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•	 του χρόνιου πόνου που συνδέεται με καταστάσεις 
χρόνιων νοσημάτων π.χ. οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ).
Ο πόνος είναι φυσιολογικά ανάλογος της έντασης 

του ερεθίσματος, της βλάβης ή άλλης κατάστασης νό-
σου, αλλά ο πόνος και η έντασή του μπορεί επίσης:
•	 να είναι μεγαλύτερος αναλογικά με το ερέθισμα 

που τον προκαλεί
•	 να διαρκεί περισσότερο από την επούλωση ή τη 

θεραπεία του προκαλούντος αιτίου
•	 να υπάρχει ακόμα και σε απουσία ερεθίσματος.

Τέτοιες τροποποιημένες καταστάσεις πόνου τεί-
νουν να συνδέονται με αλλαγές στην επεξεργασία της 
αλγαισθησίας μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
(ΚΝΣ). Αυτές οι αλλαγές συχνά παίζουν ρόλο σε πολλές 
χρόνιες, επώδυνες νόσους και μπορεί να εξηγούν δια-
φορές μεταξύ ατόμων στην αντίληψη της έντασης του 
πόνου που προκαλείται από παρόμοιες, ανιχνεύσιμες 
παθογένειες (Phillips και Clauw, 2011). Στους ανθρώ-
πους, ο χρόνιος πόνος μπορεί να επηρεάσει την ικανό-
τητά τους να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες και 
να προκαλέσει διαταραχές του ύπνου και προβλήμα-
τα, όπως η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή (Had-
jistavropoulos και Craig, 2002). Συγκρίσιμες συνέπειες 
μπορεί να είναι παρούσες στα ζώα, αλλά είναι πιο δύ-
σκολα αναγνωρίσιμες. Η κατανόηση των μηχανισμών 
του πόνου βοηθάει τον κτηνίατρο να σχεδιάσει κατάλ-
ληλα αναλγητικά πρωτόκολλα και να ερμηνεύσει τα 
σημεία του πόνου στα ζώα.

Ορισμοί για τα είδη του πόνου
Εξέλιξη των ορισμών
Ο πόνος έχει διάφορες αιτιολογίες και δεν υπάρχει κά-
ποια θεωρία που να συνενώνει τις ποικίλες εκδηλώσεις 
του. Οι προηγούμενοι ορισμοί του πόνου ήταν πολύ 
περιοριστικοί και ο πόνος περιγράφεται καλύτερα ως 
ένας συνδυασμός διαφόρων ειδών πόνου. Τα περισ-
σότερα είδη πόνου είναι στην πραγματικότητα «μικτής 
προέλευσης» και συχνά συμπεριλαμβάνουν έναν συν-

Στους ανθρώπους, ο πόνος ορίζεται από τη Διεθνή 
Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (International As-
sociation for the Study of Pain, IASP) ως «μια δυσά-
ρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που 
συνδέεται με πραγματική ή δυνητική βλάβη ιστών ή 
περιγράφεται με όρους τέτοιας βλάβης» (IASP, 1979). 
Αυτός ο ορισμός αντανακλά την πολυδιάστατη φύση 
του πόνου και το γεγονός ότι πρόκειται απλώς για μια 
αισθητική εμπειρία. Επειδή ο ορισμός της IASP βασίζε-
ται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο άτομο που περιγράφει 
τον πόνο (αυτοαναφορά), ένας εναλλακτικός ορισμός 
του πόνου χρειάζεται για τα ζώα. Οι Molony και Kent 
(1997) πρότειναν τον ακόλουθο ορισμό: «ο πόνος στα 
ζώα είναι μια αισθητική και συναισθηματική εμπειρία 
που προκαλεί αποστροφή και αντιπροσωπεύει επί-
γνωση του ζώου για βλάβη ή απειλή της ακεραιότητας 
των ιστών του· ο πόνος αλλάζει τη φυσιολογία και τη 
συμπεριφορά του ζώου για να μειωθεί ή να αποφευ-
χθεί η βλάβη, να μειωθεί η πιθανότητα επανάληψης 
και να προαχθεί η ανάρρωση».

Η διαχείριση του πόνου στα ζώα έχει βελτιωθεί κατά 
τη διάρκεια των 2-3 τελευταίων δεκαετιών. Προηγου-
μένως, υπήρχε μια τάση να υποαναγνωρίζεται, αλλά 
και να υποθεραπεύεται ο πόνος στα ζώα (Flecknell, 
2008). Τα σπονδυλωτά ζώα μοιράζονται μια κοινή ανα-
τομία και φυσιολογία εμπλεκόμενη στην επεξεργασία 
του πόνου· συνεπώς, βλάβες, νόσοι και επεμβάσεις 
που είναι επώδυνες για τους ανθρώπους είναι πιθανό 
να είναι επώδυνες στα ζώα. Επιπρόσθετα, ενώ ο φυσι-
ολογικός προσαρμοστικός πόνος μπορεί να εξυπηρε-
τεί μια φυσιολογική λειτουργία, ο ανεξέλεγκτος πόνος 
μπορεί να εμποδίσει την επούλωση και να οδηγήσει σε 
μακροχρόνιες επιπλοκές.

Διάφορα είδη πόνου συναντώνται στις γάτες και 
στους σκύλους, συμπεριλαμβανομένων:
•	 του σύντομης διάρκειας πόνου εξαιτίας της εκτέ-

λεσης κάποιας μικροεπέμβασης (π.χ. πόνος λόγω 
φλεβοκέντησης)

•	 του οξέος πόνου που συνδέεται με βλάβη, ασθέ-
νεια ή χειρουργική επέμβαση
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δυασμό νευροπαθητικού πόνου με αλγαισθητικά και/ή 
φλεγμονώδη συστατικά· για παράδειγμα, η νεοπλασία 
μπορεί να προκαλέσει μικτό πόνο μέσω ενός συνδυα-
σμού φλεγμονής και της τοπικής καταστροφής ιστών 
και νεύρων. Σε πολλές καταστάσεις χρόνιου πόνου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προηγουμένως 
πιστεύονταν ότι είχαν καθαρά φλεμνονώδεις αιτιολο-
γίες (π.χ. ΟΑ), στην πραγματικότητα εμπλέκεται μικτός 
πόνος. Επίσης φαίνεται ότι ο φυσιολογικός, προστα-
τευτικός, αλγαισθητικός πόνος μπορεί να οδηγήσει 
σε παθολογικό, επιβλαβή, χρόνιο πόνο αν δεν ανα-
γνωριστεί και αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Ο επίμονος 
μετεγχειρητικός πόνος έχει χαρακτηριστικά νευροπα-
θητικού πόνου (Woolf, 2004· Marchand, 2008), αλλά η 
συμμετοχή του νευροπαθητικού συστατικού ποικίλει 
με το είδος του χειρουργείου και πιθανώς εξαρτάται 
από τον βαθμό της χειρουργικής βλάβης των νεύρων 
(Haroutiunian και συν., 2013).

Αλγαισθητικός (οξύς) πόνος
Σε αυτό το είδος πόνου επίσης γίνεται αναφορά και 
με τους όρους φυσιολογικός, προσαρμοστικός ή προ-
στατευτικός πόνος. Προκύπτει όταν ένα δυνητικά βλα-
πτικό (επώδυνο) ερέθισμα ασκείται στο σώμα (Woolf, 
2011) και έχει ένταση και διάρκεια ανάλογη του ερεθί-
σματος (Latremoliere και Woolf, 2009). Συνήθως προ-
καλεί μια προστατευτική ανταπόκριση (π.χ. απόσυρση 
του άκρου, στρατηγικές συμπεριφοράς αποφυγής) και 
αν δε συμβεί πραγματική βλάβη σταματάει όταν στα-
ματήσει το εξωτερικό ερέθισμα. Ο περιγραφικός όρος 
«οξύς» αναφέρεται σε αίσθηση του πόνου που είναι 
προσωρινή.

Ένα παράδειγμα αλγαισθητικού πόνου είναι ο πό-
νος που προκαλείται από το τσίμπημα του δέρματος.

Πρώτος πόνος
Αυτός είναι ο άμεσος πόνος που γίνεται αισθητός μετά 
την ενεργοποίηση λεπτών εμμύελων (ταχέων) Αδ ινών 
αλγαισθητικών υποδοχέων. Ως προς τη φύση του, συ-
χνά περιγράφεται από ανθρώπους ως οξύς και διαπε-
ραστικός (Meintjes, 2012).

Δεύτερος πόνος
Αυτός είναι πόνος που συνδέεται με την ενεργοποίηση 
αμμύελων (βραδέων) C ινών αλγαισθητικών υποδοχέ-
ων και, συνεπώς, γίνεται αντιληπτός μετά τον πρώτο 
πόνο. Συχνά περιγράφεται ως αργός ή καυστικός ως 
προς τη φύση του.

Χρόνιος πόνος
Αυτός ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε πόνο που διαρ-
κεί περισσότερο από την αρχική βλάβη του ιστού και 
τον αναμενόμενο χρόνο επούλωσης ή διαρκεί περισ-
σότερο από μια συγκεκριμένη περίοδο, γενικά 3 μη-

νών. Εξαιτίας των μεγάλων διαφορών στο προσδόκιμο 
ζωής διαφορετικών ζωικών ειδών, ο πρώτος ορισμός 
μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για να βρει εφαρμογή 
στην περιγραφή του χρόνιου πόνου στα ζώα. Ο χρό-
νιος πόνος συχνά συνδέεται με αλλαγές στην κεντρική 
επεξεργασία του πόνου (Phillips και Clauw, 2013).

Φλεγμονώδης πόνος
Αυτό το είδος πόνου συνδέεται με βλάβη των ιστών 
ή ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Χημικές αλλαγές που συμβαίνουν στους 
ιστούς γύρω από τους αλγαισθητικούς υποδοχείς είτε 
διευκολύνουν, είτε απευθείας προκαλούν την ενεργο-
ποίηση των αλγαισθητικών υποδοχέων. Ο πόνος από 
ένα χειρουργικό τραύμα και από τους περιβάλλοντες 
ιστούς είναι ένα παράδειγμα φλεγμονώδους πόνου.

Λειτουργικός (ιδιοπαθής) πόνος
Αυτός είναι ο πόνος που υφίσταται σε απουσία ανα-
γνωρίσιμης βλάβης ιστών ή νεύρων· είναι, συνεπώς, 
δύσκολο να αναγνωριστεί και διαγιγνώσκεται σπάνια 
στα ζώα (Price και Nolan, 2007). Αποκαλείται επίσης 
δυσπρασαρμοστικός ή ψυχογενής πόνος. Η ινομυαλ-
γία στους ανθρώπους συνδέεται με λειτουργικό πόνο.

Νευροπαθητικός πόνος
Εναυσματικό ή αιτιολογικό παράγοντα για αυτού του 
είδους πόνο αποτελεί μια πρωτογενής αλλοίωση ή 
δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος. Οι δευτερο-
γενείς αλλαγές που συμβαίνουν στους δυσλειτουργι-
κούς, αλλά και στους μη δυσλειτουργικούς νευρώνες 
έχουν ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της ενεργοποί-
ησης ή την απευθείας ενεργοποίηση των αλγαισθη-
τικών υποδοχέων. Παραδείγματα καταστάσεων που 
μπορεί να συνδέονται με νευροπαθητικό πόνο είναι 
η διαβητική νευροπάθεια και η διατομή νεύρων (π.χ. 
πόνος μετά από ακρωτηριασμό).

Επεξεργασία αλγαισθητικών πληροφοριών
Η οδός της αλγαισθησίας αποτελείται από τα περιφερι-
κά συστατικά στοιχεία – αλγαισθητικοί υποδοχείς και ο 
πρωτοταγής νευρώνας τους – και περίπλοκα κεντρικά 
συστατικά στοιχεία, που αποτελούνται από τους δευ-
τεροταγείς και τριτοταγείς νευρώνες, τις ανιούσες και 
κατιούσες νευρικές οδούς του πόνου και διάμεσους 
νευρώνες που συνδέονται μέσω περιφερικών νεύρων 
με άλλα συστήματα, όπως τα σπλάχνα και οι σκελετι-
κοί μύες (Εικόνα 8.1).

Ο αλγαισθητικός υποδοχέας και ο 
πρωτοταγής νευρώνας
Οι νευρώνες των αλγαισθητικών υποδοχέων αποτε-
λούνται από:
•	 ειδικές, διακλαδισμένες, μη εγκαψωμένες τελικές 
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8.2 Διάγραμμα (α) ενός αλγαισθητικού πρωτοταγούς νευρώνα 
και (β) ενός πρότυπου νευρώνα, που παρουσιάζει τις δομικές 
διαφορές. (©Juliane Deubner, Πανεπιστήμιο του Saskatchewan, 
Καναδάς)

8.3 Διάγραμμα 
του τερματικού άκρου 
αλγαισθητικού υποδοχέα 
στο οποίο παρουσιάζονται 
διάφοροι μεταγωγείς 
ευαίσθητοι σε επώδυνα 
ερεθίσματα και δίαυλοι 
ιόντων. Η εισροή ιόντων 
ασβεστίου και νατρίου σε 
επαρκή συγκέντρωση θα 
προκαλέσει ένα δυναμικό 
ενέργειας κατά μήκος 
του νευράξονα. Τα ιόντα 
καλίου είναι συνήθως 
ανασταλτικά. ASIC = 
οξεοευαίσθητοι δίαυλοι 
ιόντων∙ TRP = παροδικό 
δυναμικό υποδοχέα. (©Juliane 
Deubner, Πανεπιστήμιο του 
Saskatchewan, Καναδάς)

της αντίστοιχης διαφοράς συγκέντρωσής τους προς 
το σημείο της μικρότερης συγκέντρωσης, με αποτέ-
λεσμα την εκπόλωση της μεμβράνης. Αν το επώδυνο 
ερέθισμα είναι επαρκούς έντασης και διάρκειας για να 
παραχθεί δυναμικό ενέργειας, μια εκπόλωση θα τα-
ξιδέψει προς το ΚΝΣ στο ραχιαίο κέρας του νωτιαίου 
μυελού. Η ροή ιόντων καλίου διαμέσου διαύλων της 
μεμβράνης ενεργεί ως αντίσταση στην αυθόρμητη 
εκπόλωση κατά την κατάσταση ηρεμίας∙ συνεπώς, ο 
αποκλεισμός των διαύλων καλίου μπορεί επίσης να 
συμβάλει στη δημιουργία δυναμικού ενέργειας.

Οι περισσότεροι αλγαισθητικοί υποδοχείς είναι πο-
λυδύναμοι, με την έννοια ότι αντιδρούν σε πολλαπλά 
είδη ερεθισμάτων. Υπάρχουν, επίσης, και «σιωπηλοί» 
αλγαισθητικοί υποδοχείς που ανταποκρίνονται μόνο 
αφού ευαισθητοποιηθούν από βλάβη ιστών∙ αυτοί 
έχουν συνδεθεί με «μηχανικά μη ευαίσθητες κεντρο-
μόλες» του Τύπου ΙΙ Αδ (~50%) και C (~30%) ίνες (βλέ-
πε παρακάτω) (Dubin και Patapoutian, 2010).

