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1. SANTRAUKA 

 

Augustės Juknelytės baigiamasis magistro darbas „Neuropatinio skausmo klausimynai ir jų taikymas 

skausmo sindromų atvejais”. 

Tyrimo tikslas: naudojant pasirinktus neuropatinio skausmo klausimynus atlikti personalinį tyrimą, 

siekiant patikslinti neuropatinio skausmo klinikinį vertinimą įvairių skausmo sindromų atvejais. 

Tyrimo uždaviniai: 1) Įvertinti neuropatinio skausmo simptomų ir požymių ypatumus pacientams, 

sergantiems juosmens – kryžmens radikulopatijomis, poherpinėmis neuralgijomis ir skausminėmis 

diabetinėmis neuropatijomis. 2) Ištirti LANSS ir DN4 klausimynų savaiminių simptomų ir stimulo 

sukeltų požymių galimas koreliacijas neuropatinio skausmo tikėtinais atvejais. 3) Nustatyti 

PainDETECT klausimyno prognostinę vertę pacientams, sergantiems juosmens – kryžmens 

radikulopatijomis. 

Tyrimo metodai: Apklausa atlikta naudojant neuropatinio skausmo klausimynus trijose tiriamųjų 

grupėse, kur DN4 ir LANSS klausimynų galutinis įvertinimo balas gaunamas iš siauresnio spektro 

savaiminių simptomų ir stimulo sukeltų požymių sumos, o PainDETECT – tik iš platesnio spektro 

savaiminių simptomų. Gauti „taip“ atsakymai susumuoti kiekvienam tiriamajam ir bendrai grupėse bei 

nustatytas atvejų skaičius kada neuropatinio skausmo atvejis vertintinas kaip „tikėtinas“ arba 

„netikėtinas“. Savaiminių simptomų ir stimulo sukeltų požymių koreliacijos apskaičiuotos pagal DN4 ir 

LANSS klausimynų atsakymus. PainDETECT klausimyno prognostinė vertė nustatyta juosmens – 

kryžmens radikulopatijomis sergantiesiems lyginant gautus klausimyno rezultatus su „tikėtinais“ ir 

„netikėtinais“ neuropatinio skausmo atvejais gautais atliekant DN4 ir LANSS. 

Tyrimo rezultatai: apklausta 40 pacientų. Iš jų sergančių juosmens – kryžmens radikulopatijomis (JKR) 

– 20, poherpinėmis neuralgijomis (PN) – 8, skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis (SDN) – 12. 

JKR taikytų klausimynų ypatumai: kaip simptomą skausmo vietoje jaučiamą tirpulį pasirinko 100% 

ištirtų DN4; skausmą kaip nemalonų jutimą – 100% LANSS; stiprų ar labai stiprų tirpulį – 80% ištirtų 

PainDETECT. Tarp stimulo sukeltų požymių vyravo hipestezija badant adatėle (55%) tiriant DN4 ir 

hipalgezija atliekant adatos dūrio testą (45%) tiriant LANSS. Vidutinės atsakymų „taip“ sumos: DN4 – 

3,65 ± 2, LANSS – 9,85 ± 4,17. Vidutinė balų suma PainDETECT – 8,95 ± 3,42. Gautos koreliacijos 

tarp deginančio skausmo ir alodinijos braukiant odą šepetėliu (DN4) bei karščio skausmingame odos 

plote ir hipalgezijos atliekant adatos dūrio testą (LANSS) (p<0,05). Nustatant PainDETECT prognostinę 

vertę, nustatyti 4 teigiami neuropatinio skausmo atvejai iš 10 „tikėtinų“ bei 9 neigiami atvejai iš 10 

„netikėtinų“ palyginus su DN4 ir 3 teigiami iš 6 „tikėtinų“ bei 12 neigiamų atvejų iš 14„netikėtinų“ 

palyginus su LANSS. PN taikytų klausimynų ypatumai: skausmą kaip elektros srovės plitimą ir badymą 

skausmo plote pasirinko 75% tirtų DN4; skausmą kaip nemalonų jutimą – 100% LANSS;  stiprų ir labai 
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stiprų skausmą lengvo prisilietimo metu – 87,5% PainDETECT. Tarp stimulo sukeltų požymių vyravo 

alodinija braukiant odą šepetėliu (62,5%) bei hiperestezija badant adatėle (62,5%) tiriant DN4 ir 

alodinija liečiant vata (75%) tiriant LANSS. Vidutinės atsakymų „taip“ sumos: DN4 – 7,13 ± 1,35, 

LANSS – 21,13 ± 2,85. Vidutinė balų suma PainDETECT – 23,50 ± 3,07. Gautos koreliacijos tarp 

tirpulio ir alodinijos braukiant odą šepetėliu (DN4) bei tarp skausmo prasidedančio staiga, be priežasties 

ir hiperalgezijos atliekant adatos dūrio testą (LANSS) (p<0,05). SDN taikytų klausimynų ypatumai: 

deginančio pobūdžio skausmą, dilgsėjimą ir badymą skausmo apimtoje vietoje kaip simptomus 

pasirinko 75% pacientų tirtų DN4; skausmą kaip nemalonų jutimą pasirinko 100% tirtų LANSS; stiprų 

ir labai stiprų deginimą skausmo vietoje jautė 50% tiriamųjų, o didesnį negu vidutinis dilgčiojimą ir 

badymą adatėlėmis pasirinko 75% ištirtų PainDETECT. Tarp stimulo sukeltų požymių vyravo 

hiperestezija badant adatėle (75%) tiriant DN4, alodinija liečiant vata ir hiperalgezija atliekant adatos 

dūrio testą (75%) tiriant LANSS. Vidutinės atsakymų „taip“ sumos: DN4 – 6,92 ± 1,56, LANSS – 18,75 

± 2,37. Vidutinė balų suma PainDETECT – 17,33 ± 5,33. Nustatytos koreliacijos tarp badančio pobūdžio 

skausmo ir hiperestezijos badant adatėle, taip pat tarp skausmo primenančio elektros srovės plitimą, 

badančio pobūdžio skausmo ir alodinijos braukiant šepetėliu tiriant DN4 (p<0,05). 

Išvados: 1) Juosmens – kryžmens radikulopatijų ir skausminių diabetinių neuropatijų atvejais 

savaiminių simptomų klinikinė išraiška DN4 ir PainDETECT klausimynuose yra tapati, o poherpinės 

neuralgijos atveju savaiminių simptomų klinikinė išraiška visuose klausimynuose yra skirtinga. 2) 

Stimulo sukeltųjų požymių klinikinė išraiška DN4 ir LANSS klausimynuose yra tapati visiems tiriamų 

susirgimų atvejams. 3) Teigiami neuropatinio skausmo savaiminiai simptomai turi stiprų tarpusavio ryšį 

su teigiamais stimulo sukeltais požymiais pateiktais tiek DN4, tiek ir LANSS klausimynuose. 4) 

Juosmens - kryžmens radikulopatijų atvejais nustatyta PainDETECT klausimyno teigiama prognostinė 

vertė lyginant su DN4 ir LANSS siekia 80% ir 60%. 5) Juosmens – kryžmens radikulopatijų atvejais 

nustatyta PainDETECT klausimyno neigiama prognostinė vertė lyginant su DN4 ir LANSS siekia 60% 

ir 87%. 
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2. SUMMARY 
 

Augustė Juknelytė „Questionnaires of Neuropathic Pain and Their Application in Cases of Pain 

Syndromes”. 

Research aim: Using the chosen questionnaires of neuropathic pain, perform a personal research, in 

order to specify the clinical evaluation of neuropathic pain in cases of diverse pain syndromes. 

Research objectives: 1) To evaluate the peculiarities of neuropathic pain symptoms for patients 

suffering from lumbosacral radiculopathies, postherpetic neuralgias and painful diabetic neuropathies. 

2) To investigate symptomes of LANSS and DN4 questionnaires and possible correlations of probable 

neuropathic pain cases, caused by stimulus – evoked signs. 3) To determine the prognostic value of 

PainDETECT for patients suffering from lumbosacral radiculopathies. 

Research methods: A survey using the questionnaires of neuropathic pain has been carried out in three 

subject categories, where the ultimate evaluation grade of DN4 and LANSS questionnaires is obtained 

from the sum of the narrower spectrum of symptoms and stimulus-evoked signs, while the evaluation 

grade of PainDETECT is received only from the broader spectrum of symptoms. The collected “yes” 

answers are totalized for every patient individually and conjointly in groups and then the number of 

cases in which neuropathic pain is evaluated either as “likely” or “unlikely” is determined. The 

correlations of symptoms and stimulus-evoked signs are calculated according to the answers of DN4 

and LANSS questionnaires. The prognostic value of PainDETECT for patients suffering from 

lumbosacral radiculopathies was identified by comparing the collected results from the questionnaire to 

the obtained results of “likely” and “unlikely” cases of neuropathic pain that are received after 

performing DN4 and LANSS. 

Research results: Total number of 40 patients have been interviewed. 20 of them are sick with 

lumbosacral radiculopathy, 8 of them are sick with postherpetic neuralgia and 12 of them are sick with 

painful diabetic neuropathy. Peculiarities of questionnaires applied to lumbosacral radiculopathy: 

numbness in the place of pain has been marked by 100% of patients that were examined with DN4; pain 

which feels like strange, unpleasant sensation has been marked by 100% of patients examined with 

LANSS; strong and very strong numbness – by 80% of patients examined with PainDETECT. The 

prevailing feature of stimulus – evoked signs while performing DN4 has been pricking hypesthesia 

(55%) and pin – prick hypalgesia (45%) while performing LANSS. Average score of “yes” answers: 

DN4 – 3,65 ± 2, LANSS – 9,85 ± 4,17. Average score of PainDETECT – 8,95 ± 3,42. The correlations 

between burning pain and allodynia caused by brushing (DN4) (p<0.001) and then heat in the painful 

place of skin and pin – prick hypalgesia (LANSS) (p<0.05) have been obtained. While determining the 

prognostic value of PainDETECT, 4 positive neuropathic pain cases have been identified out of 10 

“likely” cases and 9 negative cases out of 10 “unlikely” cases compared to 3 positive out of 6 “likely” 
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cases with DN4 and 12 negative out of 14 “unlikely” cases compared to LANSS. Peculiarities of 

questionnaires applied to postherpetic neuralgia: pain which feels like a spreading electric shock and 

pins and needles sensation has been marked by 75% of patients who were examined with DN4; pain 

which feels like a strange, unpleasant sensation – by 100% of patients examined with LANSS; strong 

and very strong pain caused by a slight pressure – by 87,5% of patients examined with PainDETECT. 

