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Ν ευροφαρμακολογία του Πόνου
Μ. ΤΣΟΛΑΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟ ΝΟΥ

Μεμβράνη

Η κύρια μέθοδος για την αντιμετώπιση του χρόνιου
πόνου παλαιότερα 1jταν οι νευροχειρουργικές επεμβά
σεις. Γινόταν διατομ1j αισθητιχcίJν ριζών, βλάβες στο νωτι
αίο μυελό, στο θάλαμο και στο φλο ιό. Οι επε μβά σεις
αυτέ; βοηθούσαν λίγους ανθρώπους αλλά πολύ συχνά ο
πόνο; επανεμφανίζονταν, πολλές φορές χειρότερος από
πριν.
Τα τελευταία χρόνια, ε υτυχώ; έμφαση έχει δοθεί στη μη
καταστροφική ρύθμιση του πόνου, 7rou είναι φαρμωωλο
γική, φυσιχή χαι ψυχολογικ1j.
Η φαρμακολογική αναλγησία περιλαμβάνει την χρ1jση
των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και των
ναρκωτικών. Το πρόβλημά μα; είναι :τω; θα zρησιμο:τοι 
ούνται περισσότερο αποτελεσματικά. Και ο ι γιατροί κcι.ι ο ι
νοσοκόμοι ξέρουν ότι άρρωστοι 7ιου :ταίρνο ι•ν ναρκωτικcf.
για τον πόνο και δεν έχουν ιστοριr.ό κατάχρηση; φαρμcί.
κων δεν αναπτύσσουν γρ1jγορα ανοχ1j 1j εθισμό.
Α. Μή στεροειδή aντιφλεγμονώδη (NSAIDs), σαλικυλικά
και ακεταμινοφαίνη.

Σαλικυλικά

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
(ασπιρίνη)
Φάρμακα που μοιάζουν με
σαλικυλικά
Φάρμακα που μοιάζουν με
ινδόλες

ΙνδομεΟακίνη (Inclocid)
Δικλοφενάκη (Voltaren)

Σειρά πυραζολών
Σειρά προπιονικού οξέος

Ιμπουπροφάνη (Brufcn)
Ναπροξένη (Naprosyn)
Σειρά του ανθραλινικού
οξέος
Σειρά των βενζοθειαζινών

Πιροξικάμη (Fcldene)

Πιν. l:
Σαλικυλικά και N8AllJ.5 που χρησιμοποιούνται ως αναλγητικά

από τα γλυκοκορτικοειδή

Φωσφωλιπάση -

}--

Λευκοτριένια

Λιποξυγενάση

ΗΡΕΤΕ και ισομερ1j

-�

Αραχιδονικό οξύ �-Ενεργοποίηση

•

ΗΡΠΕ

Κοκλοοξυγενάση ...

.,

Αναστέλλεται από τα NSAIDs

•
PGG2 _.,.. PGH2

Προστακυκλίνη

�

6-KETO-PGFlα

1. Τα NSAIDs και τα σαλικυλικά (πίν Ι) έχο υν aντι
φλεγμονώδεις και αναλγητιχές ιδιότητες σε ευρύ φάσμα
επώδυνων καταστάσεων.
Οι παρενέργε ιες των NSAIDs και των σαλικυλικών
οφείλονται στην ελάττωση της σύνθεσης των προσταγλαν
δινών. Προκαλούν δυσλ ε ιτουργία του στο μάχου , των
νεφρών χαι του πηκτικού μηχανισμού.

Αναστέλλεται

Ερέθισμα-•

PGE2

�

PGF2α

MDA ΗΗΤ

'

θρομβοξάνη Α2

�

θρομβοξάνη Β2

Εικ. 1: Αναστολ1j 1j καταστροφ1j της κvκλοοξυyενάσης, η οποία δρα
στο αραχιδονικό οξύ.

Υπεισέρχονται άτην παραγωγ1j των ενδοπεροξειδίων
και των προσταγλανδινών αναστέλλοντας 1j καταστρέφο
ντας το ένζυμο κυκλοοξυγενάση που δρα στο αραχιδονικό
οξύ (εικ 1).
Τα ενδοπεροξείδια που παράγονται μ' αυτό τον τρόπο
ε ίναι υπεύθυνα για την φλεγμον1j. Οι προσταγλανδίνες
ευαισθητοποιούν τους περιφερικούς υποδοχείς του πόνου
και στη συνέχεια παράγεται ισταμίνη και/1j βραδυκινίνη
που ενεργοποιεί το πόνο1•
2.Το φάρμακο που π ε ριβάλλεται από μυσηjριο ό σον
αφορά τον μηχανισμό δράσεως του είναι η ακεταμινοφα ί
νη (παρακεταμόλη), η οποία παρ' όλο που χρησιμοποιεί
ται ευρύτατα δεν ε ίναι γνωστό πώς δρα. Δεν έχει aντι
φλεγμονώδη δράση και δρά πολύ λίγο στη κυκλοοξυγενά-
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ση στους περιφερικούς ιστούς. Φτάνει εύκολα στο ΚΝΣ
και αναστέλλει το κέντρο του πυρετού στον υποθάλαμο
(εικ.2) 7του είναι υπό τον έλεγχο των προσταγλανδινών.
Πιθανώς στη κεφαλαλγία η δράση τη::;, όπως και ο μηχανι
σμός δράσεως του ακετυλοσαλικυλικού οξέος , να ερμη
νεύεται μέσω της συμμετοχ1jς των σεροτονινεργικών υπο
δοχέων' (εικ. 3).
Φαίνεται ότι επιδρά στο ΗΕΓ κυρίως αυξάνοντας το
ρυθμό θ ενώ η αντιπυρίνη καταστέλλει κυρίως την α δρα
στηριότητα. Κανένα από τα δύο αυτά φάρμακα δεν τροπο
ποιεί τα προγλητci ακοι•στικά δυναμιχάΌ

PAG

"�Ι
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�

Medial and lateral
hypothalamus

NTS

LRN
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Β. Τα κορτικοστ εροειδή

Είναι τα πλέον ισχυρά aντιφλεγμονώδη φάρμακα που
μπορεί ο γιατρός να τα χρησιμοποι1jσει και από το στόμα
και παρεντερικά. Η πρεδνιζόνη φάρμακο από το στόμα,
είναι το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο και κάνει λιγώ
τερο συχνά μυοπάθειες. Η μεθυλπρεδνιζολόνη χρησιμο
ποιείται από το στόμα και ενδοφλέβια. Άλλα παράγωγα
χρησιμοποιούνται ενδομυικά, ενδοαρθρικά ή και τοπικά
στη περιοχ1j της βλάβης.
Ο μηχανισμός δράσεώς τους είναι η τροποποίηση της
λιπομοδουλίνης στα λιπίδια των μεμβρανών με αποτέλε
σμα τη σταθεροποίηση των μεμβρανών ( εικ. 4). Προφυλά
γουν τα λιπίδια από περαιτέρω ενζυματικ1j aποδόμηση
από την φωσφολιπάση Α2 σε αραχιδονιχό οξύ. Έτσι τα
κορτικοστεροειδ1j έχουν σχέση με όλα τα παράγωγα του
μεταβολισμού του αραχιδονικού, όπως είναι η κυκλοοξυ
γενάση χαι η λιποξυγενάση και σ' αυτό τον μηχανισμό
οφείλεται κυρίως η περισσότερη δράση τουςΌ

�����

Spinal cord

JΞικ. 2.: Κιvτρομι!ί.ε:; και φιιγc)κεντρε:; συvΜυεις του μέσου και π}.ά
yιυυ υποθαλciμου (Liglιt 1992).

Εικ. 4.: Δοιιιj των %tιτταρικυ)ιι ,ιιεμβραvο)v. Δωκρ{J!ωιται α:υ5 τις
cΖJ.λε; μφβρcΧνr:; του κιπυ1ρου α�-τι! Π)JJ ;ταψ;ιχJ(α γJ.ι•κοJ.ι:τιΜωv και

γλvκο;τρωτεί)J(/Jν στψ εξωπρικιj του:; στιβriι)α. Α Ι -Α3: ;τρωτείvες, D:

!.ι;τ[δια. Ε: εξωκυττciρω ιιλικι!

13: rνδοκιπτάρα·ς ;τρωπϊι)ες

,.

C: εξωκυττciριπ στοιχε(α.

Α:τιί το βιβλfο 8iegel et al Νeιιιυc:heηιι.Ι·tιγ !994.

Γ.

tλιιtα �ροσcιτφytοtι

2 νιόφ).(Μοc;
J ραβδσιιό σ-.μσ
ιnφή�
4 ιηιρσόc:σμι� ιnιρήΥας
ιn.φή...ις μtαηςθιU.Δμοu
τρcιμμικ θUciμou
'ιrvρήνις ηνicιι;
ι

! t�

6 uαθιιίλσι.κις

Ι ιnφ� �οι;
9 andιvfΚ ιιuιπr-;
10 �Θ .,.._
ι ι ιnφήνσς δι8y8νuις tlιCΩCί
12 ιι:pοσιncκώήι; �ός
l)�οιiιμσ:
14 ιaιrόιrcιμιιος
7 qιοοn.ιιός: ιιιιρήνιιι;

'' cvόοJ)ινιιcόο; •λ.οιός

1_6 ιr;cντριιnΙΙ
ιi μ.ίlσιvσ

,.,. οuαίο μi:σοu qcc.,όlou

..

17 ρηιαιοc; aφήvσc; ρcι.•ής (87)
ουcή•

19 μισοσnlΦοc; hpιljwς
2Ω..P.tιaioc; � τσ1.U8'1'ρaς
'2ι •- ιn:ντρι.:ός ιnιρήνσς ρcι.Ιfίκ ι86

D υaιμ.t:λaς τό*"Ι;

13 yι.-ιριι:ός ια.φή\00( �1\ς (85)

+

88)

2! αντρικοί. ιrupηwι:; �
26 ι.nuιιτ6ς � �
%1 μtτιις �-; Ρ89"Κ (IJ)
21 ..,.νικ; ιaφι"ιwς ...ιrκ (12}
29 &ΙΓΩ.8f6ς crχιuισ-nσιιό< xρoμιljcou.; jAd.oU
)Dnpή-..ςdτιιUaiιιι;;•αrmΜ.ΙρtCσt�-m.&lιιtσς
)Ι 8'[ρόt; ιιιιρή>.ιας ρα•ήι; (81)
24 � �δcιι;

l:Ίκ. 3.: ΊίJ σεροτοvιvερyικι5 σι!στημα.

Βενζοδιαζεπίνες

Το άγχος φαίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγο
ντα για τον πόνο που προκαλείται από το περιβάλλον και
δεν έχει σχέση με τα 07τιοειδ1j . Η χρόνια χορ1jγηση διαζε
πάμης που προκαλεί σημαντικ1Ί αγχόλυση δεν επιτρέπει
την εμφάνιση του πόνου σ'ένα πειραματικό μοντέλλο
πόνου, ενώ η χορ1jγηση φλουμαζενίλης σε μεγάλες δόσεις
φαίνεται ότι αντιστρέφει την αναλγησία που προκαλεί η
διαζεπάμηΌ Τα ευρ1iματα αυτά συνηγορούν στο ότι οι υπο
δοχείς των βενζοδιαζεπινών έχουν σημαντικό ρόλο στα
συστ1jματα ρύθμισης του πόνου.
Η μεγάλη πυκνότητα των υποδοχέων GΑΒΑ-βενζοδια-
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ζεπίνης στην επιφανειακ1Ί στιβάδα του νωτιαίου μυελού
συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι οι υποδοχείς αυτοί και οι
βενζοδιαζεπίνες παιζουν σημαντικό ρόλο στη αντιμετώπι
ση του πόνου'' ( εικ.S)
Πρόσφατη σχετικά μελέτη απέδειξε ότι η μιδαζολάμη
προκαλεί καταστολ1Ί των αυτόματων δυναμικών που παρά
γονται από τη βραδυκινίνη σε μεμονωμένους νευρώνες
�ων οπισθίων κεράτων . Η καταστολ1Ί αυτ11 των νευρώνων
iχει αναλγητικό αποτέλεσμα και ίσως οφείλεται στην
αγωνιστικ1Ί δραστηριότητα της μιδαζολάμης στο σύστημα
GΑΒΑ-βενζοδιαζεπίνης -βαρβιτουρικού7 (ειχ 5)

"

"

r------GABA slto
Aqonιsts

λntιgonιsts

�[(<.���:τ���@--

Barbiturιtι slte
Oeρressants (also eιhanol?)
Excιtanιa?
'�OΠ<<Odt'ιzeρ,ine tltι

Antagonists

Agonists ( depress.ιnts)
lnνerse agontsts

Stιrold ιltι
Anesthetιcι
Exettants?

chonnei

Chloιide

Pk:rotoxln ιltι

ConνuiSants
Deρrιssants?

