
ύγπνμκε ζεναπεοηηθή ακηημεηώπηζε ημο Πόκμο

Δν. Γογεκία Δεμμζζέκμοξ
Ακαηζζεζημιυγμξ, Ιαηνυξ Πυκμο



Πόκμξ

πυκμξ είκαη μία δοζάνεζηε αηζζεηηθή θαη ζογθηκεζηαθή 
εμπεηνία πμο έπεη ζπέζε με πναγμαηηθή ή δοκεηηθή 
θαηαζηνμθή ηζηχκ ή πμο πενηγνάθεηαη ζακ ηέημηα. Ακάιμγα με 
ημ μέγεζμξ ημο ενεζίζμαημξ πνμθαιείηαη ήπημξ, μέηνημξ, 
ζμβανυξ ή πμιφ ζμβανυξ πυκμξ.

International Association for the Study of Pain 1979



Παζμθοζημιμγία Πυκμο

Ο πυκμξ… 
εοαηζζεημπμηεί θαη δηεγείνεη 
αιγμτπμδμπείξ (ειεφζενεξ κεονηθέξ 
απμιήλεηξ) Μεηαγςγή ενεζίζμαημξ με 
πνμζαγςγέξ ίκεξ ζημ μπίζζημ θέναξ ημο 
ΝΜ, ακαζημιή ή εκίζποζε ημο 
ενεζίζμαημξ θαη ηειηθά ακαμεηάδμζε ημο 
ενεζίζμαημξ ζηα ακχηενα εγθεθαιηθά 
θέκηνα. 



Η ηαληκυμεζε ημο πυκμο, ηδίςξ ημο 
πνυκημο, είκαη δφζθμιε

 μ πυκμξ είκαη οπμθεημεκηθυξ
 είκαη πμιοδηάζηαηε εμπεηνία
 ελανηάηαη απυ πανάγμκηεξ:

- κεονμθοζημιμγηθμφξ
- βμπεμηθμφξ
- ροπμιμγηθμφξ
- πενηβαιμκηηθμφξ
- εζκηθμθμηκςκηθμφξ
- Θνεζθεοηηθμφξ



Υνυκημξ πυκμξ

* Γπίμμκμξ (δηάνθεηα > 1 μήκα)
* οκήζςξ ημ απμηέιεζμα πνμκίαξ κυζμο ή 

πάζεζεξ
– Μπμνεί κα μεκ έπεη εμθακέξ αίηημ

* Παναηεηαμέκε ιεηημονγηθή δηαηαναπή
– ςμαηηθή
– Φοπμιμγηθή

* Μπμνεί κα ζπεηίδεηαη ή υπη με ατπκία, ακμνελία, 
εοενεζηζηυηεηα, αθυμα θαη θαηάζιηρε

* οπκά ε ακηημεηχπηζή ημο είκαη δοζπενέζηενε 
απυ ηεκ ακηημεηχπηζε ημο μλέμξ πυκμο



Νεονμπαζεηηθόξ

Πόκμξ με αίηημ ή έκανλε μθεηιόμεκα 

ζε πνςημπαζή βιάβε

ή δοζιεηημονγία Ν (πενηθενηθό ή θεκηνηθό)1

Μεηθηόξπόκμξ
Πόκμξ με ζημηπεία
κεονμπαζεηηθά θαη

αιγαηζζεηηθά

Δηάθμνμη ηφπμη πνυκημο πυκμο 

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



Γπηπμιαζμυξ ημο Υνυκημο Πυκμο

• Έςξ 56 εθαημμμφνηα εκήιηθςκ 
Αμενηθάκςκ βηχκμοκ πνυκημ πυκμ3,4,a

– 48 εθαημμ.: ανζνίηηδα ζπεηηδυμεκε με πνυκημ πυκμ
– 25 εθαημμ.: εμηθνακία
– 20 εθαημμ.: πυκμξ θαηχηενμο ημήμαημξ ημο 

πνμζχπμο
– 16 εθαημμ.: μζθοαιγία4,5,b

– 4 εθαημμ.: κεονμπαζεηηθυξ πυκμξ

a ηαηηζηηθά ζημηπεία απυ Brennan (2005).
b πμιιαπιαζηάδμκηαξ ηα απμηειέζμαηα (56 εθαημμμφνηα) απυ ηε δεμμζίεοζε ηεξ
Research: America (28% ηςκ Αμενηθάκςκ ακαθένμοκ πνυκηα μζθοαιγία). 



