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Περίληψη

Η οσφυαλγία είναι μια συχνή οντότητα στην καθ’ ημέρα Ορθο-
παιδική κλινική πράξη. Στη μελέτη που ακολουθεί δίδεται έμφα-
ση στο πολλαπλούν μυέλωμα και τους μεταστατικούς όγκους της 
Ο.Μ.Σ.Σ. που υποδύονται οσφυαλγία σαν πρώτη εκδήλωση της 
πάθησης με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Ορθοπαιδικής κοινό-
τητας. Επίσης περιγράφουμε τη διαγνωστική προσέγγιση που ακο-
λουθήσαμε στη δική μας ομάδα ασθενών και γίνεται ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας.

Εισαγωγή

Οι ασθενείς με οσφυαλγία που προσέρχονται καθημερινά στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία καθώς και στα επείγοντα ιατρεία ενός 
νοσοκομείου κατέχουν την τρίτη θέση μετά από αυτούς με κοινό 
κρυολόγημα και τραύμα (Hockberger RS 1986). Είναι δε η οσφυ-
αλγία το τρίτο συχνότερο αίτιο ανικανότητας προς εργασία μετά 
τα καρδιακά νοσήματα και τις διάφορες αρθρίτιδες (Kelsey JL et 
al 1979). Πολλές φορές η οσφυαλγία μπορεί να οφείλεται σε νε-
οπλασματική νόσο και να αποτελεί την πρώτη εκδήλωση, όπως 
και στις δικές μας περιπτώσεις.

Λέξεις ευρετηρίου:  oσφυαλγία, πολλαπλούν μυέλωμα, μεταστατικοί 
όγκοι οστών



Υλικό – Μέθοδος

Κατά το έτος 2004 αντιμετωπίστηκαν στην 
Κλινική μας 914 ασθενείς με οσφυαλγία. Οι 8 εξ 
αυτών (ποσοστό 0,88%)με μεταστατικούς όγκους 
Ο.Μ.Σ.Σ. και πολλαπλούν μυέλωμα χωρίς προη-
γούμενο ιστορικό πρωτοπαθούς όγκου. Εξ αυτών 
6 ήταν άνδρες και 2 γυναίκες. Η ηλικία τους κυ-
μάνθηκε από 31 έως 65 έτη (Μ.Ο. 56 έτη). Από το 
ιστορικό σε 4 ασθενείς είχαμε εμμένουσα οσφυ-
αλγία που δεν υποχώρησε με φαρμακευτική αγω-
γή 15-20 ημερών ενώ στους άλλους 4 ήταν έντο-
νη κρίση οσφυαλγίας. Κατά την κλινική εξέταση 

σε έναν ασθενή παρατηρήσαμε παραπάρεση, σε 
3 οσφυαλγία χωρίς νευρολογικά συμπτώματα και 
σε 4 οσφυαλγία με άλγος ριζιτικού τύπου, υπαι-
σθησία και ελάττωση αντανακλαστικών.

Από τον αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο 
είχαμε αυξημένη Τ.Κ.Ε. σε 5 ασθενείς (2>100 με 
πολλαπλούν μυέλωμα), CRP αυξημένη σε 4 ασθε-
νείς ενώ η αλκαλική φωσφατάση ήταν αυξημένη 
σε 3 ασθενείς. Πρωτεΐνη Bence-Jones στα ούρα 
και θετική ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού εί-
χαμε σε έναν ασθενή. Ο ακτινολογικός έλεγχος 
έδειξε λυτικές βλάβες κρανίου σε έναν ασθενή 
(εικόνα 1.), λεκάνης σε 2 ασθενείς (εικόνα 2.),Θ.
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Εικόνα 1. Ακτινο-

γραφία κρανίου: Λυ-

τικές μεταστατικές 

εστίες σε ασθενή 65 

ετών με πολλαπλούν 

μυέλωμα.



Ο.Μ.Σ.Σ. σε 5 ασθενείς. Η ακτινογραφία θώρα-
κος ήταν θετική σε 2 ασθενείς (με τελική διάγνω-
ση Ca πνευμόνων). Το σπινθηρογράφημα οστών 
ήταν θετικό σε 6 ασθενείς (εκτός των 2 ασθενών 
με πολλαπλούν μυέλωμα) (εικόνα 3.). Η αξονική 
και μαγνητική τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. ήταν θετική 
και στους 8 ασθενείς (εικόνα 4.). Η στερνική πα-
ρακέντηση ήταν θετική στους 2 ασθενείς με πολ-
λαπλούν μυέλωμα, βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα 
έγινε σε 1 ασθενή και ήταν θετική ενώ βιοψία λυ-
τικών βλαβών λεκάνης με λεπτή βελόνα και με τη  
βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος, έγινε σε 2 
ασθενείς και ήταν θετική, βοηθώντας στην ταυτο-
ποίηση του πρωτοπαθούς όγκου. Στους δύο ασθε-
νείς με ευρήματα από την ακτινογραφία θώρακος 
έγινε CT θώρακος και βρογχοσκόπηση – βιοψία. 
Υπερηχογράφημα και CT κοιλίας έγιναν σε όλους 
τους ασθενείς. Ανεύρεση και ταυτοποίηση του 
πρωτοπαθούς όγκου έγινε σε 7 ασθενείς (ποσο-
στό 88 %). Συγκεκριμένα βρέθηκαν 2 ασθενείς με 