Πολλοί δίαυλοι σχετίζονται με την μεταγωγή του 

ερεθίσματος στις τερματικές απολήξεις του αλγαι-
σθητικού υποδοχέα (βλέπε Εικόνα 8.3). Αυτοί περι-
λαμβάνουν: μηχανοευαίσθητους διαύλους κατιόντων∙ 
πουρινεργικούς διαύλους (ευαίσθητους στην τριφω-
σφορική αδενοσίνη -ATP)∙ οξεοευαίσθητους διαύλους 
ιόντων∙ και ποικίλους διαύλους ιόντων παροδικού 
δυναμικού υποδοχέα (TRP) που μπορούν να ανιχνεύ-
σουν την επώδυνη θερμότητα [TRP βανιλλοειδείς 
(TRPV) δίαυλοι, ειδικά TRPV1] και πίεση (TRPV δίαυ-
λοι), το επώδυνο κρύο (TRP μελαστατίνη-8 (TRPΜ8) 
και TRPΑ1 δίαυλοι) και ποικίλες χημικές ουσίες (TRPV1, 
TRPΑ1 και TRPΜ8 δίαυλοι). Άλλες ουσίες στους ιστούς 
(π.χ. φλεγμονώδεις διαβιβαστές), αλλά και επιδράσεις 
από άλλους διαύλους μπορούν να επηρεάσουν και να 
ρυθμίσουν την ευαισθησία των διαύλων μεταγωγής.

Συνεπώς, οι δίαυλοι μεταγωγής είναι δυνατόν να 
ανοίξουν άμεσα (π.χ. από πρωτόνια ή καψαϊκίνη) ή έμ-
μεσα (μέσω υποδοχέων συζευγμένων με G-πρωτεΐνη 
και υποδοχέων τυροσινικής κινάσης). Τα δυναμικά 
υποδοχέα που δημιουργούνται από τη μεταγωγή 

δενδρίτες

σώμα 
κυττάρου

σύναψη με 
άλλο νεύρο 

ή μυ

(β)

(α)

περιφερική τερματική 
απόληξη του 

αλγαισθητικού υποδοχέα

περιφερικός 
νευράξονας

σώμα του 
κυττάρου στο 

γάγγλιο της 
ραχιαίας ρίζας

κεντρικός 
νευράξονας

ραχιαίο 
κέρας του 
νωτιαίου 
μυελού

χημικά 
ερεθίσματα

μηχανικά 
ερεθίσματα

θερμικά 
ερεθίσματα

μεταγωγείς 
ASIC, που-
ρινεργικοί, 
βραδυκινί-
νης, αδρενα-
λίνης
μηχανοευ-
αίσθητοι 
δίαυλοι 
ιόντων
μεταγωγείς 
TRPV, 
TRPM8, 
TRPA1

τασεοελεγχόμενοι (voltage-
gated) δίαυλοι ιόντων

δίαυλοι καλίου

δίαυλοι ασβεστίου

δίαυλοι νατρίου

εκπόλωση 
μεμβράνης δυναμικό ενέργειας
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επώδυνων ερεθισμάτων ενεργοποιούν τασεοελεγχό-
μενους (voltage-gated) διαύλους ιόντων, οδηγώντας 
έτσι στη δημιουργία ενός δυναμικού ενέργειας.

Πρωτοταγής νευρώνας
Τα αλγαισθητικά σήματα φυσιολογικά μεταδίδονται 
από την περιφέρεια στον νωτιαίο μυελό με δύο ειδών 
αλγαισθητικούς νευράξονες: Αδ ίνες (εμμύελες με λε-
πτό στρώμα μυελίνης , 1-5 μm διάμετρος) και C ίνες 
(αμμύελες, 0,2-1,5 μm διάμετρος). Οι Αδ ίνες έχουν 
σχετικά μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης (~20 m/s) και 
είναι υπεύθυνες για τη μεταβίβαση του πρώτου πόνου 
(που δεν πρέπει να συγχέεται με τους πρωτοταγείς 
νευρώνες). Οι C ίνες έχουν μικρές ταχύτητες μετάδο-
σης (<2 m/s) και είναι υπεύθυνες για τη μεταβίβαση 
του δεύτερου πόνου. Οι Αδ αλγαισθητικοί υποδοχείς 
μπορούν να ταξινομηθούν ως:
•	 Τύπος Ι: ανταποκρίνονται σε χημικά και μηχανικά 

ερεθίσματα, αλλά έχουν υψηλότερο ουδό θερμό-
τητας σε σύγκριση με τον Τύπο ΙΙ, αν δεν είναι ευαι-
σθητοποιημένοι από βλάβη των ιστών

•	 Τύπος ΙΙ: έχουν χαμηλότερο ουδό θερμότητας σε 
σύγκριση με τον Τύπο Ι, αλλά έχουν υψηλότερο μη-
χανικό ουδό.
Οι περισσότερες C ίνες ανταποκρίνονται σε επώ-

δυνα χημικά ερεθίσματα, όπως τα πρωτόνια και σε 
θερμικά και μηχανικά ερεθίσματα, αλλά κάποιες είναι 
«αναίσθητες» σε μηχανικά ερεθίσματα, εκτός αν έχουν 
ευαισθητοποιηθεί από βλάβη των ιστών. Οι πεπτιδερ-
γικές-C ίνες ελευθερώνουν ουσία P και πεπτίδιο σχε-
τιζόμενο με το γονίδιο καλσιτονίνης (CGRP) και έχουν 
υποδοχείς για τον αυξητικό παράγοντα νεύρων (NGF) 
που προέρχεται από τα νευρικά κύτταρα. Οι μη πεπτι-
δεργικές-C ίνες έχουν υποδοχείς για τον νευρογλοιακό 
νευρικό αυξητικό παράγοντα. Οι πεπτιδεργικοί νευ-
ρώνες θεωρείται ότι έχουν ανάμιξη στον φλεγμονώ-
δη πόνο και στην αντίδρομη «νευρογενή φλεγμονή» 
(βλέπε παρακάτω) (Chiou και συν., 2012). Οι μη πεπτι-
δικοί νευρώνες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ανάμιξη 
στον νευροπαθητικό πόνο (Golden και συν., 2010). Δεν 
υπάρχει διάκριση μεταξύ Αδ και C στον σπλαχνικό 
πόνο, κι αυτό σημαίνει ότι δεν παρατηρείται πρώτος 
και δεύτερος πόνος και ο πόνος δεν είναι καλά εντο-
πισμένος.

Άλλοι αισθητικοί νευρώνες (πίεση, ιδιοδεκτική αι-
σθητικότητα) μεταδίδουν πληροφορίες μέσω μεγάλης 
διαμέτρου, εμμύελων, Αβ ινών με μεγάλη ταχύτητα 
μετάδοσης. Σε φυσιολογική κατάσταση, αυτοί οι Αβ 
αισθητικοί νευρώνες δε μεταδίδουν σήματα πόνου 
και η διέγερσή τους μπορεί ακόμα και να μειώσει την 
αλγαισθητική μετάδοση: για παράδειγμα, το τρίψιμο 
μιας επώδυνης περιοχής μπορεί στην πραγματικότητα 
να μειώσει τον πόνο.

Φαρμακολογική εφαρμογή
Η καψαϊκίνη (το ενεργό συστατικό των καυτερών πι-
περιών) μπορεί να ανοίξει τον δίαυλο TRPV1 , αλλά με 
επανειλημμένη ή παρατεταμένη εφαρμογή προκαλεί 
μόνιμη λειτουργική απευαισθητοποίηση των πολυδύ-
ναμων πρωταρχικών αλγαισθητικών υποδοχέων που 
έχουν σχέση με την ενεργοποίηση του TRPV1. Κλινι-
κά, αυτός ο μηχανισμός έχει ως αποτέλεσμα η τοπική 
εφαρμογή καψαϊκίνης ή ευγενόλης (που εξάγεται από 
το γαρυφαλέλαιο) και η υπαραχνοειδής χορήγηση ρε-
σινιφερατοξίνης (που εξάγεται από το ρετσίνι ευφόρ-
βιου, ενός φυτού παρόμοιου με κάκτο που ανευρίσκε-
ται συχνά στο Μαρόκο) να είναι αποτελεσματικές.

Η καψαϊκίνη μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί 
ως βάση πάνω στην οποία θα προσαρμοστούν αναλ-
γητικά μόρια. Για παράδειγμα, με τη σύνδεσή της με 
τον TRPV1 η καψαϊκίνη επιτρέπει στο κανονικά ανα-
ποτελεσματικό, θετικά φορτισμένο μόριο QX314 (ένα 
ανάλογο της λιδοκαΐνης) να εισέλθει στα νευρικά κύτ-
ταρα και να αποκλείσει τους τασεοελεγχόμενους διαύ-
λους νατρίου. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να καταστή-
σει δυνατή την ανάπτυξη παραγόντων που θα απο-
κλείουν επιλεκτικά τους τασεοελεγχόμενους διαύλους 
νατρίου (τοπικά αναισθητικά και αντιεπιληπτικά όπως 
η φενυντοΐνη ή η καρμπαμαζεπίνη) ή τους διαύλους 
ασβεστίου τύπου-Ν, όπως τα «γκαμπαπεντινοειδή» 
(γκαμπαπεντίνη και πρεγκαμπαλίνη).

Ο νωτιαίος μυελός και ο εγκέφαλος
Ο νωτιαίος μυελός αποτελείται από ένα κεντρικό κα-
νάλι γεμάτο με εκγεφαλονωτιαίο υγρό που περιβάλλε-
ται από τη φαιά ουσία (που διακρίνεται στα ραχιαία, 
πλάγια και κοιλιακά κέρατα) και την πιο περιφερική 
λευκή ουσία (Εικόνα 8.4). Το ραχιαίο κέρας αποτελείται 
από αισθητικούς πυρήνες που λαμβάνουν και επεξερ-
γάζονται εισερχόμενες σωματοαισθητικές πληροφο-
ρίες. Διακρίνεται ανατομικά σε 10 στοιβάδες, με βάση 
τις ταυτοποιήσεις των στρωμάτων που έγιναν από τον 
νευροεπιστήμονα Bror Rexed. 

Νευρώνες του ραχιαίου κέρατος
Τα κυτταρικά σώματά των αλγαισθητικών ινών που 
καταφθάνουν από την περιφέρεια είναι εντοπισμένα 
είτε στο ΓΡΡ του νωτιαίου μυελού (για τους νευρώνες 
που νευρώνουν τη μεγαλύτερη περιοχή του σώματος) 
ή στα τρίδυμα γάγγλια (για αυτούς που νευρώνουν την 
κεφαλή). Οι κεντρικές απολήξεις των νευραξόνων τους 
επεκτείνονται μέσα στη φαιά ουσία του νωτιαίου μυε-
λού, έτσι ώστε να επικοινωνούν είτε με δευτεροταγείς 
νευρώνες που εντοπίζονται -στο ραχιαίο κέρας ή με 
τον ουραίος υποπυρήνας του τρίδυμου νεύρου στην 
οπίσθια περιοχή του προμήκους μυελού. Έχουν ανα-
γνωριστεί κατιούσες νευρικές οδοί που παίζουν ρόλο 
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8.4 Διάγραμμα μιας εγκάρσιας τομής του νωτιαίου 
μυελού, στο οποίο παρουσιάζονται οι κεντρικές απολήξεις 
των πρωτοταγών Αβ (πράσινο), Αδ (πορτοκαλί) και C (κόκκινο) 
νευρώνων μέσα στο ραχιαίο κέρας της φαιάς ουσίας. Τα λατινικά 
νούμερα αντιπροσωπεύουν τη θέση των απολήξεων στις 
στοιβάδες του Rexed του νωτιαίου μυελού. (©Juliane Deubner, 
Πανεπιστήμιο του Saskatchewan, Καναδάς)

στην τροποποίηση της μετάδοσης του πόνου, κυρίως 
μέσω ανασταλτικής δράσης. Συνεπώς, τα εξερχόμενα 
σήματα πόνου από τους νευρώνες του ραχιαίου κέ-
ρατος εξαρτώνται από την περίπλοκη αλληλεπίδραση 
διεγερτικών εισερχόμενων μηνυμάτων και αναστολής 
από διάμεσους νωτιαίους νευρώνες (Kuner, 2010).

Οι δευτεροταγείς νευρώνες αποτελούνται από διά-
μεσους νευρώνες, νευρώνες ανιουσών προς τον εγκέ-
φαλο δεματίων, διαμεσονευροτομιακούς νευρώνες και 
προβολικούς νευρώνες, και α-κινητικούς νευρώνες που 
παίζουν ρόλο σε αντανακλαστικές αντιδράσεις απόσυρ-
σης. Αυτές οι συνδέσεις είναι μερικώς υπεύθυνες για τη 
μυϊκή προστασία περιοχών που έχουν υποστεί βλάβη, 
για αντανακλαστικά απόσυρσης και για αλλαγές στο 
αυτόνομο νευρικό σύστημα. Οι Αδ ίνες συνάπτονται με 
δευτεροταγείς νευρώνες στη στοιβάδα του Rexed Ι και 
V του ραχιαίου κέρατος, οι C ίνες συνάπτονται στις επι-
φανειακές στοιβάδες Ι και ΙΙ και η μη αλγαισθητικές Αβ 
ίνες συνάπτονται στις στοιβάδες ΙΙ, ΙV και V.

Η στοιβάδα V περιέχει νευρώνες ευρέως  δυναμι-
κού  φάσματος  (ΕΔΦ) που ανταποκρίνονται τόσο σε 
επώδυνη, όσο και σε μη επώδυνη διέγερση. Οι νευ-
ρώνες ΕΔΦ ενεργοποιούνται από ασθενή ερεθίσματα, 
αλλά ανταποκρίνονται με αυξημένη συχνότητα πυρο-
δότησης καθώς αυξάνει η ένταση του μηχανικού ερε-
θίσματος. Οι νευρώνες ΕΔΦ είναι σημαντικοί για τις κα-
τιούσες οδούς ελέγχου του πόνου και η ευαισθητοποί-
ησή τους από επανειλημμένη αλγαισθητική διέγερση 
παίζει κεντρικό ρόλο στην εγκατάσταση μακροχρόνι-
ων φλεγμονωδών καταστάσεων και/ή καταστάσεων 
νευροπαθητικού πόνου (Millan, 2002). Οι νευρώνες 
ΕΔΦ επίσης λαμβάνουν εισερχόμενες πληροφορίες 

από τα σπλάχνα, κάτι το οποίο εξηγεί γιατί ο σπλαχνι-
κός πόνος μπορεί να ανάγεται σε σωματικές περιοχές, 
όπως ο πόνος στον αριστερό βραχίονα που συνδέεται 
με τη στηθάγχη στους ανθρώπους.

Συναπτική μετάδοση του ραχιαίου κέρατος
Στις συνάψεις στο ραχιαίο κέρας εκλύονται άμεσα δι-
εγερτικοί και/ή νευρορρυθμιστικοί νευροδιαβιβαστές 
σε ποσότητες ανάλογες του βαθμού της διέγερσης 
των αλγαισθητικών υποδοχέων για να ενεργοποιή-
σουν υποδοχείς στον δευτεροταγή νευρώνα (Εικόνα 
8.5). Το γλουταμινικό είναι ο κύριος διεγερτικός νευ-
ροδιαβιβαστής (Muir και Woolf, 2001). Δρα στις καϊ-
νικές α-αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλ-4-ισοξαζολπροπιο-
νικού οξέος (AMPA) και Ν-μεθυλ-D-ασπαρτικού οξέος 
(NMDA) κλάσεις των ιονοτροπικών [επίσης γνωστών 
ως συνδετοελεγχόμενων (ligand-gated) διαύλων ιό-
ντων] υποδοχέων του γλουταμινικού και επίσης σε με-
ταβολοτρόπους (συζευγμένους με G-πρωτεΐνη) υπο-
δοχείς γλουταμινικού. Επίσης, εμπλέκονται και άλλοι 
νευροδιαβιβαστές, όπως η ουσία P, η οποία συνδέεται 
στον υποδοχέα νευροκινίνης-1 (ΝΚ1).

