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Επισημάνσεις

Ο πόνος στην πλάτη στα παιδιά
➢ είναι σπανιότερος από όσο στους 

ενηλίκους

➢ έχει άγνωστη συχνότητα

➢ κρύβει ασάφειες σχετικά με τον ορισμό του

➢ οδηγεί δύσκολα το παιδί στον ιατρό

➢ αποκαλύπτει συνήθως οργανικό αίτιο

➢ υποχρεώνει σε διενέργεια εργαστηριακού 

και απεικονιστικού ελέγχου

➢ σχετίζεται με ψυχολογικές και 

κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους



Επιδημιολογία

✓ Περισσότερα από 50% των παιδιών <15 

ετών αναφέρουν την εμπειρία ενός 

τουλάχιστον επεισοδίου

✓ Η συχνότητα ποικίλλει

✓ Τα συμπτώματα συχνά υποχωρούν

✓ Αντιγνωμία μεταξύ των ερευνητών

✓ Στο παρελθόν, η συχνότητα εμφάνισης 

οσφυαλγίας στην παιδική ηλικία 

εθεωρείτο χαμηλή γιατί αφορούσε μόλις 

το 2% του πληθυσμού



Επιδημιολογία

✓ Με την αυξανόμενη συμμετοχή σε 

οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες 

έχουν αναφερθεί κρίσεις οσφυαλγίας 

που κυμαίνονται από 37,1% μέχρι 79% 

μεταξύ εφήβων που αθλούνται 

συστηματικά

✓ Σε ποσοστό που αγγίζει το 78,1% οι 

ασθενείς παραμένουν αδιάγνωστοι 



Επιδημιολογία

✓ Το υπερβολικό βάρος της σχολικής σάκας 

αναφέρεται ως πιθανή αιτία ραχιαλγίας, 

ιδίως όταν το βάρος είναι >15% του 

σωματικού βάρους του παιδιού

✓ Σε παιδιά και εφήβους με οσφυαλγία, που 

εξετάσθηκαν από ειδικό ιατρό, ως 

συνηθέστερες διαγνώσεις αναφέρονται: 

σπονδυλολίσθηση, κήλη μεσοσπονδυλίου 

δίσκου, σκολίωση και σπονδυλόλυση



Ιστορικό



Ιστορικό



Ιστορικό



Κλινική εξέταση



Κλινική εξέταση



Πώς εκτιμάται ο πόνος;



Πώς εκτιμάται ο πόνος;



Πώς εκτιμάται ο πόνος;



Πώς εκτιμάται ο πόνος;



Πώς εκτιμάται ο πόνος;



Πώς εκτιμάται ο πόνος;









Διαφορική Διάγνωση



Διαφορική Διάγνωση



Διαφορική Διάγνωση



Διαφορική Διάγνωση



 

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση της Οσφυαλγίας 
σε Παιδιά και Εφήβους 
 

Ιστορικό και φυσική εξέταση 

Εξέταση χωρίς ευρήματα 
σε ασθενή με διαλείποντα ή 
πρόσφατης έναρξης πόνο 

 

ΜΣΟ 

Οδηγίες,  επανεκτίμηση 

Βελτίωση 

Διακοπή θεραπείας 

Επιμονή 
συμπτωμάτων 

Ευρήματα από τη φυσική εξέταση, 
ύποπτο ιστορικό (ιδιαίτερη προσοχή 
στα κρίσιμα σημεία-red flags) 

Απλές ακτινογραφίες F,P (και λοξές σε 
υποψία σπονδυλόλυσης) και  

εργαστηριακός έλεγχος ( γενική αίματος, 
ΤΚΕ, CRP) 

Θετικά 
ευρήματα 

Χωρίς 
ευρήματα 

MRI  σε υποψία κήλης, 
λοίμωξης ή όγκου, 
CT σε υποψία σπονδυλόλυσης, 
σπινθηρογράφημα οστών σε 
υποψία σπονδυλόλυσης, 
λοίμωξης ή όγκου και 
εναλλακτικά της MRI σε μικρά 
παιδιά 

Χωρίς 
ευρήματα 

 

Θετικά 
ευρήματα 

 

