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Δελ ππάξρνπλ ζπγθξνπόκελα 

ζπκθέξνληα 



Σα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά απρελαιγίαο θαη νζθπαιγίαο, είηε ζπλνδεύνληαη    

κε ξηδίηηδα είηε όρη πξνζέξρνληαη ζηνλ νξζνπαηδηθό ρεηξνπξγό.                              

πλήζωο αθνξνύλ απιέο πεξηπηώζεηο.  

Μεξηθέο θνξέο όκωο, ζπλνδεύνληαη κε ζπζηεκηθέο εθδειώζεηο                                        

ή λεπξνινγηθά ζεκεία, θαη ηόηε ρξεηάδεηαη πεξαηηέξω δηεξεύλεζε.  

Επνκέλωο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

αξθνύλ νη βαζηθέο νδεγίεο γηα 

νιηγνήκεξν πεξηνξηζκό ηωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ, εξγνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη αλαιγεζία, 

παξαπέκπνληαο ζε επαλεμέηαζε          

επί επηκνλήο ηωλ ελνριεκάηωλ.  



Ιςτορικό και φυςικι εξζταςθ  

Πόλνο από άιιε 

ζπγθεθξηκέλε αηηία ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Με εηδηθή απρελαιγία - νζθπαιγία. 

Απρελαιγία-νζθπαιγία πνπ ζρεηίδνληαη κε ξηδνπάζεηα               

ή ζπνλδπιηθή ζηέλωζε. 

Πόλνο πνπ δελ   

πξνέξρεηαη από ηε . 

Πόνοσ, ελλείψει ριηοπάκειασ, μυελοπάκειασ, τραφματοσ ι ςαφοφσ ςοβαρισ 
υποκείμενθσ νόςου. 

Yin W, Bogduk N. The nature of neck pain in a private pain clinic in the United States. Pain Med. 2008. 

Jean-François Chenot et al. Non-Specific Low Back Pain. Dtsch Arztebl Int. 2017 . 





Αν και θ ςοβαρι αςκζνεια είναι 
αςυνικιςτθ ςε αςκενείσ με οξεία                                                                 
αυχεναλγία και οςφυαλγία,                                                 
χρειάηεται να τθν αποκλείςουμε. 

 

 

Henschke N, Maher CG, Refshauge KM, Herbert RD, Cumming RG, Bleasel J, et al. 
Prevalence of and screening for serious spinal pathology in patients presenting to 
primary care with acute low back pain. Arthritis Rheum 2009;60:3072-80. 



 Προςοχι ςτο ανεφρυςμα!!! 
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Προκαλείται από μεγάλθ κεντρικι       
οξεία διςκοκιλθ και θ ζγκαιρθ 

διάγνωςθ και επείγουςα αποςυμπίεςθ 
είναι απαραίτθτθ για τθ διάςωςθ 
ανεπανόρκωτθσ νευρικισ βλάβθσ 

(οπωςδιποτε ςτισ 12 πρϊτεσ ϊρεσ). 

Αηθλίδηα ακθνηεξόπιεπξε ηζρηαιγία, πάξεζε θάηω                

άθξωλ, παξάιπζε ηεο θύζηεο, αδπλακία ηνπ ζθηγθηήξα       

θαη απώιεηα ηεο πεξηπξωθηηθήο αηζζεηηθόηεηαο. 



Frymoyer JW. Back pain and sciatica. N Engl J Med. 1988 Feb 4. 318(5):291-300 

Μύεο 

 ύλδεζκνη 

  Πεξηηνλία 

πόλδπινο  

 Οπίζζηνο Επηκήθεο ύλδεζκνο  

  Μήληγγα  

   Ιλώδεο Δαθηύιηνο 

Γιελίζθνη 

Νεπξηθή Ρίδα 

Παιίλδξνκν  

Μεληγγηθό Νεύξν 

 

Ραρηαίν ηέιερνο  

Νωηηαίνπ Νεύξνπ 



Περίπου το 70% προκαλείται από καταπόνθςθ, κλάςθ             
ι διάςτρεμμα, ενϊ το 10-15% οφείλεται ςε θλικιακζσ 
εκφυλιςτικζσ μεταβολζσ ςτουσ δίςκουσ και ςτισ facets,                                     

και το υπόλοιπο ςε διςκοκιλεσ, οςτεοπορωτικά 
κατάγματα, ςπονδυλικι ςτζνωςθ ι πιο ςπάνια αίτια.  

 

Noormohammadpour P, Mansournia MA, Koohpayehzadeh J, Asgari F, Rostami M, Rafei A, Kordi R. 

Prevalence of Chronic Neck Pain, Low Back Pain, and Knee Pain and Their Related Factors in Community-

Dwelling Adults in Iran: A Population-based National Study. Clin J Pain. 2017 Feb;33(2):181-187. 