Οι ανασταλτικές ουσίες (Εικόνα 8.6) περιλαμβάνουν 
το γ-αμινο-βουτυρικό οξύ (GABA), το οποίο μειώνει 
τη διεγερσιμότητα των νευρώνων τόσο προ-, όσο και 
μετα-συναπτικά μέσω της ενεργοποίησης των GABAΒ 
και GABAΑ,Β υποδοχέων, αντίστοιχα. Η εγκεφαλίνη δρα 
με ανασταλτικό τρόπο στους προσυναπτικούς τασεο-
ελεγχόμενους διαύλους ασβεστίου στην κεντρομόλο 
νευρική απόληξη. Η γλυκίνη είναι πρωταρχικά ανα-
σταλτική, αλλά είναι απαραίτητη επίσης ως ένας συνα-
γωνιστής με το γλουταμινικό για να ενεργοποιηθούν οι 
NMDA υποδοχείς.

Οι τρεις βασικοί υποδοχείς οπιοειδών (μ, δ, κ) και 
οι α2-αδρενεργικοί υποδοχείς συνυπάρχουν και στις 
προσυναπτικές και στις μετασυναπτικές απολήξεις 
(Riedl και συν., 2009). Η ενεργοποίηση προσυναπτι-
κών υποδοχέων οπιοειδών συνδέεται με μειωμένη 
εισροή ασβεστίου και μειωμένη ελευθέρωση νευρο-
διαβιβαστών στη σύναψη (Εικόνα 8.6). Η ενεργοποίη-
ση μετασυναπτικών υποδοχέων οπιοειδών συνδέεται 
με υπερπόλωση (ως αποτέλεσμα του ανοίγματος των 
διαύλων ιόντων καλίου), η οποία οδηγεί σε μειωμένη 
παραγωγή δυναμικών ενέργειας και αναστέλλει την 
ενεργοποίηση των δευτεροταγών νευρώνων.

Φαρμακολογική εφαρμογή
Η μετάδοση σημάτων μεταξύ των νωτιαίων νευρώνων 
είναι ο στόχος πολλών θεραπευτικών παρεμβάσεων, 
που σκοπό έχουν να μειώσουν την αλγαισθητική με-
τάδοση και τη διαδικασία της ευαισθητοποίησης. Τα 
τοπικά αναισθητικά έχουν βασικά ως στόχο τους τασε-
οελεγχόμενους διαύλους νατρίου. Ο αποκλεισμός των 
διαύλων νατρίου με αντιεπιληπτικά ή συγκεκριμένα 
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8.5 Διάγραμμα μιας 
σύναψης μεταξύ πρωτοταγούς 
και δευτεροταγούς 
αλγαισθητικού νευρώνα. Οι 
υποδοχείς για το AMPA και 
το NMDA είναι ιονοτροπικοί 
για το γλουταμινικό (όπως 
είναι ο καϊνικός υποδοχέας 
που δεν παρουσιάζεται 
σε αυτό το διάγραμμα). Ο 
υποδοχέας γλουταμινικού 
είναι μεταβολοτρόπος 
για το γλουταμινικό. Οι 
μεταβολοτρόποι υποδοχείς 
ΝΚ1 και CGRP είναι για την 
ουσία P και το συνδεόμενο με 
το γονίδιο της καλσιτονίνης 
πεπτίδιο (CGRP), αντίστοιχα. 
AMPA = α-αμινο-3-υδροξυ-5-
μεθυλ-4-ισοξαζολπροπιονικό 
οξύ∙ ΝΚ1 = νευρονικίνη-1∙ 
NMDA = Ν-μεθυλ-D-
ασπαρτικό. (©Juliane 
Deubner, Πανεπιστήμιο του 
Saskatchewan, Καναδάς)

αντικαταθλιπτικά αναστέλλει την αλγαισθητική μετα-
βίβαση και μπορεί να είναι χρήσιμος στη θεραπεία του 
νευροπαθητικού πόνου. Τα αντικαταθλιπτικά μπορούν 
επίσης να συνδεθούν στους νωτιαίου GABAA υποδοχείς 
και στους υποδοχείς κανναβινοειδών και να μειώσουν 
την ελευθέρωση γλουταμινικού στις συνάψεις.

Η ανατομική συνύπαρξη των υποδοχέων οπιοει-
δών και των α2-αδρενεργικών υποδοχέων τόσο στο 
νωτιαίο, όσο και σε ανώτερο του νωτιαίου επίπεδο, και 
η συμμετοχή τους σε παρόμοιες οδούς μεταβίβασης 
των σημάτων με παρόμοιες κυτταρικές δράσεις υπο-
γραμμίζει το μηχανισμό της φαρμακολογικής συνέρ-
γειας που παρατηρείται με αναλγητικούς παράγοντες 
που δρουν σε αυτούς τους δύο τύπους υποδοχέων 
(Chabot-Doré et al., 2014).

Η ζικονοτίδη, ένας παράγοντας που προέρχεται από 
το δηλητήριο ενός κωνικού σαλιγκαριού του Ειρηνικού 
Ωκεανού, αναστέλλει τους τύπου-Ν διαύλους ασβε-
στίου, που είναι παρόντες σε όλο το νευρικό σύστημα. 
Όταν χρησιμοποιείται στους ανθρώπους και προκει-
μένου να περιοριστούν οι παρενέργειες η ζικονοτίδη 
χορηγείται υπαραχνοειδώς κατά τη διάρκεια της αναι-
σθησίας, όμως η δράση της στο ΚΝΣ μπορεί και πάλι 

να προκαλέσει μετά την ανάνηψη από την αναισθησία 
ζάλη, ναυτία, πονοκέφαλο και σύγχυση. Εξαιτίας αυ-
τού του γεγονότος, η ζικονοτίδη χορηγείται κυρίως σε 
ασθενείς με καρκίνο προχωρημένου σταδίου για αναλ-
γησία ως κομμάτι της παρηγορητικής θεραπείας.

Νευρογλοιακό περιβάλλον μέσα στο ραχιαίο 
κέρας
Τοπικά ευρισκόμενα νευρογλοιακά κύτταρα (αστρο-
κύτταρα, ολιγοδενδροκύτταρα, και μικρογλοιακά κύτ-
ταρα) και μεταναστεύοντα Τα-κύτταρα και μακροφά-
γα διηθούν το ραχιαίο κέρας μετά από βλάβη στον νω-
τιαίο μυελό ή στις πρωτοταγείς αλγαισθητικές ίνες με 
επακόλουθη απώλεια της ακεραιότητας του αιματοε-
γκεφαλικού φραγμού. Η ελευθέρωση κυτταροκινών, 
διεγερτικών αμινοξέων, νευρικών αυξητικών παραγό-
ντων και προσταγλανδινών (PGs) από μικρογλοιακά 
κύτταρα μπορεί να προκαλέσει υπερδιεγερσιμότητα 
των αισθητικών νευρώνων του ραχιαίου κέρατος και 
κεντρική ευαισθητοποίηση (Gwak et al., 2012). Τα δυ-
σλειτουργικά νευρογλοιακά κύτταρα συμβάλλουν ση-
μαντικά στους κυτταρικούς μηχανισμούς που συμμε-
τέχουν στον νευροπαθητικό πόνο (γλοιοπάθεια).

γλουταμινικό
συνδεόμενο με το γονίδιο 
της καλσιτονίνης πεπτίδιο 
(CGRP)
ουσία P

κυστίδια που περιέχουν 
νευροδιαβιβαστή
υποδοχέας συζευγμένος με 
G-πρωτεΐνη

κεντρική απόληξη 
πρωτοταγούς νευρώνα  ιόντα ασβεστίου

δίαυλος ασβεστίου

ευτεροταγής νευρώνας 
στο ραχιαίο κέρας

εκπόλωση

δυναμικό 
ενέργειας

CGRP 
υποδο-

χέας

αργή 
ρυθμιστική 

ανταπό-
κριση

εισροή 
νατρίου και 
ασβεστίου

εισροή 
νατρίου

AMPA 
υποδο-

χέας

NMDA 
υποδο-

χέας

υποδοχέας 
γλουταμι-

νικού

ΝΚ1 
υποδο-

χέας
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8.6 Διάγραμμα στο οποίο 
παρουσιάζονται λεπτομέρειες 
των ανασταλτικών 
επιδράσεων μεταξύ 
απολήξεων πρωτοταγών και 
δευτεροταγών νευρώνων 
μέσα στο ραχιαίο κέρας 
του νωτιαίου μυελού. Η 
διέγερση α2-αδρενεργικών 
υποδοχέων, υποδοχέων 
GABA και μ-υποδοχέων 
οπιοειδών μειώνει την 
πιθανότητα παραγωγής 
ενός δυναμικού ενέργειας 
στον δευτεροταγή νευρώνα. 
AMPA = α-αμινο-3-υδροξυ-5-
μεθυλ-4-ισοξαζολπροπιονικό 
οξύ∙ ΝΚ1 = νευρονικίνη-1∙ 
NMDA = Ν-μεθυλ-D-
ασπαρτικό. (©Juliane 
Deubner, Πανεπιστήμιο του 
Saskatchewan, Καναδάς)

Φαρμακολογική εφαρμογή
Η διαταραχή της ισορροπίας των ιόντων, η νευρογε-
νής φλεγμονή και οι τροποποιήσεις στις πρωτεΐνες 
του κυτταρικού κύκλου είναι οι κυρίαρχες νευροα-
νατομικές και νευροχημικές αλλαγές που έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των νευρογλοιακών 
κυττάρων και τη γλοιοπάθεια. Οι νευρορυθμιστικές 
(αντιεπιληπτικά, κανναβινοειδή, γκαμπαπεντινοειδή) 
και αντιφλεγμονώδεις προσεγγίσεις που στοχεύουν 
στην ελευθέρωση κυττταροκινών και/ή στη δραστη-
ριότητά τους μπορούν να μετριάσουν την ενεργοποί-
ηση των μικρογλοιακών κυττάρων. Τα αντιεπιληπτικά 
περιορίζουν την ενεργοποίηση των υποδοχέων που 
ενεργοποιούνται από τον πολλαπλασιαστή του υπε-
ροξειδώματος (PPARs) και ελέγχουν την ενεργοποί-
ηση των μικρογλοιακών κυττάρων. Η ενεργοποίηση 
των μικρογλοιακών κυττάρων μπορεί επίσης να μειω-
θεί από τη θεραπεία με βάση τα λιπαρά οξέα (n-3 πο-
λυακόρεστα λιπαρά οξέα, ολεϊκό οξύ, βαλπροϊκό οξύ), 
η οποία μειώνει την ελευθέρωση προφλεγμονωδών 
κυττταροκινών που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση 
των PPARs, συμπεριλαμβάνοντας επίσης αποκλεισμό 
των τασεοελεγχόμενων διαύλων νατρίου και GAB-
Aεργική δράση (Lim et al., 2010∙ Avila-Martin et al., 
2011∙ Fandel et al., 2013).

Νωτιαιοεγκεφαλικές οδοί και υπερνωτιαία 
κέντρα
Το νωτιαιοθαλαμικό δεμάτιο μεταδίδει αλγαισθητικές 
πληροφορίες από το ραχιαίο κέρας του νωτιαίου μυε-
λού στον εγκέφαλο. Η έξω πλευρά του προβάλει τόσο 
ετερόπλευρα, όσο και ομόπλευρα στον έξω θάλαμο 
και μεταδίδει αισθητικές και διακριτικές πληροφορί-
ες που σχετίζονται με τον οξύ και βραχείας διάρκειας 
πόνο. Η έσω πλευρά του προβάλει αμφοτερόπλευρα 
στον έσω θάλαμο και σχετίζεται με τον ασαφώς εντο-
πισμένο, επίμονο και διάχυτο πόνο και με την ενεργο-
ποίηση, την κινητοποίηση και τις κινητικές αντιδρά-
σεις (Lima, 2009). Η νωτιαιοθαλαμική οδός είναι η κύ-
ρια ανιούσα αλγαισθητική οδός στα τρωκτικά και στα 
πρωτεύοντα, αλλά θεωρείται λιγότερο σημαντική στα 
σαρκοφάγα, ειδικά σε σχέση με το νωτιαιοαυχενοθα-
λαμικό δεμάτιο (Shilo και Pascoe, 2014). 

Στον θάλαμο συμβαίνει κάποιου βαθμού, διαμεσο-
λαβούμενη από το GABA αναστολή της αλγαισθητικής 
μετάδοσης. Η τροποποιημένη επεξεργασία των οδών 
μέσα στον θάλαμο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
μιας «θαλαμο-φλοιικής δυσρυθμίας», η οποία αναγνω-
ρίζεται ως μια πηγή νευροπαθητικού πόνου (Hender-
son et al., 2013). Τα αλγαισθητικά σήματα μεταδίδονται 
από τον θάλαμο προς ποικίλες περιοχές του εγκεφά-
λου, συμπεριλαμβανομένων του πρωτογενούς (SΙ) και 
δευτερογενούς (SII) σωματοαισθητικού φλοιού, του 

γλουταμινικό
συνδεόμενο με το γονίδιο της 
καλσιτονίνης πεπτίδιο (CGRP)
ουσία P
γ-αμινο-βουτυρικό οξύ (GABA)
κυστίδια που περιέχουν 
νευροδιαβιβαστή
μ-αγωνιστής οπιοειδών 
(ενδορφίνες, εγκεφαλίνες)
α2-αδρενεργικοί αγωνιστές 
(νοραδρεναλίνη)
κυστίδια που περιέχουν 
νευροδιαβιβαστή
υποδοχέας συζευγμένος με 
G-πρωτεΐνη α

κεντρική απόληξη 
πρωτοταγούς νευρώνα

δευτεροταγής 
νευρώνας στο 
ραχιαίο κέρας

μειωμένη εισροή 
ασβεστίου

δίαυλος ασβεστίου

όχι 
δυναμικό 
ενέργειας

μειωμένη 
εισροή νατρίου

υπερπόλωση

χλώριο αυξημένη 
μεταβίβαση 

καλίου
αυξημένο 

χλώριο

GABAΑ υποδοχέας

GABAB 
υποδοχέας

υποδοχέας 
γλουταμινικού

ΝΚ1 
υποδοχέας

NMDA 
υποδοχέας

AMPA 
υποδοχέας

μ-υποδοχέας 
οπιοειδών

α2-αδρενεργικός 
υποδοχέας
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φλοιού της νήσου, του πρόσθιου (ACG), μέσου και οπί-
σθιου τμήματος της έλικας του προσαγωγίου, των βασι-
κών γαγγλίων και του μετωπιαίου κινητικού φλοιού.

Υπάρχουν επίσης και νωτιαίες προεκβολές που με-
ταδίδουν αλγαισθητικές πληροφορίες σε άλλα τμήμα-
τα του εγκεφάλου, όπως στον δικτυωτό σχηματισμό, 
τον μυελό (συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα της 
μονήρους δεσμίδας), τη γέφυρα (συμπεριλαμβανομέ-
νου του παραβραχιόνιου πυρήνα), την περιυδραγωγό 
φαιά ουσία (PAG), τον υποθάλαμο, τα βασικά γάγγλια, 
την αμυγδαλή και τον εγκεφαλικό φλοιό.

Η μετάδοση των αλγαισθητικών σημάτων συνεπώς, 
επιτυγχάνεται μέσω πολλαπλών οδών είτε απευθείας, 
είτε μέσω πολυσυναπτικών αναμεταδοτών. Το πλήθος 
των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην 
αλγαισθητική επεξεργασία παράγει τις πολλές πλευ-
ρές του πόνου, που περιλαμβάνουν την αίσθηση και 
την αισθητική διαφοροποίηση (SI και SII αισθητικές 
περιοχές του φλοιού, φλοιός της νήσου, πλάγιος θά-
λαμος), επιδραστικές-κινητήριες (συναισθηματικές) 
και αξιολογητικές-γνωστικές (μαθησιακές) επιδράσεις 
(αμυγδαλή, ACG, μέσο τμήμα της έλικας του προσα-
γωγίου, φλοιός της νήσου, βασικά γάγγλια), κινητικές 
αντιδράσεις (κινητικός φλοιός, βασικά γάγγλια), αλλα-
γές στο επίπεδο συνείδησης (δικτυωτός σχηματισμός) 
και αντιδράσεις του αυτόνομου (υποθάλαμος, γέφυ-
ρα) (Davis και Moayedi, 2013).

