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Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας 

ΑΝΝΑ ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ 

Χρόνιος καλοήθης πόνος', σύμφωνα με ορισμό της IASP 
(International Association for the Study of Pain), είναι ο 
πόνος που δεν οφείλεται σε κάποια κακοήθη πάθηση, 
αλλά που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά τον 
αναμενόμενο χρόνο αποδρομής της νόσου που τον προκά
λεσε, πολλές φορές για πολλούς μήνες ή ακόμη και χρό
νια. 

Στον ορισμό αυτό ο πόνος διακρίνεται σε καλο1iθους 1l 
κακοήθους αιτιολογίας ανάλογα με την πάθηση ;του τον 
προκαλεί, αλλά και σε οξύ 1l χρόνιο ανάλογα με τη διάρ
κειά του. Η διάκριση του πόνου σε καλωiθη, κακο1iθη, οξύ 
ή χρόνιο έχει μεγάλη σημασία για την καλύτερη αντιμεπίJ
πισή του. 

Συχνά ο προσδιορισμός του πόνου σε οξύ 1l χρόνιο είναι 
πολύ δύσκολος και για τους ασθενείς και του; γιατρού;. Ο 
πόνος μπορεί να μεταπέσει από την οξεία φάση στη χρο
νιότητα, χωρίς καμμία αλλαγ1i στην ποιότητα 1l την έντασ1i 
του. Ο "αναμενόμενος χρόνος αποδρομής" της νόσου ;τοι• 
προκαλεί πόνο εξαρτάται από το είδος της νόσου και την 
έκταση της ιστικής βλάβης. Στο διάστημα αυτό ο οξύς 
πόνος θεωρείται ότι προειδοποιεί τον οργανισμό γι' αυηΊ 
την ιστική βλάβη και επομένως μπορεί να είναι χρήσιμος'. 
Η θεραπευτική προσέγγιση σ' αυτούς τους ασθενείς απο
σκοπεί περισσότερο στην αντιμετώπιση της ιστικής βλά
βης. Εάν ο οξύς πόνος επιμένει  για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από τρεις μήνες (για μερικές παθήσεις ένα 
μήνα), τότε θεωρούμε ότι έχει μεταπέσει σε χρόνιο, γιατί 
στο διάστημα αυτό θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η ιστι
κή ανάπλαση και να διακοπεί ο πόνος. Ο χρόνιος πόνος, 
αντίθετα με τον οξύ, δεν προσφέρει καμμία γνωστή τουλά
χιστον, β ιολογική υπηρεσία. Οι απανηiσεις του οργανι
σμού σ' αυτόν εξαρτώνται όχι τόσο από την ένταση όσο 
από τη διάρκειά του. Η θεραπευτική ;τροσέγγιση επομέ
νως στο χρόνιο πόνο πρέπει να περιλαμβάνει την αντιμε
τώπιση βιολογικών, ψυχολογικών1 και κοινωνικών ;ταρα
γόντων που έχουν εμπλακεί στη διαμόρφωση της προσωπι
κότητας του ατόμου που πονά για μεγάλο χρονικό διάστη
μα. Δυστυχώς στους ;τερισσότερους ασθενείς με χρόνιο 
πόνο, όταν οι διαγνωστικές εξετάσεις αποβούν αρνητικές, 
οι θεράποντες γιατροί συχνά προσπαθούν να περάσουν το 
μήνυμα ότι "ο πόνος είναι μόνο στο μυαλό τους". Οι ασθε
νείς αυτοί αισθάνονται τότε ότι έχουν την ετικέττα του 

"κατά φαντασίαν ασθενούς" ή του "υποχονδριακού" και 
τρέχουν από γιατρό σε γιατρό για να μπορέσουν όχι μόνο 
να θεραπευθούν, αλλά να βρουν συμπαράσταση και κατα
νόηση. 

Το σύνδρομο του χρόνιου πόνου καλοήθους αιτιολογίας 
οφείλεται σε ;τολλές και διαφορετικές παθήσεις. Χαρα
κτηρίζεται όμως πάντα από τα ίδια μονότονα σημεία της 
κατάθλιψης 1l της κεκαλυμμένης κατάθλιψης4. Ο άνθρωπος 
;του ;τονά για πολύ καιρό, αποδέχεται τελικά το ρόλο του 
αρρώστου και τη συμπεριφορά του χρόνιου ανάπηρου. Η 
δραστηριότητά του είναι ελαττωμένη, δε θέλει να δουλεύ
ει. :ταίρνει ;τολλά φάρμακα, επισκέπτεται διάφορους για
τρού;. έχει διαταραγμένες οικογενειακές και κοινωνικές 
σχέσει; χαι συζητά συνεχώς για το πρόβλημα του πόνου 
του. Εάν δεν έχε ι συμπτώματα κατάθλιψης είναι συχνά 
ε;τιθετικό; και καχύποπτος. 

Η αντιμετώ;τιση αυτών των ασθενών επομένως είναι 
δι'σκολη. ;τρέ;τει να είναι πολύπλευρη, και να αποσκοπεί 
όχι μόνο στην ανακούφιση του πόνου τους αλλά στην επα
ναδραστηριοποίηση και την επανένταξή τους στην κοινω
νικΊi τους ομάδα. Πιστεύεται ότι μερικές φορές πιο δύσκο
λα αντιμετωπίζεται ο χρόνιος καλοήθους α ιτ ιολογίας 
πόνος από τον πόνο του καρκίνου, γιατί οι καρκινοπαθείς 
συχνά είναι ή τουλάχιστον φαίνονται αποφασισμένοι να 
ζήσουν φυσιολογικά και απαρνούνται τον πόνο στις καθη
μερινές τους δραστηριότητες, όταν αυτός πραγματικά υπο
χωρεί με τα φάρμακα. 
Ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που πάσχουν 

από χρόνιο καλοήθους αιτιολογίας πόνο, δεν υπάρχουν. 
Α;τό τα υ;τάρχοντα δεδομένα πάντως, υπολογίζεται ότι το 
15-20% του πληθυσμού στις προηγμένες β ιομηχανικά 
χώρε;,  υ;τοφέρε ι  α;τό χρόνιο πόνο που οφείλεται σε 
καλο1iθει; παθ1Ίσεις. Οι παθήσεις αυτές επηρεάζουν την 
ποιότητα ζω1Ίς των ασθενών και του ;τεριβάλλοντος τους, 
αλλά δημιουργούν πρόβλημα και στην οικονομία γιατί 
πολλοί από αυτούς γίνονται ανίκανοι για εργασία για ημέ
ρες (ημικρανίες), εβδομάδες (μυοσκελετικά σύνδρομα), 
μήνες (οσφυαλγία) ή και μόνιμα (αγγειοπάθειες). 

Οι ασθενείς με χρόνιο ;τόνο αντιμετωπίζονται συνήθως 
από γιατρούς δ ιαφόρων ε ιδ ικοτήτων που είναι και οι  
θεράποντες γιατροί τους. Δυστυχώς αυτοί συχνά δεν αντι
λαμβάνονται την σοβαρότητα της κατάστασης των ασθε-



50 

νών αυτών . Με  την ανάπτυξη των ιατρείων πόνου τα 
τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι γιατροί και ασθε
νείς απευθύνονται σ' αυτά. Μόνο που αυτό γίνεται κατά 
κανόνα πολύ αργά, όταν πια είναι πολύ δύσκολο να αντι
μετωπισθεί ο χρόνια εγκατεστημένος πόνος. 
Τα καλωiθη σύνδρομα που προκαλούν χρόνιο πόνο είναι 

πολλά. Η συχνότητά τους στα κέντρα πόνου ποικίλει ανά
λογα με την οργάνωση του κέντρου, τη στελέχωση και την 
υποδομή του. Ορισμένα αντιπροσωπευτικά από αυτά είναι 
οι αγγειοπάθειες στα άνω και κάτω άκρα, οι παθήσεις της 
σπονδυλικ1iς στήλης, η νευραλγία του τριδύμου, η μεθερ
πητικΊi νευραλγία, τα μυοσκελετικά σύνδρομα, τα μετα
τραυματικά σύνδρομα, οι περιφερικές νευροπάθειες, το 
"μέλος φάντασμα", η συμπαθητική δυστροφία, οι κεφα
λαλγίες και πολλά άλλα. Στα σύνδρομα αυτά ο πόνος μπο
ρεί να οφείλεται σε βλάβες περιφερικών νεύρων, έκλυση 
αλγογόνων παραγόντων, δυσλειτουργία του περιφερικού 1i 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και ψυχολογικούς 1l 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Η θεραπευτική προ
σέγγιση σ'αυτούς τους ασθενείς αποσκοπεί κυρίως στην 
ανακούφισή τους από τον πόνο. Συγχρόνως ο άρρωστος 
πρέπει να βοηθάται να δέχεται και να ανέχεται καλύτερα 
τον πόνο του και να αυξάνει προοδευτικά την δραστηριό
τητά του ώστε να επανενταχθεί ομαλά στην κοινωνική του 
ομάδα. Η θεραπεία του χρόνιου πόνου περιλαμβάνε ι  
συνήθως φαρμακευτική, ψυχολογικ1i και φυσική υποστήρι
ξη, διηθήσεις νεύρων, ηλεκτρική διέγερση, χειρουργικ1i 
αντιμετώπιση' κ.ά. Συνήθως συνδυασμοί μερικών από τις 
ανωτέρω μεθόδους είναι απαραίτητοι για την καλύτερη 
αντιμετώπιση του πόνου. 

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 

Οι άρρωστοι με αγγε ιοπάθειες που επισκέπτονται Ιl 
παραπέμπονται στα κέντρα πόνου είναι αυτοί στους οποί
ους δεν έχει ένδειξη κάποια επανορθωτικ11 χε ιρουργικ1i 
επέμβαση στα πάσχοντα αγγεία. Οι ασθενείς αυτοί όμως 
έχουν εξελικτικές αγγειοπάθε ιες που τους προκαλούν 
έντονο πόνο, ισχαιμία και συχνά τροφικές διαταραχές στα 
άκρα τους, εξελκώσεις ή γάγγραινες. Άλλοτε παραπέμπο
νται για αντιμετώπιση του πόνου πριν ή μετά από κάποια 
επανορθωτικ1i χειρουργική επέμβαση. 