Ει κ. 5.: Δ ομικι5 μοντέλο του συμπλέγματος των υποι)οχfωΊ'
GΛΒΛΛ,/Βενζοδιαζεπιναίν, βαρβιτουρικοι!.

Δ.

Τα αντικαταθλιπτικά

Χρησιμοποιούνται συχνά στο χρόνιο πόνο, ιδιαίτερα
μάλιστα όταν παρατηρούνται διαταραχές του ύπνου,
πάντοτε σε μικρές δόσεις, διότι οι παρενέργειές τους είναι
πιο έντονες στους ασθενείς με πόνο χωρίς κατάθλιψη απ'
ότι στους καταθλιπτικούς ασθενείς. Η έναρξη της αναλγη
τικής απάντησης εμφανίζεται πιο σύντομα από την αντικα
ταθλιπτικΊΊ απάντηση.
Ο μηχανισμός δράσεως κατά μία θεωρία οφείλεται σε
ενίσχυση του θαλαμικού συστ1Ίματος που ρυθμίζει τον
πόνο στον νωτιαίο μυελό. Αυτ11 η οδός έχει σχέση με τη
σεροτονίνη. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (νοραδρε
νεργική και σεροτονινεργική δράση), όπως και οι αναστο
λείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης κρατούν την
σεροτονίνη στη σύναψη (εικ.3) αυξάνοντας έτσι τη δράση
τηςΌ Φαίνεται πάντως ότι βοηθούν τους αρρώστους με
χρόνιο πόνο όπως είναι η διαβητικ1Ί νευροπάθεια και η
μεθερπητική νευραλγία δεν είναι όμως ακόμη γνωστό εάν
η ανακούφιση αυηΊ από τον πόνο οφείλεται σε αναλγητι
Κ1l δράση, σε καταστολ1Ί 1Ί σε αλλαγ1Ί της διάθεσης''. Αναλ
γητικΊΊ δράση σε πειραματικά μοντέλλα έχουν και οι ανα
στολείς επαναπρόσληψης νοραδρενελίνης όπως είναι η
δεσιπραμίνηω (εικ.6 και 7).
Τα αντικαταθλιπτικά με νοραδρενεργικ11 δράση φαίνε
ται ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικά (π.χ. η μαπρο
τυλίνη-Retiηyl) από τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ.
αμιτρυπτιλίνη-Saroten)11•

I -..:ο.λοι�
ιρόα&ι
ος
)2 ιΑ.ι.:α
ιι:ροσοr•rι�
fΙ
Ι:Ι.ιρ ΥUζ

S
�
7
ι

θολσμ

οu

tξ�ι� INC)fiYCς θσl.ομοu
όιm.ο8tός ιnιρη...ς θισ.l.ό.μcΝ
ι;οιλιακοt aφqντς βσl4110U
ρα-ιισίο ηιι'!μια tξ• τοwτ.&οvι;
�στοc;
9 αν8�'1 oucn.a
10 ΙΕΠtριΙC"'.ος ιιμι�J"(δώ.οcιδής ιruρήwς
ι ι ΙΙοσιι:ό; aμuyόcιλ«ιδής • tξ• σμvτδολ«ιδ� �ηνσς
12 Αμμewιο ιctρας
I] uιι:οθιι:μο. ιτJrCΚάμιι:Ο\!
14 σιι:ιοι:ιδής φλοιός
15 ιν&ιρινtκος •λοιός
.ιnφηνι:ςη..,σ.:;

16 tnρaδuμo 1tho.l.o
17 αντpιΠ! ..ιή ouι:na μtαοu qιn:if(aλ.ou
11 pcr'[ΙΩtoς tnιρήνuc; �ής (87)
vaoμtlaς tόiW( (Α6)

�

�ομάδcιι:vπtίρι.νΑ 7

'2.1. ομιlδσ: r;vττ.ιι-ν Α.4
U ανtριw:οι a\ιρηwς ιtΟ:�'f"R..U.ίδιις

'l4 ροtιαιος nφήwιc; ιrwuμονοyσςπριιtοίι W"\ίρο\1
ll ΙΝρηwις w:στcιι �lσιαι; • tJ:ιw:ovριιtOt ιt\IP11vt:ι;
w:a τ• ιλσιαι;
ll.,λοcιόι:;�.-λίδσς

Εικ. 6.: Το νοραδρεναλεργικι5 σι!στημα ( 1): συνδέσεις του υπο,ιιέλα
νος τόπου.

� Jοστιπ3ιο;, Ωφή"�Uί tύ.ιw:ης tΩΙ\'!.Ως
2 ιφόΟ8Μιι; σWδεομιχ;
}
4
5
6
7

aρα:cοU.t8ιιός ιruρηνας

J:ρOOn\� J:Uρήwιι;
ρσιιcιίοι;-cο. ιruρ'ήwις 1•ιιι.,θuλάμοu
οσwιιτιεσς Jιολρόι;
"αροιmιιό;; auρήνας

Ι tοανtόι; aιρήνσι;

10 διι.""""Υό.; σχημαησμος μtσοu tτιttφάλΟI.!
Π ομcιδσ ι."ι•napιl)\' Α7
ί2 ομαδa ιtνΠQΙ)ω\' ι\5
9 eπtριιrή φαιή ουσια μtσοι.ι ι;yι:ι;φσl,.οο

ί]

14 ριιιιcήος nφηwος ιnιιuμονοyαοtpιιtοο νι:ίιροu
Ιl,.ομόδιι cvπό.ρφν ι\1.
16 ομαιόιι ι."\\t'fOf'*\' � I
ιruρη....; μονηροιις δωμίδα.;

Εικ. 7.: Το νοραδρεναλεργικό σι!στημα (I!): συνδέσεις άλλων ομάδων
κυττάρων.
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Ε. Α ντιεπιληπτικά

lon Ch8M81

l.To βαλπρο'ίκό έχει χρησιμοποιηθεί σχετικά πρόσφατα

για την προφύλαξη ωτό την η μικρανία με καλά αποτελέ
σματα. Από τους 18 αρρώστους που π1Ίραν βαλπροικό οι
11 δεν παρουσίασαν κρίσεις, οι 6 είχαν σημαντικά λιγότε 
ρες προσβολές και 1 ανέφερε ότι δεν βελτιώθηκε1Ό
Το βαλπροίκό ε ίναι GΑΒΑμιμη τικό φάρμακο,που δρα
στους πυρ1i νες της ραφ1i ς (εικ. 8 και 9) ελαττώνοντας τον
ρυθμό διέγερσης των σεροτονινεργικών νευρώνων11 (εικ.

Β

3).

C

ι

ιι

Cloιed

ιιι

ιν

Open

•• •• •• •• ••
.. --;;-..--;;-..�..� ..
sιow\ /ιast
••
..
ΔΟ

ΔΟ

ΔQ

ΔQ

h

Spinal cord

Ειχ. 8.: Κεντρuμι!λες χαι φυγι!χεντρες ίνες του μεγάλου πυριjvα της
ραφιjς (ι(ςhι 1992).

�1/

Εικ. !Οα: Δομιχ6 πρ6τυπu του καναλιού Να' (.�'ie,ςe/1994).

πτικό αποτελούν τη βάση της αντιεπιληπτικ1Ίς δράσης της
καρβαμαζεπίνης

Hypothalamus

Ropho οοοιο;

KF

PAG

Ι -----_

Στ. Η Σουματριπτάνη

LRN

�

/

lnacttvated

ι�c

Spinal cord

Ειχ. 9.: Κεvτρομι!λες χαι φvyι!χεl'Τρες συνΜσεις του πλιiyωυ πυριjνα
της ραφιj:; (Βλέπε yλωσσάριο-συντμιjσεις) (Ligl1t !992).

2.Η κα ρβαμαζεπίνη χρη σιμοποιε ίται ευρέως για την
αντιμετώπιση κυρίως των νευραλγιών. Το εποξείδια μάλι
στα της καρβαμαζεπίνης φαίν ε ται ό τι έχε ι πιο ισχυρ1i
αναλγητικ1Ί δράση από την καρβαμαζεπίνη 1Ό
Ελαττώνει τη συναπτικ1Ί νευροδιαβίβαση στη νωτιαία
δεσμίδα του τριδύμου και στο θάλαμο αποκλείοντας τα
κανάλια Νατρίου προσυναπτικά (εικ lΟα και 10β). Ο προ
συναπτικός αποκλεισμός σε συνδυασμό με το μετασυνα-

Είναι ένα καινούργιο σχετικά φάρμακο '{Lα την αντιμε
τώπιση τη ς η μικρανίας που απασχολε ί ένα ση μαντικό
ποσοστό των ασθενcόν που έρχονται στα ιατρεία πόνου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές το 18% των γυναι
κών και το 6% των ανδρών στις ΗΠΑ από 12 μέχρι και 80
ετών πάσχουν από η μικρανία.
Ο μηχανισμός δράσεως της δεν ε ίναι ακόμη απολύτως
γνωστός. Είναι ένας αγωνισηiς των υποδοχέων 5-ΗΤι η
δε αποτελεσματικότητά της στο πόνο της ημικρανίας οφεί
λεται στη μεγάλη συγγένειά της με του ς 5-ΗΤ-ιD υποδο
χείς. Πειράματα σε ανθρώπους και πειραματόζωα έδειξαν
ότι η σουματριπτάνη προκαλεί αγγειοσύσπαση στα αηεία
της σκληράς �ηΊνιγγας (ει κ. 11) και αποκλείει την απελευ
θ έ ρω ση ν ευ ροπεπτιδ ίων όπως ε ίναι η ο υ σία Ρ και το
CGRP από τις τελικές απολ Ίi ξ ε ις του τριδύμου ν ε ύρου.
Προκαλεί επίσης σύσπαση απομονωμένων ενδο κρανια
κών αρτηριών in vitro και σε αναισθη τοποιη μένα ζώα .
Προκαλεί διαταραχ1i της περιοχικής αιματικΊiς ρ ωiς που
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6) Na
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is occluded

6 3Na• bind.

0 Na•is

Catalytιc sιte is
phosphorylated.

reιeased

κυστιδίων στα μετατριχο ειδ1Ί αγγε ία, την έ κκριση των
σιτευτικών κυττάρων και την αποκο Χκίωση της σκληρά;
μήνιγγας, που παρατηρούνται στο οπτικό και ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο με τά από ηλεκτρικό ερεθισμό του γαγγλίου
του τριδύμου]('.
Αποκλείει την νευροδιαβίβαση στις τριδυμοαγγε ιακές
ίνες και συγχρόνως αποκλείει την νευρογεν1Ί φλεγμονή
που ακολουθεί τον ερεθισμό των κεντρομόλων ινών ( ε ικ.
12).