The prevailing feature of stimulus – evoked signs while performing DN4 has been allodynia caused by 

brushing (62,5%) and pricking hyperesthesia (62,5%) and then allodynia caused by touching (75%) 

while performing LANSS. Average score of “yes” answers: DN4 – 7,13 ± 1,35, LANSS – 21,13 ± 2,85. 

Average score of PainDETECT: – 23,50 ± 3,07. The correlations between numbness and allodynia 

caused by brushing (DN4) (p<0,05) and then the pain, which comes on suddenly without a reason and 

pin – prick hyperalgesia (LANSS) (p<0,05) have been obtained. Peculiarities of painful diabetic 

neuropathy questionnaires: burning pain, tingling, pins and needles sensation in the painful place have 

been selected as symptoms by 75% of patients who were examined with DN4; pain which feels like a 

strange, unpleasant sensation – by 100% of patients examined with LANSS; strong and very strong 

burning pain in the painful place, moderate tingling and pricking sensation have been selected by 75% 

of patients examined with PainDETECT. The prevailing feature of stimulus – evoked signs while 

performing DN4 has been pricking hyperesthesia (75%) and then allodynia caused by touching with 

cotton (75%) and pin – prick hyperalgesia while performing LANSS. Average score of “yes” answers: 

DN4 – 6,92 ± 1,56, LANSS – 18,75 ± 2,37. Average score of PainDETECT – 17,33 ± 5,33. The 

correlations between pricking sensation and pricking hyperesthesia (p<0.05) and then between pain that 

reminds of electric shock, pricking type of pain and allodynia caused by brushing (p<0.05) have been 

obtained while investigating using DN4. 

Conclusions: 1) The clinical expression of spontaneous symptoms presented in the questionnaires DN4 

and PainDETECT is identical in cases of lumbosacral radiculopathies and painful diabetic neuropathies, 

while clinical expression of spontaneous symptoms in cases of postherpetic neuralgias is different in all 

three questionnaires. 2) The clinical expression of stimulus – evoked signs presented in the DN4 and 

LANSS questionnaires is identical in cases of all three examined disorders. 3) Positive symptoms of 

neuropathic pain have a strong relationship with positive stimulus – evoked signs presented in DN4 and 

LANSS questionnaires. 4) The positive predictive value of PainDETECT questionnaire in cases of 

lumbosacral radiculopathies is determined to reach 80% and 60% compared to DN4 and LANSS 

questionnaires. 5) The negative predictive value of PainDETECT questionnaire in cases of lumbosacral 

radiculopathies is determined to reach 60% and 87% compared to DN4 and LANSS questionnaires.  
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6. SANTRUMPOS 
 

LANSS – The Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs  

ID pain – Identification Pain  

DN4 – Douleur Neuropathique 

NPQ – Neuropatinio Skausmo Klausimynas 

CNS – centrinė nervų sistema 

PNS – periferinė nervų sistema 

ŽAS – žodinės analogijos skalė 

SAS – skaitmeninės analogijos skalė 

VAS – vizualinės analogijos skalė 

ENMG – elektroneuromiografija 

BKT – bendras kraujo tyrimas 

ENG – eritrocitų nusėdimo greitis 

ALT – alanininė aminotransferazė 

GGT – gama – gliutamiltransferazė 

LSP – lazerio sukeltieji potencialai 

PainDETECT – neuropatinio skausmo įvertinimo klausimynas, pagrįstas neuropatinio skausmo 

komponento nustatymu 

JKR – juosmens – kryžmens radikulopatija 

PN – poherpinė neuralgija 

SDN – skausminė diabetinė neuropatija 
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7. SĄVOKOS 
 

Alodinija – įprastai skausmo nesukeliančio stimulo sukeltas skausmas. 

Dizestezija – nenormalus nemalonus pojūtis. 

Hiperalgezija – sustiprėjęs atsakas į skausmingą stimulą. 

Hiperpatija – užsitęsęs, išplitęs atsakas į bet kokį skausmingą stimulą. 

Hipestezija – sumažėjęs sensorinis atsakas į stimuliaciją (išskyrus specialiuosius jutimus). 

Neigiama prognostinė vertė – tikimybė, kad tiriamasis asmuo nepatiria neuropatinio skausmo, kai 

klausimyno rezultatas yra neigiamas.  

Neuropatinis skausmas – skausmas, kurį sukelia somatosensorinės centrinės ar periferinės nervų 

sistemos dalies pažeidimas ar liga. 

Parestezija – nenormalus, bet ne nemalonus pojūtis. 

Savaiminis skausmas – besitęsiantis deginimas, pasikartojantis smūginis ar veriantis skausmas. 

Teigiama prognostinė vertė – tikimybė, jog tiriamasis patiria neuropatinį skausmą, kai klausimyno 

rezultatas yra teigiamas. 
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8. ĮVADAS 

 

Neuropatinis skausmas – somatosensorinės nervų sistemos pažeidimo sukeltas skausmas [1]. 

Pasaulyje neuropatinį skausmą patiria apie 8% žmonių [2]. Kiekvienas neuropatinio skausmo 

pasireiškimo atvejis yra individualus, kadangi pacientams tą patį simptomą gali sukelti keli skirtingi 

pažeidimo mechanizmai, taip pat tam tikras pažeidimo mechanizmas vienu atveju gali sukelti daug 

skirtingų neuropatinio skausmo simptomų. Pasireiškiant skausmui dažnai vyrauja ne tik neuropatinio 

skausmo komponentas, tačiau ir nocicepcinio ar idiopatinio skausmo komponentai [3]. Todėl 

neuropatinio skausmo diagnostika, pažeidimo mechanizmo identifikavimas bei šių pacientų gydymas 

yra iššūkis kasdieninėje gydytojo praktikoje. 

Įtariant neuropatinio skausmo pasireiškimą, svarbu nustatyti nervinio audinio pažeidimo 

lokalizaciją, nervinio audinio pažeidimą sukėlusią ligą ar įvykį bei įvertinti skausmą patiriančio paciento 

funkcinę būklę. Detalesniam skausmo parametrų įvertinimui naudojami specializuoti klausimynai [3]. 

Neuropatinio skausmo įvertinimo klausimynai – LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalė, DN4, 

PainDETECT, ID Pain, Neuropatinio Skausmo Klausimynas (NPQ) diferencijuojant neuropatinį 

skausmą nuo ne neuropatinio skausmo pasižymi dideliu jautrumu (67% – 85%) ir specifiškumu (74% – 

90%) [2]. Du iš penkių neuropatinio skausmo klausimynų (DN4, LANSS) susideda iš dviejų dalių – 

klausimyno, kurį atlieka pats pacientas, ir klinikinio paciento ištyrimo, kurį atlieka specialistas. Likusieji 

klausimynai – PainDETECT, ID Pain ir NPQ gali būti atliekami pačių pacientų. Plačiausiai klinikinėje 

praktikoje yra naudojami DN4 ir PainDETECT neuropatinio skausmo įvertinimo klausimynai bei 

LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalė [4]. Tačiau atliekant šiuos klausimynus įvairių skausmo 

sindromų atvejais, ypatingai esant mišriam skausmui, pasitaiko 10% – 20% atvejų klaidingos diagnozės 

nustatymas [5, 6]. Remiantis literatūros duomenimis, PainDETECT klausimyną rekomenduojama atlikti 

esant apatinės nugaros dalies skausmui, taip pat nugaros smegenų pažeidimo sukeltam skausmui 

įvertinti, LANSS – esant skausmui, kurio priežastis yra onkologinė liga, o DN4 klausimynas 

rekomenduojamas skausminės diabetinės neuropatijos atveju, taip pat esant mišriam ir nugaros smegenų 

pažeidimo sukeltam skausmui [7]. Tiriamųjų darbų, analizuojančių neuropatinio skausmo simptomų ir 

požymių ypatumus, jų tarpusavio ryšį įvairių skausmo sindromų atvejais, pritaikant specializuotus 

klausimynus, Lietuvoje atlikta pakankamai mažai. Įvertinus, jog tema aktuali, buvo nuspręsta patikslinti 

neuropatinio skausmo klinikinį vertinimą pacientams, sergantiems juosmens – kryžmens 

radikulopatijomis, poherpinėmis neuralgijomis, skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis, naudojant 

PainDETECT, DN4 klausimynus bei LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalę. 
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9. DARBO TIKSLAS 
 

Naudojant pasirinktus neuropatinio skausmo klausimynus atlikti personalinį tyrimą, siekiant 

patikslinti neuropatinio skausmo klinikinį vertinimą įvairių skausmo sindromų atvejais. 

 

 

10. DARBO UŽDAVINIAI 
 

1. Įvertinti neuropatinio skausmo simptomų ir požymių ypatumus pacientams, sergantiems juosmens – 

kryžmens radikulopatijomis, poherpinėmis neuralgijomis ir skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis.  

2. Ištirti LANSS ir DN4 klausimynų savaiminių simptomų ir stimulo sukeltų požymių galimas 

koreliacijas neuropatinio skausmo tikėtinais atvejais.  