Οι αγγειοπάθειες των άκρων στις οποίες μπορεί να βοη
θήσει η ομάδα πόνου είναι κυρίως: Οι παθήσεις των περι
φερικών μέσου και μικρού μεγέθους αρτηριών όπως η 
χρόνια αποφρακτικ1i αρτηριακ1i νόσος ( αορτολαγόνιος ή 
μηροίγνυακή απόφραξη) και η αποφρακτικ1i θρομβαγγεί
τις (νόσος του Buerger), και οι παθήσεις της μικροκυκλο
φορίας όπως οι αγγειοκινητικές παθ1iσεις (κυρίως η νόσος 
και το σύνδρομο Raynaud). 
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Η χρόνια αποφρακτική αρτηριακή νόσος χαρακτηρίζε
ται από την ανάπτυξη αθηροσκληρυντικών βλαβών στα 
τοιχώματα των αγγείων. Με τον όρο αθηροσκληρυντική 
βλάβη εννοούμε και την δημιουργία αθηρωματώδους πλά
κας και τη βλαβη του μυ'ίκού χιτώνα του τοιχώματος του 
αγγείου". Στις κύριες αιτίες της παθογένεσης αυτής της 
νόσου περιλαμβάνονται το κάπνισμα και η υπερλιπιδαι
μία. Η ελάττωση της αιματικής ροής στο στενωμένο αγγείο 
προκαλεί ισχαιμία στους ιστούς και συσσώρευση προ'ίό
ντων ανοξαιμικού μεταβολισμού που προκαλούν πόνο. Ο 
πόνος αυτός χαρακτηρίζεται είτε σαν "διαλείπουσα χωλό
τητα" όταν εκλύεται μόνο στο βάδισμα, είτε σαν "πόνος 
ηρεμίας" όταν υπάρχει ακόμη και κατά την ανάπαυση. Η 
ισχαιμία προκαλεί αρχικά εκτός από τον πόνο, μεταβολές 
στο χρώμα και τη θερμοκρασία του μέλους και αργότερα 
τροφικές διαταραχές που μπορεί να εξελιχθούν σε έλκη 
ιδιαίτερα μετά από κάποιο τραυματισμό στα δάκτυλα ή τις 
φτέρνες. Η άμυνα της πάσχουσας αρτηρίας είναι να ανα
πτύξει παράπλευρη κυκλοφορία με αύξηση του εύρους, 
υπερτροφία των αναστομωτικών κλάδων και δημιουργία 
νεοπλάστων τριχοειδών. Αυτή η παράπλευρη κυκλοφορία 
βοηθάει αρχικά στην αντιμετώπιση της ισχαιμίας. 

Η αποφρακτική θρομβαγγείτις (νόσος του Buerger) προ
σβάλλει άνδρες καπνιστές ηλικίας 20-40 ετών. Η αιτιολο
γία της νόσου είναι άγνωστη. Η άμεση συσχέτισή της όμως 
με το κάπνισμα πιθανολογεί ότι είναι μια ανοσοβιολογική 
νόσος που σχετίζεται με την απουσία κάποιου προστατευ
τικού παράγοντα ή γονιδίου στα αγγεία7. Χαρακτηρίζεται 
από βλάβες στα αγγεία μικρού εύρους και κυρίως στις 
δακτυλικές αρτηρίες. Προσβάλλεται όλο το τοίχωμα του 
αγγείου από οξεία φλεγμον1i και κυτταρική διήθηση με 
αποτέλεσμα θρόμβωση και απόφραξη της αρτηρίας. Επει
δΙi η βλάβη αφορά όλο το τοίχωμα, κατά κανόνα συνυπάρ
χει περιαγγειακ1i αντίδραση και σύμφυση της αρτηρίας με 
τη συνοδό φλέβα και το νεύρο. Επομένως ο ασθενής που 
πάσχει από τη νόσο του Buerger ταλαιπωρείται εκτός από 
την ισχαιμία, από θρομβοφλεβίτιδα και νευρικής αιτιολο
γίας πόνο ηρεμίας. Οι ισχαιμικές αλλοιώσεις εμφανίζονται 
νωρίς και εξελίσσονται ταχύτατα, γιατί προσβάλλονται 
γρήγορα και διαδοχικά όλα τα αγγεία της περιοχής και δε 
δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης παράπλευρης κυκλοφο
ρίας. 

Η νόσος ή το σύνδρομο Raynaud εμφανίζεται συνήθως 
στις γυναίκες. Σαν φαινόμενο Raynaud έχει συχνότητα 
22% στο γυναικείο πληθυσμόΌ Δεν σχετίζεται με την κλη
ρονομικότητα αλλά με ψυχικούς και συγκινησιακούς 
παράγοντες και αυξημένο συμπαθητικό τόνο ιδιαίτερα με 
την εκθεση των άκρων στο κρύο ή σε εναλλαγές ζεστού
κρύου. Η αρχική διαταραχή είναι ο σπασμός των δακτυλι
κών αρτηριών και των τριχοειδών μόλις τα άκρα εκτεθούν 
σε ψυχρό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να γίνονται ψυχρά 
και ωχρά. Μετά τη φάση αυτή, τα τριχοειδ1i χαλαρώνουν, 
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λιμνάζει αίμα Και γίνονται κυανωτικά. Όταν στη συνέχεια 
τα μέλη εκτεθούν σε ζεστό περιβάλλον, κοκκινίζουν και 
"καίνε" γιατί τα αρτηριόλια διαστέλλονται και γεμίζουν 
απότομα με αίμα. Σ' αυτή τη φάση πονούν έντονα. Στα 
αρχικά στάδια του συνδρόμου Raynaud οι αρτηρίες δεν 
παρουσιάζουν μόνιμες αλλοιώσεις όπως συμβαίνει με τη 
νόσο του Buerger. Γι' αυτό το λόγο δεν aποφράσσονται 
και δεν υπάρχουν ισχαιμικές διαταραχές. Με την εξέλιξη 
όμως της νόσου είναι δυνατόν να υπάρχει υπερπλασία του 
ενδοθηλίου, ανάmυξη συνδετικού ιστού στο μυ·ίκό χιτώνα, 
θρόμβωση και απόφραξη της αρτηρίας. Σε τέτοιες προχω
ρημένες αλλά σπάνιες καταστάσεις παρατηρούνται και 
τροφικές διαταραχές στα νύχια και στο δέρμα. 

Η ένταση και η ποιότητα του πόνου στους ασθενείς με τις 
αγγειοπάθειες ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο της νόσου. 
Συν1Ίθως όμως, όταν παραπέμπονται στα κέντρα πόνου 
είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο ισχαιμίας, έχουν έντο
νους πόνους, τροφικές διαταραχές και εξελκώσεις. Αποτέ
λεσμα της χρόνιας ταλαιπωρίας και του πόνου, είναι να 
εμφανίζονται aνυπόμονοι, επιφυλακτικοί και σε πολύ 
κακή ψυχική κατάσταση. Η άμεση ανακούφιση από τους 
πόνους μπορεί να βοηθήσει το γιατρό να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του ασθενούς του, ώστε να του επιτρωτεί να 
προχωρήσει και σε άλλες μεθόδους πιο μακροχρόνιας 
αποκατάστασης. Η χορ1iγηση αναλγητικών σε πρώτη φάση 
μπορεί να γίνει από το στόμα 1l μέσω επισκληρίδιοt' καθε
τήρα σε συνδυασμό με τοπικά αναισθητικά. Η α;τάντηση 
των αγγείων στην αγγειοδιαστολ1j που θα προκαλέσει το 
τοπικό αναισθητικό έχει διαγνωστικ1i και προ'(νωστικ1j 
αξία για την μετέπειτα εκτέλεση του συμ,ϊαθητικού απο
κλεισμού. Ο συμπαθητικός αποκλεισμός είναι το πιο ωτο
τελεσματικό και μεγαλύτερης διάρκειας παυσίπονο. Μπο
ρεί να βελτιώσει την κυκλοφορία στα άκρα, η κύρια όμως 
ένδειξή του είναι η ανακούφιση του άλγους ηρεμίας. Απο
κλεισμός του συμπαθητικού συστήματος στα άνω και κάτω 
άκρα μπορεί να γίνει με ενδοφλέβια περιοχική έγχυση 
(Bier's block) φαρμάκων που προκαλούν αγγειοδιαστολή. 
Επιπλέον στα άνω άκρα μπορεί να γίνει με διήθηση του 
αστεροειδούς γαγγλίου στον τράχηλο, ενώ στα κάτω άκρα 
με αποκλεισμό των οσφυ"ίκών συμπαθητικών γαγγλίων 
(χημική συμπαθεκτομ11) . 

Η ενδοφλέβια περιοχική έγχυση αγγειοδιασταλτικών 

φαρμάκων αν1Ίκει σε μία κατηγορία θεραπευτικών μεθό
δων, που είναι τα blocks σε συγκεκριμένους στόχους''. Για 
τα άκρα αυτό είναι εύκολο γιατί εύκολα απομονώνεται η 
κυκλοφορία σ' αυτά με ίσχαιμη περίδεση. Επομένως, κάθε 
φάρμακο που θα δοθεί στη φλεβική κυκλοφορία μ' αυηj 
την τεχνική θα κατευθυνθεί στους ιστούς με ανάστροφη 
διήθηση. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι 
ότι είναι εύκολη τεχνικά για κάθε αναισθησιολόγο που 
είναι εξοικειωμένος με την ενδοφλέβια περιοχικ1Ί αναι
σθησία. Το αγγειοδιασταλτικό φάρμακο χορηγείται σ' ένα 
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όγκο διαλύματος 40ml για κάθε άκρο και η διάρκεια της 
ίσχαιμης περίδεσης είναι 10-15 min. Φάρμακα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί μ' αυτή την τεχνική είναι η γουανεθιδίνη, 
η ρεσερπίνη, η κλονιδίνη, η νιφεδιπίνη, το βρετύλιο κ.ά. Η 
γουανεθιδίνη όμως έχει καθιερωθεί σαν το πιο αποτελε
σματικό αγγειοδιασταλτικό φάρμακο μ' αυτή την τεχνική10• 

Η γουανεθιδίνη θεωρείται το τοπικό αναισθητικό του 
συμπαθητικού συστ1Ίματος. Προσλαμβάνεται από τις νορα
δρενεργικές απολ1Ίξεις των μεταγαγγλιακών νευρώνων 
και αρχιχά απελευθερώνει νοραδρεναλίνη. Με την αθρόα 
απελευθέρωση της νοραδρεναλίνης όμως,τα αποθέματά 
της εξαντλούνται, με τελικό αποτέλεσμα το συμπαθητικό 
αποκλεισμό. Η γουανεθιδίνη έχει μεγάλη συγγένεια με 
τους στόχους της δηλαδ1i τις νευρικές απολήξεις και παρα
μένει εκεί μέχρι και 2 1  ημέρες .  Βέβαια η κλινική της 
δράση είναι πολύ μικρότερης διάρκειας (2-4 ημέρες) και 
γι' αυτό το λόγο το block πρέπει να επαναλαμβάνεται στην 
αρχή της αγωγής κάθε 3-5 ημέρες. Με τις επαναλαμβανό
μενες εγχύσεις η γουανεθιδίνη συσσωρεύεται στους ιστούς 
και προκαλεί μια τοπικ1j "μικροχειρουργικ1Ί συμπαθεκτο
μΊi". Τα αποτελέσματα με την ενδοφλέβια περιοχική εγχυ
ση της γουανεθιδίνης είναι πολύ ενθαρρυντικά από την 
αρχ1i της θεραπείας. Παρατηρείται ανακούφιση από τους 
πόνου; και προοδευτι;οj βελτίωση της ισχαιμίας. Φυσικά η 
:τρό'(νωση εξαρτάται σε με'(άλο βαθμό από το στάδιο της 
νόσοι•. αλλά r.αι από την πισηj εφαρμογή από τους ασθε
νεί; των r.ανόνων τη; συντηρητικ1jς θεραπείας π.χ. διακο
:τ1j r.α;τνίσματος, αποφυγ1j έκθεσης στο χρύο κλπ. 

