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Σκοπός μελέτης

 Μείωση δόσης διαδερμικής φεντανύλης

 Χορήγηση υποδόρια μορφίνης



Άνδρας 58 ετών με καρκίνο

κορυφής δεξιού πνεύμονα

 Δεξ. λοβεκτομή πριν 2 χρόνια

 Ακτινοβολίες 

 Χημειοθεραπεία μέχρι πριν 6 μήνες



 ηπατικές μεταστάσεις (ασκιτικό υγρό- ίκτερος)

 οστικές μεταστάσεις

 ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ   - ωμοπλάτη 



Κλινική εικόνα

Ο ασθενής παρακολουθείται στο Ιατρείο Πόνου 

Καλή γενική κατάσταση 

περιπατητικός  χωρίς συνοδά συμτώματα

πόνος  δεξιό θώρακα, ώμο, δεξιά κοιλία



Αγωγή

 TTS Durogesic 200μg/h 1x72h

 Tabl. Lonalgal 1x6

 Tabl. Arcoxia 120mg 1x1

 Tabl. Lyrica 150 mg 1x2 /νευροπαθητικός πόνος

 Stick Actiq 400μg μέχρι 6/day



Ικανοποιητική αναλγησία για 2 μήνες 

Επιδείνωση

Πόνος αγγίζει VAS score 8-10



αντιμετώπιση

 Εισαγωγή στο Νοσοκομείο

 Έλεγχος βιοχημικός, γενική αίματος

 Αντιμετώπιση του πόνου διακοπή φαρμάκων 

εκτός πρεγκαμπαλίνης

 αλλαγή οπιοειδούς - τρόπου χορήγησης



Durogesic 200μg/72h=120 mg μορφίνη sc

Lonalgal 30mgx6  =  60 mg μορφίνη sc

Actiq 400μg x6           = 24 mg μορφίνη sc

σύνολο 204 mg μορφίνης sc

50% της δόσης= 102 mg μορφίνης sc

Palliative medicine

Ισοδύναμες δόσεις οπιοειδών



Tοποθέτηση ηλεκτρονικής αντλίας συνεχούς 

έγχυσης μορφίνης υποδορίως 2ml/h και 

με  κατ΄ επίκληση χορήγηση

Δόθηκαν 3 mg/h (72mg) και δόση διάσωσης 1/6

Η συγκέντρωση της διαδερμικής φεντανύλης στο πλάσμα 

μειώνεται κατά 50% στις 16h (13-22h)





Τιτλοποίηση το επόμενο 24h σε 4 mg μορφίνης/h

4x24mg=96mg

50% της αρχικής δόσης οπιοειδών

Πόνος 2/10



Η αγωγή συνεχίστηκε στο σπίτι για 5 ημέρες

 Νοσηλεύτριες αναισθησιολογικού τμήματος

 Παρασκευή διαλύματος – αντλία

 Εκπαίδευση συγγενών – επισκέπτριες υγείας



Αλλαγή οπιοειδούς

 Εισαγωγή 

 Επικόληση διαδερμικής φεντανύλης σε 100μg/h

σε συνδυασμό με την υποδόρια αντλία σε 

κατ΄επίκληση χορήγηση

 Τιτλοποιήθηκε στα 150 μg/h το δεύτερο 24h

 Παρέμεινε σε αυτό το σχήμα περίπου 1 μήνα



συμπέρασμα

Η εναλλαγή των οπιοειδών είχε 

πολύ καλά αποτελέσματα 

αντιμετώπιση  φαινομένου ανοχής

ή επιδείνωση νόσου 

μείωση της αρχικής δόσης

διαδερμικής φεντανύλης κατά 25% 
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