0 2K.blnd;

0 ATPbinds;

phosρhat e is
hydrotyzed

2κ• are
released.

Θ κ· is occluded
Εικ. 10β: Ο μηχανισμcfς της αvτί.ιίι; ι\α :τυ ι · ι .;αρτcί τω α:τιi το ΑΤΓ
Στriδιο 1: Με τη ιπ5vδεση του Α ΊΊ0 α:τιί.ιτθιρυ)ιηrιι ](".
Στάδιο 2: ΣυJΙδέοιιται 3Να+ και το {νζι•.ιιο ιι.ωτιΗιωρι·ί.ιο!ιηω.
Στάδιο 3: Γρ1jγορη μετατρο;τιj το ι• Ει -1' σι Ε: -ιΌ
Στciδιο 4: Ίο Να+ απελευθερώJΙεται α:τιi το σι�Η:τi.ιr.ιιπ f:_':- 1'.
Στriδιο 5: Συνδι'εται το Κ' και ;τι:ρισσιiπρη Εt'ι'ρ;ιειπ :Ξοr\π�ππι
καθιiις το υδρολύεται το έJΙζυμο ακ ι• λφωσιι.ωρι κ ιi. Σ πιτιi το σηιιει'ο
το κ+ συνδέεται γερά και
Στάδιο 6: Το Ε2 μ ιτα τρέ ;τετα ι σε ιΊ Ηι:ταιι{ροηα; το κ· ιι{οrι στο
κύτταρο.

Lικ. !.'.. 1/Jιιω·ι: Ι!ωιι; ι)ρι.ωιω; τη; uοι•.ιιτρι:rαvτης jιι. ιηο,ιιαu.ς
τι�:το:. !'.\: :τι·ριίι•ε: ροqιί;..'νΛ: ι•ιιραδρει'αλ(vη, 5-ΗΤ 5-υδροξυτρυ

:ττπιιι'ι'η-σερυτοι·(ι•η. ι/. τρ(r\ t.ΆΙΙΟ ,

CTZ:

tι·iggCI' ζώνη χημειοϋποδοχέ

ων-ι'/ιeιιιcπcαρtοι· tΓiggσ :υιιc ΗΤ ι• ;τοθάί.αμος} .

Ζ. Αντα γωνιστές ασβεστίου.

Ο ανΠΓ,'(ι)\'ισηj; ασβεστίου Jτου χρησιμοποιείται συχνό
τερα στην Εί.ί.cί.δα γ ια τη Jτροφύλαξη από την ημικρανία
είναι συμβαηΊ με αγγειοσύσπαση στο r.αρωτιδιr.ό σύστη-_ είναι η q:ί.οι•ναριζίνη. Χορηγούμενη καθημερινά σε δόσεις
μα. Μελέτη με διακρανιακό doppler (transcranial doppler) τω ν 10 mg. ε ίν α ι ένα αποτελε σματικό φάρ μακο ό σον

Λπι5 το βιβλ[ο των S'ίcgcl et α/. Νcιιπιι:Ιιοηi.ΙΙΙΥ 1ΨJ.f..

έδειξε ότι η αγγε ιοδιαστολ1i που παρατηρείται στη μέση
εγκεφαλικ1Ί αρτηρία κατά την διάρκεια τη; ημικρανίας
αναστρέφεται μετά από ενδοφλέβια χορ1Ίγηση σουματρι
π τάνη; με ε π α κό λου θο ανακο ύφι ση από τον πόνο1Ό
Αγγειοδραmικά επίσης νευροπεπτίδια προκαλούν επίσης
αυξημένη διαπερατό τη τα στο τοίχωμα των αγγε ίων με
αποτέλεσμα την εξαγγείωση πρωτεινών που σημαίνει νευ
ρο γεν Ίi φλεγμονή ( εικ.l! ).
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Εικ. 11: 2χηματικιί περιληπτικιί παράσταση της αγγειακι)ς ι\ράσης
της οουματριπτr!νης (Ν c ι ιωlο,f,_'Υ 1993: 43 5'ιφρ/. 3)

Η χορ Ί1γη ιη1 της επιπλέον δεν επιτρέπει την συσσώρευ
ση των α ι μο π ε ταλίων, τον σχη μα τισμό ενδοθηλια κι6ν

αφορά τη προφυλακτικ1Ί θεραπεία της ημικρανίας. Στο
τέλο; μιας τρίμηνης θεραπευτικής μελέτη, η συχνότητα της
εμφάνιση; των κρίσεων μειώθηκε mo 68% των ασθενών
κατά 50% τουλάχιστον'7•
Ο μηχανισμό; δράσεως της φλουναριζίνης δεν είναι
ακόμη εξ ολοκληρου γνωmός. Η παρατήρηση όμως ότι το
φάρμακο αυτό μειώνει το φλοιώδες κύμα της καταστολής
και έχει αντιυποξικές ιδιότη τες , το κάνε ι να κερδίζει σε
σπουδαιότητα εν όψει της αυξανόμενης αναγνι6ρισης ότι
το κύμα spreading depression (καταστολ1Ίς/μειωμένης διά
χυση;) το οποίο οφείλεται σε μια ενδοκυ τταρικ1Ί αύξηση
των ιόντων καλίου , που πιθανόν να προκαλείται από την
υποξία 1i αJτό μια ελαττωματιr.1Ί πρόσληψη ιόντων καλίου
από τα νευρογλοιακά κύτταρα, είναι δυνατόν να αποτελεί
ένα κεντρικό στοιχείο τη ; αιτωπαθογένειας της ημικρα
νίας .

Η . Οπιοειδή
Ο μύθος της ανοχ1Ίς και του εθισμού των aπιοειδών έχει
πλ1Ίρως απορριφθεί για τον οξύ πόνο και τον πόνο του
καρκίνου και σ1Ίμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σ' όλο τον
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:ι.όσμο. Η χρησιμοποίηση των aπιοειδών στο χρόνιο πόνο
είναι ένα πρόβλημα ;ι:ου δεν έχει cαόμη λυθεί. Χρειάζο
νται καλιi οργανωμένες μελέτες αφ'ενός χαι ο καθορισμός
των θερα;ι:ευτιχών στόχων αφ'ετέρου.
Η μορφίνη είναι ένας ισχυρός αναλγητι:ι.ός παράγοντας
που προκαλεί ευφορία. Σχετικά πρόσφατες μελέτες έχουν
δείξει ότι η μορφίνη προκαλεί ελάττωση της χρησιμο;ι:οίη
σης της γλυκόζης από τους θαλαμικούς πυρ1jνες, γεγονός
που εξηγε ί την αναλγη τικ1j της δρciση'', χω ελά ττωση της
χρη σιμοποίη σης γλυχό ζη ς από το λιμβικό σύστημα και
του ς μετωπιαίους λοβ ούς, που εξηγεί την ευφοριιοj της
δράση'''.
Οι μ υποδοχείς είναι οι κύριοι υ;ι:οδοχείς στους οποίους
δρα η μορφίνη χαι βρίσχονται σε αρκετές περιοχές του
εγκεφάλου :ι.αι του νωτιαίου μυελού. Για ;ι:ολλά χρόνια οι
φαρμcαολόγοι έχαναν μικροεγχύσε ις μορφίνης τοπικci
στην επιφάνεια του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελοι', 1j
την χορηγούσαν με μικροιοντοφόρηση κοντci σε μεμονω
μένους νευρώνες. Ο σ:ι.οπός όλων αυτcόν των ;ι:ροσπαθειcόν
1jταν να βρεθεί ποιοί νευρώνες επηρεάζονται απ6 το φιiρ
μαχο και πώς επιτυγχάνεται η αναλγησία. Α;ι:6 πολλά πει
ρc1ματα που έχουν γίν ε ι φαίνε ται ό τι 1 ώρα μετά από
συστηματιχ1j χορ1jγηση μορφίνης τα 2/3 του φαρμάκου 7του
υπάρχουν στο ΚΝΣ βρίσχονται στο νωτιαίο μυελ6 χαι το
1/3 στον εγκέφαλο. Στα πειραματόζωα με διατο�11j του
νωτιαίου μυελού η ;ι:οσότητα τη ς μορφίνης στο νωτιαίο
μυελό 1jταν πολύ μιχρότερη .
Υπάρχουν ωστόσο πολλές συζηηjσεις για το εάν η μορ
φίνη δρα στο νωτιαίο μυελό άμεσα 1j μέσω κατιόντων από
τον προ�ηjκη μηνυμάτων, ό;ι:ου βρίωιονται τα χύτταρα on
και off. Στους επίμυε ς ένα ε πιίJδυνο ερέθισμα προχαλεί
;ι:υροδότηση των on κυττάρων και διακοπ1j της πυροδότη
ση ς των off χυττάρων. Η χορ1j γηση μορφίνης προκαλε ί
πυροδότηση των off κυττciρων χαι αναστέλλει τα o n κύττα
ρα. Αυ τό το πείραμα ενισχύει την <iποψη της κεντρι:ι.1jς
δρciσης της μορφίνης=". Είναι όμως γενικά cαοδεκτ6 6τι η
χορ1jγηση της μορφίνης επισχληρίδια 1j ενδοραχιαία προ
χαλεί αναλγησία λ6γω της τοπικά αυξημένης συγχέντρω
σης της μορφίνης χαι της δρ<iσεως τη ς στους υποδοχείς
που βρίσκονται στην επιφάνεια των οπισθίων χερciτων του
νωτιαιου μυελού
Επιπλέον μικρ1j δ6ση μορφίνης υποδ6ρια ( 2,5 mg) προ
καλεί αναλγησία σε επίμυες με αρθρίτιδα η ο;ι:οία προκα
λεί αναστρέψιμη απ6 την ναλοξ6νη αύξηση του μεταβολι
σμού της ντοπαμίνης σε διάφορες στιβ<iδες του νωτιαίου
μυελού που περιέχουν χύτταρα, τα οποία ανταποκρίνονται
σε ενεργο;ι:οίηση των αισθητιχών υ;ι:οδοχέων που βρίσκο
νται στις αρθριΔσεις. Αντίθε τα οι μιχρές αυτές δ6σεις μορ
φίνης δεν τροποποιούν τον μεταβολισμ6 της σεροτονίνης
και της νορεπινεφρίνης στις ίδιες στιβciδες του νωτιαίου
μυελού''
Η χορ1jγηση διχλοφενάκης δεν επηρεάζει τη β ιοδιαθεσι-
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μ6τητα της μορφίνης και επομένως μπορεί να συγχορηγεί
ται σε καρκινοπαθε ίς"
Οπιοειδή και νευροπαθής πόνος

Υπάρχε ι διαφωνία στην χλινικ1j βιβλιογραφία για την
α7τοτελε σματιχ6τητα των ο7τιοειδών στον νευροπαθ1j ;ι:6νο.
Πε ιράματα σε επίμυε ς με περίδεση περιφερικού μεγάλου
ν ε ύρου έδε ιξε 6τι ο πόνος αν ακουφίζε ται με υψηλές
δόσε ις οπιοειδών1).
Χολεκυστοκινίνη και οπιοει δή

Θεωρίες για την εξc1ρτηση και τον εθισμό των ο:ηοειδόη'
υ7τοστηρίζουν ότι παρατηρούνται μεταβολές στη λειτουρ
γία των νευρώνων έτσι ώστε να μηδενίζεται η δράση των
ο7τιοειδc6ν. Δεν είναι γνωστό ακόμη εciν η μεταβολ1j αυηj
7ταρατηρείται στοι•; νευρcόνε; με τοι•; υ;τοδοzεί; των οπιο
ειδcόν 1j σε νευρώνες που συνδέονται μ' cωτοι';. Φαίνεται
ότι η χολεκυ στοκινίνη έχει κάποιο ρόλο στην διαδικασία
της ανοχ1j; χαι του εθισμού , διότι η χορ1jγησ1j τη; στους
ε ;τίμυ ε ς αναστέλλε ι την αναλγ η σία τη; μορφίνη; ενώ
ανταγωνιστές της χολαυστοκινίνη; ενισχύοι•ν την δράση
της. Επομένως συνθετικοί ανταγωνιστές τη; zολεκυστοκι
νίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της
αναλγη σίας που προκαλούν τα οπιοειδ1j χωρίς να ;ι:ρο κα
λούν την αναπνευ στιχ1j καταστολ1j ;του ιιρο:ι.αλεί η μορφί
νη.
Πειραματικ1j ενδοραχιαία χορ1Ίγηση του οκτα;τεπτιδίου
της χολεχυ στοκινίνης ελάττωσε την αναλγησία που προ
χλJjθη κε από την απε λ ε υ θ έρωση τη; met-εγκε φαλίνης
μετci την ενδοκοιλιακ1Ί χορ1jγηση β-ενδορφίνης σε αναι
σθητοποιη μένους επίμυες'Ό
Άλλα Αναλγητικά Φάρμακα
Η ενδοχοιλιακ1j χορ1jγηση τη; L-Αργινίνης και όχι της

D-Αργινίνης ενισχύει την αναλγητιχ1j δρciση της β-ενδορ
φίνης πιθαν(ός μέσω τη ς παρατηρούμενη; αύξηση; τη;
σύνθεσης του νιτρικού οξέο; α;τι) την IΛ1ργινίνη'Ό
Η κλονιδίνη, α2 αδρενεργικό; αγωνισηj; φαίνε ται ότι
είναι ένα χρψπμο φάρμακο για την αντιμε τcό;ι:ιση του νευ
ροπαθούς πόνου"'.

ΝΕΥΡΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π Ο ΝΟΥ

I. ΠΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΠΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

Ο υ σίες που κατά γενικ1jν αποδοχ1j προ καλούν ;ι:6νο
είναι:
1. Η καψαισίνη (8-μεθυλ-Ν-βανιλλιλ-6-νοναμίδιο ) ,[ Cap]
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η δραστιιοj ουσία της καφτεριjς ;τι;τερι c'ις, ενεργοποιεί μία
υποομc'ιδα αισθητικc\Jν νευρώνων τύ;του C και του ς ανα
γχc'ιζει να απελευθερcδσουν ουσία Ρ. Τοξικές δόσεις τη ς
ουσίας αυηjς προκαλεί ε κλεκτικιi εκφιiλιση των νευρcόνων
αυτών. Η κύρια αιτία τη ς τοξικότητας τη ς καψαισίνη ς είναι
η αύξηση του ενδοκυ τταρίου ασβεστίου που οδηγεί σε
κυτταρικό οίδημα και θc'ινατο.
Κατc'ι την δι c'ιρχεια ενδοφλέβιας χοριjγηση ς καψαισίνη ς
1j ηλεκτρικού ερεθισμού του τριδυμικού γαγγλίου παρατη
ρε ίται νευρογενιj ς εξαγγείωση πρωτε ινών (νευρογενιjς
φλεγμονιj) στη σκληρc'ι μ1jνιγγα. Η σκληρά μ1jνιγγα και τα
αγγεία ;του βρίσκονται σ' αυηiν νευρcόνονται α;τό aυχενι
κές και τριδυμικές αισθητικές νευρικές ίνες που περιέχουν
νευροπε;ττίδια, όπως είναι η ουσία Ρ. η νευροκινίνη Α, χαι
το ;τε;ττίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο τη ς καλσιτονίνης
( CGRP) . Η σκληρ c'ι μιjνιγγα είναι μια σημαντικ1j περιοχιi
για την κεφαλαλγία''.
Επίσης υπc'ιρχουν πολλές μελέτε ς που υ;τοστηρίtουν ότι
η καψαισίνη ;τροκαλεί ;ταρατε ταμένη αναστολιj των δυνα
μικοεξαρτc{ψενων ρευμc'ιτων Ωι (εικ. 18). Η δράση αυτιj
ίσως είναι δευτερο;ταΟιjς χαι ;τροχαλείται α;τό την αιiξηση
τη ς συγκεντρώσεως του ενδοκυττ6.ριου Ωι'+.
Δεν ;ταρατηρείτω F-ξαγγείωση των ;τρωτεινι(η• τοι• ;τ/.(ι-

Ι:Ίκ. 18: Ομuιιίσταση CΊι''. Το

Ca'' ιισr'ρχπω

στα κι;ττυψι ι\ιιιμ(σοι·

ι\υναμικοι:ξαρτο)μrνων καναλιιvν, το ι\ε ι:νι\οκιττιiριο εί.ιτl!ιχJω C'cι··

παραμι'JJει φυσιολοyικι� λιyιίπρα ιχπιί μικροιιο ρ ι ιι κιi ε:τ(:τl'!\ιι. 1 1

ρύθμιση τ ο υ εvδοκυττιiριου ασβεστ(οι• γ(πτω μ(ιιω μιπ::: ω·τί.ιΊι:::

ΝπΊCΊι'" στι; κυτταρικι'ς μφ(Jριiνι:ς κιιι αρκπι'; ι\ιιψοψτικι'; Cα

ΛΊΓ ιiσειc; κω στις κιπταρικι'ς μεμβιiρανι·ς κω στο ι·ι•ι\ο:τλασμιπικι5
Μκτυυ. Τα μιτοχιίν ι)ρια σιιμμι:τι'χοι.οv ::rαροι)ικιi στην ομιιιιiιπιωη τοι•

c:a"

υ�ν η ικαιJ(Sτητα των ιiλλωι' συστημciτων ανεπαρκε/ Οι εσωτερι

κές ::rοσιίτητrc;

Cιι"

(αποl!ιjκεc;) μπορεί να ιιπελπιl!ερωθοι)Ι' απύ το

ενι\οπλωψατιχιί Μκτυο μι'σω της ι)ρασης των δΕ15τερωJJ αyγελιυφι5-

ρω ι• ι5πως ι:(JJαι η IP.i ιj το (ι)ιο το Ca'" σαν απάντηση σε ι\ιι'ιφορα
συσηjματα υποδοχέων. Λπιί το βιβλ!ο 8ίιι,ςc/ cl

α!.
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σματο ς απο την χοριοε ιδ1j μιjνιγγα χαι τα αγγε ία τη ς
κάτω από τις ίδιες συνθιjκες πιθανcΔ; λόγω του αιματεγκε
φαλικού φραγμού.
Είναι γνωστό ε;τίσης ότι η καψαισίνη έχει χρόνια αναλ
γ η τι ΧΊl και αν τιφλεγ μον c(Jδη δ ρ ά ση ό ταν χορηγε ίται
συστηματικά. Οι ;τιο πιθανοί μηχανισμοί αναλγητικιjς δρά
σης τη ς καψαισίνη ς είναι 1. α;τευευαισθη το;τοίη ση των
υποδοχέων Cap, 2. εξάντλη ση τη ς ουσίας Ρ στην πηκτωμα
τιΙJδη ουσία των ο;τισθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού
και 3. θc'ινατο; ομάδας αισθητικόJν νευρό1νων τύπου C2Ό

2. Η ρεσινιφερατοξίνη, ;τροκαλεί ε;τίση; χαταστολ1j των
ρευμάτων Ccι'Ό Ωστόσο χαι η καψαισίνη και η ρεσινιφερα
τοξ ίνη σε μιχρ ές συγχεντρ ώ σ ε ι ς ;τρο καλούν αύξη ση
αυτόJν των ρF-υμc'ιτων. Μοριακές δομές υ ;τοδοχέων καψαι
σίνης και ρεσινιφερατοξίνη ς δεν είναι γνωστές όπως δεν
είναι γνωστό εάν συνδέονται με το σύστημα των ;τρωτει
νcδν G (εικ. 16).
3. Η βρα δυκινίνη είναι η ;τρcΙJτη απ6ντηση στον πόνο και
στη φλε '(μονιj σπι θηλαστι%6. Η βραδυκινίνη απωτολώνε ι
μ ε ρ ι χοι'; αισθητιχού; νευρcΔνε; τύπου C και διεγείρει
την η;τεί.ει•θέρωση τη ; οι•σία; Ρ cι:τό τι; τελιχές ωτολ1jξεις
Δ ι ε ·,ιείρει πίση ; μεριχοιΙ; δεύτερου ς αγγελιοφόρου;
6:τω; είνυι η διαΥ.ι•λο γ ί.υχερόλη . το αραχοδονικό οξύ, η
τριcμσσqοgιΥ.ιj ινοσι τ6ί.η. το cAMP, cGMP και το Ca" για
:τερωτέρω χι•τπιρ ι Υ.οι'; μηχανισμού;"''. Πολλοί α;τό του;
υνωη'ρω μηχανι σμοί-; αναστέλλονται από την τοξίνη του
Υ.οηι'τη :τροσβάίλοντα; το σύστημα των G πρωτεινόJν και
την διυδιΥ.cισία μετατρο;τ1jς.
Η χοριi Ί'ησιj τη ς ενδοκαρωτιδικά στον fπίμυα προκαλεί
υ;τέρ;τνοια, βραδυκαρδία, φωνές που οφείλονται 1) στην
ενεργο;τοίηση των Bz υ;τοδοχέων της και 2) στην απελευ
θέρωση τη; προσταγλανδίνης Ε= zαι τη ς σεροτονίνη; που
δρα στους υ:;τοδοχείς 5-ΗΤ, )ΙΌ
Η βραδυκινίνη είναι γνωστό ότι ελαττc!Jνει το δυναμικό
των ρευμάτων του ασβεστίου και στους νευρόJνε ς των οπι
σθίων κεράτων χαι στα F-11 κύτταρα. Με ταξύ των υJΙοδο
χt:ων JΙου αλληλοε;τιδρούν με τι; πρωτείνες G και ;τεριέ
χουν 7 μεμβρανικά ηιιjματα είναι χαι ο Β2 υποδοχέας της
βραδι•Υ.ινίνη;
4. Η Καραyκινάρη ;τροΥ.αλεί υ;τεραλγη σία-πόνο όπως
Υ.ω οι ε :ταναλαμf)ανόμενες ε κθ έσεις σε κρύο Stress. Η
ενδοραχιαία χοριjγ ηση αντισωμάτων της ου σίας Ρ, του
;τε ;ττιδίοι• ;του σχετίζεται με το γονίδιο τη ς καλσιτονίνης
χαι τη ; γαλανίνη; ανέστειλε την έκκριση των ουσιc6ν
αυτ(Ι)ν Υ.αι ελc'ιττωσε τον πόνο που ;τροκαλεί και η καρα
γκιν c'ιρη χαι οι επαν αλαμβανό μεν ε ς αθ έσε ι ς σε χρύο
stress . Η αναστολ1Ί τη ς έκκριση; τη; γαλανίνης δεν ελάτ
τωσε τον ;τόνο".