3. Nustatyti PainDETECT klausimyno prognostinę vertę pacientams, sergantiems juosmens – kryžmens 

radikulopatijomis.  
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11. LITERATŪROS APŽVALGA 
 

11.1 Somatosensorinės nervų sistemos samprata 

 

Somatosensorinė sistema yra somatinės nervų sistemos dalis, susijusi su lytėjimo, spaudimo, 

judėjimo, kūno padėties, temperatūros bei skausmo jutimais. Somatosensorinė sistema yra trijų neuronų 

sistema, kuri perduoda informaciją iš somatosensorinės sistemos receptorių per nugaros smegenis, 

smegenų kamieną, gumburo branduolius į somatosensorinę žievę [8]. Somatosensorinės sistemos 

receptoriai lokalizuojasi odoje, sąnariuose, raiščiuose, raumenyse ir fascijose. Iš periferijoje esančių 

receptorių informacija yra perduodama pirminėmis sensorinėmis aferentėmis: a) A beta skaidulomis 

(storiausios, teikia informaciją apie lietimo bei silpno spaudimo jutimus); b) A delta skaidulomis 

(plonesnės už A beta skaidulas, jų teikiama informacija susideda iš šalčio bei skausmo jutimų), c) C 

skaidulomis (ploniausios, mažai mielinizuotos ir teikia informaciją apie skausmo ir šilumos jutimą) [9]. 

Per pirmines sensorines aferentes teikiama informacija patenka į nugariniuose mazguose esančius 

neuronus, vadinamus pirmos eilės neuronais. Šių neuronų įcentrinės skaidulos, kartu su užpakalinėmis 

šaknelėmis, patenka į nugaros smegenų užpakalinius ragus. Šioje vietoje skaidulos yra skirstomos į dvi 

grupes – šoninę ir vidinę. Šoninę grupę daugiausia sudaro nemielinizuotos skaidulos, kurios teikia 

informaciją apie skausmą ir šilumos jutimą, o vidinėje grupėje daugiausia mielinizuotos skaidulos, 

kurios perduoda informaciją apie propriorecepciją. Perduodant lytėjimo jutimus dalyvauja abiejų grupių 

skaidulos [10, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Somatosensorinė nervų sistema (modifikuota iš [8]) 
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Šoninės grupės skaidulos, patekusios į nugaros smegenis, kyla arba leidžiasi per kelis nugaros 

smegenų segmentus kaip užpakalinis šoninis laidas ir sudaro sinapses su antrosios eilės neuronais, kurie 

lokalizuojasi savajame branduolyje ir drebutinėje medžiagoje. Antrųjų neuronų aksonai kryžiuojasi ir 

kyla kaip nugarinis gumburo laidas: šoninis nugarinis gumburo laidas perduoda informaciją apie 

skausmą ir temperatūrą, o priekinis nugarinis gumburo laidas teikia informaciją apie skausmą bei blogai 

lokalizuotą lietimo jutimą. Nugarinio gumburo laido skaidulos pasibaigia gumburo branduoliuose, 

kuriuose yra išsidėstę tretieji neuronai [12, 13]. 

Medialinės grupės skaidulos, patekusios į nugaros smegenų užpakalinį pluoštą, formuoja 

grakštųjį ir pleištinį pluoštelius. Pailgosiose smegenyse lokalizuojasi grakštusis ir pleištinis branduoliai, 

kuriuose pirmųjų neuronų aksonai sudaro sinapses su antraisiais neuronais. Pastarųjų neuronų skaidulos 

kryžiuojasi ir formuoja vidinę kilpą. Vidinės kilpos skaidulos, perduodančios informaciją apie dirgiklio 

lokalizaciją, tęsiasi iki gumburo branduolių, kuriuose yra išsidėstę tretieji neuronai. Medialinės grupės 

skaidulos perduoda informaciją apie dirgiklio lokalizaciją [8, 10]. 

Trečiųjų neuronų aksonai per užpakalinę vidinės kapsulės kojytę patenka į pirminę 

somatosensorinę žievę, kuri yra išsidėsčiusi užcentriniame vinginyje momeninėje skiltyje. Pirminė 

somatosensorinė žievė yra atsakinga už priešingos kūno pusės bendruosius ir propriorecepcinius jutimus 

ir jai yra būdingas somatotopiškas išsidėstymas. Antrinė somatosensorinė žievė yra išsidėsčiusi 

viršutinėje momeninėje skiltelėje ir gauna informaciją iš gumburo bei pirminės somatosensorinės žievės 

[8, 10]. 

Informacija iš veide esančių receptorių yra perduodama per trišakio nervo šakas iki tariamai 

vienpolių neuronų, kurie lokalizuojasi trišakiame mazge. Praėjusios tiltą, skaidulos pasibaigia tam 

tikruose branduoliuose: trišakio nervo nugariniame branduolyje pasibaigia temperatūros, lietimo bei 

skausmo jutimus perduodančios skaidulos, trišakio nervo pagrindiniame branduolyje - lietimo ir 

propriorecepcinius jutimus perduodančios skaidulos, o vidurinių smegenų branduolyje - tik už 

propriorecepcinius jutimus atsakingos skaidulos. Iš trišakio nervo nugarinio branduolio trišake kilpa 

informacija yra perduodama į gumbure esančius branduolius, kuriuose esančių neuronų aksonai tęsiasi 

iki pirminės somatosensorinės žievės [8]. 

 

 

11.2 Neuropatinis skausmas, klasifikacija 

 

Neuropatinis skausmas – tai skausmas, kurį sukelia somatosensorinės sistemos nervinio audinio 

pažeidimas [1]. Neuropatinis skausmas pagal anatominę pažeidimo vietą yra klasifikuojamas į centrinį 
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ir periferinį. Centrinis neuropatinis skausmas pasireiškia dėl centrinės nervų sistemos (CNS) pažeidimo 

arba disfunkcijos: poinsultinis skausmas, skausmas po nugaros smegenų traumos. Periferinis 

neuropatinis skausmas siejamas su periferinės nervų sistemos (PNS) pažaida ar disfunkcija: skausminė 

diabetinė neuropatija (SDN), poherpinė neuralgija (PN) [14]. Neuropatinis skausmas taip pat gali būti 

klasifikuojamas remiantis nervinio audinio pažeidimo etiologija. Klasifikacija pagal pažeidimo 

mechanizmą nėra tiksli, kadangi kiekvienu neuropatinio skausmo pasireiškimo atveju negalima išskirti 

vieno vyraujančio mechanizmo, pažeidimo mechanizmas vienu atveju gali sukelti daug skirtingų 

neuropatinio skausmo simptomų, taip pat tą patį simptomą pacientams gali sukelti skirtingi pažeidimo 

mechanizmai. Pasireiškiant skausmui, dažnai vyrauja ne tik neuropatinio skausmo komponentas, tačiau 

ir nocicepcinio ar idiopatinio skausmo komponentai. Todėl gydant tokius pacientus ir siekiant geriausio 

įmanomo rezultato svarbu identifikuoti ir pritaikyti tinkamą gydymo metodiką kiekvienai skausmo rūšiai 

atskirai [3]. Neuropatinis skausmas taip pat gali būti klasifikuojamas pagal simptomus – dirgiklio 

sukeltas ir nuo dirgiklio nepriklausomas neuropatinis skausmas. Mechaninio, terminio ar cheminio 

dirgiklio sukeltas neuropatinis skausmas pasireiškia hiperalgezijos ir alodinijos simptomais. 

Spontaninis, nuo dirgiklio nepriklausomas neuropatinis skausmas gali būti persistuojantis ar 

paroksizminis. Šis skausmas dažnai apibūdinamas pacientų kaip šaudantis, deginantis ar veriantis [14]. 

 

11.2.1 lentelė. Neuropatinio skausmo klasifikacija [3] 

(Autoriai: Cousins M, Giamberardino M, Jamison R, McGrath P, Rajagopal M, Smith M et al.) 
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11.3 Neuropatinio skausmo epidemiologija 

 

Neuropatinio skausmo epidemiologiniai tyrimai yra problematiški dėl sutarto atvejo apibrėžimo 

trūkumo, kuris tiksliai nusakytų esamą pacientų būklę bei galėtų būti pritaikomas atliekant tyrimus 

žmonių populiacijoje, taip pat dėl tikslių įtraukimo ir atmetimo kriterijų nebuvimo tiems pacientams, 

kurių kreipimosi į gydytoją metu skausmas nėra pagrindinis nusiskundimas [15]. Pasaulyje neuropatinio 

skausmo paplitimas siekia 8% [2]. Remiantis 21 – os studijos duomenimis, kurios buvo atliktos 1966 – 

2012 metais, lėtinį skausmą su neuropatinio skausmo komponentu patiriančių pacientų paplitimas siekia 

3% – 17%. Neuropatinio skausmo sindromai – PN per metus naujai nustatoma 3,9 – 42 iš 100 000 

gyventojų, trišakio nervo neuralgija – 12,6 – 28 iš  100 000 gyventojų, SDN –  15,3 – 72,3 iš 100 000 

gyventojų [15]. Vėlesnių epidemiologinių tyrimų metu nustatytas panašus lėtinio skausmo su 

neuropatinio skausmo komponentu paplitimas (7% – 10%) [4]. Neuropatinis skausmas dažniau 

pasireiškia moterims [16] bei vidutinio amžiaus pacientams (50 – 64 metų) taip pat gyvenantiems kaimo 

vietovėse [14]. 

 

 

11.4 Neuropatinio skausmo diagnostika 

 

Įtariant, jog pacientui pasireiškia neuropatinis skausmas, pagrindiniai uždaviniai yra: 

1. Atpažinti neuropatinį skausmą; 

2. Nustatyti nervinio audinio pažeidimo lokalizaciją (pagal anatominę pažeidimo vietą nustatyti 

pasireiškiančio neuropatinio skausmo tipą (periferinis, centrinis), taip pat identifikuoti pažeidimo 

vietą (galvos smegenys, smegenų kamienas, nugaros smegenys, nervinė šaknelė, nervinis 

rezginys, periferinis nervas, periferinio nervo šaka); 

3. Nustatyti neuropatinį skausmą sukėlusią ligą, įvykį; 

4. Įvertinti neuropatinį skausmą patiriančio paciento funkcinę būklę [3]. 

