
Ενδιαθέπον Πεπιζηαηικό 

www.rheumatology.gr 

1 

Νεαρή γυναίκα με χαμηλή 

οζθυαλγία 

Ελευθέριος Πέλεχας 

Ειδικευόμενος Ρευμαηολογίας 

Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Ιωαννίνων 



Καμία ζύγκποςζη 

ζςμθεπόνηων 
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Παποςζίαζη πεπιζηαηικού 

• Δπίζθεςε ζε νξζνπαηδηθό  δηάγλσζε: ζιάζε ησλ κπώλ ηεο νζθπτθήο 
ρώξαο  ζςνηαγογπάθηζη ΜΑΦ 

• Γπλαίθα 23 εηών κε αλαθεξόκελε ρακειή 
νζθπαιγία θαη επέθηαζε ηνπ άιγνπο ζηνπο 
γινπηνύο 
 

• Έλαξμε ζπκπησκάησλ: Φεβξνπάξηνο 2017  
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• Μεπική ύθεζη ηος άλγοςρ, αιιά επηδείλσζε θπξίσο κεηά από βάδηζε 

• Δπίζθεςε εθ λένπ ζηνλ ηαηξό ηεο  ζύζηαζε γηα CT ΟΜ 

• Πόπιζμα CT: ήπηεο εθθπιηζηηθέο αιινηώζεηο ζε ζπνλδπιηθά 
ζώκαηα Ο3-Ο4-Ο5 θαζώο θαη ήπηα ζηέλσζε ζην επίπεδν Ο5-Ι1. 
Υσξίο άιια αμηόινγα επξήκαηα από ηελ εμέηαζε 



CT ΟΜ 

ήπηεο εθθπιηζηηθέο αιινηώζεηο ζε 

ζπνλδπιηθά ζώκαηα Ο3-Ο4-Ο5 θαζώο θαη 

ήπηα ζηέλσζε ζην επίπεδν Ο5-Ι1 

4 

• Μεηά ηελ 2ε επίζθεςε ζηνλ νξζνπαηδηθό: 2η ζειπά 
ΜΑΦ γηα 14 εκέξεο 

• Υυπίρ βεληίυζη ηνπ άιγνπο ή αιιαγή 
ραξαθηήξα ηνπ. ηαζεξή επηδείλσζε κεηά από 
βάδηζε 

• Ινύληνο 2017: εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν θαη 
δηελέξγεηα MRI ηεξνιαγνλίσλ 

• Απνηηική εμέηαζε γηα παξνπζία 
ιεπολαγονίηιδαρ 

• Επγαζηηπιακόρ έλεγσορ: ρσξίο 
παζνινγηθέο ηηκέο (TKE 10mm/h, CRP 
2mg/dl – ΦΣ <5) 

• HLA B27: Αξλεηηθό 



1ε επίζθεςε: 
ρακειή 

νζθπαιγία 

Δηζαγσγή ζε 
λνζνθνκείν γηα 

πεξαηηέξσ 
δηεξεύλεζε 

πληαγνγξάθεζε 
ΜΑΦ γηα 14 

εκέξεο 

Υσξίο δείθηεο 
θιεγκνλήο 
HLA-B27 
αξλεηηθό 

εθθπιηζηηθέο αιινηώζεηο 
ζε Ο3-Ο4-Ο5 θαη ζηέλσζε 

Ο5-Ι1 

2ε επίζθεςε: CT 
ΟΜ 

Δθ λένπ δηελέξγεηα MRI ηεξνιαγνλίσλ 

1 μήνα αργόηερα 
Δπίζθεςε ζε Ρεπκαηνιόγν 

Δηεξόπιεπξε 

ηεξνιαγνλίηηδα 

Πόπιζμα MRI 

Αγθπινπνηεηηθή 

πνλδπιίηηδα 

Διάγνυζη 

Infliximab 

5mg/kgr ζε 0, 2, 

6 εβδνκάδεο θαη 

θάζε 8 κεηά ηε 

δόζε θόξηηζεο 

Φαπμακεςηική 
αγυγή 
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ςνολικά, έλαβε 5 εγσύζειρ Infliximab… 



…Υυπίρ βεληίυζη. 