Θεραπεία σύμφωνα 
με τη διάγνωση 

Θεραπεία διαχείρισης 
πόνου, ψυχολογική 

υποστήριξη 

Ασαφές ιστορικό κάκωσης σε 
συνδυασμό με δυσανάλογα 

έντονη κλινική εικόνα 



Ακτινογραφίες



Σπινθηρογράφημα



Αξονική Τομογραφία



Μαγνητική Τομογραφία



Εργαστηριακές εξετάσεις



Οι συχνότερες διαγνώσεις



Οι συχνότερες διαγνώσεις



Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου



Σπονδυλόλυση / σπονδυλολίσθηση



Νόσος Scheuermann



Ιδιοπαθής σκολίωση

➢ Το 32% των ιδιοπαθών 
σκολιώσεων εμφανίζει πόνο 
στην πλάτη

➢ Αριστερό θωρακικό κύρτωμα

➢ Υποκείμενη διαστηματομυελία 
ή συριγγομυελία

➢ Απαραίτητη η MRI 

Ramirez N, Johnston CE, Browne RH: The 
prevalence of back pain in children who 

have idiopathic scoliosis. JBJS Am 
1997; 79:364 



Δισκίτιδα / σπονδυλοδισκίτιδα



Δισκίτιδα / σπονδυλοδισκίτιδα

Θεραπεία
. Αντιμικροβιακή αγωγή

. Κλινοστατισμός και ανάπαυση

. Εφαρμογή κηδεμόνα

. Χειρουργικός καθαρισμός (debridement)



Οστεοειδές οστέωμα

➢ Συνηθέστερος καλοήθης οστικός όγκος 
στα παιδιά

➢ Προσβάλλει τα πέταλα των σπονδύλων

➢ Πόνος νυκτερινός, ο οποίος υφίεται με τη 
λήψη NSAIDs

➢ Περιορισμός κινήσεων της ΣΣ

➢ Ανταλγική σκολίωση

➢ Διάγνωση με ακτινολογικό έλεγχο 
επισφαλής

➢ Διάγνωση με σπινθηρογράφημα, CT scan 
και MRI

Εάν η ανταλγική σκολίωση επιμείνει για 
>15 μήνες, τότε παραμένει μόνιμη.



Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

➢ Πόνος στην πλάτη σε 15% των παιδιών με ιστιοκύττωση Χ

➢ Οστικές βλάβες απλές ή πολλαπλές

➢ Λυτική αλλοίωση στις ακτινογραφίες

➢ Σπινθηρογράφημα οστών, CT scan και MRI

➢ Αποπλάτυνση σπονδυλικού σώματος (vertebra plana)

➢ Βιοψία με FNA υπό CT scan έλεγχο

➢ Θεραπεία: ανάπαυση, εφαρμογή κηδεμόνα, ακτινοβολίες, 
χειρουργικός καθαρισμός ή/και σπονδυλοδεσία 



Ηωσινόφιλο κοκκίωμα



Ανευρυσματική κύστη

➢ Το 15-20% των ανευρυσματικών κύστεων αφορά την ΣΣ

➢ Προσβάλλει το πέταλο και εκτείνεται στο σπονδυλικό σώμα

➢ Πόνος από την ίδια την κύστη ή ένα παθολογικό κάταγμα

➢ Διάγνωση με CT scan 

➢ Προεγχειρητική αγγειογραφία με εμβολισμό με Gelfoam

➢ Χειρουργικός καθαρισμός και οστικά μοσχεύματα

➢ Το 10% των περιπτώσεων υποτροπιάζει

➢ Επαναλαμβανόμενοι εμβολισμοί



Κακοήθειες

Λευχαιμία

Σάρκωμα Ewing

Οστεοσάρκωμα

Χόρδωμα

Σπονδυλικές μεταστάσεις

νευροβλάστωμα, ραβδομυοσάρκωμα, όγκος Wilms

Όγκοι νωτιαίου μυελού
αστροκύττωμα, επενδύμωμα

Νευροϊνοσάρκωμα



Λευχαιμία

.  Η συχνότερη νεοπλασία που 
προκαλεί πόνο στην πλάτη

.  Καταβολή, λήθαργος, ωχρότητα, 
εκχυμώσεις, αιμορραγίες, αναιμία, 
πυρετός

.  Οστεοπενία, συμπιεστικό # (σε 7% 
των περιπτώσεων)

.  Αυξημένος αριθμός λευκών

.  Μειωμένα αιμοπετάλια

.  Αναιμία

.  Αυξημένη ΤΚΕ

.  Μυελόγραμμα   



Λευχαιμία

Θεραπεία

✓χημειοθεραπεία

✓εφαρμογή κηδεμόνα




