Τη είλαη πόλνο;

Πόλος είλαη ε δσζάρεζηε αηζζεηηθή θαη
ζσλαηζζεκαηηθή εκπεηρία ποσ ζτεηίδεηαη κε
πραγκαηηθή ή πηζαλή βιάβε ηζηού ή

περηγράθεηαη ζε ζτέζε κε κηα ηέηοηα βιάβε.

International Association for the Study of Pain (IASP)

Η παξνπζίαζε ησλ ηύπσλ πόλνπ δηαθέξεη

Νεπξνπαζεηηθόο πόλνο
Πόλνο κε αίηην ή έλαξμε
νθεηιόκελα ζε πξωηνπαζή
βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζην
λεπξηθό ζύζηεκα
(πεξηθεξηθό
ή θεληξηθό λεπξηθό
ζύζηεκα)1

Πόλνο από αιγνϋπνδνρείο

Μηθηόο πόλνο
Πόλνο κε ζηνηρεία
λεπξνπαζεηηθά θαη
αιγαηζζεηηθά

Πόλνο πνπ πξνθαιείηαη από
ηξαύκα ζε ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο
(κπνζθειεηηθό,
ζην δέξκα ή ζπιαρληθό)2

1. International Association for the Study of Pain. IASP Pain Terminology.
2. Raja et al. in Wall PD, Melzack R (Eds). Textbook of pain. 4th Ed. 1999.;11-57

Νεπξνπαζεηηθόο Πόλνο

Νεσροπαζεηηθός πόλος ορίδεηαη
ο πόλος ποσ προθαιείηαη από βιάβε ή
δσζιεηηοσργία ηοσ Νεσρηθού
Σσζηήκαηος (ηοσ ΚΝΣ ή ηοσ ΠΝΣ)

International Association for the Study of Pain (IASP)

Νεπξνπαζεηηθόο Πόλνο
Κύρια Χαρακτηριστικά

• Σπλήζωο ρξόληνο

• Η παξνπζία αιινδπλίαο, ππεξαιγεζίαο ή ππαιγεζίαο είλαη
ζπλήζεο
• Αίζζεκα θαύζνπ, αηκωδίαο, ειεθηξηθήο εθθέλωζεο

• Επηδεηλώλεηαη ζπλήζωο ηε λύρηα
• Δελ απαληά ζηηο ζπλήζεηο παξεκβάζεηο κε αλαιγεηηθά

Ο επηπνιαζκόο ηνπ λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ
ζηελ Επξώπε θπκαίλεηαη κεηαμύ 6,0-7,7%
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Αζθενείς με οζθσαλγία με νεσροπαθηηικά ζηοιτεία ζσμπεριλήθθηκαν ζηη μελέηη
European Survey in Painful Neuropathic Disorders 2006

Επηδεκηνινγία ΝΠ
Νεπξαιγία Τξηδύκνπ
Πόλνο ζρεηηδόκελνο κε HIV
Πόλνο από ΑΕΕ
Πόλνο κέινπο θάληαζκα
Σθιήξπλζε θαηά πιάθαο
Καπζαιγία
Τξαπκαηηζκόο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
Πόλνο από θαξθίλν
Μεζεξπεηηθή Νεπξαιγία
Δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα
Οζθπαιγία
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Επηπνιαζκόο ηνπ ΝΠ ζηηο ΗΠΑ (ζε εθαηνκ. πεξηζηαηηθώλ)

Bennet 1998

Οη αζζελείο κε λεπξνπαζεηηθό πόλν
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά ζπλνδά ζπκπηώκαηα
Δςσκολία στον ύπνο
Μειυμένη ενέπγεια
Υπνηλία
Δςσκολίερ σςγκέντπυσηρ
Κατάθλιτη
Άγσορ
Μειυμένη όπεξη
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% ασθενών με μέτπιερ έυρ πολύ σοβαπέρ ενοσλήσειρ (n=126)

Meyer-Rosberg et al. Eur J Pain. 2001;5:379-389

Ο Χξόληνο πόλνο κέζεο έρεη ζπρλά
Νεπξνπαζεηηθό ππόζηξσκα
• Τν λεπξνπαζεηηθό ππόζηξωκα είλαη δύζθνιν λα δηαγλωζζεί όηαλ πθίζηαηαη
θαη άιινο πόλνο

• Πεξηζζόηεξν από ην 1/3 (37%) ηωλ αζζελώλ πνπ ππνθέξνπλ από ρξόλην
πόλν κέζεο έρνπλ θαη λεπξνπαζεηηθό ππόζηξωκα1

1. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, et al. painDETECT: a new screening questionnaire
to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr Med Res Opin. 2006;22(10):1911-20.

