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ΒΑΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ 

ΠΟΝΟΣ 
 Μεηά ην ΑΔΔ 

 θιήξπλζε θαηά Πιάθαο 

 Κάθσζε Νσηηαίνπ Μπεινύ 

 πξηγγνκπειία 

 πνλδπιηθή ηέλσζε 

 Νόζνο Parkinson 

 Μπνπάζεηεο / Μπνζίηηδεο 

 Νεπξνπάζεηεο 

 ύλδξνκν Καξπηαίνπ σιήλα 

 

ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 
 θιήξπλζε θαηά Πιάθαο 

 Νόζνο Parkinson 

 Μείδσλ Καηάζιηςε 



ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΔΔ 

11-55% ησλ αζζελώλ κεηά ην ΑΔΔ, ζα αληηκεησπίζνπλ  

θάπνηα κνξθή ρξόληνπ πόλνπ. 

                                                            Klit et al., Lancet Neurol 2009 

 

ΥΠΟΤΥΠΟΙ 
 Κεληξηθόο Νεπξνπαζεηηθόο Πόλνο 

 

 Αιεζείο Μπνζθειεηηθνί Πόλνη 

 

 Δμάξζξσζε ηνπ Παξεηηθνύ Ωκνπ 

 

 ύλδξνκν ύκπινθνπ Πεξηνρηθνύ Πόλνπ 

 

 Πόλνο παζηηθόηεηαο 

 



 Πξνθιεηόο ή απηόκαηνο 

 

 πλνδά ειιείκκαηα αηζζεηηθόηεηαο 

ή/θαη αιινδπλία ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

 

 πλήζσο ζηα ζαιακηθά (Dejerine –

Roussy)  θαη ζηα πιάγηα πξνκεθηθά 

(Wallenberg) ΑΔΔ (αιιά δπλαηόλ θαη 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ηεο νδνύ, 

αθόκα θαη ζην θινηό) 

 

 Θεσξία ππεξαλαπιήξσζεο ζην 

ζάιακν  

ΝΔΤΡΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΠΟΝΟ 

Ο πόλνο πνπ πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα βιάβεο ηνπ Νεπξηθνύ 

πζηήκαηνο, ε νπνία βξίζθεηαη επί ηεο ζσκαηναηζζεηηθήο νδνύ 

Treister et al., PMR Journal 2017 



Watson and Sandroni, Mayo Clin Proc. 2016 



ΑΛΛΟΗ ΠΟΝΟΗ ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΔΔ 

     Αιεζείο κπνζθειεηηθνί πόλνη 
(απμεκέλε ρξήζε πγηώλ        
άθξσλ – ‘altered mechanics’) 

 

      

     Δμάξζξσζε παξεηηθνύ ώκνπ 

 

 

     ύλδξνκν ύκπινθνπ   
Πεξηνρηθνύ Πόλνπ (ΠΠ) 

     ‘Αιγνδπζηξνθία’ 

 

 

     Πόλνο παζηηθόηεηαο 

     Γόλαην / Ιζρίν / Οζθπαιγία θαη 
ζύλδξνκα ππεξ-ρξήζεο ησλ άλσ 
άθξσλ (αλαπεξηθό ακαμίδην) 

 

     Απμεκέλνο θίλδπλνο ηηο πξώηεο 
εβδνκάδεο πνπ ην άθξν είλαη αθόκα 
ραιαξό / απμ. ζπλύπαξμε κε ΠΠ 

 

     Καπζαιγία – Τπεξεπαηζζεζία – 
Αγγεηνθηλεηηθέο αιιαγέο 

     Σύπνο Ι θαη Σύπνο ΙΙ 

     Τπεξδξαζηεξηόηεηα πκπαζεηηθνύ 

 

     Αθνύζηα κπηθή ππεξδξαζηεξηόηεηα 

     πλήζσο ζε βιάβεο επί ηνπ 
θινηνλσηηαίνπ δεκαηίνπ 

     πγθάκςεηο 

 



ΠΟΝΟ ΣΖ ΚΠ 

   Η ζπρλόηεηα θπκαίλεηαη κεηαμύ 29 θαη 80% ζηηο δηάθνξεο κειέηεο, θαη θαίλεηαη όηη ην 
ζύκπησκα είλαη πην ζπρλό πξντνύζεο ηεο αλαπεξίαο. 1ν ζύκπησκα ζην 5.5-23% 
ησλ πεξηπηώζεσλ (ζπλήζσο λεπξαιγία) 

