
 
 

 

 

 

 

 

ΝΕΤΡΟΠΑΘΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 

 

 

 

                          σατπούλα Δικαίοτ 

                          Ρετμασολόγορ 



Νετποπαθησικόρ πόνορ 

“Pain arising as a direct consequence of a lesion or 
disease affecting the somatosensory system”  

    (Special Interest Group on Neuropathic Pain)  

Νετποπαθησικόρ πόνορ οπίζεσαι ο πόνορ ποτ 
πποκαλείσαι από βλάβη ή δτςλεισοτπγία σοτ 
Νετπικού τςσήμασορ (σοτ ΚΝ ή σοτ ΠΝ) 

    (International Association for the Study of  Pain, IASP) 

 

 Σαξινόμηςη νετποπαθησικού πόνοτ:  

 πεπιυεπικόρ: πεπιυεπικό νεύπο  

    πλέγμα  

    νωσιαίο γάγγλιο  

    πίζα  

 κενσπικόρ:  νωσιαίορ μτελόρ 

    εγκευαλικό ςσέλεφορ  

    θάλαμορ  

    εγκευαλικόρ υλοιόρ 



Κύπια  Φαπακσηπιςσικά 
νετποπαθησικού πόνοτ 

 Αίςθημα καύςοτ, αιμωδίαρ, ηλεκσπικήρ εκκένωςηρ, 
σπτπήμασορ (βελονιέρ), μτπμήγκιαςμα. 

  Αλλοδτνία, τπεπαλγηςία, τπαλγηςία και 
τπεππάθεια ςτφνά ςτντπάπφοτν. 

 Διάφτσορ μη ενσοπιζόμενορ, παποξτςμικόρ, ςτνήθωρ 
φπόνιορ. 

 Έναπξη ή αμέςωρ ή με καθτςσέπηςη μεσά απο 
σπατμασιςμό νεύποτ. 

 Κόπωςη και ςτναίςθημα μεσαβάλλοτν σην ένσαςη. 

 Ανασομική κασανομή αιςθησικήρ βλάβηρ ςτνήθωρ.  

 Δεν απανσά ςσιρ ςτνήθειρ παπεμβάςειρ με 
αναλγησικά 

 Επιδεινώνεσαι ςτνήθωρ ση νύφσα. 

 ύνοδερ αγγειοκινησικέρ διασαπαφέρ ή διασπουικέρ 
αλλοιώςειρ. 



Οπολογία ςτμπσωμάσων 
νετποπαθησικού πόνοτ 
 Paresthesia: μη υτςιολογική αίςθηςη (ατσόμαση ή 

πποκλησή) 

 Dysesthesia: δτςάπεςση αίςθηςη (ατσόμαση ή 
πποκλησή) 

 Hypoesthesia: ελασσωμένη αιςθησικόσησα ςε 
επέθιςμα (αυήρ ή θεπμικό) 

 Hyperesthesia: ατξημένη αιςθησικόσησα ςε επέθιςμα 
(αυήρ ή θεπμικό) 

 Hypoalgesia: ελασσωμένη απάνσηςη ςε επέθιςμα ποτ 
υτςιολογικά είναι επώδτνο - ατξημένορ οτδόρ 

 Hyperalgesia: ατξημένη εταιςθηςία ςσα επώδτνα 
επεθίςμασα - ελασσωμένορ οτδόρ 

 Allodynia: ένσονη ανσίδπαςη ςε όλα σα επεθίςμασα, 
ακόμα και ςε ατσά ποτ δεν πποκαλούν πόνο. 



Αίσια πεπιυεπικού 
νετποπαθησικού πόνοτ 

Μονονετποπάθειερ ή πολλαπλέρ 
μονονετποπάθειερ  

 Σπαύμα 

 Διαβησική μονονετποπάθεια  

 Νόςοι κολλαγόνοτ  

 Βλάβη πλεγμάσων (κακοήθειερ, ακσινοβολία) 



Αίσια πεπιυεπικού 
νετποπαθησικού πόνοτ 

Πολτνετποπάθειερ  

 ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ: ςακφ. διαβήσηρ, αλκοόλ, 
ανεπάπκειερ βισαμινών (θειαμίνη, νικοσινικό 
οξύ), αμτλοειδέρ.  

 ΥΑΡΜΑΚΑ/ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ: ιςονιαζίδη, cisplatin, 
vincristine, νισπουοτπανσοίνη ,θάλλειο, 
απςενικό.  

 ΛΟΙΜΨΔΗ: HIV, οξεία υλεγμονώδηρ 
πολτνετποπάθεια (Guillain Barre).  

 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ: κληπ. αιςθησικέρ νετποπάθειερ, 
νόςορ Fabry.  