14

5 . Οι προσταγλαν δίνες είναι φυσιολογικά δραστικά
παράγωγα των λιπαρών οξέων με πολλές ιδιότητες που
εξαρτώνται από το όργανο στο οποίο σχηματίζονται. Στο
στομάχι προφυλάσσουν τον γαστρικό βλεννογόνο από τον
ερεθισμό και το έλκος. Στο νεφρό ρυθμίζουν την δράση
της αγγειοτενσίνης και της νορεπινεφρίνης στην νεφρικ1i
αιματικ1i ρο11. Είναι υπεύθυνες για την κένωση της �ηiτρας
κατά την διάρκεια της περιόδου και για την έναρξη του
τοκετού, διότι προκαλούν σύσπαση των λείων μυικών ινών.
Τελικό προιόν της δραστηριότητας της κυκλοοξυγενάσης
είναι η παραγωγή της θρομβοξάνης από τα αιμοπετάλια
που αποτελεί την έναρξη της συσσώρευσης των αιμωτετα
λίων και της π1Ίξεως του αίματος12
Οι Birrell και συν βρ1iκαν ότι η προσταγλανδίνη PGiz
και το σταθερό ανάλογο κικαπρόστη, είναι πολύ πιο ισχυ
ρά από την προσταγλανδίνη PGE2 στην ευαισθητοποίηση
των κεντρομόλων ινών που ξεκινούν από τις aρθρώσεις
και μάλιστα από την κατ' αγκώνα άρθρωση του ποντικού''.
Η PGI2 και η κικαπρόστη διεγείρουν μεγάλο ποσοστό
κεντρομόλων ινών που ξεκινούν από τις aρθρώσεις όταν
χορηγηθούν τοπικά ενδαρτηριακά.
Οι Pitchford και Leνine είχαν ενδείξεις ότι οι προστα
γλανδίνες δρουν άμεσα στις κεντρομόλες απολ1iξεις.
Μελέτησαν κύτταρα των γαγγλίων των οπισθίων ριζών σε
καλλιέργειες και παρατ1jρησαν ότι οι προσταγλανδίνες
ενισχύουν τα δυναμικά που προκαλεί η καψαισίνη κατά
τα φαινόμενα λόγω της φωσφορυλίωσης ενός καναλιού
ιόντων από την μονοφωσφωρικ1i κυκλικ1j αδενοσίνη. �Ισως
αυτός είναι ένας μηχανισμός υπεραλγησίας στην περιφέ
ρεια''.
Η προσταγλανδίνη Ι2 αυξάνει την ευαισθησία των
aρθρικών ινών της ομάδας ΠΙ και IV στα μηχανικά ερεθί
σματα καθώς επίσης και στα χημικά ερεθίσματα όπως
αυτά που προκαλούνται από τη βραδυr:ινίνη. Αυξάνει την
ευαισθησία και έχει διεγερτικ1i δράση στην πλειονότητα
των aρθρικών ινών. Η προσταγλανδίνη Ε2 έχει παρόμοιε;
ενέργειες με την Ι2 αλλά διεγείρει και ευαισθητοποιεί
μικρότερο αριθμό κεντρομόλων aρθρικών ινών από την l2.
Λόγω της υπεροχ1iς της δραστηριότητας αυτής τη; l2 η l2
θεωρείται ο κύριος υπεύθυνο; στην ανάπτυξη της αρθριτι
κΊi; υπεραλγησίας και του πόνου".
Η φλεβικ1j στάση προκαλεί πόνο λόγω της υποξία;, η
οποία με τη σειρά της διεγείρει τα χ ύτταρα τα οποία
παράγουν αυξημένα ποσά προσταγλανδινών και PAF
(platelet cιctivating factor) [ενεργοποιητικός παράγοντας
των αιμοπεταλίων]. Η σύνθεση των δύο αυτών τυπικών
μεσαζόντων της φλεγμον1jς είναι αποτέλεσμα της ενεργο
ποίησης της φωσφολιπάσης Α2 από το ασβέστιο, η οποία
απελευθερώνει το αραχιδονικό οξύ από τα φωσφολιπίδια.
Η αύξηση του ενδοκυτταρίου ασβεστίου οφείλεται στην
ανεπάρκεια των αντλιών ασβεστίου λόγω ελάττωσης του
ΑΤΡ από την υποξία. Έτσι η ελάττωση του οξυγόνου προ-
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καλεί τη παραγωγ1j μεσαζόντων της φλεγμον1iς που διε
γείρουν τα λευκοκύτταρα με αποτέλεσμα την εμφάνιση
τοπικής μιχρο-φλεγμον1i; που περιορίζεται αμέσως με την
επανεμφάνιση της κυκλοφορίας. Στη περίπτωση παράτα
σης της υποξίας προκαλείται μη αναστρέψιμος βλάβη των
φλεβών, διότι τα δραστηριοποιηθέντα λευκοκύτταρα
παράγουν ;τρωτεάσες και ελεύθερες ρίζες με αποτέλεσμα
την καταστροφή μεμβρανών11' .
Τα οιστρογόνα προκαλούν μεταβολές στις προσταγλαν
δίνες, στα οπιοειδ1j του υποθαλάμου και στην έκκριση της
προλακτίνης. Οι μεταβολές αυτές αποτελούν αιτία γένεσης
κεφαλαλγίας. Η χορ1jγηση οιστρογόνων-αντισυλληπτικών
συζητιέται σ1jμερα για την αντιμετώπιση της
γ,εφαλαλyίας'7•
6. Η σεροτονίνη προκαλεί υπεραλyησία και πόνο λόγω
της άμεσης δράσης στον πρώτο αισθητικό νευρώνα μέσω
των 5-ΗΤ-ιΑ υποδοχέων τηςι' και όχι μέσω των 5-ΗΤ-ω.
Ενδοδερμικ1i χορ1iγησ1i της προκαλεί υπεραλyησία σε
χρόνο λιγώτερο από 1', χρόνος που εμφανίζεται χαι η υπε
ραλγησία που οφείλεται στη χορ1jγηση προσταγλανδίνης
Ε2. Η χορ1iyηση ανταγωνιστών του 5-ΗΤ-ιΑ μείωσε την
υπεραλγησία που προκάλεσε η σεροτονίνη, ενcίJ η χορΊjγη
ση αγωνιστών 1l ανταγωνιστών των υποδοχέων 5-ΗΤ-ιι>
δεν έχει σχέση με τον πόνο.
Ο υποδοχέας 5-ΗΤ-ι.·\ συνδέεται με τον δεύτερο αγγε
λιαφόρο το cAMP μέσω των ρυθμιστιχcόν πρωτεινών της
γουανίνης'''.

Π. ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
Α. Περιφερικοί υποδοχείς

Η έρει•να έχει δείξει ότι ένα με'(άλο μέρος των περιφε
ριzcόν ι•ποδοχέων χρειάζονται ευαισθητοποίηση από
φλεγμον1j πριν διε'(ερθούν από ένα ε7"ιώδυνο ερέθισμα.
Αυηj η ευαισθητοποίηση χαμηλcόνει τον ουδό άλλων υπο
δοχέων όπως αυτών οι οποίοι διεγείρονται από μη επώδυ
να ερεθίσματα. Πολλ1i έρευνα έγινε στην προσπάθεια να
βρεθούν οι ουσίες, οι οποίες διεγείρουν τους υποδοχείς
του πόνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλοί παράγο
ντες είναι υποψ1iφιοι όπως η 5-υδροξυτρυπταμίνη, οι προ
σταγλανδίνες, η βραδυκινίνη, τα λευκοτριένια και οι ταχυ
κινίνες
Η αγγεοδιαστολ1i (στη κεφαλαλγία) που εξαρτάται από
το ενδοθ1jλιο και η αύξηση της διαπερατότητας που προ
καλείται από τις ταχυκινίνες γίνεται μέσω υποδοχέων που
βρίσκονται στο ενδοθ1jλιο των αγγείων. Αyγειοδιαστολ1i
που προκαλείται από το πεπτίδιο που σχετίζεται με το
γονίδιο της καλσιτονίνης έχει σχέση με υποδοχείς που βρί
σκονται στους λείους μυς"".
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Β. Υ ποδοχείς οπιοειδών
Υπάρχουν αρκετές νευροχημικές ενδείξεις που υποστη
ρίζουν την ύπαρξη ενδογενούς aπιοειδούς συστήματος41.
Μία απ' αυτές υποστηρίζει ότι υπάρχει συσχέτιση ειδικών
υποδοχέων των aπιοειδών με συγκεκριμένες περιοχές του
εγκεφάλου που σχετίζονται με τον πόνο. Υπάρχει δε η
δυνατότητα σωματικός ερεθισμός αυτών των περιοχών
να προκαλέσει απελευθέρωση εγκεφαλινών. Στερεοταξι
Κ1l μικροέγχυση αναστολέων των εγκεφαλινασών (SCH32615) στην περι τον υδραγωγό του Sylvious φαιά ουσία
και στην έσω κοιλιακ1i περιοχ1i του προμήκους δεν επιτρέ
πει την aποδόμηση των εγκεφαλινών και επομένως παρα
τηρείται αύξηση των επιπέδων τους στο συναπτικό επίπε
δο με αποτέλεσμα την αναλγησία42 (Εικ. 13).

j
\ �

Εικ. 14: Περιοχές του εγκεφάλου που έχουν σχέση με τον πcίνο.

(Lίgl1t 1992).
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Εικ. 13: Κεντρομιίλες και φuγύκεντρες UU!'δι'σεις της :πρι τον υδρα
γωγcί φαιάς ουσ(ας (Lίgfιt 1992).

Οι περιοχές του εγκεφάλου που έχουν σχέση με τον
πόνο φαίνονται στην εικ. 14. Ωστόσο σ1iμερα είναι γενιχά
αποδεκτό ότι και άλλες περιοχές του ηχεφάλου, όπω;
π.χ. είναι τα βασικά γάγλια με χύριους νευροδιαβιβαστές
τη ντοπαμίνη, το γλουταμικό, την αχετυλοχολίνη και το
GABA ( Εικ 15) παίζουν κάποιο ρόλο στη ρύθμιση του
πόνου (τσολάκη 1993)
Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ποσοτικ1i αναλογία μετα
ξύ των συγκεντρώσεων των οπιοειδcίJν στις διάφορες
περιοχές του ΚΝΣ και των ανάλογων υποδοχέων τους. Οι
λόγοι αυηiς της δυσαναλογίας δεν έχουν απαντηθεί
ακόμη . Ωστόσο είναι γενικά αποδεκτό ότι στον φλοιό και
στο κερκοφόρο πυρ1iνα υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις
υποδοχέων και χαμηλές συγκεντρώσεις aπιοειδών. Αντί
θετα στην ωχρά σφαίρα παρατηρήθηκαν υψηλές συγκε
ντρώσεις εγκεφαλίνης αλλά μικρός αριθμός δ-υποδοχέων.
Στον υποθάλαμο ωστόσο παρατηρ1iθηκαν υψηλές συγκε
ντρώσεις και κ-υποδοχέων και δυνορφίνης (Siegel 1994).
Στην περί τον υδραγωγό φαιά ουσία βρέθηκε ότι υπάρ
χουν μ,δ και κ υποδοχείς. Η δυνορφίνη, η οποία βρίσκεται
στις νευρικές ίνε; και στα ανοσοκύτταρα μέσα στους
φλεγμαίνοντες ιστούς του επίμυα, προτιμά τους κ υποδο
χείς. Είναι γνωστό ωστόσο ότι αγωνιστές των κ υποδοχέων
προκαλούν αναλγησία43.Περαιτέρω συζ1iτηση για τους

Είναι από μακρού γνωστόν ότι αγωνιστές των α2-αδρε
νεργικών υποδοχέων αναστέλλουν την διέγερση των νευ
ρώνων του νωτιαίου μυελού από περιφερικά επώδυνα
ερεθίσματα και προκαλούν αναλγησία όταν χορηγούνται
ενδοραχιαία. Όταν η κλονιδίνη χορηγείται ενδοραχιαία
στου; ανθρώπους το αναλγητικό αποτέλεσμα της δεν
είναι ιχανο;τοιητικό. Το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρ1iθηκε
χω με την δεξμεδετομιδίνη, η οποία στα πειραματόζωα