 

 

11.4.1 Skausmą patiriančio paciento apklausa ir klinikinis įvertinimas 

 

Renkant paciento ligos anamnezę, svarbu išsiaiškinti tam tikrus skausmo parametrus: skausmo 

lokalizacija, skausmo intensyvumas, pobūdis, gretutiniai simptomai, veiksniai, kurie sustiprina, 

palengvina skausmo pojūtį [3]. Neuropatinio skausmo diagnostikos algoritmas pateiktas 2 pav.  
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2 pav. Neuropatinio skausmo diagnostika [5] 

(Autoriai: Haanpää M, Attal N, Backonja M, et al.) 

 

Skausmo intensyvumas gali būti vertinamas pasitelkiant žodinės analogijos skalę (ŽAS) arba 

skaitmeninės analogijos skalę (SAS): silpnas skausmas atitinka 1, 2, 3 skausmo balus; vidutinis – 4, 5 

balus; stiprus – 6, 7, 8 balus; nepakeliamas – 9, 10 balų. Taip pat skausmo intensyvumą galima įvertinti 

kiekybiniu būdu naudojant vizualinę analogų skalę (VAS). Jeigu pasireiškia keli skirtingo pobūdžio 

skausmo komponentai, kiekvienas iš jų turi būti įvertinamas atskirai [17]. Neuropatinio skausmo 

objektyvizuotam įvertinimui yra naudojami specializuoti klausimynai: LANSS neuropatinio skausmo 

įvertinimo skalė, neuropatinio skausmo klausimynas DN4, neuropatinio skausmo įvertinimo 

klausimynas PainDETECT, taip pat Neuropatinio Skausmo Klausimynas (NPQ), ID Pain skausmo 

skalė. Remiantis originaliomis šių klausimynų validizacijomis, diferencijuojant neuropatinį skausmą 

nuo ne neuropatinio, klausimynų jautrumas siekia 67% – 85%, o specifiškumas 74% – 90% [18]. 

Nepaisant to, kad šių klausimynų naudojimas klinikinėje praktikoje diagnozuojant neuropatinį skausmą 

yra labai svarbus, tačiau skausmo įvertinimo testai negali pakeisti neurologinio paciento ištyrimo [3]. 

 

11.4.1.1 lentelė. Neuropatinio skausmo simptomai ir požymiai, kurie įvertinami naudojant įvairius 

neuropatinio skausmo klausimynus [3] 

 

Simptomai LANSS DN4 NPQ PainDETECT ID Pain 

Dilgčiojimas, badymas lyg 

adatėlėmis 

+ + + + + 
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Staigus, krečiantis lyg elektra 

skausmas 

+ + + + + 

Deginimas + + + + + 

Tirpimas  + + + + 

Skausmas, provokuojamas 

švelnaus lietimo 

+  + + + 

Skausmingas šalčio jutimas  + +   

Klinikinis ištyrimas      

Alodinija (braukiama su 

šepetėliu) 

+ +    

Dūrio testas + +    

 

(Autoriai: Cousins M, Giamberardino M, Jamison R, McGrath P, Rajagopal M, Smith M et al.) 

 

Somatosensorinis tyrimas yra pats svarbiausias klinikinio – neurologinio ištyrimo etapas 

įtariant neuropatinį skausmą [3]. Tiriant neuropatinį skausmą patiriančius pacientus, kai skausmas yra 

vienpusis, svarbu jutimų pakitimus lyginti su priešinga pažeidimui puse [19]. Esant abipusiam skausmui, 

rekomenduojama jutimus tirti proksimaline – distaline ašimi [3]. Atliekant somatosensorinį tyrimą, 

pagrindiniai principai yra ištirti savaiminius stimulo sukeltus simptomus. 

11.4.1.2 lentelė. Savaiminiai ir stimulo sukelti simptomai 

 

Klinikinio tyrimo metu svarbu įvertinti raumenų jėgą, amplitudę, raumenų tonusą, koordinaciją, 

sausgyslinius refleksus bei galvinius nervus. Tiriant skausmą patiriantį pacientą, taip pat vertinama odos 

spalva, temperatūriniai pokyčiai, edema dėl periferinės nervų sistemos skaidulų pažeidimo [3]. 
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11.4.2 Neuropatinio skausmo įvertinimo klausimynas DN4 

 

 Šio klausimyno jautrumas įvairių skausmo sindromų atvejais yra skirtingas. Remiantis 2008 – 

2011 metais atlikta studija, neuropatinio skausmo įvertinimo klausimyno DN4 jautrumas siekė 85,2%. 

Analizuojant konkrečius skausmo sindromus, nustatytas didžiausias šio klausimyno jautrumas tiriant 

centrinį neuropatinį skausmą patiriančius pacientus (92,5%, n=74/80), taip pat tiriant mielopatija (96%, 

n=48/50), SDN (94,9%, n=56/59) bei II tipo kompleksiniu regioniniu skausmo sindromu (93,3%, 

n=14/15) sergančius pacientus. Kur kas žemesnis DN4 klausimyno jautrumas nustatytas trišakio nervo 

neuralgijos (69,2%, n=36/52) bei juosmens – kryžmens radikulopatijos (JKR) (72,1%, n=49/68) atveju 

[22]. DN4 klausimynas rekomenduojamas tiriant mišrų skausmą bei nugaros smegenų pažeidimo sukeltą 

skausmą patiriančius pacientus, taip pat pacientus, kurie serga SDN [18, 23]. 

 

 

11.4.3 LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalė 

 

Įvairių šaltinių duomenimis LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalės jautrumas yra 83 

– 85% [24, 25]. Remiantis 2015 metais atlikta studija, kurios metu buvo tiriami cukriniu diabetu 

sergantys pacientai, testo rezultatų jautrumas diferencijuojant neuropatinį skausmą nuo nocicepcinio 

skausmo siekė 94,29% [26]. Tačiau šią skalę rekomenduojama taikyti onkologinio skausmo metu [18]. 

 

 

11.4.4 PainDETECT neuropatinio skausmo klausimynas 

 

PainDETECT neuropatinio skausmo klausimyno jautrumas diferencijuojant neuropatinį 

skausmą nuo ne neuropatinio siekia 85% [30, 28]. Šį klausimyną rekomenduojama atlikti esant apatinės 

nugaros dalies mišriam skausmui, taip pat nugaros smegenų pažeidimo sukeltam skausmui įvertinti [18]. 

 

11.4.5 Kiti tyrimai 

 

Siekiant neabejotinu lygmeniu patvirtinti neuropatinį skausmą, atliekami papildomi tyrimai. 

Kai pasireiškia „pirštinių – kojinių“ jutimų sutrikimas, polineuropatijos diagnozė turi būti patvirtinama 
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atliekant elektroneuromiografijos (ENMG) tyrimą, taip pat diferencijuojant kokia yra polineuropatijos 

priežastis turi būti atliekami laboratoriniai tyrimai: bendras kraujo tyrimas (BKT), eritrocitų nusėdimo 

greitis (ENG), glikemija, kreatininas, alanininė aminotransferazė (ALT), gama – gliutamiltransferazė 

(GGT), vitaminas B12, skydliaukės hormonai. Esant nepakitusiems ENMG rezultatams, turėtų būti 

įtariama smulkiųjų skaidulų neuropatija, kuri gali būti diagnozuojama atliekant skirtingų odos vietų 

biopsiją, blauzdos odos nervo biopsiją, lazerio sukeltųjų potencialų (LSP) tyrimą [29]. 
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12. METODIKA 

 

12.1 Tyrimo planavimas 

 

Tyrimas buvo atliktas Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje Neurologijos skyriuje ir 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Neurologijos klinikoje. Tyrimo 

atlikimui gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos komiteto leidimas nr. BEC – MF – 

111.  

 

 

12.2 Tyrimo objektas 

 

Tiriami pacientai, kuriems nustatyta juosmens – kryžmens radikulopatija, skausminė diabetinė 

neuropatija, poherpinė neuralgija. 

Visi tiriamieji buvo supažindinti su atliekamo tyrimo metodais ir eiga. Tyrimas pradėtas 

pacientui pasirašius informuotoje sutikimo formoje. 

 

 

12.3 Tiriamųjų atranka 

 

Tyrimo metu vykdyta tikslinė atranka. Atrinkti pacientai, kuriems diagnozuota juosmens – 

kryžmens radikulopatija, poherpinė neuralgija, skausminė diabetinė neuropatija.  

 

 

12.4 Tyrimo metodai 

 

Atliekant tyrimą buvo naudoti neuropatinio skausmo pobūdžiui nustatyti skirti klausimynai: 

1. Neuropatinio skausmo diagnostikos klausimynas DN4; 

2. LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skausmo skalė; 

3. Neuropatinio skausmo komponento nustatymui skirtas PainDETECT klausimynas. 
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12.4.1 Neuropatinio skausmo diagnostikos klausimynas DN4 

 

Visiems tiriamiesiems buvo pateikiamas DN4 klausimynas, kuriame pacientai turėjo nurodyti 

kūno sritį (-is), kurią (-as) skauda, pažymėti šiuo metu jaučiamo skausmo bei vidutinio vakar patirto 

skausmo intensyvumą balais. Pateiktame klausimyne taip pat buvo vertinamas skausmo pobūdis. 

Klinikinio ištyrimo metu buvo vertinama: a) lietimo jutimas liečiant vata (hipestezija/hiperestezija), b) 

skausmo jutimas badant adatėle ar dantų krapštuku (hipalgezija/hiperalgezija), c) ar nėra alodinijos 

(skausmo, sukelto ar stiprėjančio braukiant odą šepetėliu). Užpildžius klausimyną, buvo vertinama 

neuropatinio skausmo tikimybė (pacientui surinkus ≥4 balus – „tikėtinas“ neuropatinis skausmas, 

surinkus <4 balus – „netikėtinas“ neuropatinis skausmas). 

 

 

12.4.2 LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalė 

 

Pateikus visiems tiriamiesiems LANSS skausmo skalę, buvo vertinami tam tikri skausmo 

parametrai: skausmo pobūdis, odos pakitimai skausmo apimtoje kūno vietoje. Atliekant klinikinį 

paciento ištyrimą įvertinta a) ar nėra alodinijos (skausmo, sukelto ar sustiprėjančio liečiant vata) ir b) ar 

nėra hipalgezijos/hiperalgezijos – atliekant adatos dūrio testą. Pacientui surinkus ≥12 balų vertinta kaip 

„tikėtinas“ neuropatinis skausmas, surinkus <12 balų –„netikėtinas“ neuropatinis skausmas. 