Επίζκετη ζε Ρεςμαηολογικό 

εξυηεπικό ιαηπείο ΠΓΝΙ 

Θεξκνθξαζία: 36,7νC – Β: 52Kg – ΑΠ: 

115/70mmHg 

θύμεηο: 75/ιεπηό – θαξδηαθνί ηόλνη: επθξηλείο, 

ρσξίο θπζήκαηα 

Αλαπλεπζηηθό: θπζηνινγηθό αλαπλεπζηηθό ςηζύξηζκα 

Κνηιία: καιαθή, εππίεζηε, αλώδπλε 

Δεν ανέθεπε/παποςζίαζε: εμαλζήκαηα 

(ςσξίαζε), ζηνκαηηθά έιθε, δηάξξνηα, νπξεζξίηηδα, 

επηπεθπθίηηδα, πξσηλή δπζθακςία 

Αναθέπει όηι ηο άλγορ πος ηην ηαλαιπυπεί 

ςθίεηαι καηά ηην ανάπαςζη. 

 

 

 

5 εγσύζειρ 
Infliximab 
Xωπίρ βεληίωζη 
 

Εμμένον άλγορ ζε οζθςϊκή σώπα με επέκηαζη 

ζηοςρ γλοςηούρ, ιδιαίηεπα απιζηεπά. 

6 



Κλινική εξέηαζη 
Μςοζκελεηικό 

• Schober test: ακθίβνιν ιόγσ ηνπ άιγνπο 
• Έληνλε έθιπζε άιγνπο ζηελ νζθύ θαη ηνπο 

γινπηνύο (ηδηαίηεξα αξηζηεξά) θαηά ηελ 
πξόζζηα θάκςε ηνπ θνξκνύ 

• Πεξηθεξηθέο αξζξώζεηο: ρσξίο εηθόλα 
αξζξίηηδαο 
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Υσξίο επξήκαηα από δέξκα, λεπξνινγηθή εμέηαζε 

θαηά θύζε. Λνηπή θιηληθή εμέηαζε ρσξίο 

πεξαηηέξσ επξήκαηα 



+Κλινική εξέηαζη 

Υσξίο ηδηαίηεξα επξήκαηα πέξαλ ηεο 
έθιπζεο άιγνπο ζηελ ΟΜ θαηά ηελ 
πξόζζηα θάκςε ηνπ θνξκνύ. Υσξίο 
πξσηλή δπζθακςία. Βειηίσζε θαηά 
ηελ αλάπαπζε. Δπηδείλσζε θαηά ηε 

βάδηζε 

 

+Απεικονιζηικά εςπήμαηα 
+Επγαζηηπιακόρ 

έλεγσορ 

Δθθπιηζηηθέο αιινηώζεηο κάιινλ ήζζνλνο 
ζεκαζίαο από CT ΟΜ. Δηεξόπιεπξε 
ηεξνιαγνλίηηδα από MRI ηεξνιαγνλίσλ 

(αξλεηηθή ηνλ Ινύλην 2017, ζεηηθή ηνλ Ινύιην 
2017) 

 

Υσξίο δείθηεο θιεγκνλήο. Λνηπόο 
έιεγρνο εληόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ. 

HLA-B27 αξλεηηθό 

 

Σύνουη περιζηαηικού 
Κλινικοεπγαζηηπιακόρ και απεικονιζηικόρ έλεγσορ 
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9 Διαθορική διάγνφζη  ταμηλής οζθσαλγίας 

Μη-ειδική ή ιδιοπαθήρ (70%) 

Θιάζε νζθύνο 

 

Μησανική (27%) 

Δθθύιηζε δίζθσλ ή απνθπζηαθώλ 
αξζξώζεσλ 

Κήιε δίζθνπ 

Οζηενπνξσηηθό θάηαγκα 

πνλδπιηθή ζηέλσζε 

Σξαπκαηηθό θάηαγκα 

πνλδύισζε 

Γηζθνγελέο άιγνο 

 

ςγγενήρ  

νβαξή θύθσζε 

νβαξή ζθνιίσζε 

Μεηαβαηηθόο ζπόλδπινο 

Ακηινοβολούν άλγορ (2%) 

