
ר איילת מדברי"ד

היחידה לשיכוך כאב קמפוס גולדה בית חולים השרון



o 76בת
oהיפותירוידיזם, ד"יל-ברקע
oסובלת מכאב גב מזה שנים
o ירך ושוק )בחודשיים האחרונים כאב לאורך רגל שמאל

. כמעט ולא ישנה(. צידית
oמשמאל1נימול בבהן ,  תחושת שריפה באזור הכאב
oטיפות טרמדול לפי 10, איבופן, הוחל טיפול באופטלגין

.  פעמים ליום3הצורך עד 
oרפלקסולוגיה ופיזיותרפיה ללא הטבה , דיקור סיני
o יום ולילה ללא הפסקה. 8-9/10עצמת הכאב  .



oבבדיקה-
o 1תחושה ירודה בשוק הצידית השמאלית ובבהן

oכוח גס תקין בגפיים תחתונות

oהחזר פטלה ואכילס הופקו באופן שווה בשתי הרגליים

oSLRחיובי משמאל



http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-VQiBZCMgnjIpM&tbnid=ubFdYCPrPej70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Low_back_pain&ei=x119Uv3jGYSXtAa09oCYCQ&psig=AFQjCNFGuC256JDRTyGEOYLcbXBJYAGrgg&ust=1384034085120419
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-VQiBZCMgnjIpM&tbnid=ubFdYCPrPej70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Low_back_pain&ei=x119Uv3jGYSXtAa09oCYCQ&psig=AFQjCNFGuC256JDRTyGEOYLcbXBJYAGrgg&ust=1384034085120419




oבבדיקה-
o 1תחושה ירודה בשוק הצידית השמאלית ובבהן

oכוח גס תקין בגפיים תחתונות

oהחזר פטלה ואכילס הופקו באופן שווה בשתי הרגליים

oSLRחיובי משמאל

:אבחנה
משמאלL5כאב רדיקולרי בפיזור 



http://backpainok.com/wp-content/uploads/2015/05/Root-block.png
http://backpainok.com/wp-content/uploads/2015/05/Root-block.png


בחירת טיפול תרופתי  

?משכך כאב 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj00rbmqI7KAhUCsxQKHTwZBiAQjRwIBw&url=http://www.alpha-med.co.il/web/8888/nsf/sbs.py?&_id=15871&did=5414&title=%FA%F8%E5%F4%E5%FA %F0%E2%E3 %E3%E9%EB%E0%E5%EF %E5%FA%E5%F4%F2%E5%FA %E4%EC%E5%E5%E0%E9 %F9%EC%E4%EF&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNG2K52xyyvuSKLaJ5XbfzvZtfV67g&ust=1451933729875853
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj00rbmqI7KAhUCsxQKHTwZBiAQjRwIBw&url=http://www.alpha-med.co.il/web/8888/nsf/sbs.py?&_id=15871&did=5414&title=%FA%F8%E5%F4%E5%FA %F0%E2%E3 %E3%E9%EB%E0%E5%EF %E5%FA%E5%F4%F2%E5%FA %E4%EC%E5%E5%E0%E9 %F9%EC%E4%EF&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNG2K52xyyvuSKLaJ5XbfzvZtfV67g&ust=1451933729875853


oזיהוי סוג הכאב

oהערכת עצמת הכאב

o  מהלך הכאב

oגורמים נוספים



oזיהוי סוג הכאב



(ניורופטי)כאב עצבי 
מקורו במחלה או נזק למערכת 
העצבים הסומטוסנסורית  

ההקפית או המרכזית

כאב נוסיספטיבי
כאב כתוצאה מגרימת נזק לריקמה  

שאינה עצבית



 זיהוי סוג הכאב?