Ca πνευμόνων, 2 με Ca μαστού, 1 με αδενοκαρκί-
νωμα ανωτέρου πεπτικού, 2 με πολλαπλούν μυέ-
λωμα ενώ σε 1 ασθενή δεν ευρέθη πρωτοπαθής 
εστία. Όλοι οι ασθενείς εστάλησαν σε ογκολογικό 
κέντρο όπου υπεβλήθησαν στη δέουσα θεραπεία 
ανάλογα με το προσδόκιμο επιβίωσης, το είδος 
του όγκου, την εξάπλωση των μεταστάσεων κα-
θώς και την ύπαρξη ή μη αστάθειας Ο.Μ.Σ.Σ. και 
πιεστικών συμπτωμάτων.

Συζήτηση

Οι μεταστατικοί όγκοι των οστών και το πολ-
λαπλούν μυέλωμα είναι οι συχνότεροι στην ηλι-
κία άνω των 50 ετών (Solomon 2001). Κλινικώς 
μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να παρουσιά-
ζουν πόνο ή πιεστικά συμπτώματα ριζιτικού τύ-
που. Μια οσφυαλγία που εμμένει, με νυκτερινό 
πόνο, ηλικία άνω των 50 ετών και ιστορικό καρ-
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Εικόνα 2. Ακτινογραφία λεκάνης: Οστεολυτική βλάβη στο αριστερό λαγόνιο σε ασθενή 53 ετών
με καρκίνο του πνεύμονος.



κίνου, είναι σημεία που κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου για πιθανό μεταστατικό όγκο.Τα κύρια 
αίτια της οσφυαλγίας είναι η σπονδυλαρθρίτις, 
τα οστεοπορωτικά κατάγματα, η στένωση του 
σπονδυλικού σωλήνα και η πρόπτωση του μεσο-
σπονδύλιου δίσκου. Άλλα σπανιότερα αίτια τοπι-
κά είναι συγγενείς παθήσεις όπως δισχιδής ράχη, 
κακώσεις Ο.Μ.Σ.Σ., χρόνιες και οξείες φλεγμονές 
(δισκίτιδες - σπονδυλοδισκίτιδες από βρουκέλ-
λα, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, κόκκους), 

σπονδυλόλυση-σπονδυλολίσθηση, ρευματικά νο-
σήματα (ρευματοειδής αρθρίτις, αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτις), πρωτοπαθείς καλοήθεις και κακοή-
θεις όγκοι της σπονδυλικής στήλης και του νω-
τιαίου μυελού. Επιπροσθέτως και άλλα αίτια από 
παρακείμενα όργανα όπως εξωμήτριος κύηση, λι-
θίαση ουροφόρων οδών ή ουρολοίμωξη, οπισθο-
περιτοναϊκή σκωληκοειδίτις, φλεγμονές και όγκοι 
του παγκρέατος και το ανεύρυσμα της κοιλιακής 
αορτής.
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Εικόνα 3. Σπινθηρο-

γράφημα οστών με 

Tc99 : Γενικευμένες 

μεταστατικές  εστίες 

σε Ο.Μ.Σ.Σ., κρανίο, 

πλευρές και λεκάνη 

σε ασθενή 48 ετών με 

καρκίνο του μαστού. 



Η πληθώρα των αιτιών πρέπει να μας κάνει 
πολύ προσεκτικούς στη διαγνωστική προσέγγι-
ση, ιδίως της εμμένουσας οσφυαλγίας, γιατί σε 
πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση και θε-
ραπεία αιτιών όπως οι μεταστατικοί όγκοι της 
Ο.Μ.Σ.Σ. και το πολλαπλούν μυέλωμα, συντε-
λούν τόσο στην καλύτερη ποιότητα της ζωής του 
ασθενούς όσο και στην αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης αυτού.