Η ενεργοποίηση των περιοχών μέσα και γύρω από 
τον SII και τον φλοιό της νήσου είναι ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος, γιατί έχει αναφερθεί αυξημένος μεταβολισμός 
του εγκεφάλου στον SII φλοιό γατών με οστεοαρθρίτι-
δα (Guillot et al., 2015) (Εικόνα 8.7). Αυτές οι περιοχές 
είναι οι πιο έντονα ενεργοποιούμενες σε ανταπόκριση 
σε επώδυνα και αβλαβή ερεθίσματα σε μοντέλα νευ-
ροπαθητικού πόνου σε σύγκριση με μάρτυρες (Saab, 
2012). Σε γάτες με οστεοαρθρίτιδα παρατηρήθηκε επί-
σης μεγαλύτερη διέγερση στο επίπεδο του θαλάμου 
και των περιοχών της κεντρικής φαιάς ουσία του μέσου 
εγκεφάλου, υποδηλώνοντας την εμπλοκή κατιόντων 
ρυθμιστικών συστημάτων στις οστεοαρθριτικές γάτες 
με χρόνιο πόνο (Guillot et al., 2015). Επιπρόσθετα, η 
ηλεκτροεγκεφαλογραφία έχει αποκαλύψει δυσλειτουρ-
γικά δίκτυα σε ασθενείς που βρίσκονται σε πόνο (Saab, 
2012), και οι συγγραφείς αυτού του κεφαλαίου έχουν 
βρει σημαντικά υψηλότερη ηλεκτροεγκεφαλογραφική 
φασματική ισχύ ηρεμίας σε γάτες με οστεοαρθρίτιδα σε 
σύγκριση με υγιείς γάτες.

Κατιούσες οδοί και αναστολή
Οι κατιούσες ίνες επηρεάζουν την επεξεργασία και 
την αντίληψη του πόνου ως ανταπόκριση σε ένα δε-
δομένο ερέθισμα, σε εξάρτηση με ποικίλους παράγο-
ντες, όπως η συναισθηματική κατάσταση (π.χ. φόβος, 
άγχος) και η μάθηση. Αυτό προκαλεί διαφορές στις 

επώδυνες εμπειρίες για ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. 
Η κατιούσα ρύθμιση της αλγαισθητικής επεξεργασίας 
σε νωτιαίο επίπεδο μπορεί να είναι είτε ανασταλτική 
(αντιαλγαισθητική, ενδογενής αναλγησία), για παρά-
δειγμα σε επείγουσες αντιδράσεις μάχης ή φυγής, ή 
διευκολυντική (προαλγαισθητική). Παρά το ότι πολλές 
περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην κατιούσα 
ρύθμιση του πόνου, οι οδοί που προέρχονται από τον 
μεσεγκέφαλο είναι ιδιαίτερης σημασίας∙ ειδικότερα, ο 
άξονας PAG και το προσθιο-κοιλιακό τμήμα του προ-
μήκους μυελού (RVM) μπορεί είτε να αναστείλει, είτε 
να διευκολύνει την επεξεργασία του πόνου στο ραχι-
αίο κέρας.

Το κατιόν ρυθμιστικό σύστημα λαμβάνει εισερχό-
μενα μηνύματα από τον ACG, τον πρόσθιο φλοιό της 
νήσου και την αμυγδαλή, επιτρέποντας επιρροή από 
επιδραστικές-κινητήριες και αξιολογητικές-γνωστικές 
διαδικασίες. Η PAG του μεσεγκεφάλου έχει κατιούσες 
ανασταλτικές οδούς, οι οποίες καταλήγουν σε εγκε-
φαλινεργικούς νευρώνες σε κάθε νωτιαίο νευροτόμιο, 
παράγοντας αναστολή των διάμεσων νευρώνων που 
διεγείρονται από πρωτοταγείς αλγαισθητικές ίνες. Ο 
ανασταλτικός έλεγχος από το σύστημα PAG-RVM επι-
λεκτικά καταστέλλει τα εισερχόμενα αλγαισθητικά μη-
νύματα που μεσολαβούνται μέσω C ινών, διατηρώντας 
αισθητικές-διακριτικές πληροφορίες μέσω των αισθη-
τικών Α ινών.

Αδρενεργικές και σεροτονινεργικές οδοί που κατέρ-
χονται από τον υπομέλανα τόπο και τον μεγάλο πυρήνα 
της ραφής στο στέλεχος του εγκεφάλου μπορούν επί-
σης να ενεργοποιήσουν εγκεφαλινεργικούς νευρώνες 
στο ραχιαίο κέρας. Υπάρχουν επίσης και (ανιούσες) 
προεκβολές δοπαμινεργικών, αλγαισθητικών νευρώ-
νων από τη μέλαινα ουσία στον μεσεγκέφαλο προς 
τους βασικούς πυρήνες∙ η δοπαμίνη έχει αναλγητικό 
αποτέλεσμα στον χρόνιο πόνο. Ανασταλτικές ίνες ανευ-
ρίσκονται και τμηματικά στον νωτιαίο μυελό (Woolf και 
Mannion 1999), και ενδογενή οπιοειδή (π.χ. ενδορφί-
νες, δυνορφίνες και ενδομορφίνες) μπορούν επίσης να 
ελευθερώνονται ταυτόχρονα με διεγερτικούς νευροδι-
αβιβαστές (π.χ. γλουταμινικό) και να δρουν στους μ, δ 
και κ υποδοχείς οπιοειδών για να επιφέρουν αναλγησία. 
Επιπρόσθετα με τα ενδογενή οπιοειδή, τη νοραδρεναλί-
νη, το GABA, τη σεροτονίνη και τη δοπαμίνη, άλλοι νευ-
ροδιαβιβαστές που εμπλέκονται στις αντιαλγαισθητικές 
οδούς περιλαμβάνουν την αδενοσίνη, τη σωματοστατί-
νη και τα κανναβινοειδή.

Ένα συχνά χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για την 
αναστολή του πόνου βασίζεται στο διάχυτο αποτέλε-
σμα του ανασταλτικού ελέγχου του πόνου, που πρό-
σφατα μετονομάστηκε σε τροποποίηση εξαρτημένου 
πόνου (conditioned pain modulation). Αυτό συνήθως 
χρησιμοποιεί δύο απομακρυσμένα επώδυνα ερεθίσμα-
τα, των οποίων η αλληλεπίδραση δημιουργεί, στις πε-
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8.7 (α) Σε εγκάρσιες τομές του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια εφαρμογής τεχνικών τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων / απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού απεικονίζεται αυξημένος μεταβολισμός του εγκεφάλου στον SII φλοιό, όπως και στον θάλαμο και στην 
PAG οστεορθριτικών γατών (Guillot et al., 2015). (β) Τέσσερις εγκάρσιες τομές από: (A) τον εγκέφαλο μιας οστεοαρθριτικής γάτας 
απεικονισμένο με [18F]-φλουοροδεοξυγλυκόζη με χρήση ενός τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων (PET) μικρών ζώων∙ (B) περιοχές του 
εγκεφάλου που ενδιαφέρουν (ROI) αποκομμένες από απεικονίσεις μαγνητικού συντονισμού (MR)∙ (Γ) σήμα PET μαζί με απεικονίσεις 
MR. ROI από αριστερά προς τα δεξιά: Τομή 1: πορτοκαλί, προμετωπιαίος φλοιός∙ γαλάζιο, κινητικός φλοιός∙ μωβ, πρωτογενής 
σωματοαισθητικός φλοιός∙ κίτρινο, πρόσθιο τμήμα της έλικας του προσαγωγίου. Τομή 2: μωβ, πρωτογενής σωματοαισθητικός φλοιός∙ 
κίτρινο, πρόσθιο τμήμα της έλικας του προσαγωγίου∙ σκούρο μπλε, νησιωτικός φλοιός∙ σκούρο κόκκινο, δευτερογενής σωματοαισθητικός 
(SII) φλοιός. Τομή 3: μπλε, θάλαμος∙ σκούρο κίτρινο, οπτικός φλοιός. Τομή 4: σκούρο κίτρινο, οπτικός φλοιός∙ πράσινο, περι-υδραγωγός 
φαιά ουσία (PAG)∙ πορτοκαλί, μεσεγκέφαλος∙ ανοιχτό κόκκινο, ανώτερος κροταφικός φλοιός.

ρισσότερες περιπτώσεις, αναστολή του πόνου (Le Bars 
et al., 1979). Οι πρακτικές εφαρμογές στην κτηνιατρική 
περιλαμβάνουν τη χρήση ρινοσφιγκτήρα στα βοοειδή, 
χειλοσφιγκτήρα στο άνω χείλος του αλόγου ή  σύλληψη 
και έλξη μιας δερματικής πτυχής στον τράχηλο.

Φαρμακολογική εφαρμογή
Η ενίσχυση της ενδογενούς, ανασταλτικής, κατιούσας 
τροποποίησης με χρήση οπιοειδών και α2-αδρενεργι-
κών αγωνιστών είναι ένας δημοφιλής στόχος για την 
αναλγησία. Τα φάρμακα υπό ανάπτυξη περιλαμβά-
νουν GABA και συνθετικούς αγωνιστές κανναβινο-
ειδών. Επιπρόσθετα φάρμακα που έχουν βρεθεί να 
έχουν κεντρικές αναλγητικές επιδράσεις στους αν-
θρώπους περιλαμβάνουν αυτά με σεροτονινεργική 
και νοραδρενεργική δραστηριότητα, όπως τα τρικυ-
κλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. αμιτριπτυλίνη), αναστο-
λείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της 
νοραδρεναλίνης (π.χ. ντουλοξετίνη) και, σε μικρότερο 
βαθμό, οι εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσλη-
ψης της σεροτονίνης. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι 
αυτά τα φάρμακα μπορεί επίσης να δρουν μέσω απο-
κλεισμού των τασεοελεγχόμενων διαύλων νατρίου. Η 
τραμαδόλη είναι ένα παράδειγμα ενός αναλγητικού 
παράγοντα που συνδυάζει δραστηριότητα οπιοειδών, 
σεροτονινεργική και νοραδρενεργική.

Καταστάσεις τροποποιημένου 
πόνου
Η φυσιολογική επεξεργασία του πόνου είναι το αποτέ-
λεσμα μιας προσεκτικά λεπτής ισορροπίας. Όταν συμ-
βαίνουν αλλαγές μέσα στα νεύρα ή στο περιβάλλον 
τους, αυτή η ισορροπία διαταράσσεται παράγοντας 
αισθητικές αλλαγές και ανώμαλες καταστάσεις πόνου. 
Η βλάβη του νευρικού συστήματος μπορεί να προκα-
λέσει τόσο αυξημένη, όσο και μειωμένη δραστηριότη-
τα, με αποτέλεσμα αισθητικά ελλείμματα ή απώλεια 
της αίσθησης, καταστάσεις υπερευαισθησίας, αυτό-
ματο πόνο και άλλες μη φυσιολογικές αισθήσεις.

Σημεία σχετιζόμενα με τροποποιημένες 
καταστάσεις πόνου

Αλλωδυνία
Αυτή είναι η αίσθηση του πόνου ως ανταπόκριση σε 
ένα φυσιολογικά αβλαβές ερέθισμα (Εικόνες 8.8 και 
8.9). Η αλλωδυνία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
είτε μειωμένου ουδού των αλγαισθητιών απολήξεων 
(όπως συμβαίνει στην περιφερική ευαισθητοποίηση) 
ή ενεργοποίησης των χαμηλού ουδού Αβ (αισθητικών) 
ινών μετά από κεντρική ευαισθητοποίηση. Ένα παρά-
δειγμα αλλωδυνίας είναι ο πόνος ως ανταπόκριση σε 
ελαφρύ άγγιγμα, όπως αποδεικνύεται από τον μειωμέ-
νο ουδό αφής που παρατηρείται σε περίπου 30% των 
γατών με οστεοαρθρίτιδα (Guillot et al., 2013).
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γιατί δεν είναι σε θέση να αναφέρουν τα ίδια την εμπει-
ρία του πόνου τους. Μπορεί να είναι, επίσης, δύσκολο 
να διαχωριστεί από την παραισθησία ή τη δυσαισθη-
σία (βλέπε παρακάτω). Μία πιθανή εκδήλωση του αυ-
τόματου πόνου στα ζώα είναι η απότομη διοχέτευση 
της προσοχής σε μια περιοχή του σώματος, για παρά-
δειγμα, ένας σκύλος με κομμένη ουρά που απότομα 
μασάει το επουλωθέν κολόβωμα της ουράς.

Παραισθησία
Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μη επώδυνες, αλλά ανώ-
μαλες αισθήσεις, που κάποιες φορές περιγράφονται 
στους ανθρώπους ως γαργάλημα ή μυρμήγκιασμα. 
Αυτές οι αισθήσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αυ-
τόματης δραστηριότητας στις Αβ (αισθητικές) ίνες.

Δυσαισθησία
Αυτός ο όρος αναφέρεται σε δυσάρεστες, ανώμαλες 
αισθήσεις που μπορεί να είναι ή να μην είναι επώδυ-
νες∙ παραδείγματα τέτοιων αισθήσεων που αναφέρο-
νται από ανθρώπους είναι κάψιμο, ξαφνικός έντονος 
πόνος ή τσιμπήματα σαν «καρφιά και βελόνες». Η δυ-
σαισθησία μπορεί να αναπτυχθεί από παραισθησία, 
όταν συμβαίνει κεντρική ευαισθητοποίηση.

Αναλγησία
Αυτός ο όρος αναφέρεται στην απουσία πόνου ως 
ανταπόκριση σε ένα φυσιολογικά επώδυνο ερέθισμα. 
Κατ’ επέκταση, έχει αναγνωριστεί ως η θεραπεία του 
πόνου είτε πριν (προεγχειρητική ή προληπτική), είτε 
αφού (θεραπευτική) αυτός συμβεί.

Αναισθησία
 Αυτός ο όρος αναφέρεται στην απουσία οποιασδή-
ποτε αίσθησης ως ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα. Ένα 
παράδειγμα είναι η έλλειψη αντίδρασης σε ποικίλων 
εντάσεων ερέθισμα του δακτύλου του οπίσθιου άκρου 
σε έναν σκύλο με βλάβη της σπονδυλικής στήλης.

Υποαλγησία
Αυτός ο όρος αναφέρεται στη μειωμένη αίσθηση του 
πόνου ως ανταπόκριση σε ένα επώδυνο ερέθισμα.

Υποαισθησία
Αυτός ο όρος αναφέρεται στη μειωμένη αίσθηση ως 
ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα.

Ευαισθητοποίηση
Η ευαισθητοποίηση ορίζεται ως η μείωση του ουδού 
και η αύξηση της έντασης της αντίδρασης σε επώδυνο 
ερεθισμό. Μπορεί να αναπτυχθούν τόσο αντίδραση σε 
προηγουμένως μη επώδυνα ερεθίσματα, όσο και με-
τάδοση αυτόματων αλγαισθητικών σημάτων.