• Πεπιζζόηεποι από 9 εκαη.

αζθενείρ παγκοζμίωρ 

ςποθέποςν από πόνο εξαιηίαρ 

ηος καπκίνος ή ηων 

ζςνεπειών ηηρ θεπαπείαρ ηος

• Η ζςσνόηηηα ηος πόνος –

ζςσνά αθεπάπεςηος – ζε καπκίνο 

μεηαζηαηικό ή ηελικού ζηαδίος > 

75%

• Οζηικέρ μεηαζηάζειρ: Η 

ζςσνόηεπη αιηία καπκινικού πόνος

Davar G, Honore P

IASP Pain Clinical Updates 2002



Ο πνυκημξ πυκμξ οπμζεναπεφεηαη

Η ακεπανθήξ ζεναπεία μθείιεηαη θονίςξ ζε

– Αδοκαμία ηςκ επαγγειμαηηχκ ηεξ Τγείαξ κα 
εθηημήζμοκ μνζά ημκ πυκμ

– Πανάγμκηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ημοξ 
αζζεκείξ, υπςξ μηθμκμμηθά εμπυδηα θαη θαθή 
ζομμυνθςζε

– Γζθαιμέκεξ ακηηιήρεηξ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ 
πχνμ ηεξ Τγείαξ ζπεηηθά με ηηξ ζοκέπεηεξ 
απυ ηε πνήζε ηςκ μπημεηδχκ



 47% παςχόντων από ανίατθ νόςο δεν 

τυγχάνουν ανακουφιςτικισ αγωγισ

Aronheim et al., Arc. Intern. Med. 1996;156:2094-2100



Ο Υνυκημξ Πυκμξ απμηειεί ζεμακηηθυ ζέμα Δεμυζηαξ 
Τγείαξ

• Σμ ζοκμιηθυ άμεζμ θαη έμμεζμ θυζημξ ημο πνυκημο πυκμο ζηηξ 
Η.Π.Α. αγγίδεη εηεζίςξ ηα 50 δηζεθαημμμφνηα δμιάνηα7

– 4 δηζεθαημμμφνηα δμιάνηα παμέκμο εηζμδήμαημξ θαη 
παναγςγηθυηεηαξ, θαζχξ θαη ογεημκμμηθυ θυζημξ, 
ελαηηίαξ ημο πυκμο ηεξ ανζνίηηδαξ

• Ο πνυκημξ πυκμξ ζπεηίδεηαη με εθαημμμφνηα παμέκςκ ενγαημ-
εμενχκ7

– 25% ηςκ ακζνχπςκ ζηηξ βημμεπακμπμηεμέκεξ πχνεξ
απέπμοκ απυ ηε δμοιεηά ημοξ ελαηηίαξ ημο πνυκημο 
πυκμο2

– 93 εθαημμμφνηα ενγαημ-εμένεξ πάκμκηαη απυ άημμα με 
μζθοαιγία7

– 157 εθαημμμφνηα ενγαημ-εμένεξ πάκμκηαη απυ 
ακζνχπμοξ με θεθαιαιγία θαη εμηθνακία7