Ανξηηθό αλεύξπζκα 

Ννζήκαηα ηεο ππέινπ 

 προζηαηίηιδα 

 ενδομηηρίωζη 

 τρόνια θλεγμονώδη 
νοζήμαηα ηης πσέλοσ 

Γαζηξεληεξηθά λνζήκαηα 

 παγκρεαηίηιδα 

 τολοκσζηίηιδα 

 διαηιηραίνον έλκος 

Νεθξηθά λνζήκαηα 

 νεθρολιθίαζη 

 πσελονεθρίηιδα 

 περινεθρικό απόζηημα 

Μη-μησανική ζπονδςλική νόζορ (1%) 

Νεόπιαζκα 

 πολλαπλούν μσέλωμα 

 μεηαζηαηικός καρκίνος 

 λέμθωμα ή λεσταιμία 

 όγκοι νωηιαίοσ μσελού 

 οπιζθοπεριηοναϊκοί όγκοι 

Φιεγκνλώδεο αξζξίηηδα (ζπρλά Β27 +) 

 Αγκσλοποιηηική ζπονδσλίηιδα 

 Ψωριαζική αρθρίηιδα 

 Ανηιδραζηική αρθρίηιδα 

 Ενηεροπαθηηική αρθρίηιδα 

Λνηκώδε αίηηα 

 οζηεομσελίηιδα 

 ζηπηική διζκίηιδα 

 παραζπονδσλικό/επιζκληρίδιο απόζηημα 

Νόζνο Scheuermann 

Νόζνο Paget 

Deyo RA, Weinstein JN, Low back pain. N Engl J Med. 2001;344(5):365 



Επόμενα βήμαηα; 

1ε MRI ιεθάλεο – ηεξνιαγνλίσλ (Iνύληνο 2017) 
 

• Υσξίο ηδηαίηεξα επξήκαηα πέξαλ ήπησλ εθθπιηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζε ΟΜ, ζηέλσζεο ζην επίπεδν Ο5 – Ι1 θαη ήπηαο 
αθπδάησζεο κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ 

• Υσξίο ζηνηρεία ππέξ ηεξνιαγνλίηηδαο 
• Υσξίο άιια επξήκαηα από ηελ πύειν 
 

 

Δπαλέιεγρνο MRI θαη CT 
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Επόμενα βήμαηα; 

2ε MRI ιεθάλεο – ηεξνιαγνλίσλ (Iνύιηνο 2017) 
 

• Απνθάιπςε νζηηθνύ νηδήκαηνο ζε κία ηνκή θαη κία αθνινπζία κόλνλ 
• Υσξίο άιια παζνινγηθά επξήκαηα 
• Δηδηθόηεξα: παξαηεξήζακε πςειό ζήκα ζε κία ηνκή T2 κε θαηαζηνιή ιίπνπο ζε ζηεθαληαίν επίπεδν αιιά όρη θαη ζην 

εγθάξζην. 
 

 

Δπαλέιεγρνο MRI θαη CT 
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Οζηικό οίδημα ζε MRI 

Δάλ ππάξρεη παξνπζία ζήκαηνο (βιάβε) σο κόλνλ κία εζηία, ηόηε απηό ην 

ζήκα ζα πξέπεη λα είλαη νξαηό ζε ηνπιάρηζηνλ 2 ηνκέο. 

 

Δάλ ππάξρεη παξνπζία ζήκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 2 εζηίεο, ηόηε απηό ην 

ζήκα ελδέρεηαη λα είλαη αξθεηό γηα ηε δηάγλσζε ηεξνιαγνλίηηδαο. 