8.8 Γράφημα στο οποίο παρουσιάζονται διάφορες 
καταστάσεις πόνου. Βλέπε το κείμενο για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Υπεραλγησία
Αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια υπερβολική αίσθηση 
του πόνου ως ανταπόκριση σε ένα φυσιολογικά επώ-
δυνο ερέθισμα (Εικόνες 8.8 και 8.9). Η υπεραλγησία 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση τον τρόπο διέ-
γερσης (μηχανική, θερμική ή χημική)· στους ανθρώ-
πους, η μηχανική υπεραλγησία υποκατηγοριοποιείται 
σε δυναμική (προκαλούμενη από τριβή) ή στατική/
στικτή (προκαλούμενη από πίεση) υπεραλγησία. Η δυ-
ναμική υπεραλγησία είναι αποτέλεσμα κεντρικών αλ-
γαισθητικών  ανταποκρίσεων στη διέγερση από τις Αβ 
ίνες. Ένα παράδειγμα υπεραλγησίας είναι ο υπερβολι-
κός πόνος ως ανταπόκριση σε μια ελαφρώς επώδυνη 
παρέμβαση όπως ένα τσίμπημα του δέρματος.

Πρωτογενής υπεραλγησία: Η πρωτογενής υπεραλ-
γησία σχετίζεται με ευαισθητοποίηση των αλγαισθη-
τικών υποδοχέων στην περιοχή μιας βλάβης, όπου οι 
αλγαισθητικές απολήξεις εκτίθενται σε φλεγμονώδεις 
διαβιβαστές. Ένα παράδειγμα είναι ο πόνος μετά το 
χειρουργείο στην περιοχή της τομής και στην περιβάλ-
λουσα διόγκωση/εκχύμωση.

Δευτερογενής υπεραλγησία: Αυτή αναφέρεται σε 
υπερευαισθησία που δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί 
λόγω ευαισθητοποίησης των περιφερικών απολήξε-
ων των αλγαισθητικών υποδοχέων, επειδή ξεκινά από 
μια περιοχή γειτονική, αλλά έξω (ή ακόμα και ετερό-
πλευρα) από την περιοχή στην οποία είναι παρούσα 
η φλεγμονή/βλάβη. Παρέχει ενδείξεις κεντρικής ευαι-
σθητοποίησης. Ένα παράδειγμα δευτερογενούς υπε-
ραλγησίας είναι η αυξημένη ευαισθησία στο κόψιμο 
των νυχιών στο οπίσθιο άκρο ενός σκύλου με οστεο-
αρθρίτιδα του ισχίου.

Αυτόματος πόνος
Όπως υπονοεί ο όρος, ο αυτόματος πόνος είναι πόνος 
που προκαλείται σε απουσία ερεθίσματος. Αυτό ανα-
φέρεται σε ανθρώπους με νευροπαθητικό πόνο, αλλά 
μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί στα ζώα, 
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πόνος

υπεραλγησία

αλλωδυνία
ένταση 
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8.9 Διάγραμμα στο 
οποίο παρουσιάζονται οι 
αλλαγές που προκαλούν 
αλλωδυνία, υπεραλγησία και 
αυτόματο πόνο. (©Juliane 
Deubner, Πανεπιστήμιο του 
Saskatchewan, Καναδάς)

Περιφερική ευαισθητοποίηση
Η περιφερική ευαισθητοποίηση σχετίζεται με μείωση 
στον ουδό ενεργοποίησης και αύξηση στην αντίδρα-
ση των απολήξεων των περιφερικών αλγαισθητικών 
υποδοχέων (Εικόνα 8.10). Οι μηχανισμοί μέσω των 
οποίων ευαισθητοποιούνται οι αλγαισθητικοί υποδο-
χείς περιλαμβάνουν:
•	 Φλεγμονή των ιστών δευτερογενώς λόγω βλάβης, 

λοίμωξης κ.λπ., που προκαλεί αλλαγές στο χημικό 
περιβάλλον του αλγαισθητικού υποδοχέα

•	 Αλλαγές στον ίδιο τον αλγαισθητικό νευρώνα ως 
αποτέλεσμα βλάβης (π.χ. τροποποιημένη έκφραση 
διαύλων ιόντων)

•	 Νευρογενής φλεγμονή, στην οποία ένας αλγαισθη-
τικός νευρώνας εκκρίνει φλεγμονώδεις ουσίες στο 
ίδιο του το περιβάλλον.
Οι νευρικοί αυξητικοί παράγοντες εμπλέκονται 

στις καταστάσεις περιφερικής ευαισθητοποίησης, υπό 
την έννοια ότι η απώλεια της πρόσβασης σε αυτούς 

τους τροφικούς παράγοντες μετά από βλάβη περιφε-
ρικών νεύρων ή αυξημένη παραγωγή τους δευτερογε-
νώς λόγω περιφερικής φλεγμονής μπορεί να αυξήσει 
τη διεγερσιμότητα των αλγαισθητικών υποδοχέων.

Νευρογενής φλεγμονή
Οι πεπτιδεργικοί, αλγαισθητικοί, πρωτοταγείς νευρώ-
νες περιέχουν ουσία P και/ή CGRP και μπορούν να 
ελευθερώνουν αυτές τις ουσίες από τις περιφερικές 
απολήξεις τους (μέσω αντίδρομης μετάδοσης). Αυτές 
οι ουσίες δρουν απευθείας στο αγγειακό ενδοθήλιο 
και στα λεία μυϊκά κύτταρα προκαλώντας αγγειοδια-
στολή και αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών. 
Αυτές οι επιδράσεις φυσιολογικά συμμετέχουν στην 
ομοιοστασία των ιστών, όμως σε βλάβη ή άσηπτη 
φλεγμονή μπορούν να προκαλέσουν εξαγγείωση 
πλάσματος και οίδημα. Επίσης, και οι δύο νευροδια-
βιβαστές ευαισθητοποιούν τις απολήξεις νεύρων που 
έχουν υποστεί βλάβη και γειτονικών νεύρων. Ο νευρι-
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Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου 

κός αυξητικός παράγοντας συμμετέχει στη νευρογενή 
φλεγμονή μέσω της προαγωγής της αυξημένης παρα-
γωγής ουσίας P και CGRP στους νευρώνες αλγαισθητι-
κών υποδοχέων.

Οι αλγαισθητικοί υποδοχείς μπορούν να ελευθε-
ρώσουν και άλλες ουσίες που μπορεί επίσης να συμ-
μετέχουν στη νευρογενή φλεγμονή, συμπεριλαμβα-
νομένων των ATP, αδρενομεδουλίνη, νευροκινίνες, 
αγγειoδραστικό εντερικό πολυπεπτίδιο (VIP), νευρο-
πεπτίδιο Υ, πεπτίδιο ελευθέρωσης γαστρίνης, γλουτα-
μινικό, μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και κυτταροκίνες. 
Επιπρόσθετα της αγγειοδιαστολής και της εξαγγείω-
σης πλάσματος, η ελευθέρωσή τους έχει ως αποτέλε-
σμα την προσέλκυση και ενεργοποίηση ανοσολογι-
κών κυττάρων∙ τα νευροπεπτίδια, οι χημειοκίνες και το 
γλουταμινικό είναι χημειοτακτικά για ουδετερόφιλα, 
εωσινόφιλα, μακροφάγα και Τ κύτταρα.

Η επακόλουθη φλεγμονή ευαισθητοποιεί τους 
περιφερικούς αλγαισθητικούς υποδοχείς (βλέπε κε-
φάλαιο για τον φλεγμονώδη πόνο), οι οποίοι στη συ-
νέχεια ελευθερώνουν περισσότερους ανοσολογικούς 
παράγοντες, παράγοντας έτσι έναν φαύλο κύκλο 
θετικής παλίνδρομης ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η 
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και η 
ευαισθητοποίηση των αλγαισθητικών (περιφερικών) 
υποδοχέων που συμβαίνουν μετά τη βλάβη, δημιουρ-
γούν τις απαιτούμενες συνθήκες για την έναρξη της 

αλγαισθητικής επεξεργασίας, η οποία θα οδηγήσει 
στην κεντρική ευαισθητοποίηση.

Κεντρική ευαισθητοποίηση
Η κεντρική ευαισθητοποίηση ξεκινάει από μια αυξη-
μένη αποτελεσματικότητα της μετάδοσης σημάτων 
πόνου μέσω των αλγαισθητικών οδών και μπορεί να 
επιμένει μετά την παύση της μετάδοσης σημάτων 
από τους αλγαισθητικούς υποδοχείς. Είναι αποτέλε-
σμα έντονης, παρατεταμένης και/ή επανειλημμένης 
εισροής αλγαισθητικών μηνυμάτων, η οποία μπορεί 
να οφείλεται σε βλάβη των περιφερικών ιστών, βλά-
βη των περιφερικών νεύρων ή μη βλαπτικά επώδυνα 
ερεθίσματα (Εικόνα 8.11). Αυτό οδηγεί σε αλλαγές στη 
διεγερσιμότητα της μεμβράνης, τη συναπτική αποτε-
λεσματικότητα και/ή σε μειώσεις στην ανασταλτική 
λειτουργία (Latremoliere και Woolf, 2009). Η κεντρική 
ευαισθητοποίηση συνεπώς αντιπροσωπεύει μια απο-
σύνδεση της άμεσης σχέσης ερεθίσματος-ανταπόκρι-
σης με τον πόνο, έτσι ώστε σε ακραίες καταστάσεις 
μπορεί να μην είναι απαραίτητο ένα επώδυνο ερέθι-
σμα για να παραχθεί πόνος. Κάποια άτομα εμφανίζο-
νται να είναι πιο ευαίσθητα στην κεντρική ευαισθητο-
ποίηση από άλλα, ενώ περιβαλλοντικοί και γενετικοί 
παράγοντες πιθανότατα συμβάλλουν στις διαφορές 
στην ευαισθησία στον πόνο μεταξύ των ατόμων και 
στην ανταπόκριση στη θεραπεία.

8.10 Διάγραμμα στο οποίο παρουσιάζεται η δράση φλεγμονωδών διαβιβαστών στους αλγαισθητικούς υποδοχείς και η κεντρική 
ευαισθητοποίηση. ATP= τριφωσφορική αδενοσίνη∙ CGRP= πεπτίδιο συνδεόμενο με το γονίδιο καλσιτονίνης ∙ IL= ιντερλευκίνη∙ TNF= 
παράγοντας νέκρωσης όγκων. (©Juliane Deubner, Πανεπιστήμιο του Saskatchewan, Καναδάς)
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Η καθυστάρηση σχετικά με την αναγνώριση του ότι 
η κεντρική ευαισθητοποίηση μπορεί να είναι υπεύθυ-
νη για τον πόνο σε απουσία ορατής παθολογικής κατά-
στασης έχουν κάποιες φορές ως αποτέλεσμα ασθενείς 
που διατείνονται ότι βρίσκονται σε πόνο, να μη λαμ-
βάνονται υπόψη σοβαρά (Woolf, 2011). Αυτό το πρό-
βλημα είναι γνωστό στους κτηνιάτρους, γιατί ζώα που 
αντιδρούν με υπερβολικό τρόπο σε σχετικά ήπιο χει-
ρισμό και σε ανώδυνες παρεμβάσεις μπορεί κάποιες 
φορές να αντιδρούν έτσι λόγω αυτής της υπερβολικής 
επεξεργασίας του πόνου.

Επανειλημμένα ή παρατεταμένα εισερχόμενα αλ-
γαισθητικά μηνύματα από χρόνια φλεγμονή (π.χ. οστε-
οαρθρίτιδα) ή λόγω βλάβης περιφερικών νεύρων (με 
αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία του αλγαισθη-
τικού υποδοχέα ή την αυτόματη δραστηριότητα) θα 
προκαλέσουν κεντρική ευαισθητοποίηση. Μετά από 
βλάβη περιφερικών νεύρων ενεργοποιούνται τα νω-
τιαία μικρογλοιακά κύτταρα και συσσωρεύονται στο 
ραχιαίο κέρας γύρω από τις απολήξεις των νευρώνων 
που έχουν υποστεί βλάβη∙ εκεί ελευθερώνουν φλεγ-
μονώδεις διαβιβαστές που προωθούν ενισχύουν την 
ευαισθητοποίηση (Ren και Dubner, 2010). Τα επίμονα 
αλγαισθητικά εισερχόμενα μηνύματα οδηγούν στην 
ενεργοποίηση πρωτεϊνικών κινασών και τη φωσφο-
ρυλίωση των NMDA υποδοχέων, η οποία έχει ως απο-
τέλεσμα την ενδοκυτταρική συσσώρευση ασβεστίου. 
Ως συνέπεια, παρατηρείται αυξημένη έκκριση διεγερ-
τικών νευροδιαβιβαστών από τους αλγαισθητικούς 
νευρώνες και αυξημένη ανταπόκριση των συνδετικών 
κυττάρων του ραχιαίου κέρατος σε αυτούς τους νευ-
ροδιαβιβαστές, πιθανώς μέσω αυξήσεων στις δεν-
δριτικές άκανθες, που εξασφαλίζει μακράς διάρκειας 
μετάδοση αλγαισθητικών πληροφοριών του ραχιαίου 
κέρατος (Xu και Yaksh, 2011).

Πολλά παράλληλα εισερχόμενα σήματα στους νευ-
ρώνες του ραχιαίου κέρατος μπορούν να συμβάλλουν 
στην έναρξη της κεντρικής ευαισθητοποίησης, είτε 
ξεχωριστά, είτε συνεργατικά. Οι νευρώνες του ραχιαί-
ου κέρατος φυσιολογικά λαμβάνουν αβλαβή, μικρής 
έντασης εισερχόμενα μηνύματα από χαμηλού ουδού 
αισθητικούς (Αβ) νευρώνες και από αλγαισθητικούς 
υποδοχείς έξω από το υποδεκτικό πεδίο τους, όπως 
επίσης και μεγάλης έντασης αλγαισθητικά εισερχόμε-
να μηνύματα. Όταν αυτά τα χαμηλού ουδού εισερχό-
μενα μηνύματα γίνουν ικανά να ενεργοποιήσουν έναν 
νευρώνα του ραχιαίου κέρατος, μπορεί να προκληθεί 
η αίσθηση του πόνου από μη επώδυνα ερεθίσματα 
και μπορεί να προκληθούν αλλαγές στα υποδεκτικά 
πεδία. Επιπρόσθετα, μπορεί να προκύψει αυτόματη 
δραστηριότητα και χρονική άθροιση («κούρδισμα», 
“wind-up”) ερεθισμάτων τα οποία υπό άλλες συνθήκες 
θα είχαν ένταση κάτω από τον ουδό, έτσι ώστε αυτή 
η επανάληψη τέτοιων ερεθισμάτων να δημιουργεί μια 

αυξανόμενης έντασης αντίδραση. Από τη στιγμή που 
έχει εγκατασταθεί κεντρική ευαισθητοποίηση, μπορεί 
στη συνέχεια να διατηρηθεί με χαμηλότερου επιπέδου 
αλγαισθητικά εισερχόμενα μηνύματα ή με διαφορε-
τικών ειδών μη αλγαισθητικά εισερχόμενα μηνύματα 
άλλα από αυτά που προκάλεσαν την αρχική ανάπτυξη 
της κεντρικής ευαισθητοποίησης.