Οι ε:τι:τλοκές ωτό την ενδοφλέβια περιοχική τεχνική 
είναι ελάχιστε; και ασήμαντες. Πρέπει να λαμβάνονται 
πάντως υπ' όψη ιδιαίτερα μετά τη λύση της ίσχαιμης περί
δεσης. Σπανίως παρατηρείται τότε μυική αδυναμία, λιπο
θυμικ1i τάση και υπόταση. 

Η διήθηση τους αστεροειδούς γαγγλίου με τοπικό αναι

σθητικό εφαρμόζεται επίσης σαν μέθοδος αποκλεισμού 
του συμπαθητικού συστήματος στο σύστοιχο άνω άκρο''. Η 
μέθοδος αυτ1i είναι δυσκολότερη τεχνικά, συνοδεύεται 
από σοβαρότερες επιπλοκές και τα αποτελέσματά της 
υστερούν σε σχέση με τη γουανεθιδίνη. Είναι όμως μέθο
δος εκλογής στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν τεχνικές 
δυσκολίες στην περίδεση του μέλους 1l όπου πρέπει να 
αποφεύγεται η ίσχαιμη περίδεση ακόμη και για μικρό χρο
νικό διάστημα. Στις επιπλοκές της διήθησης του αστεροει
δούς γαγγλίου αναφέρονται συχνότερα το σύνδρο μο 
Horner και το βράγχος φωνής και σπανιότερα η τυχαία 
ενδαρτηριακή'2 ή υπαραχνοειδ1jς έγχυση του τοπικού αναι
σθητικού. 

Η συμπαθεκτομή με έγχυση νευρολυτικής ουσίας στα 
γάγγλια του συμπαθητικού συστήματος στην οσφυική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης'3 (χημική οσφυ·ίκή συμπαθε
κτομή) εφαρμόζεται εδώ και 70 χρόνια για αποκλεισμό 
του συμπαθητικού συστήματος στα κάτω άκρα. Η πρώτη 
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χημικ1j αλλά και η πρώτη χειρουργικ1j συμπαθεκτομή έγι
ναν συγχρόνως το 1 924. Από τότε μέχρι το 1950, οπότε 
άρχισαν οι επανορθωτικές επεμβάσεις στα αγγεία, η 
συμπαθεκτομ1l, (χειρσυργικ1i ή χημικ11) ψαν η μόνη μέθο
δος για την αντιμετώπιση της διαλείπουσας χωλότητας και 
του πόνου ηρεμίας. Η μεγάλη εξέλιξη της αγγειοχειρουρ
γικΊjς τα επόμενα χρόνια μείωσε το ρόλο της συμπαθεκτο
μής. Εξακολουθεί όμως να εφαρμόζεται σαν συμπληρωμα
τικό μέτρο σε μεγάλες αγγειοχε ιρουργικές επεμβάσεις. 

Σ1jμερα οι ενδείξεις της συμπαθεκτο�LΊjς χημικ1jς 1j χει

ρουργικΊjς είναι :  
1 .  Η αθηροσκληρυντικ1j αρτηριοπάθεια με ΑΕΙ > 0,3 

(Ankle-Brac11ial Intex > 0,3. Φυσιολογική τιμ1j > 1) 
2 .  Η νόσος του Buerger 
3. Οι αγγειοκινητικές παθ1iσεις 

Σ' αυτές τις καταστάσεις η ένδε ιξη της συμπαθεκτομής 
τίθεται όταν ο ασθεν1jς έχει πόνο ηρεμίας, έλκη 1j γάγγραι
να 1j όταν τα αγγεία στο πάσχον μέλος δεν επιδέχονται 
χειρουργική επανορθωτική επέμβαση. 

Η αιμοδυναμικ1j απάντηση" στην οσφυικ1i συμπαθεκτο�ηj 
δεν είναι πολύ καλά διευκρινισμένη. Σ1Ίμερα πάντως, είναι 
γενικά αποδεκτό ότι η συμπαθεκτο�ηj δεν επηρεάζει σημα
ντικά τη ροή στις αρτηρίες μεγάλου και μέσου εύροt•;. 
επηρεάζε ι  όμως τη μικροκυκλοφορία, �υξάνοvτα; την 
αιματικ1j ρο11 στα τροφικά τριχοειδή και τις αρτηριοφλεβι
κές αναστομώσεις. Η κατανομ1j αυυjς της αυξημένη; ρο1jς 
ευνοεί κυρίως τη δερματικ1Ί και οστικ1j κυκλοφορία και 
ελάχιστα τη μυικ1j. Γι' αυτό το λόγο δεν βελτιώνεται με τη 
συμπαθεκτομή 1j διαλείπουσα χωλότητα α'Ί.λά ο :τόνος ηρε
μιας, το χρώμα και η θερμοκρασία του μέλους. 

Η οσφυική συμπαθητική άλυσος περιλαμβάνει 4-5 ζεύγη 
γαγγλίων που βρίσκονται οπισθοπεριτονα'ίκά στην ;τρο
σθιοπλάγια επιφάνεια των σωμάτων των οσφυίκών σ:τον
δύλων, στο έσω χείλος του μείζονος ψοiτου μυός. Τα γάγ
γλια αυτά συνδέονται με τα σύστοιχα νωτιαία νεύρα ενώ 
συγχρόνως υπάρχουν και δ ιασταυρούμενες επικοινωνίες 
μεταξύ δεξιcχς και αριστεράς συμπαθητικ1iς αλύσσου. 

Για την εκτέλεση της χημικής συμπαθεκτομ1jς περιγράφο
νται διάφορες τεχνικές''. Συν1Ίθως διηθούνται με πλάγια 
προσπέλαση το 2ο και το 3ο 1l 4ο συμπαθητικό γάγγλιο. Η 
εντόπιση των γαγγλίων γίνεται με βελόνες μήκους 15cm 
και η επιβεβαίωση της σωστ1jς θέσης τους πρέπει να γίνε
ται με ακτινοσκόπηση και έγχυση σκιαστικού 1l αέρα. Η 
νευρολυτικ1j ουσία που χρησιμοποιείται είναι η φαινόλη 
σε υδατικό διάλυμα 1l σε γλυκερόλη και η αιθυλικ1i αλκοό
λη. Τελευταία εφαρμόζεται και η επαναλαμβανόμενη 
χορ1iγηση τοπικού αναισθητικού μέσω καθετήρα που 
το;τοθετείται στη θέση εντόπισης των συμπαθητικών γαγ
γλίων. 

Στις επιπλοκές της χημικής συμπαθεκτομής αναφέρονται 
ελάττωση της αρτηριακ1iς πίεσης, τυχαία ενδαγγειακ1j ή 
υπαραχνοειδής χορήγηση της νευρολυτικής ουσίας, αιμά-
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τωμα στον ψο'lτη, αιματουρία και νευρίτις του μηρογεννη
τικού νεύρου που είναι και η συχνότερη επιπλοκή. Διατα
ραχές της εκσπερμάτωσης χωρίς διαταραχές της στύσης 
;τεριγράφηκαν μετά από αμφοτερόπλευρη συμπαθεκτομή 
του Ο1 γαγγλίου. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται η διατήρηση 
του Ο1 γαγγλίου. Είναι προτιμότερο πάντως οι ενδείξεις 
της αμφοτε ρόπλευρης συμπαθεκτομής να είναι πολύ 
αυστηρές ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα. 

Τα αποτελέσματα της χημικής συμπαθεκτομής είναι ισά
ξια με αυτά της χειρουργικής συμπαθεκτομής]('. Σε ομάδες 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε χημική οσφυ·ίκή συμπαθε
κτο�LΊj διαπιστώθηκε βελτίωση του άλγους ηρεμίας και 
επούλωση των εξελκώσεων σε ποσοστό 60-80%1617• Η βελ
τίωση αυτή διαρκεί 6-36 μήνες, αλλά η χημική συμπαθε
κτομή μπορεί τότε να επαναληφθεί. Επειδή μάλιστα η θνη
τότητά της είναι μηδενική και οι επιπλοκές της ασήμαντες, 
σ1jμερα έχει αντικαταστ1Ίσει την χειρουργικ1i συμπαθεκτο
μΊj. Πιστεύεται ότι στο μέλλον ο ρόλος της στην αντιμετώ
πιση των αγγειοπαθειών θα είναι Jτολύ μεγαλύτερος από 
ότι σ1jμερα. 

ΙΙΑΘΗΣΕΙΣ ΣΙΙΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

Οι :ταθ1jσει; τη; σ:τονδt•λικΊiς σηiλης είναι η συχνότερη 
αιτία για την ο:τοία αναΊ'zάζονται να περιορίζουν τις δρα
στηριότητές τοt•;. άτομα ηλικία; κάτω των 45 ετών. Η 
σ:τονδt•ί.ικlj σηjί.η δεν είναι "μια σειρά από οστά", αλλά 
μια ί.ειτουρ'(ιΚlj μονάδα :τοt• αποτελείται αJτό σJτονδύλους, 
μεσοσ:τοvδύί.ιοt•; δίσκοι•;, σπονδυλικό σωλήνα, συνδέ
σμου;. μι'ε;, αρθρcόσει; Υ.αι νευριΥ.ές ρίζες. Εάν υπάρχει 
αρμονία στα στοιχεία αυτά, η σπονδυλιι:1j στ1iλη εκτελεί 
σωστά τις βασιzές αποστολές της δηλαδ1i την προστασία 
του νωτιαίου μυελού, την σηjριξη του σώματος και την 
κίνηση. Οπο ιαδ1iποτε διαταραχ1i της αρμονίας όμως σ' 
αυτά τα στοιχεία, θα εκδηλωθεί με έντονο πόνο. 