 

 

12.4.3 Neuropatinio skausmo klausimynas PainDETECT 

 

Tiriamiesiems pateiktas neuropatinio skausmo klausimynas PainDETECT, kurio pagalba buvo 

vertinami skausmo parametrai: patiriamas skausmas šiuo metu, stipriausias patirtas skausmas bei 

vidutiniškas skausmo intensyvumas per paskutines 4 savaites remiantis skausmo intensyvumo balais, 

skausmo vieta (plotas), skausmo plitimas į kitas kūno sritis, skausmo eiga ir jaučiamo skausmo pobūdis. 

Pacientui surinkus <12 balų – vertinta kaip neigiamas rezultatas, neuropatinio skausmo komponento 

tikimybė yra minimali (<15%), 12 – 18 balų – rezultatai vertinti kaip neapibrėžti, tačiau neuropatinio 

skausmo komponentas yra tikėtinas, >18 balų – rezultatas teigiamas, neuropatinio skausmo komponento 

tikimybė yra didelė (>90%).  
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12.5 Duomenų analizės metodai 

 

Tyrimo metu gautų duomenų statistinė analizė atlikta naudojantis Microsoft Excell, SPSS 26.0 

programine įranga. 

Analizuojant kiekybinių požymių skirtumų reikšmingumą tarp trijų grupių taikytas 

neparametrinis Kruskalio Voliso (Kruskal – Wollis) kriterijus. Kokybinių požymių analizei taikytas 

neparametrinis chi – kvadrato (χ2) požymių nepriklausomumo kriterijus. Skirtumai tarp požymių laikyti 

statistiškai reikšmingais, kuomet nustatytas reikšmingumo lygmuo (p reikšmė) buvo mažesnis negu 

pasirinktas reikšmingumo lygmuo α=0,05. Dviejų nominalinių dydžio ryšio stiprumui įvertinti taikytas 

Kramerio koeficientas (rkramerio). Esant 0<r≤0,3 – priklausomybė laikyta silpna, jei 0,3<r≤0,75 – 

priklausomybė vidutinė, 0,75<r≤1 – priklausomybė stipri. Prognostinė teigiamo testo vertė apskaičiuota 

pagal formulę: a / (a + b), kai a – teisingai teigiami klausimyno atvejai, b – klaidingai teigiami 

klausimyno atvejai. Prognostinė neigiamo testo vertė apskaičiuota pagal formulę: d / (c + d), kai c – 

klaidingai neigiami klausimyno atvejai, d – teisingai neigiami klausimyno atvejai. 
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13. REZULTATAI 

13.1 Tiriamųjų pacientų bendrosios charakteristikos 

 

Tyrime dalyvavo 40 pacientų: 18 vyrų ir 22 moterys. Atliekant tyrimą apklausta 20 pacientų 

(50%) sergančių JKR, 8 pacientai (20%) sergantys PN bei 12 pacientų (30%) sergančių SDN. Tiriamųjų 

amžius svyravo nuo 55 iki 87 metų, visų tiriamųjų amžiaus vidurkis – 70,73 ± 7,72. Tiriamųjų bendrosios 

charakteristikos detaliau pateiktos 13.1.1 lentelėje. 

13.1.1 lentelė. Tiriamųjų pacientų, patiriančių skausmą, bendrosios charakteristikos 

Bendrosios 

charakteristikos 

Juosmens - kryžmens 

radikulopatija (n=20) 

Poherpinė 

neuralgija  

(n=8) 

Skausminė 

diabetinė 

neuropatija 

(n=12) 

P 

reikšmė 

 Vyrai (n=11) Moterys 

(n=9) 

Vyrai 

(n=3) 

Moterys 

(n=5) 

Vyrai 

(n=4) 

Moterys 

(n=8) 

 

Lytis, % 55 45 37,5 62,5 33,3 66,7 SN 

Amžiaus 

vidurkis (SD) 

70,65 (1,42) 70,38 (3,45) 71,08 (2,58) SN 

SN – statistiškai nereikšminga 

 

 

13.2 Juosmens – kryžmens radikulopatijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos 

remiantis DN4 klausimynu 

 

Tyrimo metu naudojant DN4 klausimyną nustatyta, kad JKR sergančių pacientų atsakymų 

„taip“ suma yra statistiškai reikšmingai mažesnė lyginant su suma, kurią atliekant klausimyną surenka 

PN bei SDN sergantys pacientai (p<0,001). Vidutinė JKR sergančių pacientų atsakymų „taip“ suma – 

3,65 ± 2. Apklausiant DN4 klausimynu, „tikėtinas“ neuropatinis skausmas nustatytas 50% (n=10) 

tiriamųjų (šie pacientai surinko ≥4 balų). JKR sergantys pacientai iš pateiktų DN4 klausimyne skausmo 

pobūdžio variantų (deginantis, primenantis skausmingą šalimą, elektros srovės plitimą) dažniausiai 

rinkosi elektros srovės plitimą primenantį skausmą (60% pacientų). Visi apklaustieji atžymėjo, jog 

skausmo apimtame plote jaučia tirpulį. Neurologinio ištyrimo metu 55% pacientų nustatyta hipestezija 

badant adatėle (13.2.1 pav.).  
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13.2.1 pav. Pacientų, sergančių juosmens – kryžmens radikulopatijomis, pasireiškiančio skausmo 

bei klinikinio paciento ištyrimo metu nustatytų jutimo sutrikimų pasiskirstymas 

 

Tarp simptomų ir stimulo sukeltų požymių buvo nustatyta koreliacija. Nustatyta vidutinė 

priklausomybė tarp deginančio skausmo ir hipestezijos liečiant vata (rkramerio = 0,459, p<0,05), 

hipestezijos badant adatėle (rkramerio = 0,453, p<0,05). Tarp deginančio skausmo ir alodinijos braukiant 

odą šepetėliu nustatyta stipri priklausomybė (rkramerio = 0,840, p<0,001). 

 

 

13.3 Juosmens – kryžmens radikulopatijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos 

remiantis LANSS klausimynu 

 

Atlikus neuropatinio skausmo įvertinimo skalę LANSS, 30% tiriamųjų, sergančių JKR, buvo 

nustatytas „tikėtinas“ neuropatinio skausmo pasireiškimas (šie pacientai tyrimo metu surinko ≥12 balų). 

Atliekant LANSS skalę nustatyta reikšmingai mažesnė vidutinė atsakymų „taip“ suma JKR sergantiems 

pacientams lyginant su PN ir SDN sergančių pacientų vidutine atsakymų „taip“ suma (p<0,001). JKR 

sergančių pacientų vidutinė atsakymų „taip“ suma siekė 9,85 ± 4,17. Visiems tiriamiesiems (100%), 

sergantiems JKR, skausmas pasireiškė kaip keistas, nemalonus jutimas odoje. Klinikinio ištyrimo metu 

hipalgezija atliekant adatos dūrio testą nustatyta 45% tiriamųjų, o alodinija liečiant vata – 20% pacientų, 

sergančių JKR.  

 

 

20%

10%

60%

55%

35%

100%

10%

5%

55%

15%
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13.3.1 lentelė. Skausmo pobūdžio ir jutimų sutrikimų pasiskirstymas pacientams, sergantiems 

juosmens – kryžmens radikulopatijomis 

Skausmo pobūdis Juosmens – kryžmens radikulopatija  

(n=20) 

Skausmas kaip keistas, nemalonus jutimas odoje, % 100 

Odos pakitimai (marga, rožinė, raudona), % 40 

Oda nenormaliai jautri prisiliesti, % 10 

Skausmas prasideda staiga, be priežasties, % 10 

Karštis skausmingame odos plote, % 

 

10 

Sensorikos testavimas  

Alodinija, % 20 

Pakitęs adatos dūrio testas, % 45 

 

Nustatyta statistiškai reikšminga vidutinė priklausomybė tarp jaučiamo karščio skausmingame 

odos plote bei hipalgezijos atliekant adatos dūrio testą (rkramerio = 0,369, p<0,05). 

 

 

13.4 Juosmens – kryžmens radikulopatijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos 

remiantis PainDETECT klausimynu 

 

Analizuojant PainDETECT klausimyno surinktų balų skaičių nustatyta, kad 70% pacientų, 

sergančių JKR, neuropatinio skausmo komponento tikimybė yra minimali (<15%), 25% pacientų – 

tikėtinas neuropatinio skausmo komponentas, 5% – teigiamas klausimyno rezultatas, didelė neuropatinio 

skausmo tikimybė (>90%). JKR sergančių pacientų surenkamų balų skaičius yra statistiškai reikšmingai 

mažesnis negu pacientų, kurie serga PN bei SDN (p<0,001). Atliekant PainDETECT klausimyną, JKR 

sergantys pacientai vidutiniškai surinko 8,95 ± 3,42 balo. JKR sergantieji dažniausiai skundėsi 

nuolatiniu skausmu su retkarčiais pasikartojančiais skausmo priepuoliais (55%) (13.4.1 lentelė). 

13.4.1 lentelė. Pacientų, sergančių juosmens – kryžmens radikulopatijomis, skirstinys pagal 

skausmo eigą 

Skausmo eiga Juosmens – kryžmens 

radikulopatija (n=20) 

Nuolatinis skausmas, kurio intensyvumas kinta nežymiai, % 20 

Nuolatinis skausmas su retkarčiais pasikartojančiais skausmo 

priepuoliais, % 

55 

Skausmo priepuoliai be skausmo pojūčio tarp jų, % 15 

Dažni skausmo priepuoliai su skausmo pojūčiu tarp jų, % 10 
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Analizuojant PainDETECT klausimyną nustatyta, kad 40% JKR sergančių pacientų skundėsi 

vidutiniu, stipriu ir labai stipriu dilgčiojimu skausmo apimtoje vietoje. Tirpimo pojūtis buvo nurodomas 

kaip dažniausias skausmo pobūdžio variantas. Iš visų šia liga sergančiųjų net 80% pacientų nurodė 

jaučiantys stiprų ir labai stiprų tirpimą skausmo apimtoje vietoje (13.4.2 lentelė). 