משמאלL5כאב רדיקולרי בפיזור -עצבי  



מדרגה שלישית בסולם הכאב–( 8-9/10)גבוהה : עוצמת הכאב



Pain persists of increases

Non-opioid analgesic

(e.g. paracetamol)

NSAID/COX-2

STEP 1

Mild pain (1-3)

Non-opioid analgesic

(e.g. paracetamol)

NSAID/COX-2

STEP 2

Moderate pain (4-6)

Non-opioid analgesic

(e.g. paracetamol)

NSAID/COX-2

STEP 3

Severe pain (7-10)

Weak opioid

e.g. codeine, tramadol,

low-dose oxycodone

buprenorphine

Strong opioid

e.g. morphine

oxycodone

fentanyl

Adjuvant for 

neuropathic pain

Adjuvant for 

neuropathic pain

Adjuvant for 

neuropathic pain

Jost L and Roila F. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v257–v260, 2010



כאב  
נוסיספטיבי

כאב  
ניורופתי 

אקמול  
אופטלגין 

דיכאון נוגדי
SNRI

TCA

נוגדי פירכוסאופיואידים

NSAIDSאופיואידים



זיהוי סוג הכאב

עצבי  

הערכת עצמת הכאב

(בסולם הכאב IIIמדרגה )כלומר כאב בעצמה גבוהה 8-9/10

 קבוע יום ולילה–מהלך הכאב



  זיהוי סוג הכאב

עצבי  

הערכת עצמת הכאב
(בסולם הכאב IIIשלב )כלומר כאב בעצמה בינונית 9/10

 קבוע יום ולילה–מהלך הכאב

הפרעת שינה, תרופות קבועות, מחלות רקע-גורמים נוספים  ,
אלרגייה, תפקוד כלייתי, דכאון



o 76בת
oעצירות, היפותירוידיזם, ד"יל-ברקע
oסובלת מכאב גב מזה שנים
o ירך  )בחודשיים האחרונים סובלת מכאב לאורך רגל שמאל

( ושוק צידית
oמשמאל1נימול בבהן . תחושת שריפה באזור הכאב

oטיפות 10, איבופן, הוחל טיפול באופטלגין
.  פעמים ליום3טרמדול לפי הצורך עד 

oרפלקסולוגיה ופיזיותרפיה ללא הטבה , דיקור סיני
o יום ולילה ללא הפסקה. 8-9/10עצמת הכאב  .



o כאב בעצמה ) הטיפול אינו מתאים לעצמת הכאב
(3מדרגה , גבוהה



Pain persists of increases

Non-opioid analgesic

(e.g. paracetamol)

NSAID/COX-2

STEP 1

Mild pain (1-3)

Non-opioid analgesic

(e.g. paracetamol)

NSAID/COX-2

STEP 2

Moderate pain (4-6)

Non-opioid analgesic

(e.g. paracetamol)

NSAID/COX-2

STEP 3

Severe pain (7-10)

Weak opioid

e.g. codeine, tramadol,

low-dose oxycodone

buprenorphine

Strong opioid

e.g. morphine

oxycodone

fentanyl

Adjuvant for 

neuropathic pain

Adjuvant for 

neuropathic pain

Adjuvant for 

neuropathic pain

Jost L and Roila F. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v257–v260, 2010



o כאב בעצמה ) הטיפול אינו מתאים לעצמת הכאב
(3מדרגה , גבוהה

o (כאב קבוע)הטיפול אינו מתאים למהלך הכאב

oמומלץ לשלב תרופות ספציפיות לכאב עצבי



oאופיואיד חזק
oטיפול ספציפי לכאב עצבי



oMCR 10 mg x 2/day

o ימים להוסיף 3כעבור:

Lyrica 75 mg x 1/day   
ימים עד מינון 3ג תוספת בכל "מ75: עלייה הדרגתית במינון

לפי הצורךג פעמיים ביום"מ300מקסימלי של 



כעבור יומיים
MCR 10mg x 2/dayמקבלת 

(5/10)הפחתה בעצמת הכאב  
ישנה טוב יותר

סובלת מבחילות ועייפות במהלך היום



 ימים10כעבור

MCR 10mg x 2/dayמקבלת 
Lyrica 75 mg    בבוקר
Lyrica 150 mg          בערב

(3/10)הפחתה משמעותית בעצמת הכאב  
הבחילות והעייפות חלפו 

סובלת מעצירות  



E.Kalso et al.Pain 2004;112:372-380

41%

32%

29%

20%

15% 15%
13%

8%

עצירות בחילה עייפות סחרחורת הקאה גרד יובש בפה   כאב ראש

כאב כרוני שאינו אונקולוגי
חולים  RCT ,1025מחקרים 11

פומיבמתן אופיואידים
שבועות8-ימים4-זמן מעקב



oבחילות
oהקאות
oעייפות
oסחרחורת

oעצירות

3-5כ חולפות תוך "בדר
ימים         



...אבל העצירות לעולם נשארת



שיכוך כאב

עצירות

אופיואידים

µ

µ

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgb2N6PnJAhXGuhQKHU7xB3EQjRwIBw&url=http://navidreamz.com/sciencepics/Sciencepics/Shutterstock/Blue shader body parts/&psig=AFQjCNF6tBm72kDPqMmEuUo5o6dDB1h9cQ&ust=1451229103691983
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgb2N6PnJAhXGuhQKHU7xB3EQjRwIBw&url=http://navidreamz.com/sciencepics/Sciencepics/Shutterstock/Blue shader body parts/&psig=AFQjCNF6tBm72kDPqMmEuUo5o6dDB1h9cQ&ust=1451229103691983


שכיחות גבוהה של עצירות באוכלוסייה המבוגרת

Opioid Induced Constipation

"עצירות על עצירות"

+



o שכיחות עצירות בחולים שאינם אונקולוגים הנוטלים
40-60%²–-אופיואידים

o שכיחות עצירות בחולים אונקולוגים הנוטלים אופיואידים–

60-90%²

o שכיחות עצירות באוכלוסייה מבוגרת הנוטלת אופיואידים–

80%¹

¹Neurogastroenterology & Motility 2014;26: 1386-1395

²Expert Opin.Pharmacother 2015;16(3):399-406



Opioid Receptor

Antagonistsµ

µ

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgb2N6PnJAhXGuhQKHU7xB3EQjRwIBw&url=http://navidreamz.com/sciencepics/Sciencepics/Shutterstock/Blue shader body parts/&psig=AFQjCNF6tBm72kDPqMmEuUo5o6dDB1h9cQ&ust=1451229103691983
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgb2N6PnJAhXGuhQKHU7xB3EQjRwIBw&url=http://navidreamz.com/sciencepics/Sciencepics/Shutterstock/Blue shader body parts/&psig=AFQjCNF6tBm72kDPqMmEuUo5o6dDB1h9cQ&ust=1451229103691983


Opioid Receptor Antagonists

Peripherally Acting µ Opioid Receptor 

Antagonists   (PAMORA)



o S.C Methylnaltrexone

o Alvimopane

o Naloxegol (Naloxone derivate)

o P.O Targin (Oxycodone/ Naloxone )



Oxycodone Naloxone

Meissner W et al. Eur J Pain 2009;13:56-64

Reimer K et al. Pharmacology 2009;83:10-7

Diagram adapted from: Kurz A et al. Drugs 2003;63:649–71

Intestinal 
wall

Intestine

Opioid receptors



Oxycodone

Naloxone
Oxycodone
Naloxone

De Schepper HU et al. Neurogastroenterol Motil 2004; 16: 383–94

Heiskanen T et al. Clin Pharmacol Ther 1998; 64:603–611



 ימים 10כעבור
MCR 10mg x 2/dayמקבלת 

Lyrica 75 mg    בבוקר
Lyrica 150 mg            בערב

(3/10)הפחתה משמעותית בעצמת הכאב  
הבחילות והעייפות חלפו 

סובלת מעצירות 

הקלה חלקית-נסיון טיפול במשלשלים



MCR 

(morphine)

TARGN 

(oxycodone)