Εικ 15: Κύριες συνΜσεις και νευροδιαβιβαστές των βασικών γαγ
γλiων fGlιι: γλουταμικcί, ACh: ακετυλοχολ(νη} Απcί το βιβλiο Sίegel et

a/1994.
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Jtροκάλεσε αναλγησία που αναστράφηκε με την ιδαζοξά
νη (ανταγωνισηiς των ω-αδρενεργικών υποδοχέων) αλλά
προκάλεσε υποτονία".
Και αγωνιστές των α-αδρενεργικών υJtοδοχέων (όπως
είναι η κλονιδίνη) και ανταγωνιστές (όJtως είναι η πραζο
σίνη-αι ανταγωνισηiς) είναι δυνατόν σε ανάλογες ενδορα
χιαίες δόσεις στον επίμυα να προκαλέσουν αναλγησία. Με
τα ανωτέρω πειράματα φαίνεται ότι η νοραδρενεργική
δραστηριότητα στο νωτιαίο μυελό παίζει σημαντικό ρόλο
στην αντίληψη του πόνου όμως ο μηχανισμός της αναλγη
τικΊiς δράσεως των α-ανταγωνιστcΙJν δεν είναι ακόμη γνω
στός"'.
Δ. Υποδοχείς της 5-υδροξυ-τρυπταμίνης
(5ΗΤ)-σεροτονίνης

Ο αριθμός των υποδοχέων της 5-ΗΤ που έχουν ταυτο
ποιηθεί τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά.
ΜJtορούν μcΊλι.στα να ταξινομηθούν σε τρεις μοριακούς
τύπους.
Υποδοχείς που συνδέονται με την πρωτείνη G

(Οικογένεια 5ΗΤι [5-ΗΤιΑ, 5-ΗΤιη, 5-ΗΤ ιc s-ΗΤιο, S
HT ιΕs-ΗΤS;ι J
Οικογένεια 5-ΗΤ2 [5-ΗΤ2, 5-ΗΤιl]
Υποδοχείς που συνδέονται με τα κανάλια ιόντων

5HTJ
Υποδοχείς -μεταφορείς

Υποδοχείς που βρίσκονται προσυναJtτικά.
Οι υποδοχείς που φαίνεται ότι έχουν σχέση με τα φcΊρ-

μακα για την ημικρανία είναι οι υποδοχείς Jtoυ συνδέονται
με τις πρωτείνες G. Οι πρωτείνες G συνδέονται με τον
υποδοχέα στην εσωτερικ1i επιφάνεια της μεμβράνης (εικ.
16).
Μελέτες με την σουματριmάνη και την ενδοπεπτιδάση
24- 1 1 (εγκεφαλινάση), ένζυμο που μεταβολίζει την ουσία
Ρ και το Jtεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσι
τονίνης, έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση του υποδοχέα της 5ΗΤι με τον αποκλεισμό της απελευθέρωσης των νευροπε
πτιδίων (Εικ. 17). Αποκλεισμός της απελευθέρωσης των
νευροπεπτιδίων από τις αισθητικές απολήξεις είναι και ο
ρόλος του υποδοχέα της 5-ΗΤω που αναστέλλει την απε
λευθέρωση των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο και
στις περιαγγειακές συμπαθητικές νευριχές αJtολJiξειξ'.
Χορ1iγηση των ισομερών S και R του ADR-85 1 ανταγω
νιστού του υποδοχέα 5-ΗΤ3 προκcΊλεσε αναλγησία στον
πόνο της φλεγμον1iς που προέρχεται αJtό την φορμαλ
δείiδη στα ποντίκια"7•

�

S ma

(

- -�-,.

RER

•.;,Ν� { �\ PropepΙΙde
- ��

�

(Ρ,)

\..Θ ',, \,..;;��·
4i!. "�
.
�"
-�
�'-�
\r!JΘ{J'D/
"'-,!8 .......

-Υ__

granule
pool

A.xonaJ ιransport
-

Q

Axon

�

. ,_
·.

Axon
termΙnal

�.

Aelrograde
transport
'-;\��... �.. A�cled membrane
... � (νesιcles)
Storage poot� �(if';i' Retease poot
a
������:� ιιοn , - �(' '
Aelease
Q) · ,._

\βs._\

\

•

·- __

Εικ. 17: Υποθετικό ,ιιοJ!τέλλο βιοσύνθεσης, μετάθεσης και απελευθέ
ρωσης των J!ειιροπεπτιδι'ωJ! σ' ένα πεπτειδεργικι5 νευρώνα.
(Aπci το βιβλiο Neιπoc!Jcιιzi.Ι·tσ 1994, S'ίcgel et α!).

Ε. Υποδοχείς βραδυκινίνης

Γ! !l
Second messengers
cAMP cGMP Ca:ι+ Pl ΑΑ ΝΟ

Γ! !l

I Diνerse biological responses I
Εικ. !(ι: Σχηματικιj παριiσταση της υι5θεσης του 2ου αyγελιοφι5ρου.
Οι (;-πρωτεϊJ!ες βρ(σκοJ!ται μεταξύ του υποδοχέως και του 2ου αyγε
λιοφιiρου. (5iίcgcl1994).

Η βραδυκινίνη είναι η αρχ1Ί του πόνου και της φλεγμο
νής στα θηλαστικά.Υπάρχουν t•ποδοχείς βραδυκινίνης
στους αισθητικούς νευρώνες που έχουν aνιχνευθεί ηλε
κτροφυσιολογικcΊ και με αυτοραδιογραφία"'.

Στ. Υποδοχείς ταχυκινινών

Η οικογένεια των ταχυκινινών των θηλαστικών είναι η
ουσία Ρ, η νευροκινίνη Α, η νευροκινίνη Β, το νευροπεπτί
διο Κ και το νευροπεπτίδιο γ. Κατανέμονται ευρέως στο
νευρικό σύστημα και φαίνεται ότι παίζουν πρωτεύοντα
ρόλο στις αισθητικές οδούς στο νωτιαίο μυελό και στα
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αισθητικά γάγγλια των οπισθίων ριζών. Φλεγμονή σε
περιοχή παρά τον βραχίονα του στελέχους αύξησε τους
νευρώνες της στιβάδας Ι που περιέχουν mRNA της προτα
χυκινίνης και αποτελούν την έναρξη των ανιόντων δεμα
τίων για την αισθητικότητα περισσότερο από 200%'''
Εχουν χαρακτηρισθεί μέχρι σήμερα τρεις υποδοχείς
των ταχυκινινών, ο ΝΚ1, ο Ν& και ο ΝΚ1. Ο NKl υποδο
χέας ενεργοποιείται στην έναρξη της φλεγμονής και του
πόνου51'. Για να καθορισθεί ο ρόλος των ταχυκινινών στον
πόνο απαιτείται η χρησιμοποίηση εκλεκτικών ανταγωνι
στών. Η ενδοφλέβια χορήγηση του CP 96345(εκλεκτικού
ανταγωνιστού του ΝΚ1 υποδοχέως) ελάττωσε την απώτερη
και όχι την άμεση πυροδότηση των νευρώνων των οπι
σθίων κεράτων μετά από επώδυνο περιφερικό ερέθισμα51.
Η παρατήρηση αυτ11 υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο ΝΚ1
υποδοχέας σχετίζεται με την απώτερη απάντηση σε επώ
δυνο περιφερικό ερέθισμα που συμφωνεί με τις μελέτες
της απελευθέρωσης της ουσίας Ρ στο νωτιαίο μυελό5'.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΑΣΒΕΣτΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ

Τα κυτταρικά δυναμικά που παράγονται α;τό :ταράγο
ντες που προκαλούν πόνο, όπως είναι η βραδυκινίνη. η
καψαισίνη και η ρεσινιφερατοξίνη , και η ρι'θμισ1j τοι•;
από τα δυναμικοεξαρτώμενα δυναμικά του Ca εξετάσθη
καν στα F-11 κύτταρα των αισθητικών γαγγλίων των ο:τι
σθίων ριζών. Υπάρχουν τρεις τύποι ρευμάτων Ca. l. :ταρο
δικό ρεύμα χαμηλής ουδού (ICcι (t)),2. παροδικό ρει'μα
υψηλής ουδού (ICa(n) ) και 3 . μακράς διαρκείας υψηλ1jς
ουδού ρεύμα (ICa(l) ).Φαίνεται ότι τα ρεύματα αυτά κατα
στέλλονται από την τοξίνη του κοκκύτου.
Είναι γνωστό ότι πολλά δυναμικοεξαρτώμενα κανάλια
ιόντων ρυθμίζονται από μηνύματα που στέλνουν οι πρωτεί
νες G. Αυτές οι πρωτείνες συνδέονται με υποδοχείς νευ
ροδιαβιβαστών και όταν διεγείρονται οι νευροδιαβιβα
στές επιδρούν στα κανάλια ιόντων άμεσα ή έμμεσα μέσω
της ενεργοποίησης του 2ου αγγελιαφόρου .. Τέτοια παρα
δείγματα ρύθμισης της λειτουργίας των ιόντων Κ και Ca
έχουν πρόσφατα αναλυθεί53 (εικ. 18). Στους νευρώνες των
οπισθίων γαγγλίων και των πτηνών και των θηλαστικών οι
νευροδιαβιβαστές όπως η αδρεναλίνη , η βραδυκινίνη, η
ντοπαμίνη, η νορεπινεφρίνη, το GABA , το νευροπεπτίδιο
Υ, και τα απιοειδή αναστέλλουν τα ρεύματα των κανα
λιών του Κ και του Ca μέσω οδού ευαίσθητης στη τοξίνη
του κοκκύτη γεγονός που συνηγορεί για την συμμετοχή
των G πρωτεινών54•

ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΧΕτΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ
ΑΙΣΘΗτΙΚΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ

Μέχρι σ1Ίμερα έχουν μελετηθεί με ανοσοκυτταροχημι
κές μεθόδους αρκετά αμινοξέα, νευροδιαβιβάστές και
πεπτίδια που έχουν σχέση με τον πόνο. Αμινοξέα είναι το
γλουταμικό, το ασπαρτικό και το NAAG (Ν- ακετυλασπαρ
τυλογλουταμικό). Π ουρί νες είναι το ΑΤΡ και πεπτίδια
είναι η ουσία Ρ, το πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο
της καλσιτονίνης (CGRP), η γαλανίνη, η σωματοστατίνη,
το αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), η δυνορφίνη
Β, η νευροκινίνη Α, η νευρομεδίνη Β.
Οι νευρώνες που περιέχουν πουρίνες είναι διαφορετικοί
από τους νευρώνες που περιέχουν πεπτίδια.Στα οπίσθια
κέρατα του νωτιαίου μυελού πολλά πεπτίδια συνυπάρχουν
στα ίδια κύτταρα των στιβάδων Ι και 11, όπως είναι η ουσία
Ρ, το CGRP, το VIP, η δυνορφίνη Β και η νευροκινίνη Α
Όλα τα κύτταρα που είναι θετικά για την ουσία P-LI είναι
επίσης θετικά για το CGRP-LI. Ωστόσο υπάρχουν θετικά
κύτταρα για το CGRP-LI (50% των κυττάρων των οπι
σθίων κεράτων) ;τοι• δεν είναι θετικά την ουσία Ρ(30% των
κυττc'ίρων των ο;-ιισθίων κεράτων). Ετίσης όλα τα θετικά
για σωματοστατίνη κι'τταρα (20o/r; των κυττάρων των οπι
σθίων γαγγλίων) 1jταν θετικά '(ια CGRP-LI. Πολλά κύττα
ρα θετικά για γαί.ανίνη 1jταν επίσης θετικά για ουσία Ρ55.
1.