ΔΙΚΟΓΕΝΗ  ΠΟΝΟ 

Ο πόλνο πξνέξρεηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο                      

δίζθνπο θαη εληνπίδεηαη ζηε κέζε γξακκή.  

ΔΙΚΟΓΕΝΗ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΔΙΚΟΓΕΝΗ ΟΦΥΑΛΓΙΑ 

Οζθπαιγία 
Ιζρηαιγία 



Η εθθπιηζηηθή λόζνο ηνπ δίζθνπ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε 

αηηία απρελαιγίαο - νζθπαιγίαο. 

Μπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ωο θήιε δίζθνπ,  

ζπνλδπιηθή ζηέλωζε, facet αξζξνπάζεηα  

ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο ηνπο. 



• Η δηάγλωζε ηνπ δηζθνγελνύο                      

πόλνπ δελ είλαη εύθνιε.  

• Τπάξρνπλ επξήκαηα ζηελ θιηληθή 

εμέηαζε, ηα νπνία κπνξεί λα 

βξίζθνληαη επίζεο ζε αζζελείο κε 

άιινπ ηύπνπ νζθπαιγία - 

απρελαιγία. 

• Η Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία κπνξεί                

λα δείρλεη παζνινγία ηνπ δίζθνπ, 

θαζώο ε εθθύιηζή ηνπ είλαη κέξνο 

ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζήο ηνπ.  

• Όκωο ε δηαηαξαρή ηνπ δίζθνπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ MRI δελ ζεκαίλεη 

όηη είλαη ην αίηην ηνπ πόλνπ.  





Ριηιτικά ςυμπτϊματα λόγω πίεςθσ                  
από διςκικό υλικό ι/και οςτεόφυτα. 

 

Αλάινγα κε ηελ εκπιεθόκελε λεπξηθή ξίδα,                       

εκθαλίδνληαη πόλνο, παξαηζζεζίεο, ππαηζζεζία, κπϊθή 

αδπλακία ζην αληίζηνηρν κπνηόκην ή δεξκνηόκην. 



Parviz Kambin. Management of Discogenic Pain and Spinal Instability Using Minimally Invasive Surgical  

Techniques. Arthroscopic and Endoscopic Spinal Surgery: Text and Atlas: Second Edition. 2018. 



ε λένπο αζζελείο ζπκβαίλεη ιόγω δηζθνθήιεο ή                      

νμείαο κεηαηξαπκαηηθήο ζπκπίεζεο ηεο ξίδαο ζην ηξήκα. 

 

 
Σν 20-25% ηωλ πεξηπηώζεωλ απρεληθήο ξηδνπάζεηαο 

νθείιεηαη ζε δηζθνθήιε.   

Σν 85% ηωλ πεξηπηώζεωλ ηζρηαιγίαο νθείιεηαη ζε θήιε 

κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. 

Richard A. Deyo, Sohail K. Mirza. Herniated Lumbar Intervertebral Disk. N Engl J Med 2016. 

Robert J. Rodine, Howard Vernon. Cervical radiculopathy: a systematic review on treatment by spinal 

manipulation and measurement with the Neck Disability Index. J Can Chiropr Assoc. 2012. 



ε κεγαιύηεξνπο αζζελείο πξνθαιείηαη από ζηέλωζε 

ηνπ ηξήκαηνο ιόγω νζηενθύηωλ εμαηηίαο ηνπ ζηελνύ 

κεζνζπνλδύιηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηωλ αιινηώζεωλ       

ζηηο αγθηζηξνεηδείο αξζξώζεηο ηνπ  Luschka,       

πξνζζίωο θαη ηηο δπγναπνθπζηαθέο, νπηζζίωο. 

  



– πγγελήο ιύζε ζην πέηαιν ή 

θάηαγκα θνπώζεωο ζπλήζωο   

ζηνλ Ιζζκό (pars interarticularis). 

 

– Μνλόπιεπξε ή ακθνηεξόπιεπξε 

πνπ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από 

πνλδπινιίζζεζε. 

 

– Μπνξεί λα ππάξρεη ζηέλωζε, 

επνκέλωο θαη ξηδίηηδα. 

 



• πνλδπινιίζζεζε, 

ζπγγελήο, ιπηηθή ή 

εθθπιηζηηθή. 

• Mπνξεί λα είλαη 

αζπκπηωκαηηθή                

ή λα νδεγήζεη ζε 

πνλδύιωζε, 

Εθθπιηζηηθή Δηζθηθή 

Νόζν, Ρηδίηηδα ή 

πνλδπιηθή ζηέλωζε. 

Σμθματικι Αςτάκεια 



πονδυλικι ςτζνωςθ 



ΑΤΧΕΝΙΚΗ ΜΤΕΛΟΠΑΘΕΙΑ 

• Η πάκθςθ εξελίςςεται χρονίωσ και τα ςυμπτϊματα 
αναπτφςςονται βραδζωσ.  