Υπάρχει τόσο μεγάλη σύγχυση στην αιτιολογία και την 
ταξινόμηση των JταθΊiσεων της σπονδυλικ1iς στήλης, ώστε 
πιστεύεται ότι μόνο το 20% των ασθενών με πρόβλημα στη 
σπονδυλική σηiλη έχουν ακριβ1j διάγνωση του συνδρόμου 
που Jτροκαλεί τον πόνο τους. Ο Waddell" ξεχώρισε τα σύν
δρομα που προκαλούν πόνο στη σπονδυλική στήλη σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: Παθολογικά και μηχανικά. Τα παθο
λογικά σύνδρομα οφείλονται σε συγκεκριμένες Jταθολογι
κές καταστάσεις της σπονδυλικής στήλης όπως σε όγκους, 
φλεγμονές, αyκυλοποιητικ1} σπονδυλίτιδα κλπ. Χαρακτηρί
ζονται από προοδευτική επιδείνωση, κακ1i γενική κατά
σταση και δεν υποχωρούν στη διάρκεια της ανάπαυσης. 
Τα μηχανικά σύνδρομα χαρακτηρίζονται από επεισόδια 
πόνου ;του επιδεινώνονται με την αύξηση της δραστηριό
τητας και υποχωρούν με την ανάπαυση. Συνήθως τα μηχα
νικής αιτιολογίας σύνδρομα έχουν τάση βελτίωσης και 
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απαντούν στην θεραπεία. 
Οι ασθενείς με πρόβλημα στη ΣΣ, που επισκέπτονται τα 

κέντρα πόνου έχουν συνήθως εξετασθεί από ορθοπεδικό 1j 
νευροχειρουργό, έχουν υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγ
χο και έχουν κάποια πιθαν1j διάγνωση για το σύνδρομο 
που προκαλεί τον πόνο τους. Τέτοια σύνδρομα είναι η 
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η στένωση του σπονδυλικού 
σωλ1iνα, η ριζίτις, το σύνδρομο των σπονδυλικών αρθρώ
σεων (σύνδρομο Facet ), το σύνδρομο μετά πεταλεκτομή 
(post laminectomy πεταλεκτομή), η σκολίωση της ΣΣ και η 
οσφυαλγία 1i η αυχεναλγία χωρίς ιδιαίτερο παθολογικό 
υπόστρωμα αλλά με έντονο μυικό σπασμό. Η πρώτη προ
σέγγιση του ασθενούς με πρόβλημα στη ΣΣ, είτε είναι δια
γνωσμένος είτε όχι, περιλαμβάνει παρατ1iρηση και εξέτα
ση του τρόπου που στέκεται, που βαδίζει, της πιθαν1jς σκο
λίωσης, των επωδύνων σημείων, του μυικού σπασμού, μυι
ΚΙiς ατροφίας και εκτίμηση της μυικής του δύναμης'''. 

Η αρχικ1i θεραπευτική αντιμετώπιση στους ασθενείς 
αυτούς αποσκοπεί κυρίως στην άρση του μυικού σπασμού, 
εάν βέβαια υπάρχει . Εάν θεραπευθεί ο μυικός σπασμός 
και αρθεί ο πόνος, η κύρια νόσος μπορεί να μη χρειάζεται 
κάποια άλλη ιδιαίτερη παρέμβασ1i μας. Η άρση του μυικού 
σπασμού γίνεται με μυοχαλαρωτικά, παυσίπονα και aντι

φλεγμονώδη. Τα φάρμακα αυτά όμως, ενώ έχουν μεγάλη 
σημασία στις οξείες καταστάσεις, δεν προσφέρουν βοΙj
θεια στα χρόνια σύνδρομα και γι' αυτό δεν ;τρέ;τει να '(ίνε
ται κατάχρηση. Συγχρόνως έχουν και ;τολλέ; αναιθι'μητε; 
ενέργειες. Συμπληρωματικά για τη λύση τοι• μι•ίκού ιηα
σμού μπορεί να γίνει έγχυση το;τικού αναισθητικού στο μυ. 
και φυσικοθεραπεία. 

Η εφαρμογή της συσκευής TENS (διαδερμικού ηλεκτρι

κού νευροδιεγέρτη) είναι από χρόνια δημοφιλ1iς στην 
αντιμετώπιση επωδύνων καταστάσεων στη σπονδυλικ1i 
στήλη"'. Η ανακουφιστική και θεραπευτική δράση της 
συσκευής αυτ1iς βασίζεται στη θεωρία της πύλης του 
πόνου". Με τη διέγερση που προκαλεί ο νευροδιεγέρτης, 
διεγείρονται μόνο οι παχύτερες εμμύελες Αβ ίνες, που στη 
συνέχεια "κλείνουν την πύλη του πόνου" στις Αδ και C 

ίνες που μεταφέρουν επώδυνα ερεθίσματα. Ερωτηματικά 
υπάρχουν εάν η αναλγησία της διαδερμικ1iς διέγερσης 
γίνεται και μέσω απελευθέρωσης ενδορφινών. Επειδ1i 
όμως η αναλγησία που προκαλεί η διαδερμική ηλεκτρικ1i 
διέγερση δεν αναστρέφεται με ναλοξόνη" πιστεύεται ότι 
γίνεται μέσω άλλων μη απιοειδών ουσιών όπως το GABA, 

η αδενοσίνη και η γλυκίνη. Συγχρόνως με την διέγερση 
αποκλείονται και συμπαθητικές ίνες και γι' αυτό το λόγο 
συχνά αυξάνεται η θερμοκρασία της περιοχής όπου εφαρ
μόζεται η συσκευή21

• 
Υπάρχουν πολλοί τύποι συσκευών TENS που έχουν πολ

λές δυνατότητες.  Η συσκευ1i πάντως πρέπε ι αρχικά να 
εφαρμόζεται από τον υπεύθυνο γιατρό στον άρρωστο . 
Συγχρόνως ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται πώς να τη 
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χρησιμοπο ιεί σωστά για να πετύχε ι το μέγιστο βαθμό 
αναλγησίας. Για να αποφασισθεί εάν βοηθάει τελικά 1i όχι 
η συσκευή το συγκεκριμένο ασθενή θα πρέπει να την 
εφαρμόσει για οκτώ ώρες τουλάχιστον την ημέρα και για 
δύο εβδομάδες. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ποιο είναι το ποσο
στό των ασθενών με παθήσεις της σπονδυλικ1iς στήλης που 
ανακουφίζονται με τη χρ1iση της συσκευ1iς TENS. Αναφέ
ρεται ποσοστό βελτίωσης από 60% των ασθενών που χρη
σιμοποιούν τη συσκευ1i μέχρι ασ1iμαντο όφελος από τη 
χρήση της''. 

Μία άλλη αναλγητικ1j μέθοδος που εφαρμόζεται 1iδη από 
το 1967 αλλά απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία 
χρόνια είναι η ηλεκτρική διέγερση του νωτιαίου μυελού25 

(Spinal cord stimulation). Η μέθοδος στηρίζεται στην πρό
κληση αναλγησίας μετά από αποκλεισμό κυρίως των προ
σθίων νωτιοθαλαμικών ινών 1i μετά από ενεργοποίηση 
ινών που αναστέλλουν τα επώδυνα ερεθίσματα. Αρχικά η 
εμφύτευση των ηλεκτροδίων γινόταν στη σκληρά �ηiνιγγα 
μετά από πεταλεκτο�ηi υπό γενικ1i αναισθησία. Τελευταία 
τοποθετούνται 4-8 ηλεκτρόδια μέσω επισκληριδίου καθε
ηiρα lSG με ακτινοσr.οπιΧό έλεγχο χωρίς γενική αναισθη
σία'''. Η θέση το;τοθέτησης των ηλεκτροδίων είναι στην 
αι•χενικ1j 1j την θωραΧιΧΙj μοίρα ανάλογα με τα επώδυνα 
νευροτόμια. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται μέσω λεπτών υπο
δορίων αγωΊ'ών με ένα μιΧρό δέκτη που εμφυτεύεται κάτω 
α;τό το δέρμα. συν1jθως στο επιγάστριο 1i κάτω από την 
κλείδα. Ο ασθεν1jς μπορεί να ρυθμίσει την ένταση και τη 
συχνότητα της διέγερσης που του χρειάζεται, χειριζόμενος 
ένα μιΧρό ;τομπό. Οι ενδείξεις της διέγερσης του νωτιαίου 
μυελού στο χρόνιο πόνο είναι πολλές. Στα προβλήματα της 
σ;τονδυλικΙiς στΙiλης κύριες ενδείξεις είναι η χρόνια ριζί
τις, ιδιαίτερα μετά από πολλαπλές πεταλεκτομές, η χρόνια 
αραχνοειδίτις και οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού. 

Ο βελονισμός είναι μέθοδος αρκετά δημοφιλής και στην 
αντιμετώπιση των επώδυνων συνδρόμων της ΣΣ. Σε μελέτη 
των Fox και Melzack27 συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα 
του TENS με το βελονισμό στην αντιμετωπιση της οσφυαλ
γίας. Το ποσοστό των ασθενών ;του βελτιώθηκαν και η 
διάρκεια της αναλγησίας Ιiταν παρόμοια και στις δύο ομά
δες. 
Σε αρχές παρόμοιες με αυτές του βελονισμού και της δια

δερμικΙiς ηλεκτρικΙiς διέγερσης στηρίζεται η εφαρμογ1i, τα 
τελευταία χρόνια, συσκευών στις επcοδυνες περιοχές που 
απελευθερώνουν πιεζοηλεκτρ ικά ρεύματα2' μετά από 

;τίεση της συσκευ1iς. 
Η επισκληρίδια χορήγηση τοπικών αναισθητικών και 

στεροειδών είναι μέθοδος που εφαρμόζεται με πολύ καλά 
αποτελέσματα στις επώδυνες παθ1iσεις της σπονδυλικ1iς 
στήλης2Ό Οι εγχύσεις γίνονται στο επισκληρίδιο διάστημα 
κοντά στη θέση της βλάβης. Ο ασθεν1iς μπαίνει  σε ένα 
θεραπευτικό πρόγραμμα 3-4 εγχύσεων με μεσοδιαστήματα 
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15-30 ημερών. Το ποσοστό βελτίωσης με τις επισκληρίδιες 
εγχύσεις φθάνει το 60-70% των ασθενών, ενώ σε καταστά
σεις όπως είναι η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ίl το σύν
δρομο μετά πεταλεκτομή το ποσοστό βελτίωσης ε ίναι 
μικρότερο. 

