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H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες της εφημερίδας είναι ανoικτές για κάθε
συνεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγραφική
ενημέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά oρθoπαιδικά θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS
To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση:
• Aνασκοπήσεις ορθοπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. • Eπίκαιρα ορθοπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της
ορθοπαιδικής. • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον • Aναφορά σε συνέδρια,
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Kλινικοεργαστηριακά ή
επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπαιδική. • Θέματα
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας
στην ορθοπαιδική. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό
του ορθοπαιδικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε
δύσκολα ορθοπαιδικά θέματα. • Επιστολές προς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση του διεθνή
Iατρικού Tύπου. • Ορθοπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Oρθοπαιδική και
Πληροφορική. • Oρθοπαιδική και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Eρωτήσεις
αυτοελέγχου ορθοπαιδικών γνώσεων. • Αφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν.
• Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Αγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο. • Προαναγγελίες
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις
στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων σε Η/Υ προς αποστολή για το INFO ORTHOPAEDICS:

• Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με
διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). Το σύνολο του κειμένου
να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες Α4.
• Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν
το χειρόγραφο) καθένα:
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία,
εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι
των εικόνων.
• Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω
μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να
δείχνει το πάνω μέρος της.
• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε
υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO
ORTHOPAEDICS».

Επιδημιολογία

Η οσφυαλγία στην παιδική και εφηβική ηλικία
είναι ένα σχετικά σπάνιο, μη ειδικό σύμπτωμα, το
οποίο υποκρύπτει συχνά σοβαρή παθολογία.
Οι ενήλικες πάσχουν από οσφυαλγία πολύ πιο
συχνά από τα παιδιά. Το 60-80% των ενηλίκων
έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο
1
οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους .
Η επίπτωση της οσφυαλγίας στην παιδική και
εφηβική ηλικία είναι εξαιρετικά χαμηλή 1-6% και
αυξάνεται με την ηλικία και τη δραστηριότητα
2
του παιδιού .
Ο Watson KD και οι συν., μετά από παρατήρηση, για χρονική περίοδο ενός μηνός, παιδιών
σχολικής ηλικίας 11-14 ετών, κατέγραψαν την επί3
πτωση της οσφυαλγίας ίση με 24% . Ο Salminen
ΙΙ και ο Fairbank JCT με τους συνεργάτες τους,
σε αντίστοιχες δημογραφικές μελέτες σε παιδιά
ηλικίας 13-15 ετών, κατέγραψαν αντίστοιχες
1,4
επιπτώσεις οσφυαλγίας 11,5% και 26% . Ο
Taimela S και οι συνεργάτες του στη Φιλανδία,
σε ανάλογη μελέτη μεταξύ παιδιών και εφήβων,
κατέγραψαν την επίπτωση της οσφυαλγίας σε
ποσοστό 1% σε παιδιά 7 ετών, 6% σε παιδιά
5
10 ετών και 18% σε παιδιά 14-16 ετών . Ο
Balague F και οι συν., μετά από σχετική μελέτη
στην Ελβετία, ανέβασαν το ποσοστό εμφάνισης
οσφυαλγίας σε παιδιά ηλικίας 12-17 ετών στο
26%, το ίδιο περίπου που διαπίστωσε και ο
4,6
Fairbank JCT το 1984 . Επίσης, ο Olsen, το 1992
και οι συνεργάτες του κατέληξαν στο υψηλό
ποσοστό οσφυαλγίας σε παιδιά ηλικίας 12-15
ετών και στο πολύ μικρό ποσοστό σε παιδιά
7
κάτω των 10 ετών .
Το 1994, ο Balague F και οι συν. διαπίστωσαν
μεταξύ μαθητών ότι στους επαγγελματίες αθλητές η επίπτωση της οσφυαλγίας ήταν 23,6%
8
και στους ερασιτέχνες 15,8% . Ο Burton AK, ο
Troussier B και ο Viry P και οι συνεργάτες τους
παρατήρησαν ότι ένα στα είκοσι παιδιά θα εμ9-11
φανίσουν ένα επεισόδιο οσφυαλγίας .