10mg5mg

ממורפין1.5-2אוקסיקודון חזק פי 



TARGIN 5mg x 2/day           

Lyrica 75 mg    בבוקר
Lyrica 150 mg            בערב





פומימינון יומי של מורפיןמינון מדבקת פנטניל

(45ממוצע )יום  /ג "מ20-60שעה/ג"מק12.5

(90ממוצע )יום  /ג "מ45-134שעה/ג"מק25

(45ממוצע )יום  /ג "מ135-224שעה/ג"מק50

(45ממוצע )יום  /ג "מ225-314שעה/ג"מק75

(45ממוצע )יום  /ג "מ315-404שעה/ג"מק100



o מומלץ שלא לתת מדבקת פנטה לחולה נאיבי
לאופיואידים

oניתן לתת מדבקה-
o  לחולה שלא סובל מתן פומי
oלאחר נסיון כושל באופיואידים אחרים במתן פומי
o (המרה מאופיואיד אחר)לחולה עם כאב מאוזן



BFI= Bowel Function index:

*:גורמים3מדד זה כולל 
קלות היציאה1.
הרגשה של פינוי לא מלא של המעיים2.
של המטופל לעצירות שלו( שיפוט אישי)דעה אישית 3.

הימים האחרונים7השאלות מתייחסות ל * 

ללא0
קושי

100
קושי  
חמור

פעילות מעיים תקינה =  BFI≤ 30

Meissner et al. Eur J Pain 2008: doi:10.1016/j.ejpain.2008.06.012



טרגין  vs אוקסיקודון -פעילות מעיים

BFI≤30 פעילות מעיים תקינה= 

Lowenstein Expert Opinion Pharmacother. 2009 10(4):531-543

N=135

N=130



טרגין  vs  אוקסיקודון-יעילות אנלגטית



אי ספיקה  דרגת
(CKD)כלייתית

eGFRתאור

(ml/min/1.73²)

GFRנזק כלייתי עם 1

תקין

 >90

נזק כלייתי עם ירידה 2

GFRקלה ב 

60-89

GFR59-30ירידה בינונית ב 3

GFR30-15ירידה קשה ב 4

< 15כשל כלייתי5

Niscola. Current Drug Target .2010



אי ספיקה  דרגת
(CKD)כלייתית

eGFRתאור

(ml/min/1.73²)

GFRנזק כלייתי עם 1

תקין

 >90

נזק כלייתי עם ירידה 2

GFRקלה ב 

60-89

GFR59-30ירידה בינונית ב 3

GFR30-15ירידה קשה ב 4

< 15כשל כלייתי5

Niscola. Current Drug Target .2010



יש לשקול רק בהעדר חלופה אחרת

דרושה התאמת מינון 

בטוח לשימוש ואינו דורש  
התאמת מינון 

יש להמנע, לא מומלץ 

בטיחות באופיואידים    CKD

Morphine,Codeine

Tramadol,Oxycodone

Buprenorphine,Fentanyl

Methadone

Pethidine



החולה המבוגר



Age and aging  2013;42:i1-i57

  older adults :ב')חוד3<)כאב כרוני ( prevalence)המצאות  

25-76%-בקהילה•

83-93%-במוסדות סיעודיים•



הרופא המטפל-
הפרעות ראייה ,שינויים קוגניטיבים-קושי בהערכת הכאב•

דיבור איטי ולא תמיד ברור,ושמיעה

מגבלות פיזית-קושי בבדיקה גופנית•

שינויים פיזיולוגים בגוף המבוגר עם השלכות •
דינמיות/פרמקוקינטיות

הרבה תרופות, הרבה מחלות-חולים מורכבים•

Med Clin N Am 99 2015 337–350

Drugs Aging 2003 20(1);23-57



השלכות השינויים הפיזיולוגים בזיקנה על הטיפול 
:התרופתי

זמן מחצית חיים גדול יותר •

ריכוז גבוה יותר בפלזמה•

עלייה זמינות הביולוגית•

רגישות גבוהה יותר של הקולטנים•



:בחולה המבוגר באופיואידיםדגשים בטיפול 

התחלת טיפול במינונים נמוכים •

צורך לרווח בין המנות•

עלייה הדרגתית במינון•

בדיקת תפקוד כלייתי לפני תחילת טיפול•

שכיחות אי ספיקה  כלייתית כרונית  באוכלוסייה המבוגרת
( >70   )40%

Kidney int 2011;80;17-28



:בחולה המבוגר באופיואידיםדגשים בטיפול 

התחלת טיפול במינונים נמוכים •

צורך לרווח בין המנות•

עלייה הדרגתית במינון•

בדיקת תפקוד כלייתי לפני תחילת טיפול•

גבוה יותר לתופעות לוואי  סיכויי •



התמכרות



 תלות פיזיולוגית((Physical dependence:
מתבטא  . בו הגוף מפתח אדפטציה לתרופה מסויימתפיזיולוגי נורמאלי מצב 