Το σύνδρομο των σπονδυλικών αρθρώσεων (Facet 
syndrome) στην οσφυικ1i μοίρα, χαρακτηρίζεται από πόνο 
στους γλουτούς, στους μηρούς και στα πόδια που επιδεινώ
νεται όταν ο ασθεν1iς κάθεται Ίl είναι όρθιος χωρίς να 
κινείται. Στην αυχενικ1i μοίρα η αρθρίτις των σπονδυλικών 
αρθρώσεων είναι πολλές φορές η αιτία σοβαρού αυχενι
κού συνδρόμου Ίl κεφαλαλγίας. Η σπονδυλική στ1Ίλη είναι 
άκαμπτη, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες και υπάρχει ευαισθη
σία με την πίεση στην περιοχή της άρθρωσης. Στους ασθε
νείς αυτούς οι εγχύσεις τοπικού αναισθητικού και στερο

ειδούς στις σπονδυλικές αρθρώσεις αποδίδουν καλύτερα 
από τις επισκληρίδιες εγχύσεις. Οι εγχύσεις πρέπει να 
γίνονται με ακτινοσκοπικό έλεγχο111• Το ποσοστό βελτίω
σης με τις εγχύσεις στις σπονδυλικές aρθρώσεις όταν έχει 
τεθεί σωστά η διάγνωση του συνδρόμου Facet είναι μέχρι 
80%11. 

Όλα τα θεραπευτικά μέτρα που αναφέρθηκαν έχουν 
μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση των χρονίων επωδύ
νων συνδρόμων της σπονδυλικ1iς στήλης. Ιδιαίτερα μεγάλη 
σημασία έχει όμως να μπορέσει ο ασθενής να καταπολε
μΊiσει τις κύριες αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημά του 
και να επανενταχθεί στον προηγούμενο τρόπο ζω1Ίς και 
εργασίας του. Ο γιατρός που θα εφαρμόσει τις θεραπευτι
κές μεθόδους που αναφέρθηκαν, πρέπει να προσπαθ1iσει 
να υποστηρίξει τον ασθενή του ηθικά και ψυχικά. Σε άρτια 
οργανωμένα κέντρα πόνου του εξωτερικού, οι ασθενείς 
μπαίνουν από την αρχ1Ί της θεραπείας τους σε θεραπευτι
κά προγράμματα ασκήσεων, και προοδευτικ1iς επαναδρα
στηριοποίησης3'. Φυσικά αυτό γίνεται με τη βοήθεια ομά
δας που αποτελείται από ορθοπεδικούς, φυσιοθεραπευτές 
και ψυχιάτρους που τον υποστηρίζουν ψυχικά στη διάρ
κεια της προσπάθειάς του. 

ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΟΥΤΡΙΔΥΜΟΥ 

Υπάρχουν πολλά χρόνια σύνδρομα που χαρακτηρίζονται 
από πόνο στο πρόσωπο. Η διαφορική διάγνωση των συν
δρόμων αυτών είναι πολλές φορές δύσκολη. Η νευραλγία 
του τριδύμου, όμως, μπορεί εύκολα να διακριθεί από όλα 
αυτά τα επώδυνα σύνδρομα με την προσεκτική λήψη του 
ιστορικού και τη φυσική εξέταση33• 

Τα άτομα που προσβάλλονται από νευραλγία του τριδύ
μου είναι συν1Ίθως 50-70 ετών και κατά προτίμηση γυναί
κες. Η πάθηση είναι συνΊiθως ετερόπλευρη, συχνότερα 
εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά του προσώπου και μόνο σ' 
ένα ποσοστό 3% των ασθενών είναι αμφοτερόπλευρη. Πιο 
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συχνά προσβάλλονται οι δεύτερος και ο τρίτος κλάδος του 
τριδύμου νεύρου. Μόνο στο 5% των ασθενών προσβάλλε
ται ο πρώτος κλάδος. Η νευραλγία του τριδύμου σε ορι
σμένους ασθενείς συνυπάρχει με νευραλγία του γλωσσο
φαρυγγικού νεύρου. Μερικές φορές στην προσβεβλημένη 
πλευρά του προσώπου παρατηρείται αντανακλαστικός 
σπασμός και γι' αυτό η νευραλγία του τριδύμου είναι γνω
στΊi σαν "tic douloureux". 

Η σχολαστική λήψη του ιστορικού μπορεί να θέσει τη 
διάγνωση της νόσου. Ο πόνος στη νευραλγία του τριδύμου 
εκλύεται "σαν ρεύμα", διαρκεί ελάχιστα και στα μεσοδια
στΊiματα των κρίσεων ο άρρωστος είναι aσυμπτωματικός. 
Οι κρίσεις αυτές όμως μπορεί να εμφανίζονται πολλές 
φορές στη διάρκεια της ημέρας, όταν οι ασθενείς τρώνε, 
μιλούν, γελούν, χτενίζονται, ξυρίζονται, ή μόνο με το 
άηιγμα της ευαίσθητης περιοχής ή και αυτόματα. Οι 
ασθενείς με νευραλγία του τριδύμου , στην περίοδο των 
κρίσεων, δυσκολεύονται ακόμη και να επικοινωνήσουν με 
το περιβάλλον τους και έτσι επιβαρύνονται ψυχολογικά. 
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι ότι μπο
ρεί να υπάρχουν μεσοδιαστήματα μηνών ή ετών στα οποία 
ο ασθενής είναι τελείως aσυμπτωματικός. Στην πορεία του 
κλάδου που πάσχει δεν υπάρχει απώλεια της αισθητικότη
τας ή εάν υπάρχει είναι ελάχιστη. Με όλα αυτά τα ιδιαίτε
ρα χαρακτηριστικά και την προσεκτική νευρολογικ1i εξέ
ταση η νευραλγία του τριδύμου διαγιγνώσκεται εύκολα 
και συνήθως δεν απαιτούνται ιδιαίτερες διαγνωστικές εξε
τάσεις. 

Η αιτιολογία της νευραλγίας του τριδύμου δεν είναι 
πάντοτε γνωσ11i"· Πιστεύεται ότι σε ένα ποσοστό 60-85% 
των ασθενών υπάρχει πίεση του νεύρου σε κάποιο σημείο 
της πορείας του, πιο συχνά κοντά στη γέφυρα, από αρτη
ρία, φλέβα ή νεόπλασμα. Σπανιότερα η νευραλγία οφείλε
ται σε νευρίνωμα και άλλες φορές πιθανολογείται τοπική 
ωτομυελίνωση του πάσχοντος κλάδου και χρόνια φλεγμο
\'Ιl. 

Η αντιμετώπιση τη; νευραλγίας του τριδύμου γίνεται 
κυρίως με φαρμακευτικ1Ί αγωγ1Τ. Τα ναρκωτικά αναλγητι
κά σε μακροχρόνια χορ1iγηση δεν έχουν και εδώ, όπως και 
σε όλε; τις περιπτώσεις του χρόνιου καλοήθους πόνου, 
καμμία θέση. Επίσης δεν έχουν θέση σε μακροχρόνια 
χορΊiγηση τα υπνωτικά, οι βιταμίνες και ειδικές δίαιτες. 

Το 50-70% των ασθενών αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά 
μόνο με την καρβαμαζεπίνη (τegretol) . Η χορήγηση του 
φαρμάκου αρχίζει με 100 mg δύο φορές την ημέρα και 
αυξάνεται κατά 100 mg κάθε δύο ημέρες μέχρι τη δόση 
συντήρησης που είναι 200 mg τρεις φορές την ημέρα. Εάν 
ο ασθενής δεν βελτιωθεί και εφόσον δεν υπάρχουν ανεπι
θύμητες ενέργειες από την καρβαμαζεπίνη, τότε η δόση 
της μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 1200-1800 mg ημερησίως. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την καρβαμαζεπίνη είναι 
ναυτία, ζάλη, αταξία και αμνησία. Σπανίως τους πρώτους 
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μήνες της θεραπείας μπορεί να παρατηρηθεί aπλασία του 
μυελού των οστών. Γι' αυτό το λόγο στο διάστημα αυτό 
απαιτείται αιματολογικός έλεγχος κάθε 1-2 μήνες. 

Η διφαινυλυδαντο'ίνη είναι το δεύτερο φάρμακο εκλογής. 
Η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της νευραλ
γίας του τριδύμου ενισχύει την άποψη ότι η νόσος σχετίζε
ται με την ύπαρξη επιληπτογόνων εστιών στον πυρήνα του 
νεύρου. 

Πολύ αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της 
νευραλγίας του τριδύμου στην περίοδο των κρίσεων, είναι 
η διήθηση στα σημεία εξόδου των κλάδων του νεύρου με 

τοπικό αναισθητικό. Πολλοί ασθενείς ανακουφίζονται 

μετά από μία και μοναδική διήθηση, ενώ άλλοι μετά απο 
μερικές εγχύσεις θεραπεύονται πλήρως, φυσικά μέχρι την 
επόμενη έξαρση της νόσου. Παλαιότερα, πολύ δημοφιλής 
μέθοδος αντιμετώπισης της νευραλγίας του τριδύμου ήταν 
η διήθηση στο γασέρειο γάγγλιο ή τους περιφερικούς κλά
δους του νεύρου με νευρολυτική ουσία ( φαινόλη ή αλκοό
λη). Η δι1iθηση είχε σαν αποτέλεσμα πολλές φορές, πλ1iρη 
ύφεση των συμmωμάτων για χρονικό διάστημα μεγαλύτε
ρο από ένα χρόνο. Στη συνέχεια όμως, ο πόνος επανερχό
ταν πολύ συχνά εντονότερος και πιο aνθεκτικός στη θερα

πεία. 
Εάν η φαρμακευτική θεραπεία και οι διηθΙiσεις ωτοτύ

χουν ή εάν υπάρχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
από τα φάρμακα, τότε πρέπει να συστηθεί στον άρρωστο 
νευροχειρουργική εξέταση. Εάν διαπιστωθεί 7τίεση τοι• 
νεύρου από αγγείο ή νεόπλασμα, τότε η χειρουργιr.Ιi αντι
μετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη'''. Στην εγχείρηση α7τοr.α
λύπτεται ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος, aπωθείται η παρε
γκεφαλίδα και αναζητείται η αιτία της πρόκλησης της νευ
ραλγίας. Η άποψη που επικρατεί πάντως, είναι ότι στον 
άρρωστο πρέπει να εξαντλείται η συντηρητικ1Ί αγωγ1i και 
μόνο σε ιδιαίτερα επίμονες και βασανιστικές περιπτώσεις 
να οδηγείται στο χειρουργείο, αφού ενημερωθεί λεπτομε
ρώς για το είδος της εγχείρησης, τις πιθανές επιπλοκές και 
τα ποσοστά επιτυχίας της. 