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Ο Jones GT, το 2005, ταξινομεί τους παράγοντες κινδύνου για την νεανική οσφυαλγία

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Vertebra
slipped forward

Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες
και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση
στην διεύθυνση:
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σε 4 κύριες κατηγορίες, ανθρωπομετρικοί παράγοντες, μηχανικό φορτίο, τρόπος ζωής και
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες2,12-14.
Ο Nissinen M και οι συνεργάτες του, το 1994,
αναφέρθηκαν στο μεγάλο μέγεθος του σκελετού και την ασυμμετρία του κορμού, ενώ
αναφορές για την οικογενή προδιάθεση της
νεανικής οσφυαλγίας υπάρχουν αρκετές6,15-17.
Ο Balague F J, το 1988, διαπίστωσε τη θετική
συσχέτιση της οσφυαλγίας με την σωματική
άσκηση και την αθλητική δραστηριότητα18.
Θετική συσχέτιση της μυϊκής δυσκαμψίας, των
σφικτών οπίσθιων μηριαίων μυών και της μειωμένης ισχύς των μυών του κορμού με την
εμφάνιση οσφυαλγίας έχει επίσης καταγραφεί
σε ανάλογες μελέτες18-21.

Αιτιολογία

Ο Bunnell, το 1982, κατέταξε τα αίτια της παιδικής οσφυαλγίας σε 4 κατηγορίες:
1) Μηχανικά αίτια,
2) Αναπτυξιακά αίτια,
3) Φλεγμονώδη αίτια,
4) Νεοπλασματικά αίτια22.
Ο George Thompson (1993) προσθέτει μία 5η
κατηγορία που αφορά τις συστηματικές παθήσεις
και μία 6η κατηγορία προστέθηκε από τον King
το 1986, που αφορά τα ψυχογενή αίτια23,24.
Το αίτιο της οσφυαλγίας σχετίζεται και με την
ηλικία του ασθενούς. Έτσι, τα φλεγμονώδη
ή νεοπλασματικά αίτια είναι τα πιο πιθανά σε
παιδιά μικρότερα της ηλικίας των 10 χρονών,
ενώ σε παιδιά μεγαλύτερα των 10 χρονών τα
πιθανότερα αίτια της οσφυαλγίας είναι η σπονδυλολίσθηση, η σπονδυλόλυση και η νόσος
του Scheuerman.
Ο Bensinger, 1985, βρήκε το αίτιο της οσφυαλγίας σε 84 από 100 παιδιά, με το 33% να είναι
μετατραυματικό (σπονδυλολίσθηση, σπονδυλόλυση), το άλλο 33% αναπτυξιακή διαταραχή
(Νόσος του Scheuermann) και το υπόλοιπο ποσοστό φλεγμονή, όγκος ή άλλη αιτία. Ο Turner
(1989) και ο King H (1986), σε ανάλογες μελέτες,
προσδιόρισαν το αίτιο της οσφυαλγίας σε παιδιά
σε ποσοστό 52% και 63%24,25.

Κλινική εκτίμηση

Πίνακας
1. Διαφορική
Τα παιδιά
με οσφυαλγία
απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση.
Το
λεπτομερές
διάγνωση της ιστορικό
και η σωστή κλινική εξέταση είναι πολύ
παιδικής
εφηβικής
σημαντικά.
Ο τρόποςκαι
εισβολής
και η διάρκεια
των συμπτωμάτων,
η
φύση
και η εντόπιση
οσφυαλγίας23,30-33
του πόνου, η συχνότητα και η ένταση των
• Γενετικοί παράγοντες
- Διαστεματομυελία
- Ανωμαλίες της ΑΜΣΣ
• Αναπτυξιακές διαταραχές
- Επώδυνη σκολίωση
- Κύφωση (Scheuermann disease)
• Τραυματικά αίτια
- Αφανή κατάγματα
- Μυϊκή - Συνδεσμική κάκωση
- Σπονδυλόλυση & Σπονδυλολίσθηση
- Πρόπτωση Μεσοσπονδυλίου Δίσκου
- Αστάθεια Ανώτερης ΑΜΣΣ
• Φλεγμονή
- Δισκίτις
- Οστεομυελίτιδα του σπονδυλικού σώματος
- Φυματίωση