Η απλή ακτινογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. f+p πιθανόν να 
δείξει οστεολυτικές βλάβες ή σπανιότερα οστε-
οπυκνωτικές βλάβες (Ca προστάτου). Ο αιματο-
λογικός έλεγχος και βιοχημικός έλεγχος πιθανώς 
να δείξει αυξημένη Τ.Κ.Ε., CRP και αλκαλική φω-
σφατάση χωρίς να αποκλείονται οι φυσιολογικές 
τιμές των δεικτών αυτών. Τριψήφια ΤΚΕ σημαί-
νει πολλαπλούν μυέλωμα, όπως και πρωτεΐνη 
Bence-Jones στα ούρα και θετική ηλεκτροφόρηση 
πρωτεϊνών του ορού. Το θετικό εύρημα των εξε-
τάσεων αυτών αξιολογείται ενώ το αρνητικό δεν 

αποκλείει κακοήθεια. Οι ακτινογραφίες λεκάνης-
ισχίων αποτυγχάνουν να εντοπίσουν το 20-25% 
των σκελετικών μεταστάσεων ενώ το σπινθηρο-
γράφημα, που είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος ανί-
χνευσης σκελετικών μεταστάσεων, έχει ποσοστό 
περίπου 10% ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-
των(Campbell 2003). H αξονική και η μαγνητική 
τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. ολοκληρώνουν την απει-
κόνιση του μεταστατικού όγκου με την τελευταία 
να έχει υψηλή τόσο ευαισθησία (0,96) όσο και 
εξειδίκευση (0,92) (Jarvic JG et al 2002).

Εξετάσεις για την ανεύρεση και ταυτοποίηση 
του πρωτοπαθούς όγκου είναι η παρακέντηση 
του στέρνου, η βιοψία με λεπτή βελόνη σπονδυλι-
κών λυτικών εστιών και λυτικών εστιών λεκάνης, 
πάντα με τη βοήθεια CT ή ακτινοσκοπικού μηχα-
νήματος, και οι καρκινικοί δείκτες. Εξετάσεις που 
βοηθούν στη διερεύνηση και ανεύρεση μεταστά-
σεων είναι η ακτινογραφία θώρακος (επί θετικών 
ευρημάτων διενεργείται CT θώρακος και βρογχο-
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Εικόνα 4. Αξονική τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. : Έντονη διάβρωση σπονδυλικού δεξιού τόξου του Ο2 σε ασθενή 31 ετών
 με καρκίνο του ανωτέρου πεπτικού. 



σκόπηση- βιοψία) και η CT κοιλίας (επί θετικών 
ευρημάτων συμπληρώνεται με τη δέουσα εξέταση 
ανάλογα με τα ευρήματα) .

Ανίχνευση του πρωτοπαθούς όγκου επιτυγχάνε-
ται σε ποσοστό περίπου 90%( όπως και στη σειρά 
μας). Οι συχνότεροι πρωτοπαθείς όγκοι είναι του 
μαστού, προστάτου, νεφρών, πνευμόνων, θυροει-
δούς, ουροδόχου κύστεως, γαστρεντερικού σωλή-
να και το πολλαπλούν μυέλωμα (Solomon 2001).

H θεραπεία εξαρτάται από το προσδόκιμο επι-
βίωσης και την ύπαρξη ή μη αστάθειας και πιε-
στικών φαινομένων. Όταν υπάρχει μικρό προσδό-
κιμο επιβίωσης γίνεται ακτινοβολία και χορηγού-
νται ναρκωτικά και αναλγητικά (Deer TR 2002, 
Lovey G et al 2001). Όταν το προσδόκιμο επιβί-
ωσης είναι ικανοποιητικό γίνεται ακτινοβολία, 
χορηγούνται αναλγητικά και νάρθηκες ή γίνεται 
σπονδυλοπλαστική (Rondriguez M et al 2002, 
Fourney DR 2003, Alvarez L et al 2004). Σε αστά-
θεια Ο.Μ.Σ.Σ. γίνεται ακτινοβολία, σπονδυλοδε-
σία και χορηγούνται αναλγητικά ενώ σε ύπαρξη 
πιεστικών φαινομένων γίνεται ακτινοβολία, απο-
συμπίεση, σπονδυλοδεσία και χορηγούνται αναλ-
γητικά (Maranzano E. 2003, Tazi H. 2003).

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι κάθε εμμένουσα 
οσφυαλγία σε άτομα άνω των 50 ετών και δη με 
ιστορικό κακοήθειας, χρήζει επισταμένης ενδελε-
χούς διερεύνησης για τον αποκλεισμό μεταστατι-
κών όγκων Ο.Μ.Σ.Σ. και πολλαπλού μυελώματος.

Abstract

Metastatic bone tumours and multiple myelo-
ma which mimick back pain as a first symptom-
Diagnosis and review of the literature.

Paraschou S. ,Kousouti M. , Haritidis I.

Low back pain is a very common entity in ortho-
paedics. In our study we focus on metastatic bone 
tumours and multiple myeloma which mimic back 

pain as a first symptom.We also describe our diag-
nostic approach and review of the literature.

Key words:  back pain, multiple myeloma, metastatic bone 
tumours.
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