ΜΕΘΕΡΠΗτΙ:ΚΗ ΝΕΥΡ ΑΛΓΙΑ 

Η IASP ορίζει την μεθερπητική νευραλγία σαν "πόνο 
στην περιοχή που είχε προσβληθεί από τον ιό του έρπητα 
ζωστήρα αλλά που εξακολουθεί να επιμένει τουλάχιστον 
ενα μήνα ακόμη, μετά την οξεία προσβολή". Η πιθανότητα 
εμφάνισης μεθερπητικής νευραλγίας αυξάνει με την ηλι
κία'7. Πιστεύεται ότι το 35-65% των ασθενών που είναι 
πάνω από 70 ετών και έχουν προσβληθεί από τον ιό του 
έρπητα θα εμφανίσουν μεθερπητική νευραλγία. Οι γυναί
κες προσβάλλονται συχνότερα. Η πιο συνηθισμένη θέση 
εντόπισης της μεθερπητικ1iς νευραλγίας είναι τα θωρακικά 
νευροστόμια (Θs και Θr,) και ο οφθαλμικός κλάδος του τρι-
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δύμου. Η ένταση του πόνου ποικίλλει, για τους περισσότε
ρους ασθενείς όμως ο πόνος είναι συνεχόμενος και αφό
ρητος. Περιγράφεται "οξύς" ή "καυστικός" ή "νυγμώδης" 
ή "σαν κλωτσιά" ή "σαν μαχαίρι". Στην προσβεβλημένη 
περιοχή συνυπάρχει αλλοδυνία, ή παραισθησία, ή υπεραλ
γησία, ή υπαισθησία, ή πλήρης απώλεια της αισθητικότη
τας. Ο πόνος παρά τις αισθητικές διαταραχές είναι πάντο
τε παρών Χαι οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά αναφέρουν 
ότι η αυτοκτονία είναι γι' αυτούς η μοναδική λύση. Πράγ
ματι η μεθερπητική νευραλγία είναι συνηθισμένη αιτία 
αυτοκτονίας στα ηλικιωμένα άτομα. 

Ο ιός του έρπητα προκαλεί φλεγμονώδεις αλλοιώσεις 
στους αισθητικούς κλάδους των προσβεβλημένων νεύρων, 
από την περιφέρεια μέχρι τις οπίσθιες ρίζες. Προσβάλλο
νται ακόμη τα γάγγλια των οπισθίων ριζών, οι μήνιγγες 
και ο νωτιαίος μυελός1''. 

Η αιτιολογία της μεθερπητιΧής νευραλγίας δεν είναι 
πολύ καλά διευκρινισμένη. Ενοχοποιούνται χεντρικοί και 
περιφερικοί μηχανισμοί για την πρόκληση του πόνου, 
αλλά τελευταία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχ1i 
του συμπαθητικού συση1ματος'''. Πιστεύεται ότι η φλεγμο
νώδης αντίδραση 7του προκαλεί ο ιός ή οι τοξίνες του στην 
οξεία φάση, έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρ1iς 
συμ7ταθητιr.1iς δ ιέ'(ερσης.  Aυni η ενεργοποίηση του 
σι•μ;ταθητιιωύ συσηΊματος μ,-τορεί να ελαττώσει την αιμα
τικΙΊ ρο1Ί στο 7τροσβεβλημένο νεύρο μέχρι χαι 93%. Αποτέ
λεσμα της ισχαιμίας είναι η καταστροφ1i των παχέων 
εμμι•έλων νευρικών ινών, που είναι πολύ ευαίσθητες. Αντί
θετα διατηρούνται οι λεπτές αμύελες ίνες. Το φαινόμενο 
αι•τό ονομάζεται "διαχωρισμός ινών" (Fiber dissociation) . 
Οι :ταχείες ίνες όμως, φυσιολογικά αναστέλλουν την είσο
δο των επωδύνων ερεθισμάτων στο κεντρ ικό νευρικό 
σύστημα ενώ οι λεπτές ενισχύουν αυτή την είσοδο. Επομέ
νως, όχι μόνο αυξάνεται η είσοδος των επωδύνων ερεθι
σμάτων στο νωτιαίο μυελό, αλλά και ερεθίσματα που 
φυσιολογικά δεν είναι επώδυνα ερμηνεύονται σαν επώδυ
να λόγω της διαταραχής της ισορροπίας μεταξύ παχέων 
και λεπτών ινών. 

Μετά από όλα αυτά που αναφέρθηκαν φαίνεται λογικό 
ότι εάν στη φάση της οξείας προσβολ1iς από τον ιό εφαρ
μοσθεί συμπαθητικό block στην προσβεβλημένη περιοχή 
και περιορισθεί η ισχαιμία, θα περιορισθεί και η πιθανό
τητα εμφάνισης μεθερπητικής νευραλγίας. Εάν όμως το 
συμπαθητικό block καθυστερ1Ίσει να εφαρμοσθεί, τότε η 
συνέπεια της ισχαιμίας θα είναι ο "διαχωρισμός των ινών" 
που θεωρείται μη αναστρέψιμη βλάβη. Πιστεύεται ότι το 
διάστημα στο οποίο το συμπαθητιΧό block όπως οι επι
σκληρίδιες εγχύσεις τοπικού αναισθητικού και η διήθηση 
του αστεροειδούς γαγγλίου μπορεί να έχει αποτέλεσμα, 
είναι οι δύο μήνες από την οξεία προσβολή40• 

Σήμερα δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην πρόλη
ψη της εμφάνισης της μεθερπητικής νευραλγίας με την 
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έγκαιρη εφαρμογή συμπαθητικού αποκλεισμού. Η χορήγη
ση acyclovir ή κορτικοειδών στην οξεία φάση της νόσου 
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ελαττώνουν την εμφάνιση 
της μεθερπητικής νευραλ γίας41• 

Η χρόνια εγκατεστημένη μεθερπητικ1Ί νευραλγία είναι 
πολύ δύσκολο να θεραπευτεί. Επιχειρούνται φαρμακευτι
κοί συνδυασμοί με αντικαταθλιπτικά, νευροληπτικά, καρ
βαμαζεπίνη, ηρεμιστικά, κλονιδίνη, μη στεροειδή aντι
φλεγμονώδη και αναλγητικά42• Εφαρμόζονται στην επώδυ
νη περιοχή ψυχρά επιθέματα, τοπικά αναισθητικά σε spray 
Ίl κρέμες, κρέμα κλονιδίνης41 ή Capsaicin, διάλυμα αιθέρα
σαλικυλικού κ.ά.  Φάρμακα που μπορεί να αποδειχθούν 
σωτήρια στο μέλλον θεωρούνται η δεσιπραμίνη, και οι 
νεότεροι εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της 
σεροτονίνης (SSR!s) . 

Πολλες φορές οι διηθήσεις νεύρων και οι υποδόριες διη
θήσεις με τοπικά αναισθητικά στην επώδυνη περιοχή απο
δεικνύονται αποτελεσματικές. Δοκιμάζονται ακόμη ο δια
δερμικός ηλεκτρικός νευροδιεγέρτης (τΕΝS), η διέγερση 
του νωτιαίου μυελού και ο βελονισμός. Συνήθως καμμία 
μέθοδος μόνη της δεν είναι επαρκ1Ίς και η θεραπεία της 
μεθερπητικ1Ίς νευραλγίας είναι συνδυασμός πολλών από 
τα μέτρα που αναφέρθηκαν. Η φυσικ1Ί θεραπεία και η 
ψυχική υποστήριξη είναι πολλές φορές απαραίτητες για 
να ενισχυθούν τα εφαρμοζόμενα θεραπευτικά μέτρα. 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣτΙΚΉ ΣΥΜΠΑΘΗτΙΚΉ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 

(RSD) 

Η αντανακλαστική συμπαθητικ11 δυστροφία (reflex 
Sympathetic dystrophy) είναι ένα χρόνιο σύνδρομο που 
χαρακτηρίζεται από συνεχ1Ί πόνο σε τμήμα μέλους στο 
οποίο είχε κατά κανόνα προηγηθεί τραυματισμός. Το σύν
δρομο σχετίζεται με αυξημένη δραστηριότητα του συμπα
θητικού συστήματος44. 

Η συνηθέστερη αιτία του συνδρόμου, όπως αναφέρει και 
ο ορισμός του, είναι κάποιος τραυματισμός του μέλους με 
ή χωρίς κάταγμα. Μερικές φορές όμως, το σύνδρομο οφεί
λεται σε ιατρογενή αίτια όπως η ενδομυ'ίκή ένεση και η 
χειρουργική επέμβαση ή είναι αποτέλεσμα προηγηθείσης 
φλεγμονής ή εγκαύματος ή αγγειακής νόσου ή οστεοαρ
θρίτιδας. 
Το σύνδρομο RSD που συχνά αναφέρεται και σαν "ατρο

φία Sudeck", δεν πρέπει να συγχέεται με το σύνδρομο της 
καυσαλγίας το οποίο οφείλεται σε τραυματισμό μεγάλου 
νευρικού στελέχους, ούτε και με άλλα μετατραυματικά 
σύνδρομα στα οποία δεν υπάρχει αυξημένη συμπαθητική 
δραστηριότητα. Είναι συνηθέστερο σε ενήλικες αλλά έχει 
περιγραφεί και σε παιδιά. 

Τα συμπτώματα του συνδρόμου RSD ποικίλλουν. Οι 
άρρωστοι συνήθως περιγράφουν ένα συνεχόμενο καυστι-
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κό πόνο. Συνυπάρχει αλλοδυνία, υπερευαισθησία, υπεραι
σθησία ή παραισθησία45• Περιγράφονται τρεις φάσεις του 
συνδρόμου: Η οξεία, η δυστροφική και η aτροφική φάση. 

Η οξεία φάση εμφανίζεται συνήθως μερικές ημέρες μετά 
τον τραυματισμό. Ο πόνος είναι νυγμώδης ή καυστικός και 
συνοδεύεται από αλλοδυνία και υπαισθησία ή δυσαισθη
σία. Συνυπάρχει οίδημα και μυικός σπασμός. Το δέρμα 
στην αρχή είναι ζεστό, ξερό και ερυθρό και αργότερα 
γίνεται κρύο και κυανωτικό. Η θεραπεία με αποκλεισμό 
του συμπαθητικού συστήματος είναι πολύ αποτελεσματική 
σ' αυτ1Ί τη φάση. 