13.4.2 lentelė. Pacientų, sergančių juosmens – kryžmens radikulopatijomis, skirstinys pagal 

skausmo pobūdį remiantis PainDETECT klausimynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 balai – vidutiniškai, 4 balai – stipriai, 5 balai – labai stipriai 

 

Klausimyno PainDETECT rezultatai buvo palyginti su klausimynų DN4 ir LANSS „tikėtinais“ 

bei „netikėtinais“ rezultatais apskaičiuojant prognostines teigiamo ir neigiamo testo vertes. Lyginant su 

DN4 klausimynu prognostinė PainDETECT teigiamo testo vertė siekė 0,8, neigiamo testo vertė – 0,6. 

Palyginus PainDETECT klausimyno rezultatus su LANSS klausimynu gauta, jog prognostinė 

PainDETECT teigiamo klausimyno vertė yra 0,6, o neigiamo testo vertė – 0,87 (13.4.3 lentelė).  

13.4.3 lentelė. Klausimyno PainDETECT prognostinė vertė lyginant su DN4 ir LANSS klausimynų 

rezultatais  

PainDETECT klausimynas DN4 

klausimynas 

LANSS 

klausimynas 

Prognostinė teigiamo testo vertė (skaičiavimams 

naudota tikėtinas ir teigiamas PainDETECT rezultatas) 

0,8 0,6 

Prognostinė neigiamo testo vertė 0,6 0,87 

 

 

13.5 Poherpinėmis neuralgijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos remiantis DN4 

klausimynu 

 

Apklausos metu naudojant DN4 klausimyną „tikėtinas“ neuropatinio skausmo pasireiškimas 

nustatytas visiems pacientams, sergantiems PN. Šių pacientų vidutinė atsakymų „taip“ suma siekia 7,13 

± 1,35. Atliekant DN4 klausimyną, 75% pacientų, sergančių PN, patiriamą skausmą apibūdino kaip 

elektros srovės plitimą, taip pat 87,5% pacientų jautė deginančio pobūdžio skausmą. 75% tiriamųjų 

skausmą apibūdino kaip badymą. Klinikinio ištyrimo metu 62,5% pacientų nustatyta alodinija braukiant 

Skausmo pobūdis  ≥3 balai ≥4 balai 

Skausmo vietoje pasireiškia deginimo pojūtis, % 25 0 

Dilgčiojimas, badymas lyg adatėlėmis, % 40 5 

Skausmingas lengvas prisilietimas, %  0 5 

Skausmas jaučiamas šiek tiek paspaudus, % 5 0 

Skausmas prasideda staiga, nukrečia lyg elektra, % 0 0 

Skausmą sukelia šaltis ir karštis, % 5 0 

Tirpimo pojūtis, % 100 80 
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šepetėliu, taip pat 62,5% pacientų pasireiškė hiperestezija badant adatėle, o 50% tiriamųjų patyrė 

hiperesteziją liečiant vata (13.5.1 pav.). 

13.5.1 pav. Pacientų, sergančių poherpine neuralgija, pasireiškiančio skausmo bei klinikinio 

paciento ištyrimo metu nustatytų jutimo sutrikimų pasiskirstymas 

 

Tarp savaiminių simptomų ir stimulo sukeltų požymių buvo nustatyta koreliacija. Tarp tirpulio 

ir alodinijos braukiant odą šepetėliu buvo nustatyta vidutinė priklausomybė (rkramerio= 0,577, p<0,05). 

 

 

13.6 Poherpinėmis neuralgijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos remiantis LANSS 

 

Visiems pacientams, sergantiems PN, remiantis LANSS skale nustatytas „tikėtinas“ 

neuropatinis skausmas (šie pacientai tyrimo metu surinko ≥12 balų). Šių pacientų vidutinė surenkamų 

atsakymų „taip“ suma – 21,13 ± 2,85. Visi sergantieji PN skausmą įvardijo kaip keistą, nemalonų jutimą 

odoje bei atžymėjo, jog skausmo apimtoje vietoje oda yra nenormaliai jautri prisilietimui. Taip pat 75% 

tiriamųjų buvo stebimi odos pakitimai. Staigus, be priežasties prasidedantis skausmas pasireiškė 50% 

pacientų, sergančių PN. Atliekant klinikinį ištyrimą, hiperalgezija adatos dūrio testo metu nustatyta 

62,5% tiriamųjų, o alodinija liečiant vata – 75% pacientų (13.6.1 lentelė). 

13.6.1 lentelė. Skausmo pobūdžio ir jutimų sutrikimų pasiskirstymas poherpine neuralgija 

sergantiems pacientams 

Skausmo pobūdis Poherpinė neuralgija (n=8) 

Skausmas kaip keistas, nemalonus jutimas odoje, % 100 

Odos pakitimai (marga, rožinė, raudona), % 75 

Oda nenormaliai jautri prisiliesti, % 100 

Skausmas prasideda staiga, be priežasties, % 50 

Karštis skausmingame odos plote, % 37,5 

87.5%

12.5%

75%

37.5%

75%

50%

62.5%

50%

62.5%

62.5%
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Primena skausmingą šalimą
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Tirpulys (tirpimą)

Niežėjimas

Hiperestezija liečiant vata

Hiperestezija badant adatėle

Skausmą sukelia/sustiprina braukimas…
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Sensorikos testavimas  

Alodinija, % 75 

Pakitęs adatos dūrio testas, % 62,5 

 

Nustatyta statistiškai reikšminga vidutinė priklausomybė tarp savaiminio simptomo – skausmo 

prasidedančio staiga, be priežasties ir hiperalgezijos atliekant adatos dūrio testą (rkramerio= 0,745, p<0,05). 

 

 

13.7 Poherpinėmis neuralgijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos remiantis 

PainDETECT klausimynu 

 

Tyrimo metu, apklausus PN sergančius pacientus, visiems tiriamiesiems buvo nustatyta didelė 

neuropatinio skausmo tikimybė (>90%). Šių pacientų vidutinė balų suma – 23,50 ± 3,07. PN sergantys 

pacientai dažniausiai skundėsi nuolatiniu skausmu su retkarčiais pasikartojančiais skausmo priepuoliais 

(50%) (13.7.1 lentelė).  

13.7.1 lentelė. Pacientų, sergančių poherpinėmis neuralgijomis, skirstinys pagal skausmo eigą 

Skausmo eiga Poherpinė neuralgija (n=8) 

Nuolatinis skausmas, kurio intensyvumas kinta nežymiai, % 25 

Nuolatinis skausmas su retkarčiais pasikartojančiais 

skausmo priepuoliais, % 

50 

Skausmo priepuoliai be skausmo pojūčio tarp jų, % 12,5 

Dažni skausmo priepuoliai su skausmo pojūčiu tarp jų, % 12,5 

 

Remiantis PainDETECT klausimynu, nustatyta kad stiprų ir labai stiprų skausmą, kuris 

jaučiamas lengvo prisilietimo metu, jaučia 87,5% pacientų, sergančių PN. 62,5% šių pacientų stiprų, 

labai stiprų skausmą gali išprovokuoti šalčio/karščio poveikis ir lengvas skausmo apimtos vietos 

paspaudimas (13.7.2 lentelė). 

13.7.2 lentelė. Pacientų, sergančių poherpinėmis neuralgijomis, skirstinys pagal skausmo pobūdį 

 

 

 

 

 

 

 

3balai– vidutiniškai, 4 balai– stipriai, 5 balai – labai stipriai 

Skausmo pobūdis  ≥3 balai ≥4 balai 

Skausmo vietoje pasireiškia deginimo pojūtis, % 75 12,5 

Dilgčiojimas, badymas lyg adatėlėmis, % 50 12,5 

Skausmingas lengvas prisilietimas, % 100 87,5 

Skausmas jaučiamas šiek tiek paspaudus, % 100 62,5 

Skausmas prasideda staiga, nukrečia lyg elektra, % 87,5 37,5 

Skausmą sukelia šaltis ir karštis, % 100 62,5 

Tirpimo pojūtis, % 75 0 
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13.8 Skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos 

remiantis DN4 neuropatinio skausmo įvertinimo klausimynu 

 

Apklausos metu naudojant DN4 neuropatinio skausmo klausimyną, „tikėtinas“ neuropatinio 

skausmo pasireiškimas (šie pacientai surinko ≥4 balų) nustatytas visiems pacientams, sergantiems SDN. 

Vidutinė SDN sergančių pacientų atsakymų „taip“ suma –  6,92 ± 1,56. Tiriant pacientus sergančius 

SDN nustatyta, kad 75% pacientų patiria deginančio pobūdžio skausmą. Apimtoje skausmo vietoje 75% 

tiriamųjų jaučia dilgsėjimą ir badymą. Klinikinio ištyrimo metu didžiajai daliai pacientų (75%) nustatyta 

hiperestezija badant adatėle (13.8.1 pav.).  

13.8.1 pav. Pacientų, sergančių skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis, pasireiškiančio 

skausmo bei klinikinio paciento ištyrimo metu nustatytų jutimo sutrikimų pasiskirstymas 

 

Nustatyta statistiškai reikšminga vidutinė priklausomybė tarp badančio pobūdžio skausmo ir 

hiperestezijos badant adatėle (rkramerio= 0,674, p<0,05), taip pat tarp skausmo primenančio elektros srovės 

plitimą ir alodinijos braukiant šepetėliu (rkramerio= 0,674, p<0,05), badančio pobūdžio skausmo ir 

alodinijos braukiant šepetėliu (rkramerio=0,546, p<0,05). 