Svendsen et al., Arch Neurol 2003 

Kali and O’Connor, Mult Scler 2005 

• Νεπξνπαζεηηθόο πόλνο 

• Αιεζήο κπνζθειεηηθόο ιόγσ κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο 

• Νεπξαιγία Σξηδύκνπ 

• εκείν Lhermitte 

• παζηηθόηεηα / παζκνί θακπηήξσλ / Γπζηνλία 

• Πόλνο ζρεηηδόκελνο κε ηελ αγσγή (ελέζεηο) – ‘flu-like’ ζπκπηώκαηα 





ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ ΚΑΗ ΆΛΛΔ  

ΒΛΑΒΔ ΝΜ 
   - Νένη ελήιηθεο – πην ζπρλά άλδξεο 

   - 65-80% ζηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο 

   - Δκθάληζε έσο θαη 5 ρξόληα κεηά ην ζπκβάλ 

   - Αξρηθά ‘at-level’ / κεηά ‘below-level’ 

Watson and Sandroni, Mayo Clin Proc. 2016 



ΠΟΝΟ ΣΖΝ PARKINSON 

Blood et al., Parkinson’s Disease J 2016 

 

   - 2-3 θνξέο πην ζπρλόο ζε ζύγθξηζε κε ζπλνκήιηθνπο πγηείο κάξηπξεο 

   - O James Parkinson πεξηέγξαθε κεηαμύ ησλ ζπκπησκάησλ 
«Ρεπκαηηθό πόλν εθηεηλόκελν ζε όιν ην άλσ άθξν, κέρξη ηα δάθηπια» 

   - Πξώηκν ύπνπιν ζύκπησκα ν ‘παγσκέλνο ώκνο’ 

Garcia-Ruiz et al., J Neurol Sci 2014  



 πνλδπιηθή ζηέλσζε 

 

 

 Μπνπάζεηεο (πρ Pompe) – 
Μπνζίηηδεο 

 

 

 

 Νεπξνπάζεηεο ιεπηώλ ηλώλ 
θαη HNPP 

 

 

 πξηγγνκπειία 

Νεπξνγελήο ρσιόηεηα, λεπξνινγηθή εμέηαζε – 
απεηθνλίζεηο 

 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ζπκπηώκαηα εθιπόκελα     
κε ηελ άζθεζε ή ηελ ηξνθή, θξάκπεο, αλέβαζκα 
ζθάιαο, εμάλζεκα ειηνηξνπίνπ – ζπζηεκαηηθή 
εμέηαζε, CK, ειεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο, 
βηνςία κπόο 

 

Διεγρνο γηα Γ, ακπινείδσζε, δνθηκαζίεο 
απηνλόκνπ, νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, 
ειεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο, γελεηηθόο έιεγρνο 

 

πκπηώκαηα ζε θαηαλνκή ‘δαθέηαο’, απεηθόληζε 



ΤΝΓΡΟΜΟ ΚΑΡΠΗΑΗΟΤ ΧΛΖΝΑ 

 Πξνζνρή, ε θαηαλνκή δελ 
είλαη πάληα ηππηθή 

 

 Όιν ην άλσ άθξν κπνξεί λα 
εκπιέθεηαη ζηα ζπκπηώκαηα 

 

 Μπνξεί λα πεξηγξάθεηαη 
άηππα, αθόκα θαη ζαλ ζ. 
Raynaud 

 

 Απμεκέλε ζπλύπαξμε κε 
θάπνηα Ρεπκαηνινγηθά 
λνζήκαηα, πρ ΡΑ 

 

 Ηιεθηξνθπζηνινγηθόο 
έιεγρνο, λεώηεξεο κέζνδνη 
(πρ U/S) 

 

 



ΚΟΠΧΖ ΣΑ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ 

ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ –  

ΚΟΗΝΟΗ ΓΡΟΜΟΗ 

 Δλεξγνπνίεζε TLRs από 

παζνγόλα 

 Γηαηήξεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

από κνξηαθνύο θαηαξξάθηεο 

πνπ αθνινπζνύλ ηελ ηζηηθή 

βιάβε (PAMPs/DAMPs) 

 Πξν-θιεγκνλώδεηο θπηνθίλεο 

(IL-1β, IL-6, TNFα) 