Η δεύτερη ή δυστροφική φάση του συνδρόμου RSD 
εμφανίζεται τρεις έως έξι μήνες μετά την έναρξη των 
συμπτωμάτων .Ο πόνος συνεχίζει να υπάρχει σαν αίσθηση 
συνεχούς καύσους και υπεραισθησίας. Το δέρμα γίνεται 
κρύο, γκρίζο και κυανωτικό με εμφανή συμπαθητική υπερ
δραστηριότητα. Η ανάπτυξη των τριχών και των νυχνών 
είναι ελαττωμένη. Υπάρχει δυσκαμψία των μυών και των 
αρθρώσεων. Σε ακτινογραφία της πάσχουσας περιοχής 
μπορεί να υπάρχει εικόνα οστεοπόρωσης. 

Η τρίτη ή ατροφικ1Ί φάση εμφανίζεται έξι έως δώδεκα 
μήνες μετά τα αρχικά συμπτώματα. Ο πόνος μπορεί να 
είναι ελαττωμένος σ' αυηΊ τη φάση αλλά υπάρχουν έντο
νες aτροφίες. Το μέλος είναι κρύο, κυανωτικό με ελαττω
μένη αιματική ροή .  Στην ακτινογραφία αναγνωρίζεται 
εικόνα σοβαρής οστεοπόρωσης. Σ' αυτή τη φάση οι θερα
πευτικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να αποδώσουν στις 
δύο προηγούμενες φάσεις δεν είναι πια αποτελεσματικές. 

Η διάγνωση του συνδρόμου τίθεται συνήθως από την 
κλινική του εικόνα. Για επιβεβαίωση αξιολογείται ιδιαίτε
ρα η βελτίωση της κλινικής εικόνας του μέλους μετά από 
συμπαθητικό αποκλεισμό. Το test της φαιντολαμίνης, της 
μορφίνης, η μέτρησης της αιματικής ροής στο πάσχον 
μέλος και οι ακτινολογικές εξετάσεις για την ύπαρξη οστε
οπόρωσης βοηθούν και πολλές φορές θέτουν την διάγνω
ση4(Ό 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της aντανακλαστικής 
συμπαθητικής δυστροφίας πρέπει να συνδυάζει μεθόδους 
που αποβλέπουν στη διακοπή της αυξημένης συμπαθητι
κής δραστηριότητας, στην αντιμετώπιση του πόνου, την 
φυσικοθεραπεία και την ψυχολογική υποστήριξη. Οι μέθο
δοι που προκαλούν συμπαθητικό αποκλεισμό πρέπει να 
εφαρμόζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, μόλις τεθεί η διά
γνωση του συνδρόμου. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνο
νται η δι1Ίθηση του αστεροειδούς γαγγλίου σε αντανακλα
στική συμπαθητική δυστροφία του άνω άκρου, ο αποκλει
σμός των γαγγλίων του συμπαθητικού συστήματος στην 
οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, σε αντακλαστική 
συμπαθητική δυστροφία του κάτω άκρου, οι επισκληρίδιες 
εγχύσεις τοπικού αναισθητικού και η ενδοφλέβια περιοχι
ΚΊl έγχυση γουανεθιδίνης. Εκτός από την γουανεθιδίνη 
έχουν χρησιμοποιηθεί στο σύνδρομο RSD με ενδοφλέβια 
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περ ιοχική τεχνικ1i και άλλα φάρμακα όπως βρετύλιο, 
ρεσερπίνη, νιφεδιπίνη, κετανσερίνη και ketorotac πολλές 
φορέςσε συνδυασμό με κορτικοστεροειδ1i"7• Με συστηματι
κή από το στόμα χορήγηση έχουν δοκιμασθεί μη στεροειδ1i 
aντιφλεγμονώδη, κορτικοστεροειδή,  αποκλε ιστές των 
διαύλων ασβεστίου (νιφεδιπίνη) και αδρενεργικοί αντα
γωνιστές (φαινοξυβενζαμίνη, τεραζοσίνη, πραζοσίνη)"'. 
Τοπικά μπορεί να εφαρμοσθεί διαδερμική νιτρογλυκερίνη 
ή κλονιδίνη με καλά αποτελέσματα.4''. 

Η φυσικοθεραπεία πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς και να 
αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας και τη βελτίωση 
της λειτουργικότητας του πάσχοντος μέλους. Διαδερμικ1i 
ηλεκτρικ1i διέγερση (τΕΝS) και διέγερση του νωτιαίου 
μυελού (SCS) συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώ
πιση της συμπαθητικής δυστροφίας σε ενηλίκους και παι
διά"'. Σε επίμονες ή παραμελημένες περιπτώσεις, μερικές 
φορές είναι σκόπιμο οι θεραπευτικές μέθοδοι να ενισχυ
θούν με αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά και ψυχολογική 
υποστήριξη. Σε γενικές γραμμές η θεραπεία της αντανα
κλαστικΊiς συμπαθητικής δυστροφίας εξαρτάται από τη 
φάση στην οποία βρίσκεται το σύνδρομο όταν ο ασθενής 
προσέρχεται  γ ια αντ ιμετώπιση". Στην οξεία και τη 
δυστροφική φάση συνήθως θεραπεύεται. Τα αποτελέσμα
τα όμως στην τρίτη φάση είναι πολύ φτωχά και πολλές 
φορές η θεραπεία αποβλέπει μόνο στην ψυχολογική υπο
στήριξη του ασθενούς, τη χαλάρωση και την εκπαίδευση 
να χρησιμοποιεί το πάσχον μέλος του. Αντίθετα η πρόγνω
ση του συνδρόμου στα παιδιά είναι συνήθως �ολύ καλ1i. 

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ 

Η κεφαλαλγία είναι κύριο σύμπτωμα σε πολλά νοσήματα. 
Η χρόνια κεφαλαλγία όμως, είναι και η ίδια νόσος. Η 
έννοια της κεφαλαλγίας και σαν σύμπτωμα και σαν χρόνιο 
σύνδρομο είναι ευρεία και αόριστη. Είναι απαραίτητο 
επομένως να υπάρχει δυνατότητα κατάταξης των κεφα
λαλγιών ανάλογα με τα συμπτώματα που οι ασθενείς περι
γράφουν . Η δ ιάκριση της κεφαλαλγίας βοηθάει στην 
Καλύτερη αντιμετώπισή της. 

Το σύνδρομο της κεφαλαλγίας διακρίνεται σε δύο μεγά
λες κατηγορίες: Τις οργανικές κεφαλαλγίες που συνδέο
νται με κάποια οργανική βλάβη και τις λε ιτουργικές κεφα
λαλγίες που δεν έχουν σχέση με οργανική πάθηση. Το 
1988 προτάθηκε ένα καινούργιο σύστημα κατάταξης των 
λειτουργικών ή πρωτοπαθών κεφαλαλγιών και καθορίστη
καν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που πρέπει να συγκε
ντρώνει κάθε μορφή κεφαλαλγίας ώστε να είναι εύκολη η 
διάγνωσή της'". Έτσι οι κεφαλαλγίες διακρίνονται σε τέσ
σερεις μεγάλες ομάδες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμ
βάνει μικρότερες υποομάδες:  

1) Ημικρανία (ημικρανία χωρίς αύρα, ημικρανία με 
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αύρα) 
2) Κεφαλαλγία τάσεως (επεισοδιακή, χρόνια, με μυικό 

σπασμό ή χωρίς μυικό σπασμό). 
3) Αθροιστική κεφαλαλγία και χρόνια παροξυσμική ημι

κρανία 
4) Διάφοροι τύποι κεφαλαλγίας που δεν ανήκουν στις 

προηγούμενες ομάδες και που δεν σχετίζονται με 
οργανική πάθηση (κεφαλαλγία που σχετίζεται με το 
βήχα, την άσκηση ή την σεξουαλική δραστηριότητα). 

Η σωστ1i αντιμετώπιση του ασθενούς με κεφαλαλγία 
αρχίζει πάντα με τη σχολαστική λ1iψη του ιστορικού. Η 
χορ1iγηση άμεσα αναλγητικών χωρίς πολύ σκέψη είναι 
μεγάλο ιατρικό σφάλμα. Κατά πρώτο λόγο πρέπει να απο
ι:λεισθεί κάποια οργανική βλάβη που μπορεί να σχετίζεται 
με την κεφαλαλγία. Ο Jes Olesen51 αναφέρει  ότι "ένας 
πε�ε ιραμένος κλινικός γιατρός αποκλείε ι  εύκολα τις 
οργανικές παθήσεις, στηριζόμενος στη σωστή λήψη του 
ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση". Για τους μη 
πεπε ιραμένους κλινικούς γιατρούς αναφέρει ότι "πριν 
στείλουν τον ασθενή με κεφαλαλγία για διάφορες διαγνω
στικές εξετάσεις, είναι καλύτερα να τον παραπέμψουν 
πρώτα σ' ένα καλό νευρολόγο". Αν αποκλεισθούν οργανι
κά αίτια για την κεφαλαλγία, το επόμενο βήμα είναι να 
καταταχθεί σε κάποια μορφ1i πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας 
για τις οποίες υπάρχουν σαφή διαγνωστικά κριτήρια. 

Η ημικρανία χωρίς αύρα χαρακτηρίζεται από προσβολές 
κεφαλαλγίας που διαρκούν 4-72 ώρες. Τυπικά χαρακτηρι
στικά της ημικρανίας χωρίς αύρα είναι ότι έχει μονόπλευ
ρη εντόπιση, παλλόμενο χαρακτήρα, μέτρια ή μεγάλη 
ένταση και επιδεινώνεται με την κόπωση. Συνοδεύεται 
από ναυτία, μερικές φορές εμέτους, φωτοφοβία και φωνο
φοβία. Για να τεθεί η διάγνωση της ημικρανίας χωρίς 
αύρα σ' έναν άρρωστο που πάσχει από κεφαλαλγίες, θα 
πρέπει να έχει στο ιστορικό του τουλάχιστον πέντε επεισό
δια κεφαλαλγίας με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν. 
Η ημικρανία χωρίς αύρα συνδέεται με φυσιολογική ή ελά
χιστα διαταραγμένη εγκεφαλική αιματική ροή. 