 ΚΑΚΟΗΘΗ: μτέλωμα, καπκινωμασώςειρ  

 ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΙΚΡΨΝ ΙΝΨΝ  



Αίσια κενσπικού νετποπαθησικού 
πόνοτ 

Νωσιαίερ πίζερ/ νωσιαία γάγγλια  

 Ππόπσωςη δίςκοτ, απαφνοειδίσιδα, μεθεππησική 
νετπαλγία, νετπαλγία σπιδύμοτ, φειπ. πιζοσομή, 
όγκορ.  

Νωσιαίορ μτελόρ  

 Σπαύμα ή ςτμπίεςη, ςτπιγγομτελία ,όγκοι ν.μ., 
πολλαπλή ςκλήπτνςη, αγγειακά (έμυπακσο, 
αιμοππαγία), ανεπάπκεια Β12, HIV.  

Εγκευαλικό ςσέλεφορ  

 τνδπ. πλαγίοτ ππομήκοτρ, όγκοι, πολλ. 
ςκλήπτνςη, υτμασίωμα.  

Θάλαμορ και τπουλοιόρ - υλοιόρ 

 Έμυπακσο, αιμοππαγία, όγκορ, φειπ. βλάβερ. 



Complex Regional Pain Syndrome 
(CRPS) (Reflex Sympathetic Dystrophy and Causalgia) 

CRPS: φπόνιορ νετποπαθησικόρ πόνορ 

CRPS type I: ακολοτθεί σπατμασιςμό μαλακών 
ιςσών ή οςσών, ςτνήθωρ άκπων (γνωςσό ωρ 
reflex sympathetic dystrophy).  

 Μεσά από αστφήμασα, ακπωσηπιαςμό, οξύ 
έμυπαγμα, εγκευαλικό επειςόδιο ή καπκίνο 
(πνεύμονορ, μαςσού, ωοθηκών, ΚΝ). 

CRPS type II:  ακολοτθεί σπατμασιςμό νεύπων 
(κατςαλγία) 

 Διασαπαφέρ ατσόνομοτ (π.φ. τπεπιδπωςία, 
αγγειοκινησικέρ διασαπαφέρ) 

 Κινησικέρ διασαπαφέρ (π.φ. αδτναμία, 
δτςσονία) 

 Σπουικέρ αλλοιώςειρ (π.φ. ασπουία δέπμασορ 
ή οςσού, σπιφόπσωςη, αγκύλωςη απθπώςεων) 



Διάγνωςη νετποπαθησικού πόνοτ 

Εξεσάςειρ επιβεβαίωςηρ: 

A. Απνησικά ή θεσικά ςημεία αιςθησικόσησαρ, 
πεπιοπιζόμενα ςσην πεπιοφή εννεύπωςηρ σηρ 
νετπικήρ δομήρ (κλινική εξέσαςη αιςθησικόσησαρ ή 
με φπήςη επωσημασολόγιων) 

B. Διαγνωςσικά tests ποτ επιβεβαιώνοτν βλάβη ή νόςο 
(π.φ. νετποαπεικονιςσικέρ ή νετπουτςιολογικέρ 
μέθοδοι) 

Treede et co. Redefinition of neuropathic pain and  a grading system for clinical use: consensus 
statement on clinical and research diagnostic criteria. Neurology 2008; 70: 1630- 5 

Τπόθεςη επγαςίαρ: πιθανόρ νετποπ. πόνορ (λόγω 
νετποανασομικήρ κασανομήρ πόνοτ και ιςσοπικού) 

 

Οπιςσικόρ νετποπ. πόνορ 

 

Πιθανόρ νετποπ. πόνορ 

 

Α & Β 

 

Α ή Β 

 



Θεπαπεία νετποπαθησικού πόνοτ 

 Σοπική: σοπικά αναιςθησικά, capsaicin 

 Πεπιοφική: TENS, βελονιςμόρ, θεπμά ή κπύα 
επιθέμασα, φειπομαλάξειρ 

 Blocks: διήθηςη νεύπων, πλεγμάσων, ςτμπαθησικών 
γαγγλίων 

 Κενσπική διέγεπςη: spinal cord stimulation, deep brain 
stimulation  

 Υαπμακα ν.μ: επιςκληπίδιερ εγφύςειρ (σοπικά 
αναιςθησικά ή οπιοειδή) 

 τςσημασική υαπμακετσική αγωγή 

 Φειποτπγική: αποςτμπίεςη 

 Χτφολογική 

 Υτςική αποκασάςσαςη (rehabilitation) 



Υαπμακετσική αγωγή νετποπαθησικού πόνοτ 
Οδηγιερ EFNS 2010 
EFNS: European Federation of Neurological Society 

 
 TCA 

 Pregabalin 

 Gabapentin 

 Tramadol 

 Opioids 

 Duloxetine 

 Venlafaxane 

 Topical lidocaine 

 Capsaicin patches 

 τνδταςμορ: TCA+gabapentin, 
gabapentin+opioids 