Η αυξημένη διεγερσιμότητα των νευρώνων του νω-
τιαίου μυελού έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη κλινική 
ευαισθησία στον πόνο, που εκδηλώνεται με μειωμένο 
ουδό για τον πόνο (αλλωδυνία), αυξημένη δύναμη και 
διάρκεια της αντίδρασης στο επώδυνο ερέθισμα (υπε-
ραλγησία), συνεχιζόμενη μετάδοση σημάτων πόνου 
αφού έχει τερματιστεί το ερέθισμα (μετα-πυροδοτή-
σεις) και αυξημένο υποδεκτικό πεδίο του περιφερικού 
υποδοχέα, πέρα από την περιοχή του επηρεασμένου 
νεύρου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα εισερχόμενα μη-
νύματα από γειτονικές περιοχές που δεν έχουν υποστεί 
βλάβη μπορούν να προκαλέσουν πόνο (δευτερογενής 
υπεραλγησία). Οι ασθενείς με κεντρική ευαισθητοποί-
ηση έχουν χαμηλότερους θερμικούς και μηχανικούς 
ουδούς διάχυτου τύπου, που αντανακλά τη διεύρυνση 
των υποδεκτικών πεδίων των νευρώνων του νωτιαίου 
μυελού. Παρατηρείται μια αλλαγή στους ειδικούς αλ-
γαισθητικούς νευρώνες προς την κατεύθυνση να γί-
νουν συγκλίνοντες νευρώνες, δηλαδή αρχίζουν να αντι-
δρούν τόσο σε αβλαβή, όσο και σε επιβλαβή ερεθίσμα-
τα. Η επανάληψη σε χαμηλή συχνότητα ενός σταθερής 
έντασης ερεθίσματος αυξάνει την πυροδότηση δυνα-
μικών ενέργειας των νευρώνων του ραχιαίου κέρατος, 
που ακολουθούνται από μετα-πυροδοτήσεις. Αυτή η 
διευκόλυνση που εξαρτάται από τη δραστηριότητα 
λέγεται νωτιαίο κούρδισμα και λόγω της πλαστικότη-
τας του νωτιαίου μυελού, σχετίζεται με χρονική και/ή 
χωρική άθροιση. Συνεπώς, η επανειλημμένη διέγερση 
έχει ως αποτέλεσμα επώδυνες μετα-αισθήσεις που επι-
μένουν αφού αποσυρθεί το ερέθισμα ή η διαβάθμιση 
του πόνου (δηλαδή, η έντασή του), καθώς το τελευταίο 
ερέθισμα είναι μεγαλύτερο από τη διαβάθμιση του πό-
νου για το πρώτο ερέθισμα, παρά το ότι τα ερεθίσματα 
είναι ακριβώς ίδια. Μπορεί επίσης να υπάρχει μια επέ-
κταση του υποδεκτικού πεδίου.

Η κεντρική ευαισθητοποίηση έχει και ανώτερα των 
νωτιαίων συστατικά στοιχεία (Schaible, 2012). Για πα-
ράδειγμα, τα μικρογλοιακά κύτταρα στο στέλεχος του 
εγκεφάλου ενεργοποιούνται μετά από βλάβη περιφε-
ρικών νεύρων, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της 
μετάδοσης σημάτων πόνου πάνω από τον νωτιαίο μυ-
ελό. Απεικονιστικές μελέτες σε ανθρώπους με χρόνιο 
πόνο έχουν δείξει δομικές αλλαγές σε ποικίλες περιο-
χές του εγκεφάλου, παρά το ότι η σχέση αιτίου-αποτε-
λέσματος αυτών των αλλαγών με τον πόνο παραμένει 
ασαφής. Για παράδειγμα, έχουν δειχθεί αλλαγές στον 
όγκο της φαιάς ουσίας στον προμετωπιαίο φλοιό, τον 
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8.11 Η κεντρική 
ευαισθητοποίηση προκαλεί 
αλλαγές μέσα στις 
απολήξεις των νευρώνων 
εξασφαλίζοντας ότι θα 
συμβεί αλγαισθητική 
μετάδοση. Βλέπε το 
κείμενο για περαιτέρω 
λεπτομέρειες. AMPA = 
α-αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλ-
4-ισοξαζολπροπιονικό 
οξύ∙ ΝΚ1 = νευρονικίνη-1∙ 
NMDA = Ν-μεθυλ-D-
ασπαρτικό. (©Juliane 
Deubner, Πανεπιστήμιο του 
Saskatchewan, Καναδάς)

φλοιό της νήσου, τον ACG και το μέσο τμήμα της έλι-
κας προσαγωγίου, όπως και στον θάλαμο, τα βασικά 
γάγγλια, τις SI και SII σωματοαισθητικές περιοχές του 
φλοιού και το στέλεχος του εγκεφάλου∙ κάποιες από 
αυτές τις αλλαγές αποκαθίστανται μετά από επιτυχή 
διαχείριση του πόνου. Έχουν δειχθεί επίσης αλλαγές 
στη λευκή ουσία σε κάποιες καταστάσεις πόνου, υπο-
δηλώνοντας ότι στον χρόνιο πόνο παρατηρούνται αλ-
λαγές στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιο-
χών του εγκεφάλου.

Πιθανοί μηχανισμοί κεντρικής ευαισθητοποίησης
Κάποιοι από τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην 
κεντρική ευαισθητοποίηση περιλαμβάνουν την τρο-
ποποιημένη γλουταμινεργική νευρομετάδοση / υπε-
ρευαισθησία διαμεσολαβούμενη μέσω των NMDA-
υποδοχέων, απώλεια των τονικών ανασταλτικών 
ελέγχων, και αλληλεπιδράσεις νευρογλοιακών κυττά-
ρων-νευρώνων. Το γλουταμινικό, ο βασικός διεγερτι-
κός νευροδιαβιβαστής που ελευθερώνονται από τους 
πρωτοταγείς αλγαισθητικούς νευρώνες, συνδέεται με 
τους μετασυναπτικούς ΑMPA-υποδοχείς και καϊνικούς 
ιοντοτροπικούς υποδοχείς, προκαλώντας εκπόλωση 
της μεμβράνης. Το γλουταμινικό επίσης συνδέεται με 
μεταβολοτρόπους υποδοχείς γλουταμινικού, όπως και 
με τους φυσιολογικά «σιωπηλούς» NMDA-υποδοχείς. 

Οι NMDA-υποδοχείς ενεργοποιούνται μέσω μιας πε-
ρίπλοκης αλληλουχίας γεγονότων. Η αυξημένη πα-
ραγωγή ΑMPA-υποδοχέα, η φωσφορυλίωση (ενεργο-
ποίηση) διαύλων και υποδοχέων της μεμβράνης από 
τις τυροσινικές κινάσες και η ενεργοποίηση ενδοκυτ-
ταρικών ενζύμων (π.χ. φωσφολιπάση Α2) ενισχύουν 
τη δραστηριότητα των NMDA-υποδοχέων. Η πλήρης 
ενεργοποίηση των NMDA-υποδοχέων του γλουτα-
μινικού απαιτεί επίσης τη σύνδεση της γλυκίνης και 
τον εκτοπισμό ενός ιόντος μαγνησίου από τον δίαυ-
λο ασβεστίου αυτού του ιοντοτροπικού υποδοχέα∙ το 
τελευταίο συμβαίνει όταν είτε η ουσία P, είτε το CGRP 
ή το ΑMPA συνδέεται με τον δικό του υποδοχέα στην 
ίδια μεμβράνη. Η ενεργοποίηση των ΑMPA/NMDA 
υποδοχέων οδηγεί σε μια αύξηση του ενδοκυτταρικού 
ασβεστίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα αυξημένης 
δύναμης συναπτικές συνδέσεις μεταξύ αλγαισθητικών 
υποδοχέων και νευρώνων του ραχιαίου κέρατος.

Η ουσία P και το CGRP εμπλέκονται στη μετάδοση 
μεταξύ των αλγαισθητικών υποδοχέων και του ΚΝΣ, 
και επίσης παίζουν ρόλο στην κεντρική ευαισθητο-
ποίηση. Η ουσία P συνδέεται με τον μεταβολοτρόπο 
ΝΚ1-υποδοχέα στους δευτεροταγείς νευρώνες, προ-
καλώντας εκπόλωση που διαρκεί πολύ. Η επίδραση 
της ουσίας P επαυξάνεται από τη διέγερση του CGRP-
υποδοχέα. Η σύνθεση και η απελευθέρωση του εγκε-

γλουταμινικό
εγκεφαλικός αυξητικός 
παράγοντας νεύρων

ουσία P

κυστίδια που περιέχουν νευρο-
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υποδοχέας συζευγμένος με 
G-πρωτεΐνη
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νευρώνα
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φαλικού αυξητικού παράγοντα νεύρων από αλγαισθη-
τικούς νευρώνες διεγείρει τους υποδοχείς της συνδε-
όμενης με τροπομυοσίνη κινάσης Β, κάτι που ενεργο-
ποιεί περαιτέρω πρωτεϊνικές κινάσες (βλέπε Εικόνα 
8.11). Το κούρδισμα είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης 
των ΝΚ1 και CGRP υποδοχέων, που επιτρέπουν σε επα-
νειλημμένα, χαμηλής συχνότητας ερεθίσματα να προ-
καλέσουν μια σωρευτική εκπόλωση της μεμβράνης. 
Το κούρδισμα γενικά διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα. 

Η βραδυκινίνη και η σεροτονίνη (μέσω των 5-ΗΤ3 
υποδοχέων) συμβάλλουν στην κεντρική ευαισθητο-
ποίηση αυξάνοντας τη συναπτική δύναμη και το ΝΟ 
επίσης συμβάλλει ενεργοποιώντας τη γουανυλική κυ-
κλάση, με αποτέλεσμα αυξημένη διεγερσιμότητα των 
νευρώνων και μειωμένη αναστολή.

Οι γλυκινεργικοί και GABA-εργικοί διάμεσοι νευρώ-
νες φυσιολογικά αναστέλλουν την αλγαισθητική μετά-
δοση, όμως αυτή η αναστολή χάνεται, πιθανώς μέσω 
μηχανισμών που περιλαμβάνουν τον GABA-εργικό θά-
νατο νευρώνων και τροποποιήσεις στους συμμεταφο-
ρείς καλίου-ασβεστίου, έτσι ώστε η ενεργοποίηση του 
GABA-υποδοχέα τώρα να προκαλεί εκπόλωση, αντί 
για υπερπόλωση, της κυτταρικής μεμβράνης. Η PGE2 
επίσης δρα στους νωτιαίους, διεγερτικούς διάμεσους 
νευρώνες και στους νευρώνες με προεκβολές προ-
καλώντας φωσφορυλίωση των υποδοχέων γλυκίνης, 
καθιστώντας τους νευρώνες μη ανταποκρινόμενους 
στην ανασταλτική επίδραση της γλυκίνης.

Κάποιες μορφές εξαρτώμενης από τη δραστηριό-
τητα πλαστικότητας είναι πολύ σύντομες, άλλες διαρ-
κούν σχετικά μακρά χρονικά διαστήματα και περιλαμ-
βάνουν αλλαγές στη φωσφορυλίωση πρωτεϊνών και 
τροποποιημένη έκφραση γονιδίων, και κάποιες αλλα-
γές είναι μη αναστρέψιμες με απώλεια νευρώνων και 
δημιουργία νευρωνικών εκβλαστήσεων ( δημιουργία 
νέων συνάψεων).

Ο βασικός θεραπευτικός στόχος με την κεντρική 
ευαισθητοποίηση είναι ο αποκλεισμός των NMDA 
υποδοχέων με τη χρήση φαρμάκων όπως η κεταμί-
νη, η δεξτρομεθορφάνη, η αμανταδίνη ή η μεθαδόνη. 
Άλλοι θεραπευτικοί παράγοντες είναι η γλυκίνη και οι 
ανταγωνιστές των ΝΚ1-υποδοχέων και οι αναστολείς 
της νευρωνικής συνθάσης του ΝΟ ή πρωτεϊνικής κι-
νάσης. Η μείωση της προσυναπτικής «αγωγιμότητας» 
του ασβεστίου με τη χορήγηση γκαμπαπεντινοειδών, 
κανναβινοειδών, οπιοειδών ή α2-αδρενεργικών αγωνι-
στών μειώνει την ελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, μει-
ώνοντας, έτσι, τη μετάδοση αλγαισθητικών πληροφο-
ριών προς τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού, αλλά 
και μέσα στους νευρώνες αυτούς, και ενισχύοντας την 
ενδογενή αναστολή. 

Φλεγμονώδης πόνος
Ο πόνος και η υπερευαισθησία που είναι το αποτέλε-
σμα βλάβης των ιστών είναι μέρος μιας φυσιολογικής, 
προστατευτικής αντίδρασης. Προλαμβάνουν περαι-
τέρω βλάβη σε μια τραυματισμένη περιοχή και προ-
ωθούν την «επιδιόρθωση» του τραύματος προλαμβά-
νοντας οποιαδήποτε παρεμβολή στην επούλωση (π.χ. 
κάνοντας το ζώο να είναι ακίνητο και να αποφεύγει 
επαφή με την προσβεβλημένη περιοχή). Η ευαισθητο-
ποίηση των αλγαισθητικών υποδοχέων είναι συνήθως 
αναστρέψιμη∙ είναι φυσιολογικό να προκαλείται αυξη-
μένη ευαισθησία των αλγαισθητικών υποδοχέων μετά 
από βλάβη των ιστών, όμως αυτή πρέπει να αποκαθί-
σταται με την επούλωση.

Το χημικό περιβάλλον των απολήξεων των αλγαι-
σθητικών υποδοχέων καθορίζει τη βασική ευαισθησία 
τους και τον ουδό για τη γένεση δυναμικών ενέργει-
ας. Όταν προκύπτει βλάβη των ιστών, αναπτύσσεται 
φλεγμονή και φυσιολογικά επιμένει μέχρι οι ιστοί να 
έχουν επουλωθεί. Η φλεγμονή μπορεί να αλλάξει το 
χημικό περιβάλλον των αλγαισθητικών υποδοχέων, 
προκαλώντας έναν χαμηλότερο ουδό ενεργοποίησης, 
δηλαδή αυξημένη ευαισθησία τόσο της προσβεβλη-
μένης περιοχής, όσο και γειτονικών αλγαισθητικών 
υποδοχέων που εκτίθενται στις ίδιες χημικές αλλαγές 
(βλέπε Εικόνα 8.10). Οι συμπαθητικοί μεταγαγγλιακοί 
νευρώνες, τα κύτταρα του Schwann, τα σιτευτικά κύτ-
ταρα, τα βασίφιλα, τα αιμοπετάλια, τα μακροφάγα, τα 
ουδετερόφιλα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα κερατινο-
κύτταρα και οι ινοβλάστες επίσης παράγουν διαβιβα-
στές που μπορούν να δράσουν στους αλγαισθητικούς 
νευρώνες μετά από βλάβη των ιστών.

Οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, περιλαμβανομέ-
νων του πυρηνικού παράγοντα-κΒ, ιντερλευκινών (IL-
1β, IL-6) και του παράγοντα νέκρωσης όγκου-α (TNF-α), 
δρουν απευθείας στους αλγαισθητικούς υποδοχείς και 
προάγουν περαιτέρω τη φλεγμονή και την παραγωγή 
προαλγητικών ουσιών, όπως PGs, NGF, βραδυκινίνη 
και εξωκυτταρικά πρωτόνια. Τοπικά ελευθερώνονται 
ουσία P και CGRP μέσω αντίδρομης ενεργοποίησης 
(«τοπικό αντανακλαστικό νευράξονα», “local axon re-
flex”). Άλλα μόρια που εμπλέκονται στη φλεγμονή (σε-
ροτονίνη, εικοσανοειδή, θρομβοξάνες, λευκοτριένια, 
ενδοκανναβινοειδή, χημειοκίνες και εξωκυτταρικές 
πρωτεάσες) και η αποκοκκίωση σιτευτικών κυττάρων 
(ισταμίνη, βραδυκινίνη) μπορούν επίσης να ευαισθη-
τοποιήσουν τους αλγαισθητικούς υποδοχείς. Μερι-
κοί φλεγμονώδεις διαβιβαστές αλλάζουν απευθείας 
τη διεγερσιμότητα των νευρώνων αλληλεπιδρώντας 
με διαύλους ιόντων της μεμβράνης, ενώ άλλοι (π.χ. 
βραδυκινίνη και NGF) δρουν έμμεσα μέσω μεταβολο-
τρόπων υποδοχέων και αλληλουχιών δευτερογενών 
αγγελιοφόρων. Ο NGF παράγεται από πολλά κύτταρα 
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σε περιοχές φλεγμονής∙ τροποποιεί την έκφραση δι-
αύλων και υποδοχέων της μεμβράνης, όπως ο TRPV1 
και οι τασεο-ελεγχόμενοι δίαυλοι νατρίου, και αυξάνει 
την παραγωγή ουσίας P και CGRP στους νευρώνες των 
γαγγλίων των ραχιαίων ριζών. 