• Μερικζσ φορζσ θ ζναρξθ των ςυμπτωμάτων περνά 
απαρατιρθτθ. 



Αν και θ νόςοσ του δίςκου                                  
(διςκοκιλθ και αυχενικι ςπονδφλωςθ)  
είναι θ πιο ςυχνι αιτία νευροπάκειασ, 

πρζπει κανείσ να λαμβάνει υπόψθ του και 
άλλεσ αιτίεσ ριηοπάκειασ και μυελοπάκειασ. 



Άλλεσ αιτίεσ Νευροπακθτικοφ Πόνου 

 

• Φλεγμονϊδεισ πακιςεισ που προκαλοφν μυελίτιδα, 
(απομυελίνωςθ, ιογενείσ λοιμϊξεισ όπωσ ο ζρπθτασ ηωςτιρασ, 
κοκκιωματϊδεισ νόςοι όπωσ θ φυματίωςθ ι θ ςαρκοείδωςθ 
και θ ςυφιλιδικι νόςοσ).  

• Η καρκινωματϊδθσ μθνιγγίτιδα ςπανίωσ.  

• τθ διαφορικι διάγνωςθ πρζπει να περιλθφκεί και θ HIV 
λοίμωξθ και οι επιπλοκζσ τθσ ωσ πικανι αιτία άτυπων 
νευρολογικϊν εκδθλϊςεων.  

• Η ςυνειςφορά του Δ ςε πιο θλικιωμζνουσ αςκενείσ 

 

Νευράξονασ 

Ζλυτρο Μυελίνθσ 



Η ύπαξμε ηεο ΟΑ ηωλ 

δπγναπνθπζηαθώλ αξζξώζεωλ                 

ωο παζνινγηθή νληόηεηα είλαη 

ακθηιεγόκελε. 

Οη πεξηζζόηεξνη ηελ εληάζζνπλ 

ζηα πιαίζηα ηεο εθθπιηζηηθήο 

δηζθηθήο λόζνπ. 

Υαξαθηεξίδεηαη από πόλν ζηε 

κέζε γξακκή θαη ε δηάγλωζε 

επηβεβαηώλεηαη κε ηνπηθή 

δηήζεζε ηωλ αξζξηθώλ 

απνθύζεωλ. 

. 



Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη άιια αίηηα, ηδίωο κε ηελ εθθπιηζηηθή δηζθνπάζεηα, 

πνπ λα πξνθαινύλ ή λα επηηείλνπλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο ξηδίηηδαο ή λα αζξνίδνληαη 

ζηελ θιηληθή ζεκεηνινγία, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθό λα αλαγλωξηζηνύλ  



 

ΠΑΡΑΠΟΝΔΤΛΙΚΕ ΝΟΟΙ: 

 

Νεπξνπάζεηα από παγίδεπζε ηνπ άλω γινπηηαίνπ λεύξνπ. 

Πόλνο ζην κέζν γινπηηαίν κπ. 
 

ΝΟΟΙ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΤΡΩΝ 

(ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΑΓΙΔΕΤΗ) 

 

ύλδξνκν ζωξαθηθήο εμόδνπ, ωιέληα λεπξίηηδα, ζύλδξνκν 

θαξπηαίνπ ζωιήλα, παγίδεπζε ηνπ έμω κεξνδεξκαηηθνύ 

λεύξνπ, ηνπ θνηλνύ πεξνληαίνπ, ηνπ επηπνιήο πεξνληαίνπ θαη 

ηνπ νπίζζηνπ θλεκηαίνπ λεύξνπ (ηαξζηαίνπ ζωιήλα) θιπ. 

Kyongsong Kim, Toyohiko Isu, Daijiro Morimoto, Naotaka Iwamoto, Rinko Kokubo, Juntaro Matsumoto, Takao Kitamura, Atsushi 

Sugawara, Akio Morita. Common diseases mimicking lumbar disc herniation and their treatment. Mini-invasive Surg 2017 

Άιια αίηηα πνπ κπνξεί λα πξνθαινύλ ηα ζπκπηώκαηα 



Οςφυαλγία και ιςχιαλγία λόγω 
ςυμπίεςθσ του ιςχιακοφ νεφρου 
από τον απιοειδι μυ λόγω 
κάκωςθσ, ρίκνωςθσ ι 
ανατομικισ παραλλαγισ ςτθ 
διζλευςθ του ιςχιακοφ νεφρου. 

 

wallet neuritis 



Ριηίτιδα: Δ/Δ από πόνο που μπορεί να προζρχεται από 
άλλθ πάκθςθ του άκρου.  