Τξέρνπζα ρξήζε ζπληαγνγξαθνύκελσλ
θαξκάθσλ από αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ
ζεξαπεία γηα λεπξνπαζεηηθό πόλν
Τα θάξκαθα κε απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα απνηεινύλ
κηθξό πνζνζηό ησλ ζπληαγνγξαθνύκελσλ
Υπόινηπα 2%

Αληηεπηιεπηηθά 13%

Τνπηθά αλαηζζεηηθά 6%
Ηξεκηζηηθά 9%

Αληηθαηαζιηπηηθά/
ζηαζεξνπνηεηηθά
ηεο δηάζεζεο 4%
Οπηνεηδή 4%

Με λαξθωηηθά
αλαιγεηηθά 21%

Σσνολικά ζηοιτεία παγκόζμιας ζσνηαγογράθηζης ηοσ IMS 4Q 2003 (n=143 εκ. ζσνηαγές)

ΜΣΑΦ
(πεξηιακβάλεηαη ν
COX-II) 41%

Πξεγθακπαιίλε
Επίζεκεο Ελδείμεηο
Ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεξηθεξηθνύ θαη θεληξηθνύ
λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ ζε ελήιηθεο.
Ελδείθλπηαη ωο ζπκπιεξωκαηηθή ζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε
εζηηαθέο επηιεπηηθέο θξίζεηο κε ή ρωξίο δεπηεξνγελή
γελίθεπζε.
Ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο Γεληθεπκέλεο Αγρώδνπο
Δηαηαξαρήο (ΓΑΔ) ζηνπο ελήιηθεο

Η πξεγθακπαιίλε ξπζκίδεη ηελ δξαζηεξηόηεηα
ππεξδηεγεξκέλωλ λεπξώλωλ
Υπερδιεγερμένος νεσρώνας

αζβέζηιο

*Does not affect Ca++ influx in normal neurons

Διαμόρθωζη ηοσ σπερδιεγερμένοσ
νεσρώνα με πρεγκαμπαλίνη

Σεκαληηθή κείσζε ηνπ πόλνπ θαη ζε
καθξνρξόληεο κειέηεο
Μελέηη εσέλικηης δόζης ανοικηής επέκηαζης πρεγκαμπαλίνη 150-600 mg
Mean SF-MPQ pain VAS score
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*Ασθενείς ποσ έλαβαν θεραπεία για 2 τρόνια (n=251)
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Σύλνςε αζθάιεηαο θαη αλνρήο
• Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ ήπηεο έωο κέηξηεο ,παξνδηθέο θαη
δνζνεμαξηώκελεο.

• Οη πην θνηλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ ππλειία, δάιε, νίδεκα θαη αδπλακία
—

Η δάιε εκθαλίδεηαη ηηο 12 πξώηεο εκέξεο

—

Η ππλειία εκθαλίδεηαη ηελ 3ε-6ε εκέξα

—

Γεληθά θαη νη δύν είλαη ήπηεο θαη παξνδηθέο

• Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ήηαλ παξόκνηεο κε απηέο πνπ

παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο κειέηεο ηνπ πεξηθεξηθνύ λεπξνπαζεηηθνύ πόλνπ (ΔΠΝ θαη
ΜΝ) ζε >1500 αζζελείο πνπ έιαβαλ πξεγθακπαιίλε

• Χαξαθηεξηζηηθά εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεωλ παξόκνηα κε εθείλα ηνπ placebo
• Δελ δηαπηζηώλνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα δωηηθά ζεκεία
• Με ζεκαληηθά θιηληθά επξήκαηα ζην ΗΚΓ

Data on file, Pfizer Inc

Τειηθά ζπκπεξάζκαηα
• Η πξεγθακπαιίλε 150-600 mg/εκ ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηελ αλαθνύθηζε από ηνλ
ρξόλην θεληξηθό λεπξνπαζεηηθό πόλν ζε αζζελείο κε βιάβε ηνπ λωηηαίνπ κπεινύ

• Παξνπζίαζε ηαρεία έλαξμε δξάζεο (1ε εβδνκάδα) θαη δηαηεξνύκελε
απνηειεζκαηηθόηεηα

— Πάλω από 60% ηωλ αζζελώλ παξνπζίαζαλ ≥30% κείωζε ηνπ πόλνπ

• Η πξεγθακπαιίλε 150-600 mg/εκ επίζεο ζπζρεηίζζεθε κε ζεκαληηθή βειηίωζε ηωλ
δηαηαξαρώλ ύπλνπ

• Η πξεγθακπαιίλε 150-600 mg/εκ παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίωζε ηωλ ζπλνδώλ
δηαηαξαρώλ άγρνπο

• Ελώ πάλω από 55% ηωλ αζζελώλ αλέθεξαλ ζεκαληηθή βειηίωζε (PGIC)
• Τέινο ε πξεγθακπαιίλε ήηαλ θαιά αλεθηή