מהירה או מתן  , בהופעת תסמונת גמילה בעת הפסקה פתאומית
(.כאב שרירים ומפרקים, שילשול,כאב בטן,מואץדופק,הזעה)אנטגוניסט

התמכרות(addiction  ):
התנהגות כפייתית  . של צורך בנטילת מנות חוזרות של תרופהמצב פסיכולוגי 

דחף קשה לשליטה ליטול את התרופה  .ובלתי נשלטת של השגת התרופה
שהיא מציעה  ( אאפוריה)במטרה לחוות את האפקטים הפסיכוטרופיים 

.למרות השלכות שליליות
התנהגות פלילית, מעבר תכוף בין רופאים,אבדן מרשמים-התנהגות מחשידה



o לידע את המטופל על תופעת ההתמכרות
oלהסביר את ההבדל בין תלות פיזיולוגית להתמכרות
o לאתר את מטופלים שנמצאים בקבוצת סיכון
o מתן מרשמים רק על ידי רופא המשפחה תוך מעקב

אחר אופן השימוש 



מחלת כליות כרונית  



o10%¹–שכיחות מחלה כלייתית כרונית באוכלוסייה הכללית

oשכיחות מחלה כלייתית כרונית  באוכלוסייה המבוגרת
( >70   )40%²

o  למעלה ממחצית מהחולים עם מחלה כלייתית כרונית
רוב המחקרים מתייחסים לחולי )מדווחים על כאב 

³(המודיאליזה
¹Strengel et al.Nephrol Dial Transplant 2013;0;1-9

²Kidney int 2011;80;17-28

³Davison.Seminars in Dialysis.2014;27(2);188-204



35%

29.1%

26.2%

9.7%

ללא טיפול משכך כאב

משככי כאב לא 
אופיואידים

אופיואידים חלשים  

אופיואידים חזקים

N=103

Davison. American J of Kidney Disease. 2003;42(6): 1239-1247



אי ספיקה  דרגת
(CKD)כלייתית

eGFRתאור

(ml/min/1.73²)

GFRנזק כלייתי עם 1

תקין

 >90

נזק כלייתי עם ירידה 2

GFRקלה ב 

60-89

GFR59-30ירידה בינונית ב 3

GFR30-15ירידה קשה ב 4

< 15כשל כלייתי5

Niscola. Current Drug Target .2010
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יש לשקול רק בהעדר חלופה אחרת

דרושה התאמת מינון 

בטוח לשימוש ואינו דורש  
התאמת מינון 

יש להמנע, לא מומלץ 

בטיחות באופיואידים    CKD

Morphine,Codeine

Tramadol,Oxycodone

Buprenorphine,Fentanyl

Methadone

Pethidine



:CKDדגשים לטיפול באופיואידים בחולים עם 
התוויה מתאימה1.
?האם מצריכה התאמת מינון-דרגת האי ספיקה הכלייתית2.
בחירת האופיואיד תוך התחשבות בפרופיל הבטיחותי   3.

"(רמזור הבטיחות)"
טיטרציה איטית תוך מעקב אחר יעילות ותופעות לוואי 4.



לחולה נאיבי לאופיואידים מומלץ שלא להתחיל מדבקת פנטניל

 25 mcg/hr   =    45- 134 mg P.O Morphin
 50 mcg/hr     =  135-224 mg P.O Morphin
 75 mcg/hr     =  225-314 mg P.O Morphin
 100 mcg/hr   = 315-404  mg P.O  Morphin
 125 mcg/hr   = 405-494  mg P.O  Morphin
 150 mcg/hr   = 495-584  mg P.O  Morphin



תודה רבה