παρατηρείται σε όγκους του σπονδυλικού σωλήνα ή του νωτιαίου μυελού. Διάχυτος πόνος
σε φλεγμονές Σ.Σ. και σε υπέρχρηση.
Η νεανική κύφωση Scheuermann προκαλεί γενικευμένο πόνο στη θωρακική μοίρα
της σπονδυλικής στήλης, ενώ δεν έχουμε πόνο στη νεανική ιδιοπαθή σκολίωση.
Οσφυαλγία με αντανάκλαση στο γλουτό,
με ισχιαλγία ή όχι αποτελεί σημείο κήλης
δίσκου. Οσφυαλγία που δεν υφίεται με την
ανάπαυση και γίνεται εντονότερη τη νύχτα,
πρέπει να αναζητήσουμε την ύπαρξη νεοπλασίας ή φλεγμονής.
Σε παιδιά κάτω των 4 ετών, πιο συχνά
παρατηρείται δισκίτιδα ή νεοπλασία. Στην

Vertebra
Disk

Scheuerman παρατηρείται σφηνοειδή παραμόρφωση 3 διαδοχικών σπονδύλων κατά
γωνία μεγαλύτερη των 5 μοιρών και ανωμαλίες
στις αρθρικές επιφάνειες των σπονδυλικών
σωμάτων.
Τα περισσότερα κατάγματα είναι ορατά στις
απλές ακτινογραφίες. Τα νεοπλάσματα έχουν
χαρακτηριστική ακτινολογική απεικόνιση, π.χ.
διαβρωτικές, οστεοαραιωτικές ή οστεοπυκνωτικές αλλοιώσεις, ενώ σε φλεγμονή του
δίσκου παρατηρείται ελάττωση του ύψους
του δίσκου και καταστροφή των αρθρικών
επιφανειών των σπονδυλικών σωμάτων.

Σπινθηρογράφημα

Το σπινθηρογράφημα οστών με το Tc 99

της Μεγάλης Βρετανίας, διαπίστωσαν ότι
η σπονδυλόλυση ήταν η πιο κοινή αιτία
σε ποσοστό 13% και ακολουθεί η οστική
λοίμωξη, ο όγκος ή η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου σε ποσοστό 8%, 6% και 6%
αντίστοιχα. Οι μισές περιπτώσεις οσφυαλγίας
ήταν μη ειδικής αιτιολογίας.

Συμπέρασμα

Η οσφυαλγία στο παιδί και τον έφηβο είναι
ένα σύγχρονο πρόβλημα που απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας, λεπτομερή κλινική και
απεικονιστική διερεύνηση. Επίσης, αναγκαία
είναι η παρακολούθηση της κλινικής πορείας
του ασθενούς, ενώ πρέπει να προστεθούν

Nerve

Οσφυαλγία με συνοδό ιριδοκυκλίτιδα και πρωινή δυσκαμψία
που χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας θέτει την υποψία της νεανικής ρευματοειδής αρθρίτιδας, ενώ η βελτίωση
οδηγεί στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Defect
(crack)

