• της λευχαιμίας 

• τη νόσο του Parkinson 

• του κνησμού

• της ψωρίασης 

• της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 

• της δυστονίας 

• ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ



Νόμος Τσίπρα/ Ξάνθου 4523- Μάρτιος 2018

• Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)  μέχρι 0,3%

• Παραγωγή και εισαγωγή ιατρικής κάνναβης



Prospective analysis of safety and efficacy of medical cannabis in 
large unselected population of patients with cancer. 2018

Eur J Intern Med. 2018 Mar;49:37-43
Bar-Lev Schleider L1, Mechoulam R2, Lederman V3, Hilou M3, Lencovsky O4, Betzalel O3, Shbiro L4, 
Novack V5.

• 2970 cancer patients treated with medical cannabis between 2015 and 2017.

• Average age was 59.5± 16.3 years

• Cancer: breast (20.7%), lung (13.6%), pancreatic (8.1%) and colorectal (7.9%) with 51.2% being at 
stage 4. The main symptoms requiring therapy were: sleep problems (78.4%), pain (77.7%, median 
intensity 8/10), weakness (72.7%), nausea (64.6%) and lack of appetite (48.9%). 

• After six months of follow up, 902 patients (24.9%) died and 682 (18.8%) stopped the treatment.
Remaining 1211 (60.6%) responded
95.9% reported an improvement in their condition
45 patients (3.7%) reported no change 
4 patients (0.3%) reported deterioration in their medical condition.

• Cannabis as a palliative treatment for cancer patients seems to be well tolerated, 
effective and safe option to help patients cope with the malignancy related 
symptoms



A selective review of medical cannabis in cancer 
pain management. 2017

This review presents a selection of representative clinical studies, from small pilot studies conducted in 1975, 
to double-blind placebo-controlled trials conducted in 2014 

Tested tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) for reducing cancer-associated pain.

Five studies that evaluated THC oil capsules, THC:CBD oromucosal spray (nabiximols), or THC oromucosal
sprays found some evidence of cancer pain reduction associated with these therapies. 

A variety of doses ranging from 2.7-43.2 mg/day THC and 0-40 mg/day CBD were administered. Higher doses of 
THC were correlated with increased pain relief in some studies. One study found that significant pain relief was 
achieved in doses as low as 2.7-10.8 mg THC in combination with 2.5-10.0 mg CBD

There is evidence suggesting that medical cannabis reduces chronic or neu-ropathic pain in advanced cancer 
patients.

However, the results of many studies lacked statistical power, in some cases due to limited number of study 
subjects. 

There is a need for the conduct of further double-blind, placebo-controlled clinical trials with large sample

Ann Palliat Med. 2017 Dec;6(Suppl 2):S215-S222. doi: 10.21037/apm.2017.08.05. Epub 2017 Aug 23.

Blake A1, Wan BA2, Malek L2, DeAngelis C3, Diaz P2, Lao N4, Chow E2, O'Hearn S4.



Guidelines?



Canadian guidelines- Jan 2018



ESMO guidelines 



ASCO guidelines





4 χρόνια από τη διάγνωση

• Κατ οίκον νοσηλεία για 
αναλγησία

• Τελικό στάδιο

Στο νοσοκομείο

Στο σπίτι



Αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου από 
ομάδα
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Αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου από 
ομάδα



Σύνθετο πρόβλημα _ 
Σύνθεση λύσης

Σύνθεση θεραπείας



Σύνθετο πρόβλημα _ 
Σύνθεση λύσης

Σύνθεση θεραπείας Σύνθεση μουσικού κομματιού



Σύνθεση μουσικού κομματιού



Ζούμε με τον καρκίνο

Ζούμε με ποιότητα

• Ιατρική  πόνου 

• Εξέλιξη

• Ποιότητα ζωής

• Ποιότητα μέχρι το 

τέλος της ζωής