1. θύλεηξ

2. Ανηενηαθή πίεζε

3. Θενμμθναζία

4. Ακαπκεοζηηθόξ νοζμόξ

Άλγοσ:
Το πζμπτο

ηωτικό ςθμείο1

1American Pain Society Web site

Άλγοσ: Το πζμπτο ηωτικό ςθμείο™
Άιγμξ: Σμ πέμπημ δςηηθό ζεμείμ™

1American Pain Society Web site



Ακηημεηώπηζε θαη Θεναπεία

ΠΟΝΟΣ



Drugs

Interventions

Family Support

Πολυδιάζηαηη 

ανηιμεηώπιζη ηου 

πόνου

Physiotherapy

Social worker

Psychologist



AΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΝΟΤ

• ακαγκχνηζε ηςκ αηηίςκ, παναθηενηζηηθχκ 
ημο πυκμο 

• Δηάγκςζε
• Πνυγκςζε
• οημζέηεζε νεαιηζηηθμφ ζεναπεοηηθμφ 

πιάκμο 
• ημ ζεναπεοηηθυ απμηέιεζμα αλημιμγείηαη, 

χζηε κα ιεθζμφκ απμθάζεηξ γηα 
ζοκέπηζε, ηνμπμπμίεζε ή αιιαγή ηεξ 
ζεναπείαξ





ΓΝΑΛΑΚΣΙΚΓ ΘΓΡΑΠΓΙΓ

Βειμκηζμυξ

Ύπκςζε

Φοζημζεναπεία

Tεπκηθέξ παιάνςζεξ



Φανμαθεοηηθή Ακηημεηώπηζε

ΠΟΝΟΣ



Καηεγμνίεξ Φανμάθςκ

• Οπημεηδή (Morphine,Oxycodone, 
Fentanyl, Tramadol)

• Με ζηενμεηδή ακηηθιεγμμκχδε θάνμαθα –
NSAIDS ( Aspirin, Paracetamol, 
ακαζημιέαξ COX-2)

• οκμδά Φάνμαθα (ακηηθαηαζιηπηηθά, 
ακηηεπηιεπηηθά, θμνηηθμζηενμεηδή)



Φανμαθεοηηθή
Ακηημεηώπηζε





Drug 

Efficacy

Adverse Effects

?
Compliance

WHY



Πανεκένγεηεξ Οπημεηδχκ

• Δοζθμηιηυηεηα
• Γμεημφξ
• Ναοηία
• Τπκειία
• Καηαζημιή βήπα
• Καηαθνάηεζε μφνςκ
• Ακαπκεοζηηθή θαηαζημιή
• Ακημπή



Goal

Optimize 

Pain 

Control

Strategy Treatment Change to 

Interventional Techniques





ΓΠΓΜΒΑΣΙΚΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ

ΠΟΝΟΣ



• Μαγκήζημ

• Ληδμθαίκε



Μαγκήζημ

• Άγκςζημξ ηνυπμξ ιεηημονγηάξ

• Μεηχκεηαη ε μεηεγπεηνεηηθή πνήζε 
μπημεηδχκ

• Νεονμπαζεηηθυ πυκμ

• Έιεγπμξ επηπέδςκ ηδηαίηενα ζε 
θανθηκμπαζείξ

• Δίκεηαη εκδμθιέβηα



Ληδμθαίκε

• Σμπηθυ ακαηζζεηηθυ, ακηηαννοζμηθυ

• Ακαιγεηηθυξ ηνυπμξ δνάζεξ είκαη ζε 
ενεοκεηηθυ ζηάδημ

• Νεονμπαζεηηθυ πυκμ

• Γκδμθιέβηα



ΓΠΓΜΒΑΣΙΚΗ ΘΓΡΑΠΓΙΑ

• Γγπφζεηξ θανμάθςκ ζηηξ επχδοκεξ 
πενημπέξ

• Απμθιεηζμυξ Νεφνςκ

• Γμθφηεοζε εκδμναπηαίαξ ακηιίαξ 
ζοκεπμφξ έγποζεξ

• Γμθφηεοζε ειεθηνυδηςκ κςηηαίμο μοειμφ 

• Καηάιοζε με Τρίζοπκμ νεφμα 
(Radiofrequency ablation)



Diagnostic blocks
Epidural steroids

Radiofrequency technigues

Neurostimulation
techniques

Neuroaxial 
medication

Interventional Therapies

ADJUVANT ANALGESICS + PATIENTS EDUCATION



Γγπύζεηξ θανμάθςκ ζηηξ 
επώδοκεξ πενημπέξ



Μοσθά εμεία Πονμδυηεζεξ Πυκμο 
(Trigger points)