Η ημικρανία με αύρα είναι ένα σύμπλεγμα εστιακών νευ
ρολογικών συμ�τωμάτων τα οποία προηγούνται της προ
σβολής και συνδέονται με ελαττωμένη τοπική εγκεφαλική 
αιματική ροή. Η διάρκεια της αύρας είναι συνήθως 5-20 
min, και χαρακτηρίζεται από διάφορες οπτικές, ακουστι
κές και γευστικές ψευδαισθήσεις. Ο πονοκέφαλος, η ναυ
τία και η φωτοφοβία εμφανίζονται αμέσως μετά την αύρα 
ή μετά από ένα μεσοδιάστημα πάντα μικρότερο της μιας 
ώρας. Μερικές φορές όμως ο πόνος εμφανίζεται πριν ή 
συγχρόνως με την αύρα. Η διάρκειά του είναι 4-72 ώρες 
και τα χαρακτηριστικά του ίδια με αυτά της ημικρανίας 
χωρίς αύρα. Δηλαδή, έχει ετερόπλευρη εντόπιση, είναι 
παλλόμενος, έχει μέτρια ή σοβαρή ένταση, συνοδεύεται 
από ναυτία και φωτοφοβία και επιδεινώνεται με την φυσι
κή δραστηριότητα. Για να τεθεί η διάγνωση της ημικρα-
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νίας με αύρα, πρέπει ο ασθενής να αναφέρει δύο τουλάχι
στον επεισόδ ια που χαρακτηρίζονται από τα ανωτέρω 
συμπτώματα. 

Η ημικρανία με αύρα και η ημικρανία χωρίς αύρα έχουν 
κληρονομικ1i προδιάθεση, συνδέονται με την έμμηνο ρύση 
και υποχωρούν ή βελτιώνονται στη διάρκεια της εγκυμο
σύνης. 
Η ημικρανία από πολύ παλιά θεωρήθηκε καθαρά αγγεια

κό φαινόμενο. Πιο πρόσφατα ο Welch αναφέρει νευρογε
νή και αγγειακά αίτια υπεύθυνα για την πρόκληση της ημι
κρανίαξ. Πιστεύεται ότι το "όργανο-στόχος" στο οποίο 
δημιουργείται το επεισόδιο της ημικρανίας είναι ο εγκέ
φαλος ενώ η αγγειοδιαστολή των ενδο και εξω κρανιακών 
αγγείων είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο που συνοδεύει 
την προσβολή. Στην εμφάνιση αυτής της αγγειακής αντί
δρασης που συνοδεύε ι  την "άσηπτη τοπικ1i φλεγμονή" 
στον εγκέφαλο συμμετέχουν αγγειοδραστικές ουσίες όπως 
κατεχολαμίνες, ισταμίνη, σεροτονίνη, κινίνες, ουσία "Ρ" , 

προσταγλανδίνες και SRS-A (slow reactive substance). 
Η κεφαλαλγία τάσεως χαρακτηρίζεται από πονοκέφαλο 

που διαρκεί από 30 min έως 7 ημέρες. Συχνά αναφέρεται 
το stress σαν αιτία πρόκλησης αυτού του πονοκεφάλου . Σε 
μερικούς ασθενείς συνυπάρχει έντονος μυικός σπασμός 
συνήθως στους μύες του αυχένα. Ο πόνος είναι πιεστικός ή 
συσφιγγτιτικός, έχει ήπια ή μέτρια ένταση, αμφοτερόπλευ
ρη εντόπιση και δεν επιδεινώνεται με την συνήθη φυσική 
δραστηριότητα. Δεν συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, 
φωτοφοβία ή φωνοφοβ.ία. Πολλές φορές συνυπάρχει ανο
ρεξία. Εάν ο συνολικός αριθμός των ημερών που ο άρρω
στος έχει πονοκέφαλο είναι μικρότερος από 180 ημέρες σ' 
ένα χρόνο, τότε η κεφαλαλγία τάσεως χαρακτηρίζεται σαν 
''επεισοδιακή". Εάν ξεπερνάει τις 180 ημέρες το χρόνο, 
χαρακτηρίζεται σαν "χρόνια" κεφαλαλγία τάσεως. Για να 
τεθεί η διάγνωση της κεφαλαλγίας τάσεως, ο ασθενής πρέ
πει να αναφέρει τουλάχιστον 10 επεισόδια κεφαλαλγίας 
με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν. 

Η αθροιστική κεφαλαλγία περιγράφεται συχνότερα 
στους άνδρες. Χαρακτηρίζεται από δυνατό ετερόπλευρο 
πόνο που εντοπίζεται συνήθως στην περιοχή του κόγχου ή 
στον κρόταφο και διαρκεί 15-180 min. Ο πόνος συνοδεύε
ται από υπεραιμία στον επιπεφυκότα, δακρύρροια, ρινική 
συμφόριση, ρινόρροια, εφίδρωση, μύση και βλεφαρόπτω
ση ή οίδημα βλεφάρων55• Οι προσβολές μπορεί να εμφανί
ζονται καθημερινά, 1-8 φορές την ημέρα για διάστημα 
εβδομάδων ή μηνών. Σε ορισμένους ασθενείς υπάρχουν 
μεσοδιαστήματα μηνών ή ετών στα οποία είναι τελείως 
ελεύθεροι συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα είναι χρόνια σε 
ποσοστό 10% των ασθενών. Η αιτιολογία και η παθογένε
ση της αθροιστικής κεφαλαλγίας δεν είναι διευκρινισμένα. 

Η χρόνια παροξυσμική ημικρανία εμφανίζε ι  τα ίδια 
συμπτώματα με την αθροιστική κεφαλαλγία. Τα συμπτώ
ματα αυτά όμως είναι πιο ήπια και διαρκούν λιγότερο (5-
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30 min) . Συνήθως εμφανίζεται στις γυναίκες και όχι στους 
άνδρες όπως η αθροιστική κεφαλαλγία. Ένα άλλο χαρα
κτηριστικό της χρόνιας παροξυσμικής ημικρανίας είναι ότι 
απαντά άριστα στη θεραπεία με ινδομεθακίνη. 

Πολύ συχνά οι ασθενείς δυσκολεύονται να περιγράψουν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κεφαλαλγίας τους και 
αυτό δυσκολεύει πολύ τη διάγνωση. Σε ορισμένα κέντρα 
κεφαλαλγίας οι ασθενείς καλούνται να συμπληρώνουν το 
"διαγνωστικό ημερολόγιο κεφαλαλγίας", ένα καθημερινό 
δηλαδή ερωτηματολόγιο στο οποίο περιγράφουν λεπτομε
ρώς τη διάρκεια, την ένταση και τη μορφή των συμπτωμά
των τους5". 

Η αντιμετώπιση της ημικρανίας περιλαμβάνει την προφυ
λακτική θεραπεία και τη θεραπεία των οξέων προσβολών. 

Προφυλακτική αγωγή εφαρμόζεται όταν ο ασθενής ανα
φέρει τουλάχιστον δύο σοβαρές προσβολές ημικρανίας το 
μήνα. Στην προφυλακτική αγωγή πιο αποτελεσματικά 
φάρμακα θεωρούνται η προπρανολόλη και η φλουναριζί
νη. Στη διάρκεια της προφυλακτικής αγωγής τα απλά 
αναλγητικά ή η εργοταμίνη πρέπει να διακόπτονται. Πιθα
νή οξεία προσβολή είναι σωστότερο να αντιμετωπίζεται με 
μη στεροειδή aντιφλεγμονώδη. 
Εάν οι προσβολές δεν είναι συχνές (λιγότερες από δύο το 

μήνα) ούτε ιδι_αίτερα έντονες, αντιμετωπίζονται συμπτω
ματικά. Φάρμακα που μπορεί να αντιμετωπίσουν αποτελε
σματικά τις κρίσεις της ημικρανίας είναι απλά αναλγητικά, 
ενδοφλέβια ξυλοκα'lνη και μη στεροειδή aντιφλεγμονώδη 
σε συνδυασμό με aντιε μετικά σκευάσματα. Μ ερικές 
φορές όμως τα φάρμακα αυτά δεν είναι ικανά να σταματή
σουν την κρίση και τότε χρησιμοποιούνται τα ειδικά φάρ
μακα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας όπως η εργοτα
μίνη, η διυδροεργοταμίνη και οι εκλεκτικοί αγωνιστές των 
υποδοχέων της σεροτονίνης (Sumatriptan)57·5". Επειδή 
όμως τα φάρμακα αυτά μπορεί να προκαλέσουν μεγάλου 
βαθμού αγγειοσύσπαση, πρέπει η χορήγησή τους να απο
φεύγεται στους ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα. 
Ακόμη όμως και σε απόλυτα υγιή άτομα πρέπει να απο
φεύγεται η συχνή λήψη και η σύγχρονη χορήγηση παραγω
γών της εργοταμίνης και αγωνιστών των 5-ΗΤι υποδοχέ
ων. 

Οι ασθενείς με κεφαλαλγία τάσεως παίρνουν συνήθως 
πολλά και διαφορετικά φάρμακα και δεν απαντούν καλά 
στην προφυλακτική αγωγή. Απαντούν όμως σε θεραπεία 
χαλάρωσης, φυσικοθεραπεία και συμπτωματική αντιμετώ
πιση. Η καταπολέμηση των αιτιών που προκαλούν άγχος 
σ' αυτούς τους ασθενείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη μόνιμη βελτίωσή τους. 

Η θεραπεία της αθροιστικ1iς κεφαλαλγίας είναι παρό
μοια με τη θεραπεία της ημικρανίας. Στους ασθενείς με 
αθροιστική κεφαλαλγία όμως, και όχι με ημικρανία, είναι 
πολύ αποτελεσματική η εισπνοή οξυγόνου 100%στη διάρ
κεια της κρίσης. Μετά από εισπνοή οξυγόνου 100% για 15 
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min περίπου , ανακουφίζεται το 70% των ασθενών με 
κρίση αθροιστικής κεφαλαλγίας. 

Τα σύνδρομα που προκαλούν χρόνιο καλοήθους αιτιολο
γίας πόνο δεν περιορίζονται δυστυχώς μόνο σ' αυτά που 
αναφέρθηκαν. Στα περισσότερα από τα σύνδρομα αυτά 
δεν μπορεί να εφαρμοσθεί  ριζική θεραπεία, μπορεί όμως 
να εφαρμοσθεί "θεραπεία του πόνου" .  Ο ρόλος του για
τρού που θα ασχοληθεί με τον ασθενή, που πάσχει από 
χρόνιο επώδυνο σύνδρομο, ε ίναι να τον ακούσει προσεκτι-
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κά, να στηρίξει αυτόν και την οικογένειά του και να θερα
πεύσει τον πόνο του, ακόμη κι όταν η αιτία που τον προκα
λεί δεν ε ίναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Επομένως η ανά
γκη της ύπαρξης του γιατρού που παρακολουθεί και θερα
πεύε ι  τον πόνο του ασθενούς παράλληλα ή όχι με την 
κύρια νόσο του είναι απόλυτη. Ο χρόνιος πόνος εξαντλεί 
τον αρρωστο σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και ηθικά ενώ 
μερικές φορές τονοδηγεί σε πλήρη περιθωριοποίηση ή 
ακόμη και στην αυτοκτονία. 
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