 

 

 

 

 

Massimo Allegri, Silvana Montella, Fabiana Salici, Adriana Valente, Maurizio Marchesini, Christian Compagnone, Marco Baciarello, 

Maria Elena Manferdini, and Guido Fanelli. Mechanisms of Low Back Pain: A Guide for Diagnosis and Therapy. 2016  

Chou R, Qaseem A, Snow V, Casey D, Cross JT Jr., Shekelle P, Owens DK: Diagnosis and Treatment of Low Back Pain: A 

Joint Clinical Practice Guidelinefrom the American College of Physicians and the American Pain Society Annals of Internal 

Medicine 2007.  

Η φυςικι εξζταςθ μπορεί να 
ξεκακαρίςει εάν ο πόνοσ 
προζρχεται από το μζλοσ και                
όχι από τθν αςυμπτωματικι 
ςπονδυλικι πακολογία που 
αποκαλφπτουν οι απεικονιςτικζσ 
εξετάςεισ, παραπλανϊντασ μασ 
μερικζσ φορζσ. 



Δπζιεηηνπξγία ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ Θ12-Ο1                 

όπνπ πηέδεηαη ην ξαρηαίν ζηέιερνο ηνπ λωηηαίνπ λεύξνπ 

(dorsal ramus) θαη πξνθαιεί νζθπαιγία                                          

πνπ εληνπίδεηαη ζηελ νζθπνϊεξά πεξηνρή.  

Μπνξεί όκωο λα εκθαλίδεηαη ωο πόλνο                                             

ζηελ εβηθή πεξηνρή, ηελ θνηιηά ή ηνπο ηξνραληήξεο. 



• Μονόπλευροσ λόγω τραφματοσ, ανιςοςκελίασ. 

• Αμφοτερόπλευροσ λόγω ατροφίασ των μυϊν που 
ςτακεροποιοφν τθν περιοχι. 

• Αυτοάνοςο νόςθμα ι λοίμωξθ. 



Anthony H Wheele. Low Back Pain and Sciatica. Feb 03, 2016. Medscape 

Ο Χρόνιοσ Πόνοσ είναι Νόςοσ 

Ο ρξόληνο πόλνο, είηε πξόθεηηαη γηα απρελαιγία ή νζθπαιγία είλαη κηα 

μερωξηζηή λνζεξή νληόηεηα, αθνύ πξόθεηηαη γηα λόζν θη όρη ζύκπηωκα. 

Ωο ρξόληα ραξαθηεξίδεηαη ε απρελαιγία ή ε  νζθπαιγία                          

όηαλ ν πόλνο επηκέλεη κεηά ηηο 12 εβδνκάδεο. 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο δελ ππάξρεη αηηηνινγεκέλε 

δηάγλωζε θαη ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη ωο Υξόληα                                   

Με Εηδηθή Απρελαιγία ή Οζθπαιγία. 



Mayilee Canizares, Y. Raja Rampersaud, Elizabeth M. Badley.  

The course of back pain in the Canadian population: trajectories, 

predictors, and outcomes. Arthritis Care & Research, 2019 

Costa Lda C, Maher CG, McAuley JH et al.: Prognosis for patients  

with chronic low back pain: inception cohort study. BMJ, 2009 



ωκαηηθνί 

Παξάγνληεο 
Ψπρνινγηθνί 

Παξάγνληεο 

Κνηλωληθνί 

Παξάγνληεο 

Henschke N, Maher CG, Refshauge KM et al.: Prognosis in patients with recent onset LBPn in Australian primary care: inception cohort study. BMJ  2008 



Williams F. M. K.,  et al. Novel genetic variants associated with lumbar disc degeneration in northern Europeans: a meta-analysis of 4600 s. Annals of the Rheum Dis, 2012 

Suri P, Palmer MR, Tsepilov YA, Freidin MB, Boer CG, Yau MS, et al. Genome-wide meta-analysis of 158,000 individuals of European ancestry identifies three loci 

associated with chronic back pain. PLoS Genet, 2018 Sep, 2714(9): e1007601.  

Nakki A, Battie MC, Kaprio J. Genetics of disc-related disorders: current findings and lessons from other complex diseases. Eur Spine J. 2014;23(3):354.  



Άλλα αίτια ελλιποφσ μακροχρόνιασ αντιμετϊπιςθσ  
 

• Διεγχειρθτικά ςφάλματα 

• Μετεγχειρθτικζσ επιπλοκζσ 

• Μεταβολζσ ςτθν εμβιομθχανικι 

• Περιοχικι ι μυϊκι αςτάκεια 

    και ζλλειμμα ςτθ φυςικι αποκατάςταςθ 

• Προχπάρχοντα νοςιματα 

• Ψυχοκοινωνικό stress 

 

Zafeer Baber and Michael A Erdek. Failed back surgery syndrome: current perspectives. J Pain Res. 2016 



Ευχαριςτϊ!!! 