 

Γνκηθέο αιινηώζεηο ηνπ νζηνύ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ αύμεζε ζήκαηνο 

αιιά θαη ηα αγγεία εκθαλίδνπλ ην ίδην απμεκέλν ζήκα κε ηε θιεγκνλή 

 

Η αζζελήο καο: partial volume effect ή partial volume artifact. Τςειό 

ζήκα από ηα ιαγόληα αγγεία. Γηα απνθπγή ηνπ ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε ζε 

ηνπιάρηζηνλ δύν επίπεδα (εγθάξζην θαη ζηεθαληαίν) 

ASAS – έληαζε ζήκαηνο 

εκαίλεη πάληα ηεξνιαγνλίηηδα; 

12 

Ττηλό ζήμα υρ μία εζηία 

Ττηλό ζήμα ζε >1 εζηία  



Επόμενα βήμαηα; 

Δπαλέιεγρνο ηεο CT ΟΜ 
 

• Παξαηεξήζακε όηη ε ήπηα ζηέλσζε πνπ είρε πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο ήηαλ ζνβαξνύ βαζκνύ κε κία επκεγέζε εγθάξζηα 
απόθπζε ηνπ Ο5 ζπνλδπιηθνύ ζώκαηνο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά 

• Πξνρσξήζακε ζε ηξηζδηάζηαηε πνιπεπίπεδε αλαθαηαζθεπή (multiple projection reconstruction) ε νπνία αλέδεημε 
ηεξνπνίεζε ηεο αξηζηεξήο εγθάξζηαο απόθπζεο ηνπ Ο5 ζπνλδπιηθνύ ζώκαηνο 

Δπαλέιεγρνο MRI θαη CT 
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Τί μάθαμε από αςηό ηο πεπιζηαηικό; 

Ιαηπικό ιζηοπικό 

Έλα ιεπηνκεξέο ηαηξηθό 
ηζηνξηθό κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηε ζσζηή 
δηάγλσζε ή λα απνθιείζεη 
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

Κλινική εξέηαζη 

Μεηά από έλα ιεπηνκεξέο 
ηζηνξηθό ζα πξέπεη πάληα 
λα εμεηάδεηαη ν αζζελήο 
κε πξνζνρή 
πξνζαξκόδνληαο ηελ 
θιηληθή εμέηαζε ζύκθσλα 
κε ην ηζηνξηθό 

Διαθοπική διάγνυζη 

Όηαλ έρνπκε κπξνζηά 
καο έλαλ αζζελή κε 
ρακειή νζθπαιγία, ζα 
πξέπεη λα ζθεθηόκαζηε 
δηάθνξεο πηζαλέο 
δηαγλώζεηο θαη όρη 
απαξαίηεηα δηαγλώζεηο 
πνπ αθνξνύλ ηελ 
εηδηθόηεηά καο!  

Εςπήμαηα ζε MRI 

Δηθόλα νζηηθνύ νηδήκαηνο ζε 
MRI ησλ ηεξνιαγνλίσλ δελ 
ζπλαπάγεηαη ηεξνιαγνλίηηδα. 
Θα πξέπεη πάληνηε λα 
απνθιείνληαη δηάθνξα 
artifacts, δηαβξώζεηο, 
κεραληθέο βιάβεο θιπ. Οζηηθό 
νίδεκα θιεγκνλώδνπο ηύπνπ 
ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ δύν ηνκέο 
θάζεηεο κεηαμύ ηνπο θαζώο 
θαη ηα επξήκαηα λα είλαη 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηά 
ASAS 
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Σελική Διάγνυζη – ζύνδπομο Bertolotti 

Παξνπζία επκεγέζνπο εγθάξζηαο 
απόθπζεο ηνπ Ο5 ζπνλδπιηθνύ 
ζώκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ 

ηεξνπνίεζή ηεο. 
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• Όρη αθξηβή επηδεκηνινγηθά 
ζηνηρεία 

• 4-8% ησλ αζζελώλ κε ρακειή 
νζθπαιγία 

Πξώηε πεξηγξαθή από ηνλ 
Ιηαιό ηαηξό Mario Bertolotti 

ην 1917 

• Υσξίο ζπκπησκαηνινγία ζπλήζσο 
• Αλ ζπκπησκαηνινγία ζεηηθή: 

ΜΑΦ, θπζηθνζεξαπεία, 
ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε 
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03 

04 

04. Θεπαπεία 03. Ιζηοπικά ζηοισεία 

02. Επιδημιολογία 01. Ειζαγυγή 
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Για ηην προζοτή ζας 

Εσταριζηώ 