Νευροπαθητικός πόνος
Ο νευροπαθητικός πόνος σχετίζεται με βλάβη ή νόσο 
που επηρεάζει τμήματα του νευρικού συστήματος, 
δηλαδή τα περιφερικά νεύρα, το γάγγλιο της ραχιαί-
ας ρίζας ή τη ραχιαία ρίζα ή το ΚΝΣ (Mathews, 2008) 
(Εικόνα 8.12). Μερικά παραδείγματα παθήσεων που 
μπορούν να προκαλέσουν νευροπαθητικό πόνο στα 
μικρά ζώα είναι η διαβητική νευροπάθεια, ο ακρωτηρι-
ασμός ή άλλη χειρουργική/τραυματική βλάβη νεύρου 
και η νεοπλασία. Ενώ ο φλεγμονώδης πόνος μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με την εξάλειψη των ερεθισμάτων 
που επηρεάζουν τον φλεγμαίνοντα ιστό, ο νευροπα-
θητικός πόνος μπορεί να συνεχίζεται. Μετά από βλάβη 
νεύρου μπορεί να συμβούν πολλές αλλαγές και μπορεί 
να συμβάλλουν στο χρόνιο νευροπαθητικό πόνο: αυ-
τές περιλαμβάνουν αλλαγές στο ίδιο το νεύρο που έχει 
τη βλάβη, στα περιβάλλοντα αλγαισθητικά, αισθητικά 
και συμπαθητικά νεύρα και στα νευρογλοιακά κύττα-
ρα και κύτταρα του Schwann.

Μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην πα-
ρουσία, τους αριθμούς ή τα είδη των αλγαισθητικών 
νευρινικών μεταγωγέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
ιοντοτροπικούς και μεταβολοτρόπους υποδοχείς. Για 
παράδειγμα, μηχανικοί και/ή θερμικοί μεταγωγείς 
μπορεί να εμφανιστούν στα κομμένα άκρα ή κοντά 
στα κομμένα άκρα νευραξόνων που έχουν υποστεί 
βλάβη ή μέσα στα γάγγλια∙ κάποιοι μεταγωγείς μπορεί 
να εκφραστούν σε νευρώνες που δεν τους έχουν φυ-
σιολογικά∙ μπορεί να υπάρξουν μειώσεις στους ανα-
σταλτικούς  υποδοχείς (π.χ. οπιοειδών) και αυξήσεις 
στους διεγερτικούς υποδοχείς (π.χ. πουρινεργικούς)∙ 
και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στη σύζευξη μεταξύ 
μεταγωγέων και αγγελιοφόρων οδών. Μπορεί, επίσης, 
να υπάρξουν αλλαγές στην έκφραση και/ή στην απε-
λευθέρωση συνδετών και υποδοχέων και μπορεί να 
αναπτυχθούν ανώμαλες πηγές ενεργοποίησης αλγαι-
σθητικών υποδοχέων.

Όταν επέρχεται βλάβη σε έναν αισθητικό νευρώνα, 
ο αριθμός των διαύλων νατρίου αυξάνεται τόσο στην 
περιοχή της βλάβης, όσο και κατά μήκος του νευρά-
ξονα και στο σώμα του κυττάρου. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα την ανάπτυξη εστιών υπερευαισθησίας και 
έκτοπων εστιών, που επιφέρουν αυξήσεις στον προκα-
λούμενο από ερέθισμα πόνο και στον αυτόματο πόνο. 
Υπάρχουν δύο βασικά είδη διαύλων νατρίου, οι ευαί-
σθητοι στην τετροδοτοξίνη και οι μη ευαίσθητοι στην 
τετροδοτοξίνη, με τους μη ευαίσθητους διαύλους 

φυσιολογικά να βρίσκονται μόνο σε αλγαισθητικούς 
νευρώνες∙ όμως σε αισθητικά νεύρα μετά από τραυ-
ματισμό τους αναπτύσσονται και τα δύο είδη διαύλων 
νατρίου. Τα κύτταρα του Schwann μπορούν επίσης να 
ελευθερώσουν TNF-α μετά από βλάβη νεύρων, ο οποί-
ος στη συνέχεια προκαλεί φλεγμονή. Η απομυελίνωση 
λόγω βλάβης μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερδιε-
γερσιμότητα των νευρώνων. Επιπρόσθετα, η βλάβη 
περιφερικού νεύρου μπορεί να προκαλέσει εκβλάστη-
ση των Αβ ινών από τη συνήθη θέση τους από τις στοι-
βάδες ΙV και V προς τις στοιβάδες Ι και ΙΙ του ραχιαίου 
κέρατος, οι οποίες συνήθως λαμβάνουν εισερχόμενα 
μηνύματα μόνο από C-ίνες. Παρά το ότι οι C και οι Αδ 
ίνες μπορούν να ρυθμίσουν προς τα κάτω την παρα-
γωγή ουσίας P και CGRP μετά από βλάβη περιφερικού 
νεύρου, οι Αβ ίνες ξεκινούν να τα παράγουν, έτσι ώστε 
φυσιολογικά αβλαβή ερεθίσματα μπορούν πλέον να 
προκαλέσουν την ελευθέρωση αυτών των νευρο-δια-
βιβαστών. Όλες οι παραπάνω αλλαγές μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα τη μετάφραση φυσιολογικά αβλαβών 
αισθήσεων ως επώδυνων (αλλωδυνία).

Η φλεγμονή μέσα σε ένα νεύρο ή γάγγλιο μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα διαφοροποιήσεις στη λειτουρ-
γία και στη «χημεία» ενός νεύρου. Η φλεγμονή μπορεί 
να αυξήσει το ΝΟ, γιατί η επαγόμενη συνθάση του ΝΟ 
είναι παρούσα στους νευρώνες και στα νευρογλοιακά 
κύτταρα στο ραχιαίο κέρας του νωτιαίου μυελού. Το 
ΝΟ μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους νευρώνες του 
ραχιαίου κέρατος, να αυξήσει την παραγωγή διεγερ-
τικών νευροδιαβιβαστών από τους πρωτοταγείς αλ-
γαισθητικούς νευρώνες και να αυξήσει την παραγωγή 
PG και κυτταροκινών από μη-νευρωνικά κύτταρα. Επι-
πρόσθετα, οι PG που ελευθερώνονται στη φλεγμονή 
(PGΕ2) μπορούν να μειώσουν την ανασταλτική δράση 
της γλυκίνης με αποτέλεσμα την αυξημένη αίσθηση 
του πόνου.

Ο νευροπαθητικός πόνος μπορεί να σχετίζεται με 
μια αύξηση στη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευ-
ρικού συστήματος. Μετά από βλάβη, τόσο στους προ-
σβεβλημένους, όσο και στους γειτονικούς, μη προσβε-
βλημένους αλγαισθητικούς νευρώνες αναπτύσσονται 
α1-αδρενεργικοί υποδοχείς∙ οι α2-αδρενεργικοί υποδο-
χείς αλλάζουν από το να είναι συζευγμένοι με ανασταλ-
τικές οδούς δευτερογενών αγγελιοφόρων στο να είναι 
συζευγμένοι με διεγερτικές οδούς, επιτρέποντας τη διέ-
γερση αλγαισθητικών ινών από το συμπαθητικό νευρι-
κό σύστημα. Οι νευράξονες του συμπαθητικού εκβλα-
στάνουν επίσης σε σχήμα καλαθιού γύρω από σώματα 
κυττάρων αισθητικών νευρώνων που έχουν υποστεί 
βλάβη στο γάγγλιο της ραχιαίας ρίζας.

Η βλάβη περιφερικών νεύρων μπορεί επίσης να 
προκαλέσει ανάκληση της αναστολής των νευρώνων 
του ραχιαίου κέρατος μέσω ποικίλων μηχανισμών. 
Τόσο οι GABA υποδοχείς, όσο και οι υποδοχείς οπιο-
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8.12 Ο νευροπαθητικός πόνος προέρχεται από βλάβη νεύρων και τοπικές αλλαγές, όπως η αυξημένη δραστηριότητα του 
συμπαθητικού και εισροή μηνυμάτων από τις Αβ ίνες. Υπάρχει λιγότερη κατιούσα αναστολή της αλγαισθητικής μετάδοσης. Οι Αδ ίνες δεν 
παρουσιάζονται χάριν ευκρίνειας. (©Juliane Deubner, Πανεπιστήμιο του Saskatchewan, Καναδάς)

ειδών ρυθμίζονται προς τα κάτω μετά από βλάβη των 
κεντρομόλων αλγαισθητικών ινών. Επιπρόσθετα, η 
σύνθεση GABA και γλυκίνης μπορεί να μειωθεί, η πα-
ραγωγή χολοκυστοκυνίνης (η οποία αναστέλλει τους 
υποδοχείς οπιοειδών) μπορεί να αυξηθεί και οι ανα-
σταλτικοί διάμεσοι νευρώνες μπορεί να νεκρωθούν, 
αλλάζοντας έτσι τη φυσιολογική ισορροπία μεταξύ 
διέγερσης και αναστολής. Το αποτέλεσμα της μειωμέ-
νης ανασταλτικής δραστηριότητας είναι η αυξημένη 
αίσθηση του πόνου.

Ο νευροπαθητικός πόνος σχετίζεται επίσης με μει-
ωμένη δραστηριότητα του δικτυωτού πυρήνα του θα-
λάμου και του SI σωματοαισθητικού φλοιού, μειωμένη 
περιεκτικότητα του θαλάμου σε GABA και μειωμένη 
λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ του σωματοαι-
σθητικού θαλάμου και ποικίλων περιοχών του φλοιού 
που σχετίζονται με την επεξεργασία του πόνου.

Θεραπευτικοί στόχοι στην 
παθοφυσιολογία του πόνου
Τα αναλγητικά φάρμακα μπορεί να δρουν σε οποιοδή-
ποτε επίπεδο της οδού του πόνου, όμως η κατανόηση 
των μηχανισμών τους και των σημείων δράσης τους 
βοηθάει στην καθοδήγηση της επιλογής ενός κατάλ-
ληλου φαρμάκου για μια δεδομένη πάθηση. Για πα-
ράδειγμα, η χρήση αποκλεισμού των TRPV1 κερδίζει 
έδαφος ως μια μέθοδος που σταματάει τη μεταγωγή 
και μεταβίβαση των αλγαισθητικών σημάτων.

Τα τοπικά αναισθητικά (π.χ. λιδοκαΐνη) παρέχουν 
αναλγησία μέσω του αποκλεισμού των τασεοελεγχό-
μενων διαύλων νατρίου, προλαμβάνοντας τη γένεση 
δυναμικού ενέργειας στους αισθητικούς νευρώνες και 
συνεπώς προλαμβάνοντας τη μετάδοση αλγαισθητι-
κών σημάτων από την περιφέρεια (βλέπε Κεφάλαιο 
11). Όταν χορηγούνται συστηματικά σε χαμηλές δό-
σεις, μπορεί να αποκλείουν τους NMDA-υποδοχείς 
στο ραχιαίο κέρας του νωτιαίου μυελού, ανακουφίζο-
ντας έτσι τον νευροπαθητικό πόνο (Mathews, 2008). 
Άλλα σκευάσματα στοχεύουν διαύλους ιόντων, όπως 
τους ειδικούς διαύλους νατρίου, καλίου ή ασβεστίου. 
Ειδικότερα, τα γκαμπαπεντινοειδή (γκαμπαπεντίνη, 
πρεγκαμπαλίνη) που συνδέονται με την α2δ1 υπομο-
νάδα των τασεοελεγχόμενων διαύλων ασβεστίου τύ-
που-Ν έχει δειχθεί ότι προλαμβάνουν την κεντρική ευ-
αισθητοποίηση (Woolf, 2011∙ Phillips και Clauw, 2013).

Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα περιλαμβάνουν τα 
κορτικοστεροειδή (π.χ. πρεδνιζολόνη) και τα μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ∙ π.χ. καρ-
προφένη, μελοξικάμη, κοξίμπες). Τα ΜΣΑΦ δρουν 
αναστέλλοντας τις κυκλοξυγενάσες (COX) και ανα-
στέλλουν τη μετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε 
προφλεγμονώδη προστανοειδή, όπως η PGE2 (βλέπε 
Κεφάλαιο 10), τα οποία ευαισθητοποιούν τις απολή-
ξεις των αλγαισθητικών υποδοχέων μέσω σύνδεσης 
με τους μεταβολοτρόπους υποδοχείς (Julius και Bas-
baum, 2001). Η χρήση τους απευθύνεται στη φλεγμο-
νώδη πτυχή του πόνου. Η απομάκρυνση των φλεγμο-

προς εγκέφαλοραχιαίο κέρας

συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα

 C νευρική ίνα
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Αβ νευρική ίνα

α1-αδρενεργικός 
υποδοχέας
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γάγγλιο ραχιαίας 
ρίζας
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νωδών διαβιβαστών από τα προσβεβλημένα μέρη του 
σώματος εξομαλύνει το περιβάλλον των απολήξεων 
των αλγαισθητικών υποδοχέων, επαναφέροντας έτσι 
τον ουδό για την ενεργοποίησή τους στα φυσιολογι-
κά επίπεδα. Όμως, τα προϊόντα της COX είναι παρόντα 
στον νωτιαίο μυελό και μπορεί να αλληλεπιδράσουν 
με τις κεντρικές απολήξεις των αλγαισθητικών, πρωτο-
ταγών νευρώνων∙ για παράδειγμα, η PGE2 αυξάνει τη 
διεγερσιμότητα των νευρώνων του γαγγλίου του ραχι-
αίου κέρατος, τροποποιώντας τη δραστηριότητα των 
μη ευαίσθητων στην τετροδοτοξίνη διαύλων νατρίου 
προς στην υπερπόλωση και επίσης συμμετέχει στη 
γλοιοπάθεια. Αυτό υπονοεί ότι τα ΜΣΑΦ μπορεί επίσης 
να έχουν κεντρική δράση (Schaible, 2012).

Ο νευροπαθητικός πόνος δεν ανταποκρίνεται στα 
ΜΣΑΦ (Woolf και Mannion, 1999) και οι αναστολείς της 
COX είναι αναποτελεσματικοί εναντίον της κεντρικής 
ευαισθητοποίησης, εκτός και αν αυτή πυροδοτήθηκε 
από περιφερική φλεγμονή (Woolf 2011). Ένα σχετικό 
σκεύασμα, η παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη), έχει 
αναλγητικές δράσεις μεσολαβούμενες από ανασταλτι-
κές επιδράσεις στο ραχιαίο κέρας, όπως η μείωση της 
οξειδωμένης μορφής των ενζύμων COX, η διακοπή της 
παραγωγής προ-φλεγμονωδών ουσιών και η στόχευ-
ση της οδού των κανναβινοειδών (Chiou et al., 2013). 
Αυτό κάνει την παρακεταμόλη χρήσιμη πρωταρχικά, 
αλλά όχι αποκλειστικά, για τη θεραπεία του φλεγμο-
νώδους πόνου. Ο θεραπευτική αντιμετώπιση της νευ-
ρογενούς φλεγμονής περιλαμβάνει τη χρήση αντικυτ-
ταροκίνων (TNF-α και IL-1β) και αναστολέων του ΝΟ.