• Συστηματικές παθήσεις
- Χρόνια φλεγμονή
- Νεανική οστεοπόρωση
• Νεανική αρθρίτιδα
- Ρευματοειδή αρθρίτιδα
- Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
• Νεοπλάσματα
Καλοήθη
- Οστεοειδές οστέωμα
- Οστεοβλάστωμα
- Ανευρυσματική κύστη των οστών
- Ηωσηνόφιλο κοκκίωμα
Κακοήθη
- Οστεοσάρκωμα
- Ενδονωτιαίοι όγκοι
- Μεταστατικοί όγκοι
• Ψυχογενείς παράγοντες
• Άλλα αίτια
- Στατικές διαταραχές, όπως υπερκύφωση ή υπερλόρδωση (σπάνια επώδυνες)
- Σύνδρομο Berti-Lotti (Ετερόπλευρη ιεροποίηση
του Ο5)
- Κάταγμα (σπονδυλικά τόξα, ολίσθηση απόφυσης σπονδυλικού σώματος, σφηνοειδής
παραμόρφωση σπονδυλικού σώματος, μετά
από οξύ τραυματισμό ή κάταγμα κοπώσεως
σε συνδυασμό με νεανική οστεοπόρωση και
ατελή οστεογένεση)
- Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα
- Νόσοι κολλαγόνου
- Σάρκωμα Ewing
- Ινομυαλγία
- Δυσμηνόρροια
- Οπισθοπεριτοναϊκές παθήσεις
- Κυστική ίνωση
- Δρεπανοκυτταρική αναιμία
- Ν. Cushing

συμπτωμάτων πρέπει να ελέγχονται με κάθε
λεπτομέρεια. Σημαντική είναι η γνώση της
ηλικίας του παιδιού, η ύπαρξη επεισοδίου
τραυματισμού ή λοίμωξης, καθώς και η
παρουσία νευρολογικών διαταραχών, διαταραχή της ορθοκυστικής λειτουργίας ή της
σεξουαλικής δραστηριότητας.
Πιο συγκεκριμένα, ήπιο άλγος στην οσφύ,
βραχείας διάρκειας, μετά από έντονη μυϊκή
καταπόνηση είναι αποτέλεσμα υπέρχρησης.
Άλγος που εμμένει πολλές μέρες ή εβδομάδες,
μετά από έντονη μυϊκή καταπόνηση, είναι
αρκετά πιθανό να είναι αποτέλεσμα σπονδυλολίσθησης ή σπονδυλόλυσης.
Ιστορικό προηγηθείσας λοίμωξης, π.χ. του
αναπνευστικού, μπορεί να μας οδηγήσει σε
οσφυαλγία λόγω οστεομυελίτιδας των σπονδύλων ή δισκίτιδας (αιματογενή διασπορά).
Εντοπισμένος πόνος στη σπονδυλική στήλη

εφηβεία παρατηρείται συχνά σπονδυλόλυση ή κύφωση. Επίσης, ήπια επίσχεση ή
ακράτεια ούρων αποτελεί σημείο πίεσης
οσφυϊκής ή ιερής ρίζας σε βαριά σπονδυλολίσθηση. Γενικότερα, απαιτείται έλεγχος
των αντανακλαστικών της κινητικότητας
και της αισθητικότητας, π.χ. παθολογία του
νωτιαίου μυελού. Οσφυαλγία με συνοδό
ιριδοκυκλίτιδα και πρωινή δυσκαμψία που
χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας
θέτει την υποψία της νεανικής ρευματοειδής
αρθρίτιδας, ενώ η βελτίωση οδηγεί στην
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.
Το θετικό σημείο ανύψωσης του σκέλους
σε έκταση (straight leg test), η απώλεια των
φυσιολογικών κυρτωμάτων της σπονδυλικής
στήλης σε μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο
και η σύσπαση των οπίσθιων μηριαίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε
ανωμαλίες του δέρματος στην περιοχή της
Σ.Σ., όπως δερματικές κύστεις, περιοχές
υπερτρίχωσης, κηλίδα café au-lait, που
μπορεί να υποδηλώνουν βλάβη του νωτιαίου μυελού.