Ανοσοδραστική ουσία Ρ βρέθηκε στις κεντρομόλες

ίνες :τοt• ξεκινούν από τον πολφό των οδόντων και στο
οt•ραίο ηηjμα του :τυρ1jνα του τριδύμου στο στέλεχος5''.
Ηλεκτρικό; ερεθισμός του πολφού προκαλεί αύξηση της
ωτελευθέρωσης της ουσίας Ρ. Βρίσκεται επίσης στα κύττα
ρα των οπισθίων κεράτων (περιοχές Ι και Ilo κατά Rexed),
των αισθητικών γαγγλίων και στις κεντρομόλες αισθητικές
ίνες.
Ανοσοδραστικ1j ουσία Ρ βρέθηκε επίσης και στον εγκέ
φαλο: στον μεγάλο πυρήνα της ραφ1iς, στον υπομέλαινα
τόπο, στη μονήρη δεσμίδα, στην περι τον υδραγωγό φαιά
ουσία, στη νωτιαία δεσμίδα του τριδύμου.
Ο ηλεκτροβελονισμός ίσως προκαλεί ενεργοποίηση του
ενδογενούς aπιοειδούς συστήματος και συγκέντρωση της
ουσίας Ρ στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού με απο
τέλεσμα την αναλγησία57
Χορήγηση ουσίας Ρ 1j νευροτενσίνης στην περί τον υδρα
γωγό φαιά ουσία προκαλεί δοσοεξαρτώμενη αναλγησία"5Ό

2. Η Σωματοστατίνη έχει χορηγηθεί ενδορραχιαία στον
άνθρωπο και προκάλεσε σημαντική ανακούφιση από τον
μετεγχειρητικό πόνο60• Η αναλγητικ1Ί της όμως δράση μετά
τη χορήγηmi της σε πειραματόζωα συνδυάστηκε με παρε
νέργειες61 .
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3. Το GABA είναι ο νευροδιαβιβαστής που βρίσκεται
στις προσυναπτικές απολ1iξεις στο νωτιαίο μυελό. Η μορ
φολογία αυτών των απολ1iξεων μοιάζει με εκείνες τις απο
λ1iξεις που βρίσκονται σε πληθώρα στη πηκτωματώδη
ουσία του νωτιαίου μυελού. Πιθανώς αυτές οι απολήξεις
να αποτελούν το ανατομικό υπόβαθρο της προσυναπτικής
αναστολής της εισαγωγής του επώδυνου ερεθίσματος στο
νωτιαίο μυελό.Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι το GABA
παίζει σημαντικό ρόλο στην αναστολ1i των νευρώνων του
νωτιοθαλαμικού δεματίου"". Φαρμακολογικές και ηλεκτρο
φυσιολογικές μελέτες συνηγορούν για την ανασταλτική
δράση του GABA.
Χορ1iγηση αντιορού GABA και γλυκίνης στη στιβάδα ΠΙ
των οπισθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού έδειξε ότι στη
πλειονότητα αυτοί οι νευρώνες περιέχουν και τους δύο
νευροδιαβιβαστές 61•
GΑΒΑνεργικοί νευρώνες υπάρχουν επίσης στο μεγάλο
πυρήνα της ραφ1iς . Στους ίδιους νευρώνες συνυπάρχουν
σεροτονίνη, εγκεφαλίνη και σωματοστατίνη. Οι νευρώνες
αυτοί καταλήγουν στο νωτιαίο μυελό και ρυθμίζουν τον
πόνο. Η συνύπαρξη όλων αυτών των πεπτιδίων και των
νευροδιαβιβαστών στους νευρώνες της ραφής δίνουν και
νούργια διάσταση στην πολυπλοκότητα της οργάνωσης
των κατιόντων, κεντρικών συστημάτων στη ρύθμιση του
πόνου (Light 1 992).
Χορήγηση αντιορσύ κατά της αποκαρβοξυλάσης του
γλουταμικσύ (ανοσοιστοχημικ1Ί μέθοδος) έδειξε ότι είναι
θετικοί μικροί νευρώνες με δύο-τρείς δενδρίτες στο πυρή
να interpolaris του τριδύμου"".

� Η ενδογενής γαλανίνη, ως ανασταλτικό νευροπεπτί
διο, παίζει σημαντικό ρόλο στη διεγερσιμότητα του νωτιαί
ου μυελού, έχοντας τονικ1i ανασταλτική δράση, η οποία
αυξάνεται σημαντικά μετά βλάβη των περιφερικών νεύ
ρων"'
5. Η πρωτείνη C-fos είναι μια πυρηνικ1Ί φωσφοπρωτείνη

που ρυθμίζει τον τρόπο αντιγραφής των γονιδίων-στόχων
και ίσως παίζει κάποιο ρόλο στη μακρόχρονη μεταβολή
της κυτταρικής λειτουργίας. Η πρωτείνη αυτή παράγεται
στους νευρώνες των οπισθίων κεράτων του νωτιαίου μυε
λού μετά από επώδυνα 1i μη επώδυνα ερεθίσματα. Τα επώ
δυνα ερεθίσματα αυξάνουν τον αριθμό των κυττάρων που
περιέχουν την C-fos πρωτείνη στις περιοχές κατά Rexed Ι
και Πο, όπου υπάρχουν κυρίως αμύελες C ίνες και νευρώ
νες που θα καταλήξουν στο θάλαμο (νωτιοθαλαμικό δεμά
τια). Η μεγαλύτερη ποσότητα των θετικών για C-fos πρω
τείνών παρατηρείται 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του
επώδυνου ερεθίσματος.
Ο αριθμός των κυττάρων που περιέχει την C-fos πρωτεί
νη είναι ανάλογος με την ένταση και την ποιότητα του ερε
θίσματος. �Ενα μηχανικό ερέθισμα προκαλεί αύξηση των
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θετικών κυττάρων κατά 153% ενώ ένα χημικό ερέθισμα
αύξηση κατά 164% σε σχέση με την εμφάνιση των θετικών
νευρώνων μετά από ένα μεμονωμένο ερέθισμα'"'. Ο αριθ
μός των θετικών κυττάρων για C-fos πρωτείνη ελαττώνε
ται μετά από χορήγηση αναλγητικού.
Τοποθέτηση αίματος στον υπαραχνοειδή χώρο του εγκε
φάλου του επίμυος αύξησε τον αριθμό των θετικών κυττά
ρων για C-fos πρωτείνη στις περιοχές Ι και Πο του πυρήνα
του τριδύμου. Ο αριθμός των θετικών κυττάρων εξαρτάται
από το ποσόν του αίματος και ο μεγαλύτερος αριθμός των
κυττάρων ανταποκρίθηκε 2 ώρες μετά την τοποθέτηση
αίματος. Μετά από χημική ή χειρουργική απονεύρωση ο
αριθμός των θετικών κυττάρων ελαττώθηκε κατά 50% ή
και περισσότερο. Αναστολή της εμφάνισης της C-fos πρω
τείνη; πρέπει να οφείλεται στην αναλγησία, διότι χορήγη
ση μορφίνης ελάττωσε τον αριθμό των θετικών κυττάρων.
Ο αριθμός των θετικών για C-fos πρωτείνη κυττάρων
ελαττώθηκε και όταν χορηγήθηκαν αγωνιστές των υποδο
χέων της 5-ΗΤΙ (και μάλιστα εκλεκτικοί των Β και D υπο
ομάδων των υποδοχέων). Η σουματριπτάνη που είναι
εκλεκτικός αγωνιστ1iς των 5ΗΤΙΒ υποδοχέων και η διυδρο
εργοταμίνη ελάττωσαν τον αριθμό των θετικών κυττάρων
στις στιβάδες Ι και Πο.
ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΕΠτΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΟ

Είναι από παλιά γνωστό ότι ο πόνος ρυθμίζεται με
κατιόντα δεμάτια που κατευθύνονται από τον εγκέφαλο
στο νωτιαίο μυελό67• Φλοιός (εικ. 14), υποθάλαμος (εικ 2),
η περί τον υδραγωγό φαιά ουσία (ει κ. 13), ο υπομέλας
τόπος (εικ. 1 9), ο μεγάλος πυρήνας της ραφ1iς (εικ. 9), η
ομάδα των AS κυττάρων (εικ.20), ο πλάγιος δικτυωτός
πυρ1Ίνας και ο πυρψ'ας της μον1iρους δεσμίδας (εικ. 21).
1.

Σεροτονίνη

Η ιστορία σύνδεσης της σεροτονίνης με την ημικρανία
άρχισε το 1959 όταν ο Sicuteri ανέφερε ότι η μεθυσεργίδη,
γνωστός aνταγωνιστής της 5-ΗΤ μπορούσε να προφυλά
ξει τον ημικρανικό άρρωστο από την ημικρανική κρίση".
Από την άλλη πλευρά η ενδομυική χορ1iγηση 2,5 mg ρεζερ
πίνης, που απελευθερώνει 5-ΗΤ από τις αποθήκες του
ανθρωπίνου σώματος, προκαλεί κεφαλαλγία σε 10 από
τους 15 ημικρανικούς αρρώστους.
Η σεροτονίνη συνυπάρχει με την νευροτενσίνη και την
σωματοστατίνη στούς νευρώνες στην περι τον υδραγωγό
φαιά ουσία, στον υπομέλαινα τόπο, ίσως συνυπάρχει
στους νευρώνες της ραφής που κατευθύνονται στο νωτι
αίο μυελό, με την ουσία Ρ, την ορμόνη που απελευθερώνει
την θυροτροπίνη (τRΗ), το GABA και την εγκεφαλίνη.
Στούς νευρώνες του μεγάλου πυρήνα της ραφής συνυπάρ-
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των

Είναι γνωστό ότι τα ενδογεν1Ί aπιοειδή (κυρίως η β
ενδορφίνη) απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια ενός
στρεσσογόνου ερεθίσματος, και αντιδρά με τους περιφερι
κούς υποδοχείς των aπιοειδών με σκοπό να αναστείλλει
τον πόνο στις φλεγμονές των επιμύων.
Μεγάλες συγκεντρώσεις της β-ενδορφίνης βρίσκονται
στον τοξοειδή πυρήνα του μέσου βασικού υποθαλάμου
και στο πυρηνα της μονήρους δεσμίδας (εικ. 21) που βρί
σκεται στον προμήκη. Από τον τοξοειδ1i πυρ1iνα προβάλ
λουν ίνες που περιέχουν β-ενδορφίνη στην προοπτική
περιοχή, γύρω από τον πρόσθιο σύνδεσμο, στην περι τον
υδραγωγό φαιά ουσία. Δο μ ές της μ έσης γραμμ1iς που
περιέχουν β-ενδορφίνη είναι ο πρόσθιος περικοιλιακός
πυρήνας και ο υπομέλας τόπος. Ίνες που ξεκινούν από
την μονήρη δεσμίδα καταλήγουν στο δικτυωτό σχηματισμό
της γέφυρας, και απ' εκεί φτάνουν στο μεγάλο πυρήνα της
ραφ1iς στο γιγαντοκυτταρικό δικτυωτό πυρήνα, στο παρα
γιγαντοκυτταρικό ;τυρ1iνα και στο πλάγιο δικτυωτό πυρήνα
(Siegel l994)
β-ενδορφίνη βρίσκεται ακόμη και στα Τ και Β-λεμφο
κι'τταρα , στα μονοκύτταρα και στα μακροφάγα64

1992).

χουν επίσης σεροτονίνη, σωματοστατίνη και εγκεφαλίνη.
αν και αυτοί οι νευρώνες δεν φαίνεται να κατευθύνονται
προς τον νωτιαίο μυελό.
Στις κεντρομόλες ίνες και στις τελικές απολΊiξεις τη;
μονήρους δεσμίδας, όχι όμως στου; νευρώνες, βρέθηκε
επίσης σεροτονίνη, ουσία Ρ, σωματοστατίνη, ορμόνη που
προκαλεί την έκκριση της μελατονίνης (MSH), νευροτενσινη και νευροφυσινηss .
/

/

2. Οπιοε ιδή
Τα ενδογενή aπιοειδή εκτός από τον σημαντικό ρόλο
που παίζουν στην αντίληψη του πόνου υπεισέρχονται
στους μηχανισμούς του stress , στη ρύθμιση της αναπνοής ,
στον έλεγχο της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη της ανοχής,
στην φυσική εξάρτηση καθώς επίσης στη λειτουργία του
καρδιαγγειακού και του ουροποιητικού συστήματος.
Παίζουν επίσης κάποιο ρόλο στην αποθήκευση της
μνήμης και της ανάκλησης, και τροποποιούν την ενδοκρι
νική λειτουργία αυξάνοντας την απελευθέρωση της αυξη
τικής ορμόνης , της ACTH, της προλακτίνης και της αντι
διουρητικής ορμόνης ελαττώνοντας τα επίπεδα της θυρο
τροπίνης, της ωχρινοτρόπου και της θυλακιοτρόπου ορμό
νης.
Φαίνεται επίσης ότι έχουν την ικανότητα να αναστέλ
λουν την απελευθέρωση ωρισμένων νευροπεπτιδίων όπως
είναι η επινεφρίνη, η ντοπαμίνη (εικ. 22), η ακετυλοχολίνη
και η ουσία Ρ (Siegel 1994).