Η αντισπασμωδική αγωγή (π.χ. τοξίνη botulinum) 
έχει μηχανισμούς δράσης που περιλαμβάνουν την πα-
ρεμβολή στη μεταφορά πρωτεϊνών μέσα στους νευ-
ρώνες και τη μειωμένη ελευθέρωση γλουταμινικού, 
VIP και νευροπεπτιδίου Υ.

Τα διφωσφονικά μειώνουν την αποδόμηση των 
οστών και τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, προ-
καλώντας έτσι επωφελείς επιδράσεις στη θεραπεία του 
πόνου στο οστεοσάρκωμα του σκύλου με τη χρήση 
ζολεδρονάτης (Fan et al., 2008) ή παμιδρονάτης (Fan et 
al., 2009) ή για την οστεοαρθρίτιδα του σκύλου με τη 
χρήση τιλουδρονάτης (Moreau et al., 2011). Η αποτελε-
σματική επίδραση της τιλουδρονάτης στη συμπεριφο-
ρά απέναντι στον πόνο και στις φυσιολογικές παραμέ-
τρους σε χειρουργικά προκαλούμενη οστεοαρθρίτιδα 
του σκύλου έχει εξηγηθεί μέσω της μείωσης της περι-
φερικής και κεντρικής ευαισθητοποίησης, όπως επίσης 
και μέσω της τροποποίησης της ελευθέρωσης νωτιαίων 
νευροπεπτιδίων (Rialland et al., 2014).

Αρκετά αναλγητικά φάρμακα έχουν σημαντική κε-
ντρική δράση. Οι α2-αδρενεργικοί αγωνιστές, όπως η 
δεξμεδετομιδίνη, προκαλούν υπερπόλωση των νωτιαί-
ων προβολικών νευρώνων και αναστολή της ελευθέρω-
σης νευροδιαβιβαστών από τις πρωτοταγείς, αλγαισθη-

τικές κεντρομόλες ίνες, μειώνοντας έτσι την αντίληψη 
του πόνου (Meintjes, 2012). Παρουσιάζουν φαρμακολο-
γική συνέργεια με τους αγωνιστές των υποδοχέων οπιο-
ειδών, με αποτέλεσμα ισχυρή αναλγησία (και ηρέμηση), 
η οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για τη θεραπεία του 
χειρουργικού πόνου (Chabot-Doré et al., 2014).

Οι μ-υποδοχείς οπιοειδών ανευρίσκονται σε μεγα-
λύτερους αριθμούς στην PAG του μεσεγκεφάλου και 
στην πηκτωματώδη ουσία (του Rolando) του νωτιαίου 
μυελού∙ ενεργούν για να αναστείλουν τη νευρωνική 
μετάδοση αυξάνοντας το προσυναπτικό GABA. Τόσο 
οι υποδοχείς οπιοειδών, όσο και οι GABA-υποδοχείς 
ανευρίσκονται προσυναπτικά σε πρωτοταγείς, αισθη-
τικούς νευρώνες και μετασυναπτικά στους νευρώνες 
του ραχιαίου κέρατος. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιου 
βαθμού λειτουργικός διαχωρισμός των υποδοχέων 
οπιοειδών στο επίπεδο του αλγαισθητικού υποδο-
χέα: οι μ-υποδοχείς κυριαρχούν στους πεπτιδερικούς 
αλγαισθητικούς υποδοχείς και οι δ-υποδοχείς κυριαρ-
χούν στους μη πεπτιδερικούς αλγαισθητικούς υποδο-
χείς. Ο νευροπαθητικός πόνος μπορεί να είναι ανθε-
κτικός στα οπιοειδή (Woolf και Mannion, 1999) και τα 
οπιοειδή μπορεί ακόμα και να προκαλέσουν υπεραλ-
γησία σε κάποιους ασθενείς (Phillips και Clauw, 2011).

Οι NMDA-ανταγωνιστές, όπως η κεταμίνη και η 
αμανταδίνη, αναστέλλουν τις διεγερτικές επιδράσεις 
του γλουταμινικού και μπορούν να αναστέλλουν την 
κεντρική ευαισθητοποίηση και να ανακουφίσουν από 
τον νευροπαθητικό πόνο (Woolf και Mannion, 1999∙ 
Woolf, 2011). Είναι συχνή η χρήση εγχύσεων κεταμίνης 
για να αντιμετωπιστεί ή προληφθεί η κεντρική ευαι-
σθητοποίηση (βλέπε Κεφάλαιο 10).

Οι θεραπείες που πιστεύεται ότι δρουν αποκαθι-
στώντας τα ενδογενή, ανασταλτικά συστήματα περι-
λαμβάνουν φάρμακα που μιμούνται κατιούσες ή τοπι-
κές ανασταλτικές οδούς (α2-αδρενεργικοί αγωνιστές, 
οπιοειδή, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης και/ή νοραδρεναλίνης 
και GABA-αγωνιστές, όπως η μπακλοφένη) (Woolf και 
Mannion, 1999).

Η πρεγκαμπαλίνη και η γκαμπαπεντίνη είναι επί-
σης κεντρικώς δρώντα αναλγητικά. Οι μηχανισμοί 
δράσης τους δεν είναι ξεκάθαροι, αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των τασεοελεγχό-
μενων διαύλων ασβεστίου τύπου-Ν (Basbaum et al., 
2009), την προσυναπτική αναστολή της ελευθέρωσης 
γλουταμινικού (Meintjes 2012) και την αναστολή της 
διεγερτικής συναπτογένεσης  (Kuner 2010). Αυτά τα 
φάρμακα φαίνεται να είναι αποτελεσματικά τόσο στη 
μείωση της κεντρικής ευαισθητοποίησης, όσο και στη 
μείωση, σε κάποιες περιπτώσεις, του νευροπαθητικού 
πόνου (Woolf και Mannion, 1999∙ Woolf, 2011∙ Phillips 
και Clauw, 2013).

Υπάρχουν, επίσης, μη φαρμακολογικές αναλγητικές 
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τεχνικές, που περιλαμβάνουν τον βελονισμό, το μασάζ, 
τη θερμο- και κρυο-θεραπεία και τη διαδερμική διέγερ-
ση νεύρων. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να προκαλέσουν 
αναλγησία σε διάφορες επώδυνες καταστάσεις, συμπε-
ριλαμβανομένου του νευροπαθητικού πόνου (Woolf 
και Mannion, 1999) ενεργοποιώντας είτε τμηματικό 
ανασταλτικό έλεγχο (θεωρία της «πύλης του πόνου») 
και/ή κατιόντα ανασταλτικά συστήματα (Kuner, 2010). 
Οι θεραπευτικές δίαιτες, συμπεριλαμβανομένων των 
n-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων μπορεί να έχουν 
αντιφλεγμονώδεις και αντινευροπαθητικές ιδιότητες 
και αποτελούν μια άλλη θεραπευτική επιλογή.

Φυσιολογικοί παράγοντες που 
εμπλέκονται στην εκτίμηση του 
πόνου
Η κατανόηση της φυσιολογίας της επεξεργασίας του 
πόνου επιτρέπει την εξήγηση, και σε ένα βαθμό και 
την πρόβλεψη, των εκδηλώσεων του πόνου. Στους 
ανθρώπους με χρόνιο πόνο και κάποιες νευροπάθει-
ες, έχει προταθεί η ποσοτική αισθητική εξέταση (QST) 
(Backonja et al., 2013). Η QST περιλαμβάνει μέτρηση 
και χαρτογράφηση ανωμαλιών της αισθητικότητας, 
περιλαμβανομένης της υπεραλγησίας, της αλλωδυνί-
ας, της υποαλγησίας ή αναλγησίας και τις αντιδράσεις 
σε διαφορετικών ειδών ερεθίσματα (π.χ. βούρτσισμα 
έναντι μηχανικής στίξης, καυτό έναντι κρύου). Αυτές οι 
μετρήσεις ποσοτικοποιούν είτε την διαφοροποιημένη 
τροποποίηση του εξαρτημένου πόνου ή την υπερβολι-
κή διευκόλυνση της επεξεργασίας του πόνου ή και τα 
δύο (Tousignant-Laflamme et al., 2008). Παρά το ότι τα 
ζώα δεν μπορούν να αναφέρουν λεκτικά την αίσθησή 
τους, κάποιου βαθμού QST είναι δυνατή και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ανιχνευτεί η περιφερική και η 
κεντρική ευαισθητοποίηση σε καταστάσεις που σχετί-
ζονται με πόνο ή με απώλεια αίσθησης (Lascelles, 2013). 
Για παράδειγμα, η κεντρική ευαισθητοποίηση μπορεί 
να ανιχνευθεί με τη χρήση των αντανακλαστικών από-
συρσης (όπως τα Von Frey τεστ σε εργαστηριακό πε-
ριβάλλον) και με την αναγνώριση της αλλωδυνίας και 
της υπεραλγησίας σε περιοχές που δεν έχουν προφανές 
παθολογικό πρόβλημα, όμως περιβάλλουν μια περιοχή 
με βλάβη (Woolf, 2011). Παραδείγματα παθήσεων στα 
ζώα με ενδείξεις κεντρικής ευαισθητοποίησης που είναι 
δυνατό να αναγνωριστούν με την QST είναι η ποδοδερ-
ματίτιδα στα πρόβατα (Ley et al., 1995), η οστεοαρθρίτι-
δα στις γάτες (Guillot et al., 2013), η ρήξη πρόσθιου χια-
στού συνδέσμου στους σκύλους (Brydges et al., 2012∙ 
Rialland et al., 2014) και η ωοθηκυστερεκτομή στους 
σκύλους (Lascelles et al., 1997).

Παρά το ότι η QST είναι υποσχόμενη μέθοδος ως 
ένα εργαλείο εκτίμησης του πόνου, η «τυποποιημένη» 

κλινική της χρήση δεν έχει ακόμα καθιερωθεί στα ζώα. 
Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η QST επι-
κεντρώνεται στην αλγαισθητική (αισθητική) πλευρά 
του πόνου και μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την πλή-
ρη εμπειρία του πόνου του ατόμου (περιλαμβανομέ-
νων επιδραστικών-κινητήριων και αξιολογητικών-γνω-
στικών ενεργειών) (Brown, 2012). Επιπρόσθετα, παρά 
το ότι η τροποποίηση του εξαρτημένου πόνου μπορεί 
να καθοριστεί στους ασθενείς ανθρώπους, είναι πιο 
δύσκολο να εκτιμηθεί στα ζώα. Όμως, οι αντιδράσεις 
μηχανικής χρονικής άθροισης είναι πιο γρήγορες στις 
γάτες με οστεοαρθρίτιδα σε σύγκριση με τις αντιδρά-
σεις υγιών γατών (Guillot et al., 2014) και η κεντρική 
ευαισθητοποίηση (εκτιμημένη με ηλεκτρική QST) έχει 
δειχθεί να έχει ξεκάθαρη σχέση με τα κλινικά σημεία, 
όπως η κινησιολογία και η χωλότητα σε γάτες προσβε-
βλημένες από οστεοαρθρίτιδα (Railland et al., 2014).

Ο πόνος έχει συναισθηματικές και μαθησιακές πτυ-
χές, αλλά και άλλες πτυχές που έχουν σχέση με τη συ-
μπεριφορά∙ συνεπώς, η αυθόρμητη συμπεριφορά και 
οι σχετικές με τη συμπεριφορά αντιδράσεις στην αφή 
και άλλες επιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να εκτιμηθεί ο πόνος είτε με έναν σχετικά ανοργά-
νωτο τρόπο, είτε με τη χρήση έγκυρων συστημάτων 
βαθμολόγησης του πόνου (βλέπε Κεφάλαιο 9). Αν χρη-
σιμοποιούνται συστήματα βαθμολόγησης του πόνου, 
πρέπει να είναι αξιόπιστα και έγκυρα για το συγκεκρι-
μένο ζωικό είδος, την πάθηση και το περιβάλλον του 
ζώου πριν χρησιμοποιηθούν για την κλινική εκτίμηση 
του πόνου (Streiner και Norman, 2009). Σε ανθρώπους 
ασθενείς με πόνο, τα νευρολογικά τεστ μπορούν να 
ανιχνεύσουν αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του 
εγκεφάλου σε σύγκριση με άτομα χωρίς πόνο∙ παρ’ 
όλα αυτά, πρακτικοί παράγοντες μπορεί να περιορί-
σουν τη χρησιμότητα τέτοιων εκτιμήσεων στα ζώα.

Συμπέρασμα
Η επεξεργασία του πόνου είναι ένα περίπλοκο φαινό-
μενο που περιλαμβάνει αισθητικές, συναισθηματικές 
και μαθησιακές πτυχές. Η βλάβη, η νόσος ή η χειρουρ-
γική επέμβαση επηρεάζουν τους ιστούς και/ή τα νεύρα 
και έχουν ως αποτέλεσμα διαφοροποίηση της αισθητι-
κότητας, συμπεριλαμβανομένου του πόνου, ο οποίος 
ενδέχεται να ξεπερνά την περίοδο της επούλωσης. Η 
κεντρική ευαισθητοποίηση είναι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας στη θεραπεία του πόνου. Είναι πιθανό να 
είναι παρούσα σε πολλές οξείες και χρόνιες παθήσεις, 
είτε αυτές ξεκίνησαν από βλάβη νεύρου, είτε από βλά-
βη ιστού και μπορεί να εκδηλωθεί ως επώδυνες αντι-
δράσεις στην επαφή με μέρη του σώματος που δεν 
έχουν εμφανώς υποστεί βλάβη. Υποψία κεντρικής ευ-
αισθητοποίησης πρέπει να τίθεται σε κάθε χρόνια κα-
τάσταση στην οποία υπάρχει φλεγμονή ή παθολογία 
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των νεύρων και μπορεί να εξηγεί διαφορές στην έντα-
ση του πόνου μεταξύ ατόμων με συγκρίσιμες, ανιχνεύ-
σιμες παθολογικές καταστάσεις (π.χ. διαφορές στον 
πόνο της οστεοαρθρίτιδας σε παρουσία παρόμοιων 
παθολογικών καταστάσεων των αρθρώσεων). Ακόμα 
και σε ζώα χωρίς εμφανή βλάβη μπορεί να υπάρχουν 
ανωμαλίες της αισθητικότητας. Η κατανόηση των φυ-
σιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται σε διαφορε-
τικά είδη πόνου μπορεί να βοηθήσει τον κτηνίατρο να 
προβλέψει τον πόνο που σχετίζεται με συγκεκριμένες 
καταστάσεις και βλάβες και να διαλέξει τα καταλληλό-
τερα αναλγητικά. Παρά το ότι η αναγνώριση του πό-
νου στα ζώα είναι μια πρόκληση και υπολείπεται εκεί-
νης στον άνθρωπο, εν μέρει λόγω της αδυναμίας αυ-
το-αναφοράς του πόνου από πλευράς των ζώων, το να 
λαμβάνονται υπόψη οι αισθητικές, συναισθηματικές 
και μαθησιακές πτυχές του πόνου μπορεί να βοηθήσει 
τον κλινικό στη διαπίστωση σημείων πόνου κατά τη 
διάρκεια της λήψης του ιστορικού και της κλινικής εξέ-
τασης. Οι «τυποποιημένες» αξιολογήσεις, συμπεριλαμ-
βανομένων των έγκυρων συστημάτων βαθμολόγησης 
πόνου, της QST και πιθανώς ακόμα και της νευροαπει-
κόνισης, αποτελούν πολλά υποσχόμενες μεθόδους για 
τη μελλοντική διαχείριση του πόνου.

Βιβλιογραφικές αναφορές και 
περαιτέρω διάβασμα