 

 

13.9 Skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos 

remiantis LANSS 

 

Visiems tiriamiesiems, sergantiems SDN, naudojant LANSS skalę buvo nustatytas „tikėtinas“ 

neuropatinio skausmo pasireiškimas. Vidutinė atsakymų „taip“ suma šiems pacientams siekė 18,75 ± 

2,37.  Visi sergantieji SDN (100%) skausmą apibūdino kaip keistą, nemalonų jutimą odoje, taip pat 

75%

16.7%
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visiems tiriamiesiems odoje stebėti pakitimai. 91,7% tiriamųjų teigė patiriantys karštį skausmingame 

odos plote. Klinikinio ištyrimo metu 75% tiriamųjų pasireiškė alodinija liečiant vata bei hiperalgezija 

atliekant adatos dūrio testą. 

13.9.1 lentelė. Skausmo pobūdžio ir jutimų sutrikimų pasiskirstymas skausminėmis diabetinėmis 

neuropatijomis sergantiems pacientams 

Skausmo pobūdis Skausminė diabetinė neuropatija 

(n=12) 

 

Skausmas kaip keistas, nemalonus jutimas odoje, % 100 

Odos pakitimai (marga, rožinė, raudona), % 100 

Oda nenormaliai jautri prisiliesti, % 33,3 

Skausmas prasideda staiga, be priežasties, % 25 

Karštis skausmingame odos plote, % 91,7 

Sensorikos testavimas  

Alodinija, % 75 

Pakitęs adatos dūrio testas, % 75 

 

 

13.10 Skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis sergančių pacientų klinikinės charakteristikos 

remiantis PainDETECT 

 

Analizuojant PainDETECT klausimyno surinktų balų skaičių nustatyta, kad 8,3% pacientų, 

sergančių SDN, neuropatinio skausmo komponento tikimybė yra minimali (<15%), 50% pacientų – 

tikėtinas neuropatinio skausmo komponentas, 41,7% – teigiamas klausimyno rezultatas, didelė 

neuropatinio skausmo tikimybė (>90%). SDN sergantieji vidutiniškai surinko 17,33 ± 5,33 balų. 

Dauguma SDN sergančių pacientų teigė, kad jiems pasireiškia nuolatinis skausmas, kurio intensyvumas 

kinta nežymiai arba nuolatinis skausmas su retkarčiais pasikartojančiais skausmo priepuoliais (rezultatai 

pasiskirstė po lygiai – 33,33%) (13.10.1 lentelė). 

13.10.1 lentelė. Pacientų, sergančių skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis, skirstinys pagal 

skausmo eigą 

Skausmo eiga Skausminė diabetinė 

neuropatija (n=12) 

Nuolatinis skausmas, kurio intensyvumas kinta nežymiai, % 33,33 

Nuolatinis skausmas su retkarčiais pasikartojančiais skausmo 

priepuoliais, % 

33,33 

Skausmo priepuoliai be skausmo pojūčių tarp jų, % 25 

Dažni skausmo priepuoliai su skausmo pojūčiu tarp jų, % 8,33 
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Analizuojant SDN sergančių pacientų atliktus PainDETECT klausimynus nustatyta, kad 83,3% 

pacientų skyrė ≥3 balų teiginiui, jog skausmo vietoje pasireiškė deginimo pojūtis. Iš jų net 50% 

pasireiškė stiprus ir labai stiprus deginimas. Vienas taip pat iš dažnai nurodomų SDN sergančių pacientų 

skausmo pobūdžio variantų buvo dilgčiojimas, badymas lyg adatėlėmis (stipresnį negu vidutinį badymą 

adatėlėmis nurodė 75% tiriamųjų) (13.10.2 lentelė). 

13.10.2 lentelė. Poherpinėmis neuralgijomis sergančiųjų skirstinys pagal skausmo pobūdį 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 balai – vidutiniškai, 4 balai– stipriai, 5 balai – labai stipriai 

 

 

13.11 Skausmo pobūdžio ir jutimų sutrikimų pasiskirstymo palyginimas pagal ligas naudojant 

LANSS 

 

PN sergantiems pacientams dažniau pasireiškė nenormalus odos jautrumas prisilietimams, 

SDN sergantiesiems – odos pakitimai skausmo apimtoje kūno vietoje, karštis skausmingame odos plote 

(p<0,05). PN ir SDN sergantiesiems (lyginant su JKR) klinikinio ištyrimo metu dažniau buvo nustatyta 

alodinija (p<0,05) (13.11.1 lentelė). 

13.11.1 lentelė. Skausmo pobūdžio ir jutimų sutrikimų pasiskirstymas pagal ligas 

Skausmo pobūdis Juosmens – 

kryžmens 

radikulopatija  

(n=20) 

Poherpinė 

neuralgija 

(n=8) 

Skausminė 

diabetinė 

neuropatija  

(n=12) 

 

P 

reikšmė 

Skausmas kaip keistas jutimas odoje, % 100 100 100  

Odos pakitimai (marga, rožinė, raudona), % 40 75 100 0,002 

Oda nenormaliai jautri prisiliesti, % 10 100 33,3 0,000 

Skausmas prasideda staiga, be priežasties,% 10 50 25 0,070 

Karštis skausmingame odos plote, % 

 

10 37,5 91,7 0,000 

Sensorikos testavimas     

Alodinija, % 20 75 75 0,002 

Pakitęs adatos dūrio testas, % 45 62,5 75 0,239 

 

Skausmo pobūdis  ≥3 balai ≥4 balai 

Skausmo vietoje pasireiškia deginimo pojūtis, % 83,3 50 

Dilgčiojimas, badymas lyg adatėlėmis, % 75 25 

Skausmingas lengvas prisilietimas, %  33,4 16,7 

Skausmas jaučiamas šiek tiek paspaudus, % 16,6 8,3 

Skausmas prasideda staiga, nukrečia lyg elektra, % 41,7 0 

Skausmą sukelia šaltis ir karštis, % 33,3 0 

Tirpimo pojūtis, % 41,6 8,3 
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14. REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Atliekant tyrimą, pacientų, kuriems įtariamas neuropatinis skausmas, amžius svyravo nuo 55 – 

87 metų (amžiaus vidurkis – 70,73 ± 7,72 metų). Literatūroje taip pat pateikiami panašūs duomenys – 

didžiausias neuropatinio skausmo paplitimas fiksuojamas 50 – 64 gyvenimo metais [14]. Literatūros 

duomenimis nugara ir apatinės galūnės yra dažniausios kūno vietos, kuriose pacientai jaučia skausmą. 

Šios lokalizacijos skausmo priežastis yra juosmens – kryžmens radikulopatija [16]. Tyrimo metu gauti 

rezultatai tam neprieštarauja, kadangi didžiąją dalį skausmą patiriančių apklaustųjų sudarė juosmens – 

kryžmens radikulopatijomis sergantys pacientai (50%). 

Remiantis 2008 – 2011 metais atlikta studija, kurios metu buvo naudojamas neuropatinio 

skausmo įvertinimo klausimynas DN4, juosmens – kryžmens radikulopatijomis sergantys pacientai šios 

ligos metu dažniausiai patyrė tirpulį skausmo vietoje (88%), taip pat deginimą (70%) ir dilgsėjimą 

(70%). Poherpinėmis neuralgijomis sergantys pacientai dažniausiai skundėsi deginimo pojūčiu skausmo 

apimtoje srityje (89%), skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis – deginimu (90%), dilgsėjimu 

(88%), badymu (86%) ir hiperestezija liečiant (76%) [22]. Atlikto tyrimo rezulatai yra panašūs: 

pacientai, sergantys juosmens – kryžmens radikulopatijomis dažniausiai atžymėjo, jog jaučiamas 

skausmas, primena elektros srovės plitimą (60%), dilgsėjimą (55%), taip pat visi tiriamieji teigė, jog 

skausmo apimtoje vietoje jaučia tirpulį. Poherpinėmis neuralgijomis sergantieji labiausiai skundėsi 

deginimu (87,5%), skausmu primenančiu elektros srovės plitimą (75%), o pacientai sergantys 

skausminėmis diabetinėmis neuropatijomis – deginančio pobūdžio skausmu, primenančiu dilgsėjimą ir 

badymą (75%). Remiantis literatūros duomenimis, skausmą patiriantiems pacientams pasireiškiantys 

savaiminiai simptomai bei stimulo sukelti požymiai pasižymi tarpusavio priklausomybe, o jų koreliacijai 

yra būdingas aukštas specifiškumas bei didelė diagnostinė reikšmė [23]. Mūsų atlikto tyrimo metu taip 

pat buvo nustatyta, jog skausmo metu pasireiškiantys teigiami savaiminiai simptomai priklauso nuo 

teigiamų stimulo sukeltų požymių tiriant DN4 ir LANSS klausimynais.  

Tyrimo metu naudojant LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalę nustatyta, kad bendras 

balų skaičius, kurį pacientai surenka atlikdami šį testą, priklauso nuo ligos, kuria serga pacientas. Tarp 

simptomų, tokių kaip nenormalus odos jautrumas prisilietimui, karštis skausmingame odos plote, ir 

stimulo sukelto požymio (alodinijos) buvo nustatyta priklausomybė. Šiuos tyrimo metu gautus rezultatus 

patvirtina ir M. Benett 2001 m. atlikta studija [24]. 

2018 metais atliktame tyrime, kuriame naudojant PainDETECT neuropatinio skausmo 

klausimyną buvo tiriami pacientai, sergantys juosmens – kryžmens radikulopatijomis, nustatyta, jog 

vidutinis bendras balų skaičius, kurį atlikdami surenka pacientai, yra 13,4 ± 5,2. Tyrime teigiama, kad 

šie pacientai dažniausiai skundžiasi nuolatiniu skausmu, kurio intensyvumas kinta nežymiai arba 
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nuolatiniu skausmu su retkarčiais pasikartojančiais skausmo priepuoliais (atitinkamai 40% ir 34%). 