• Mομζθειεηηθυ πνυβιεμα

• Μηθνμηναομαηηζμμί ζηηξ ίκεξ ηςκ 
ζθειεηηθχκ μοχκ

• πάκμοκ ηεκ ειαζηηθυηεηά ημοξ-
«ζθιεναίκμοκ» θαη «θμκηαίκμοκ»

• Γπχδοκα ζεμεία

• Φειάθεζε ηεξ ζθιήνοκζεξ



Γγπφζεηξ θανμάθςκ ζηηξ επχδοκεξ 
πενημπέξ



Απμθιεηζμυξ Νεφνςκ

• Κεκηνηθυξ

• Πενηθενηθυξ



Νεονηθυ φζηεμα



Διαγνωςτικόσ Προγνωςτικόσ
Προλθπτικόσ

Θεραπευτικόσ

Αποκλειςμόσ νεύρων



Πενηθενηθόξ απμθιεηζμόξ



Γκδείλεηξ Πενηθενηθμφ Απμθιεηζμμφ

• Κεθαιαιγίεξ, εμηθνακίεξ
• Νεοναιγία Σνίδομμο
• Παγςμέκμξ χμμξ
• Μεζενπεηηθή κεοναιγία
• Νεοναιγίεξ ηςκ μεζμπιεφνηςκ κεφνςκ 
• Νεοναιγία Ιζπηαθμφ Νεφνμο
• Οζηεμανζνίηηδα
• Κανθηκηθυξ πυκμξ



Απμθιεηζμυξ ηνηδφμμο κεφνμο



Κεθαιαιγίεξ, εμηθνακίεξ



Νεοναιγίεξ ηςκ μεζμπιεφνηςκ 
κεφνςκ 



Κεκηνηθόξ Απμθιεηζμόξ



Κεκηνηθυξ Απμθιεηζμυξ

• Γπηζθιενίδημξ ή οπαναπκμεηδεξ με ή 
πςνίξ αθηηκμζθμπηθή θαζμδήγεζε 

Αοπεκηθήξ 

Θςναθηθήξ

Οζθοσθήξ

Ιενμθμθθογηθήξ





Γπηζθιενίδηα έγποζε δηαμέζμο ηςκ 
μεζμζπμκδοιίςκ ηνεμάηςκ



Yπαναπκμεηδήξ έγποζε θανμάθςκ

• Η οπαναπκμεηδήξ έγποζε πναγμαημπμηείηαη 
μέζς θαζεηήνα μ μπμίμξ ημπμζεηείηαη ζημκ 
οπαναπκμεηδή πχνμ θαη ζοκδέεηαη οπμδυνηα 
με πνμγναμμαηηδυμεκε ακηιία, ζοκήζςξ 
εμθοηεομέκε. 

• Με ημκ ηνυπμ αοηυ πμνεγμφκηαη μηθνέξ 
δυζεηξ μπημεηδχκ απεοζείαξ ζημ 
εγθεθαιμκςηηαίμ ογνυ. 

• Απμηειεζμαηηθυηενε ακαιγεζία με ιηγυηενεξ 
πανεκένγεηεξ.



Γμθφηεοζε εκδμναπηαίαξ ακηιίαξ 
ζοκεπμοξ έγποζεξ



Γκδείλεηξ Κεκηνηθμφ απμθιεηζμμφ

• Κανθηκηθυξ πυκμξ
• Οζθομηζπηαιγηα
• ηέκςζε θακαιημφ ηεξ ζπμκδοιηθήξ ζηήιεξ
• Δηζθμπάζεηα
• φκδνμμμ Γμμέκμκημξ Πυκμο μεηά απυ 

πεηνμονγηθή επέμβαζε ζηε ζπμκδοιηθή ζηήιε
• Αοπεκηθυξ πυκμξ
• Πενηθενηθή αγγεημπάζεηα
• Δηαβεηηθή πμιοκεονμπάζεηα
• CRPS-Αιγμδοζηνμθία



Results of published reports of effectiveness of cervical, thoracic and lumbar    
medial branch blocks



Καηάιοζε με Τρίζοπκμ νεύμα



Καηάιοζε με Τρίζοπκμ νεφμα
(Radiofrequency)