Απεικονιστικός έλεγχος
Απλές ακτινογραφίες

Οι απεικονιστικές μέθοδοι εξαρτώνται από
την ηλικία του ασθενούς, από τη φύση και
την εντόπιση του άλγους και την κλινική σημειολογία. Η απλή ακτινογραφία είναι η πιο
απλή, αλλά συνάμα σημαντική απεικονιστική
εξέταση για την οσφυαλγία των παιδιών. Η
προσθιοπλάγια και η πλάγια ακτινογραφία
είναι η πιο συνηθισμένη, ενώ η λοξή ακτινογραφία πραγματοποιείται κυρίως σε υποψία
σπονδυλόλυσης.
Οι ακτινογραφίες μπορεί να αναβληθούν για
3-4 εβδομάδες, εάν το άλγος στην οσφυϊκή
χώρα της σπονδυλικής στήλης είναι εντοπισμένο, μικρής διάρκειας <1 μήνα, και σχετίζεται
με μυϊκή καταπόνηση, εφόσον συσταθεί ανάπαυση και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.
Οι απλές ακτινογραφίες γίνονται επί εμμονής
της κλινικής συμπτωματολογίας, διάρκεια
άλγους πάνω από μήνα, παρουσία συνοδών
συμπτωμάτων, έγερσης του ασθενούς τη νύκτα
από τον πόνο ή σε ηλικίες <4-5 ετών. Επίσης,
σημαντική βοήθεια προσφέρουν οι δυναμικές
ακτινογραφίες σε κάμψη - έκταση, κυρίως
σε αστάθεια ή και βλάβη των σπονδυλικών
τόξων. Έτσι, για παράδειγμα στην κύφωση

αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά απεικονιστική εξέταση για τη διερεύνηση της παιδικής
οσφυαλγίας, στην περίπτωση που ο απλός
ακτινολογικός έλεγχος δεν αναδεικνύει πα99
θολογία. Το Tc είναι ευαίσθητο στην ανίχνευση λοιμώξεων, καλοήθων και κακοήθων
νεοπλασμάτων και σπονδυλόλυσης.

SPECT

Σε διφορούμενα αποτελέσματα, ο συνδυασμός του σπινθηρογραφήματος με την
αξονική τομογραφία (SPECT - Single-photon
Emission Computed Tomography) αυξάνει την
ευαισθησία και την ακρίβεια του απλού σπιν26,27
θηρογραφήματος . Το SPECT αναδεικνύει
28
κατάγματα εκ κοπώσεως της ΟΜΣΣ .

Αξονική τομογραφία

Η αξονική τομογραφία, με τομές ενός χιλιοστού, είναι χρήσιμες για τη διάγνωση και
εκτίμηση μιας σπονδυλολυτικής βλάβης, ενώ
ξεχωρίζει την κήλη δίσκου από την μετατραυματική παρεκτόπιση της σπονδυλικής
αποφύσεως.
Η αξονική τομογραφία σε συνδυασμό με
μυελογραφία μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση νευρολογικής σημειολογίας και στις
περιπτώσεις που δεν μπορεί να εκτελεστεί η
μαγνητική τομογραφία.

Μαγνητική τομογραφία

Η μαγνητική τομογραφία είναι ανεκτίμητη
στον έλεγχο του νωτιαίου μυελού, στη διάγνωση όγκων της Σ.Σ., δισκίτιδας, κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου και συριγγομυελίας.

Εργαστηριακός έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι σημαντικός,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παιδιών με γενικά
συμπτώματα και οσφυαλγία. Οι πλέον σημαντικές εξετάσεις είναι η γενική αίματος, η
ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών και η CRP.
Σε υποψία ρευματολογικού προβλήματος,
όπως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, γίνεται
έλεγχος του ρευματοειδή παράγοντα, αντιπυρηνικά αντισώματα, HLA27, του τίτλου
29
αντιστρεπτολυσίνης .

Διαφορική Διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει
ένα μεγάλο κατάλογο νοσολογικών καταστάσεων με μεγάλη ετερογένεια. Ο Turner
PG (1989) και οι συνεργάτες του, σε μια
μελέτη που έγινε σε μεγάλο νοσοκομείο
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στη διαφοροδιάγνωση και τα ψυχοσωματικά
προβλήματα.
Σημαντικές κλινικές οντότητες που εκδηλώνονται με οσφυαλγία είναι κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, σπονδυλόλυση και
σπονδυλολίσθηση, κύφωση Scheuermann,
δισκίτιδα, νεοπλάσματα και τραύμα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται στον
αιτιολογικό παράγοντα και την ηλικία του
παιδιού.
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