Atliekant šią studiją nustatyta, jog juosmens – kryžmens radikulopatijomis sergantys pacientai 

dažniausiai jaučiamą skausmą apimtoje vietoje apibūdina kaip vidutinį, stiprų arba labai stiprų tirpimą, 

dilgčiojimą ir deginimą [30]. Mūsų atlikto tyrimo rezultatai tam neprieštarauja. Atliekant tyrimą gauta, 

kad juosmens – kryžmens radikulopatijomis sergantys pacientai teigė patiriantys nuolatinį skausmą su 

nežymiai kintančiu skausmo intensyvumu arba su retkarčiais pasikartojančiais skausmo priepuoliais 

(atitinkamai 55% ir 20%). Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad šiai grupei pacientų dažniausiai 

pasireiškia deginimas, dilgčiojimas ir tirpimas skausmo vietoje. Atliekant šį klausimyną pacientų, 

sergančių juosmens – kryžmens radikulopatijomis, surenkamas bendras balų skaičius (8,95 ± 3,42) buvo 

panašus į Hasvik E. et al. (2018 m.) tyrimo metu gautus rezultatus [30].   

Naudojant PainDETECT klausimyną ir tiriant pacientus, sergančius skausminėmis 

diabetinėmis neuropatijomis buvo gauta, jog pacientai dažniausiai skundžiasi nuolatiniu skausmu, kurio 

intensyvumas kinta nežymiai arba yra retkarčiais būdingi pasikartojantys skausmo priepuoliai. Tyrimo 

metu taip pat nustatyta, jog šie pacientai stipriai arba labai stipriai patiria deginančio, dilgčiojančio 

pobūdžio skausmą (atitinkamai 50% ir 25%). Šie rezultatai sutampa su kitų autorių atliktų tyrimų 

rezultatais: 2009 metais Baron R. et al. atliktoje studijoje gauta, jog skausminėmis diabetinėmis 

neuropatijomis sergantys pacientai dažniau patiria nuolatinį skausmą su nežymiai kintančiu 

intensyvumu arba su retais paūmėjimais (atitinkamai 30,8% ir 28,3%), taip pat tyrime teigiama, kad 54% 

tiriamųjų patiria stiprų, labai stiprų deginimą, o 28% – dilgčiojimą [31]. Toje pačioje studijoje dalyvavo 

ir pacientai, sergantys poherpinėmis neuralgijomis. Naudojant PainDETECT klausimyną nustatyta, kad 

šiem pacientams labiau būdingas nuolatinis skausmas su retkarčiais pasikartojančiais skausmo 

priepuoliais. Analizuojant skausmo pobūdį gauta, jog 54% pacientų, sergančių poherpinėmis 

neuralgijomis, skundėsi stipriu, labai stipriu deginimu skausmo vietoje, 47% – skausmingu prisilietimu, 

46% – skausmu, prasidedančiu staiga, 42% – skausmu, kuris jaučiamas šiek tiek paspaudus skausmo 

pažeistą sritį [31]. Mūsų atliktame tyrime naudojant PainDETECT klausimyną apklausiant 

poherpinėmis neuralgijomis sergančius pacientus rezultatai yra panašūs. Tyrimo metu taip pat nustatyta, 

kad dauguma pacientų skundžiasi nuolatiniu skausmu. Vertinant pacientų patiriamą skausmo pobūdį 

išsiaiškinta, jog šie pacientai dažniau patiria skausmą lengvo prisilietimo metu (87,5%), lengvo 

spaudimo metu (62,5%) bei dažniau skundžiasi skausmu, kuris prasideda staiga (37,5%). 

2017 metais buvo atlikta studija, kurios metu tiriant juosmens – kryžmens radikulopatijomis 

sergančius pacientus, nustatyta PainDETECT klausimyno neuropatinio skausmo teigiama prognostinė 

vertė siekė 72%, neigiama prognostinė vertė – 53% [32]. Atliekant mūsų tyrimą gautus PainDETECT 

klausimyno rezultatus palyginus su DN4 klausimyno „tikėtinais“ ir „netikėtinais“ rezultatais 

prognostinės testo vertės buvo panašios: teigiama prognostinė vertė siekė 80%, neigiama – 60%. 
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Atliekant tyrimą pastebėta, kad naudotų klausimynų – PainDETECT, LANSS ir DN4 rezultatai 

kiekvienos ligos atveju yra skirtingi. Nepaisant to, kad vis daugiau yra atliekama neuropatinio skausmo 

klausimynų validizacijų, didėja jų naudojimas klinikinėje specialistų praktikoje, šių klausimynų 

naudojimas negali pakeisti klinikinio paciento ištyrimo. Remiantis literatūros duomenimis iki 20% 

atvejų gali būti nustatomas klaidingas atliekamo klausimyno rezultatas [33]. 
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15. IŠVADOS 
 

1. Juosmens – kryžmens radikulopatijų ir skausminių diabetinių neuropatijų atvejais savaiminių 

simptomų klinikinė išraiška DN4 ir PainDETECT klausimynuose yra tapati, o poherpinės neuralgijos 

atveju savaiminių simptomų klinikinė išraiška visuose  klausimynuose yra skirtinga.  

2. Stimulo sukeltųjų požymių klinikinė išraiška DN4 ir LANSS klausimynuose yra tapati visiems tiriamų 

susirgimų atvejams.  

3. Teigiami neuropatinio skausmo savaiminiai simptomai turi stiprų tarpusavio ryšį su teigiamais stimulo 

sukeltais požymiais pateiktais tiek DN4, tiek ir LANSS klausimynuose.  

4. Juosmens - kryžmens radikulopatijų atvejais nustatyta PainDETECT klausimyno teigiama 

prognostinė vertė lyginant su DN4 ir LANSS siekia 80% ir 60%. 

5. Juosmens – kryžmens radikulopatijų atvejais nustatyta PainDETECT klausimyno neigiama 

prognostinė vertė lyginant su DN4 ir LANSS siekia 60% ir 87%. 
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17. PRIEDAI 
 

Priedas Nr. 1. DN4 neuropatinio skausmo įvertinimo klausimynas [34] 

 

 

Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kiekvienam iš ju skiriant atitinkamą atsakymą 

pateiktuose langeliuose 

 Ar galėtumėte apibūdinti skausmą vienu ar keletu iš šių žodžių? 

 taip ne 

1. Deginantis (karštas) 

 

2. Primena skausmingą šalimą 

 

3. Primena elektros srovės plitimą 
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 Ar skausmo apimtame plote jaučiate? 

 taip ne 

4. Dilgsėjimą 

 

5. Badymą 

 

6. Tirpulį (tirpimą) 

 

7. Niežėjimą 

 

PACIENTO TYRIMAS 

 

 Ar skaudamoje vietoje fizinio tyrimo metu stebima: 

 taip ne 

8. Hipestezija/hiperestezija liečiant 

 

9. Hipestezija/hiperestezija badant 

 

 Ar skaudamoje vietoje skausmą galima sukelti ar sustiprinti: 

 

10. Braukiant šepetėliu 

 

 

 

Atsakymų TAIP suma: ....... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Priedas Nr. 2. LANSS neuropatinio skausmo įvertinimo skalė [35] 

 

 

1. Ar skausmas kaip keistas, nemalonus jutimas odoje? (dilgčiojimas, perštėjimas) 

 Ne 

 Taip 

2. Ar yra odos pakitimų? (marga, rožinė, raudona) 

 Ne 

 Taip 

3. Ar oda nenormaliai jautri prisiliesti? 

 Ne 

 Taip 

4. Ar skausmas prasideda staiga, be priežasties? 

 Ne 

 Taip 

5. Ar jaučiate karštį skausmingame odos plote? (karšta, deganti oda) 

 Ne 

 Taip 

Sensorikos testavimas: 

6. Alodinija  

 Ne 

 Taip 

7. Pakitęs adatos dūrio testas 

 Ne 

 Taip 
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Priedas Nr. 3. PainDETECT neuropatinio skausmo klausimynas [36] 

1. Kaip jūs įvertintumėte savo skausmą dabar (šiuo metu)? 

 

 

 

 

2. Kokio intensyvumo buvo stipriausias patirtas skausmas per paskutines 4 savaites? 

 

 

 

 

3. Koks vidutiniškas skausmo intensyvumas buvo per paskutines 4 savaites? 

 

 

 

4. Ar skausmas plinta į kitas kūno sritis? 

 TAIP 

 NE 

 

5. Pažymėkite pagrindinę skausmo  

vietą (plotą) paveikslėlyje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1             0 
 Neskauda 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Labai skauda 

1             0 
 Neskauda 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Labai skauda 

1             0 
 Neskauda 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Labai skauda 
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6. Pažymėkite paveikslėlį, tiksliausiai vaizduojantį Jūsų skausmo eigą: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ar pažymėtoje ir/ar kitose skausmo vietose Jums pasireiškia deginimo (pvz., nudilgimo) pojūtis? 

o Ne 

o Nelabai 

o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

8. Ar jaučiate skausmo srityje dilgčiojimą, badymą lyg adatėlėmis? 

o Ne 

o Nelabai 

o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

9. Ar lengvas prisilietimas (pvz., drabužiu ar antklode) nurodytoje vietoje yra skausmingas? 

o Ne 

o Nelabai 

o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

10. Ar šiek tiek paspaudus šioje srityje, pvz., su pirštu, jaučiamas skausmas? 

o Ne 

o Nelabai 

o Nuolatinis skausmas, kurio intensyvumas kinta 

nežymiai 

 

o Nuolatinis skausmas su retkarčiais pasikartojančiais 

skausmo priepuoliais 

 

o Dažni skausmo priepuoliai su skausmo pojūčiu tarp jų 

 

 

o Skausmo priepuoliai su skausmo pojūčiu tarp jų 
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o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

11. Ar skausmas nurodytoje vietoje prasideda staiga, be priežasties, nukrečia lyg elektra? 

o Ne 

o Nelabai 

o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

12. Ar šaltis bei karštis sukelia skausmą nurodytoje vietoje (pvz., prausiantis karštu vandeniu)? 

o Ne 

o Nelabai 

o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

13. Ar pažymėtoje vietoje pasireiškia tirpimo pojūtis? 

o Ne 

o Nelabai 

o Lengvai 

o Vidutiniškai 

o Stipriai 

o Labai stipriai 

 