 Διεύζεξεο ξίδεο ROS/RNS 

 Μηηνρνλδξηαθή δπζιεηηνπξγία 

 Δλεξγνπνίεζε αζηξνθπηηάξσλ 

- κηθξνγινίαο  



ΑΗΘΖΜΑ ΚΟΠΧΖ ΣΖ ΚΠ 

 Αθνξά ην 80% ησλ αζζελώλ, ηνπιάρηζηνλ 

 Ιζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε κείσζε ηεο κεηξήζηκεο QoL, αλεμάξηεηα από ηελ 

θαηάζιηςε 

 Δληνλόηεξε ζηηο πξννδεπηηθέο κνξθέο ή/θαη πξντνύζεο ηεο αλαπεξίαο 

 Δληνλόηεξε ζηηο ππνηξνπέο / Th1 θαη Σh17 αλνζηαθέο απαληήζεηο 

 Θεσξία δηαηαξαρήο λεπξνδηαβηβαζησλ / κειαηνλίλε θαη νξεμίλε 

 Θεσξία ειαηησκαηηθήο ‘απαξηίσζεο’ εξεζηζκάησλ ζηα ΒΓ 

Newland et al., J Sp Cord Med 2016 



ΑΗΘΖΜΑ ΚΟΠΧΖ ΣΖΝ PARKINSON 

o Σν πην ζπρλό non-motor ζύκπησκα ηεο λόζνπ 

 

o Αθνξά ηνπο κηζνύο πεξίπνπ αζζελείο, θαη έσο ην 82% ζηα 

πξνρσξεκέλα ζηάδηα 

 

o Γελ πξέπεη λα κπεξδεύεηαη κε θαηάζιηςε, εκεξήζηα ππλειία θαη 

αβνπιία 

 

o Δλίνηε πξώηκν / κπνξεί θαη λα πξνεγείηαη ηεο εθδήισζεο ησλ 

θηλεηηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ 

 

o Παζνινγηθήο δηακόξθσζεο α-ζπλνπθιεΐλε νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε 

TLR ππνδνρέσλ θαη ηειηθά ζε θαηαξξάθηε γεγνλόησλ πνπ 

ελεξγνπνηεί ρξνλίσο ηε κηθξνγινία 
Kluger et al., Mov Disord 2016 



ΑΗΘΖΜΑ ΚΟΠΧΖ ΣΖ  

ΜΔΗΕΟΝΑ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 Αθνξά ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ θαη είλαη πξαθηηθά αδύλαην λα 

δηαρσξηζζεί από ηα βαζηθά ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ 

 

 Αθόκε θαη κεηά ηελ ύθεζε ησλ ινηπώλ ζπκπησκάησλ, κέζσ 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, εμαθνινπζεί λα αλαθέξεηαη από ην 80% 

ησλ πεξηπηώζεσλ 

 

 Μειέηεο έρνπλ δείμεη ζε θαηαζιηπηηθνύο αζζελείο, ρξόληα 

ελεξγνπνίεζε Σ-θπηηάξσλ, κε Σh1 θαη Σh17 δηαθνξνπνίεζε 

 

 Μειέηεο ιεηηνπξγηθήο λεπξναπεηθόληζεο, έρνπλ δείμεη απμεκέλε 

baseline λεπξσληθή δξαζηεξηόηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ limbic system, 

όπσο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ θαη ε ακπγδαιή 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Οη βαζηθέο κπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ησλ λεπξνινγηθώλ 
λνζεκάησλ αθνξνύλ θπξίσο ζπκπηώκαηα άιγνπο θαη απμεκέλεο 
θόπσζεο 

 

 Γηαγλώζεηο πνπ θαληάδνπλ απιέο ζπλήζσο δελ είλαη / ν 
λεπξνινγηθόο αζζελήο δελ πεξηγξάθεη εύγισηηα θαη δελ εληνπίδεη 
επαξθώο 

 

 Ο πεξηγξαθόκελνο πόλνο θαη δπζθνξία κπνξεί λα ππνθξύπηεη 
πεξηζζόηεξεο από κία αηηηνινγίεο (λεπξνινγηθήο ή/θαη 
κπνζθειεηηθήο αξρήο) 

 

 Η παζνθπζηνινγηθή βάζε ηνπ αηζζήκαηνο θόπσζεο έρεη πνιιέο 
νκνηόηεηεο ζηα ζπλήζε Νεπξνινγηθά θαη Ρεπκαηνινγηθά Ννζήκαηα 



 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 