• δημπέηεοζε Τρίζοπκμο εκαιιαζζυμεκμο 
νεφμαημξ 

• ζένμακζε ημο ειεθηνμδίμο 

• Αδνακμπμίεζε αηζζεηηθχκ κεφνςκ , 
δηαηήνεζε θηκεηηθχκ κεφνςκ





Γκδείλεηξ

• Οζθομηζπηαιγία

• Νεοναιγίεξ πενηθενηθχκ κεφνςκ

• Νεοναιγία Σνίδομμο

• Αοπεκηθέξ θεθαιαιγίεξ

• Αοπεκηθυ ζφκδνμμμ

• Δηαγκςζηηθμφξ ζθμπμφξ



Results of published reports of sacroiliac joint radiofrequency thermoneurolysis



Γμθύηεοζε ειεθηνόδηςκ 
κςηηαίμο μοειμύ



Γμθφηεοζε ειεθηνυδηςκ κςηηαίμο 
μοειμφ

• Γμθφηεοζε ειεθηνμδίςκ ζημκ επηζθιενίδημ πχνμ
• φκδεζε ειεθηνυδηςκ με εμθοηεφζημε γεκκήηνηα, 
• Πανάγςγε ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ
• Δηαθμπή ζεμάηςκ πυκμο θαη μεηαβμιε θαηά ηε 

δηαδνμμή ημοξ απυ ημ κςηηαίμ μοειυ ζημκ εγθέθαιμ.

• Γκαιιαθηηθά ζοκδοαζμυξ κςηηαίαξ θαη πενηθενηθήξ 
δηέγενζεξ. 

• ηεκ πενίπηςζε ηεξ πενηθενηθήξ δηέγενζεξ, ηα 
ειεθηνυδηα ημπμζεημφκηαη οπμδυνηα ζηεκ πενημπή πμο 
εμθακίδεηαη μ πυκμξ. Η παναγυμεκε ειεθηνηθή 
εκένγεηα επηδνά ζηα πενηθενηθά κεφνα με ζηυπμ ηε 
μείςζε ημο πυκμο.



Γμθφηεοζε ειεθηνυδηςκ κςηηαίμο 
μοειμφ 



Γκδείλεηξ

• φκδνμμμ Γμμέκμκημξ Πυκμο μεηά απυ 
πεηνμονγηθή επέμβαζε ζηε ζπμκδοιηθή 
ζηήιε

• Πενηθενηθή αγγεημπάζεηα

• CRPS-Αιγμδοζηνμθία

• Πενηθενηθή Νεονμπάζεηα



SCS SUCESS RATE

– FBS 50%-70%

– PNP 60%-80%

CRPS, DPN

– PVD 70%-80%



ΓΠΙΠΛΟΚΓ

• Αημάηςμα

• Φιεγμμκή

• Νεονίηηδα, ηναομαηηζμυξ κεονχκ

• Ακεπανθήξ ακαιγεζία



Role of Invasive Procedures

Invasive Procedures

Anti-tumor Therapy

Pharmacotherapy

Other modalities



ομπενάζμαηα

• Ο πυκμξ απμηειεί μηα πμιοδηάζηαηε 
εμπεηνία, ε μπμία μπμνεί κα  μεηαηναπεί απυ 
δηαδηθαζία πνμζανμμγήξ ζε θαηάζηαζε κυζμο

• Ο πνυκημξ πυκμξ οπμζεναπεφεηαη
• Τπάνπμοκ ανθεηέξ μέζμδμη ακηημεηχπηζεξ 

ημο πυκμο
• Η Θεναπεία πνέπεη κα γίκεηαη ζε 

ελεηδηθεομέκα θέκηνα
• Απυιοηε ζοκενγαζία ηαηνηθμφ θαη  

πανασαηνηθμφ πνμζςπηθμφ, αζζεκή θαη 
μηθμγέκεηαξ



“The Relief of Pain should be a Human Right”

2004-2005 CampaignThe International Association for the Study of Pain 



I need my pain medication!!! 

OH MY ACHING BACK

http://www.clipartof.com/details/clipart/5266.html