Cortex

:�� 1 ?:· �""

"7Ι��ι=
Spinal cord

Εικ. 21.: Οι κεντρυμόλες και φυγόκεντρες συνδέσεις του πυρήνα της
μονήρης δεσμίδα:; (Βλέπε γλωσσάριο-συντμήσεις).

β) Εγκε φαλίνε ς

Οι εγκεφαλίνες είναι τα οπιοειδ1i με την ευρύτερη
κατανομή. Ανιχνεύονται σε πολλά νευρωνικά συστήματα
από το φλοιό μέχρι και το νωτιαίο μυελό. Δημιουργούν
τοπικά κυκλώματα ή σχηματίζουν μακρές νευρωνικές
προβολές σε περιοχές που βρίσκονται μακρυά από τα κυτ
ταρικά σώματα που τις παράγουν. Η κατανομή της met
εγκεφαλίνης και της leu-εγκεφαλίνης είναι ταυτόσημες, σε
όλες όμως τις περιοχές η leu-εγκεφαλίνη βρίσκεται σε
μικρότερη ποσότητα από τη met- εγκεφαλίνη55 •

20

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

και ουσία Ρ, VIP, νευροτενσίνη και νευροπεπτίδιο Υ.
3 . Κατε χολαμίνε ς

I
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Εικ. 22.: Το δοπαμιvερyικι5 σύστημα.

Η κατανο�ηi των νευρώνων θετικών για ανοσοδραστική
εγκεφαλίνη στην περι τον υδραγωγό φαιά ουσία έχει
μελετηθεί ευρέως και στη γάτα και στον επίμυα. Ανοσο
δραστικ11 εγκεφαλίνη εντοπίστηκε επίσης μαζί με την
ουσία Ρ, χολεκυστοκινίνη, νευροτενσίνη, ορμόνη που διε
γείρει τα μελανοκύτταρα και το παγκρεατικό πολυπεπτί
διο στον πυρ1iνα της μον1iρους δεσμίδας.
Ανοσοδραστική εγκεφαλίνη εντοπίστηκε μαζί με νορε
πινεφρίνη και ακετυλοχολινεστεράση και στον πλάγιο
δικτυωτό πυρ1iνα. Από πειράματα με μικροεγχύσεις αγωνι
στών χολινεργικών (καρβαχόλης) και ο;τιοειδών (μορφί
νης), στον ;τλάγιο δικτυωτό πυρήνα φαίνεται ότι και το χολι
νεργικό και το aπιοειδές σύστημα ρυθμίζουν τον πόνο 55
γ) Δυνορφίνε ς

Η ανατομική εντόπιση των δυνορφινών ακολουθεί τη
κατανο�ηi των εγκεφαλινών. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώ
σεις όμως παρατηρούνται στην οπίσθια υπόφυση και στον
υποθάλαμο. Μεγάλες συγκεντρώσεις επίσης παρατηρΊiθη
καν στον αμυγδαλοειδ1Ί πυρ1iνα, στο διάφραγμα, στο νωτι
αίο μυελό, στον μεσεγκέφαλο και στο ραβδωτό σώμα.
Μικρότερες συγκεντρώσεις ανιχνευθηκαν στον ιππόκα
μ;το, στο θάλαμο, στη γέφυρα και ;τολύ χαμηλές συγκε
ντρώσεις στο φλοιό και στη παρεγκεφαλίδα55•
Ο αριθμός των θετικών νευρώνων για δυνορφίνη είναι
μικρότερος από τον αριθμό των νευρώνων με εγκεφαλίνη.
Εκτός από την εγκεφαλίνη και την δυνορφίνη στους νευ
ρώνες της περι τον υδραγωγό φαιά ουσία παρατηρήθηκαν

Φαίνεται ότι ο κύριος τόπος νοραδρενεργικών νευρώ
νων είναι ο υπομέλας τόπος. Περισσότερο από το 80% των
ινών που φτάνουν στο νωτιαίο μυελό του επίμυος από τον
υπομέλαινα τόπο είναι ίνες που χρησιμοποιούν ως νευρο
διαβιβαστή τη νορεπινεφρίνη. Αντίθετα στη γάτα η κύρια
πηγή των νευρικών απολήξεων που καταλ1iγουν στο νωτι
αίο μυελό και περιέχουν νορεπινεφρίνη είναι ο πυρήνας
Kolliker-Fuse, ενώ νευρικές απολ1iξεις που προέρχονται
από τον υπομέλαινα τόπο και καταλ1iγουν στο νωτιαίο
μυελό δεν περιέχουν νορε;τινεφρίνη.
Στη γάτα ωστόσο έχουν καταμετρηθεί στον υπομέλαινα
τόπο 9. 1 50 νευρώνες ;του περιέχουν κατεχολαμίνες και
είναι μέσου και ενδιαμέσου μεγέθους ενώ υπάρχουν και
μικροί νευρώνες ;του δεν περιέχουν μονοαμίνες (ντοπαμί
νη, σεροτονίνη, νοραδρενελίνη) και ενδιάμεσοι νευρώνες
που περιέχουν ινδολαμίνη.
Στον επίμυα επίσης ο υπομέλας τόπος περιέχει κυρίως
νευρώνες θετικούς για νορεπινεφρίνη αλλά είναι επίσης
θετικοί για ακετυλοχολινεστεράση, κολπικό νατριουρητικό
παράγοντα, χολινοακετυλοτρανσφεράση, χολεzυστοκινί
νη, πεmίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης,
παράγοντα που απελευθερώνει κορτικοτροπίνη, δυνορφί
νη Β, γαλανίνη, σωματοστατίνη, ουσία Ρ , νευροτενσίνη,
νευροπεπτίδιο Υ, αγγειοδραστικό εντερικό πολυ;τεmίδιο,
βαζοπρεσσίνη, σεροτονίνη, αποκαρβοξυλάση του γλουτα
μικού οξέος και υδροξυλάση της τυροσίνης. Ανοσοδραστι
κό GABA βρέθηκε σε μικρό αριθμό νευρώνων του υπομέ
λαινα τόπου. Ο ρόλος των περισσοτέρων α;τό τα ανωτέρω
νευροπεπτίδια και αμινοξέα στη ρύθμιση του πόνου δεν
είναι γνωστός55.
4.

Πε πτίδι ο που σχε τίζε ται με το γονίδι ο της καλσιτονίνης

Μέτρηση του πεπτιδίου στο αίμα της σφαγίτιδος μετά
από ερεθισμό του γαγγλίου του τριδύμου έδειξε αύξηση
των συγκεντρώσεων που δεν παρατηρήθηκε μετά την
χορ1iγηση σουματριmάνης και διυδροεργοταμίνης70
Το πεπτίδιο διευκολύνει το θερμικό πόνο στα οπίσθια
κέρατα του νωτιαίου μυελού πιθανώς αυξάνοντας τα επί
πεδα της σωματοστατίνης7'
5. Νε υροπε πτίδι ο Υ

Βλάβη του ισχιακού νεύρου στον επίμυα προκάλεσε
αύξηση του νευροπεπτιδίου Υ των αξόνων στις στιβάδες
III-V και είσοδο αυτού στα κύτταρα των γαγγλίων των
οπισθίων κεράτων72
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6. Ισταμίνη

Ενδοεγκεφαλικ1i χορ1iγηση ισταμίνης σε επίμυα έχει
αναλγητική δράση. Η παραηiρηση αυηi συνηγορεί για την
ύπαρξη ενός ισταμινεργικού συστ1iματος παράλληλου 1l σε
συνεργασία με το αδρενεργικό, GΑΒΑνεργικό, σεροτονι
νεργικό και οπιοειδενεργικό σύστημα7Ό
7.

Γλουτ αμικό

Το γλουταμικό φαίνεται ότι συνδέεται με τη διέγερση
των νευρώνων του ΚΝΣ κατά την διάρκεια της η μικρανίας
με αύ ρ α , ενοχοπο ι ε ίται γ ι α το φ α ινόμενο spreading
depression (καταστολ1i ς/ μειωμένης διάχυσης) όπως ενο
χοπο ι ε ίτ α ι ε πίση ς κ α ι η υ π ε ρ δ ιε γ ε ρ σ ι μότητα των Ν
methyl-D aspartate (NMDA) υποδοχέων7"
Φαίνεται ωστόσο να υπάρχει και στο νωτιαίο μυελό και

να αποτελεί το διεγερτικό νευροδιαβιβαστ11 και να παίζει
σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του Jtόνου μαζί με την
ουσία Ρ και το πεπτίδιο Jtoυ σχετίζεται με το γονίδιο της
καλσιτονίνης75
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συσχέτιση πόνου και
νευροδιαβιβαστών αποτελεί πολύ σύνθ ετο φαινόμενο,
καθόσον Jtαίζει σημαντικό ρόλο η εντόπιση του πόνου, η
χρονιότητα του πόνου και άλλες παράμετροι. Χαρακτηρι
στικό παράδειγμα της Jtολυπλοκότητας της απάντησης στο
πόνο είναι η απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών μετά
από μηχανικ1i πίεση της ουράς επίμυος. Οι νευρώνες Jtoυ
περιείχαν ουσία Ρ ελαττώθηκαν μετά από χρόνια πίεση
και οι νευρώνες 7tου περιείχαν σωματοστατίνη ελαττώθη
καν ενώ οι αμινεργικές ίνες και η σεροτονίνη αυξ1iθηκαν
μετά και από οξεία και χρόνια πίεση7''.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Σύντμηση

Αγγλικός όρος

Ελληνικός όρος

DLF
KF
LC
LRN
NRGα

Dorsolateral funiculus
Kolliker-Fuse nucleus
Locus coerulus
Lcιteral reticular nιιcleus
Ν ucleus reticulzιris
gigantocellul<ιris pars ιιlpl1cι

0Jtισθο7tλάγια δέσμη
Πυρψ'ας των Kolliker και Fυse

NRM
NRPG

Nυcleus raphe megnus
Nucleus reticularis paragigantocellularis

NTS
PAG
ΡΒ
sc
SNT
VLF

Nucleυs tractus solitarius
Periaqueductal grey
Parabrachial nucleus
Subcoeruleus
Spinal trigeminal nυcleus
Ventrolateral fυnicυlus

Με '(άλος Jtυρ1iνας της ραφ1i ς
Δ ι κτυωτός παραγιγαντοκυτ-κυτ- ταρικός
πυρήνας
Πυρ1Ίνας της μον1iρους δεσμίδας
Περί το υδραγωγό φαιά ουσία
Παραβραχιακός Jtυρήνας
Υπομέλας τόπος
Νωτιαίος πυρήνας του τριδύμου
Προσθιοπλάγια δέσμη

Υ:τ μ ε λ τ τ
ά; ό ο
ο
; ς

Π λάγ ι ο; δικτι• ωτός πυρ1i νας
α δικτιχστό; γιγαντοκυτ-τοκυτταρικός
ΠL'Q Ιjνας
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