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πνλδπιηθόο Πόλνο ζηα Παηδηά θαη ηνπο Εθήβνπο 

1. Όια ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ειηθίαο θάησ ησλ 10 εηώλ, κε ηελ πξώηε εκθάληζε ζπνλδπιηθνύ 
πόλνπ,  ρξεηάδνληαη κηα αμηνιόγεζε γηα λα απνθιεηζηεί θάπνηα ζνβαξή παζνινγία.  
Μνιύλζεηο, όγθνη, ηξαπκαηηζκνί θαη ζπγγελείο ζπνλδπιηθέο δπζπιαζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
ζπνλδπιηθό πόλν. Οη ειηθίεο θάησ ησλ 10 εηώλ είλαη έλαο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ππνςία ζνβαξήο 
παζνινγίαο, ζηηο πεξηπηώζεηο ζπνλδπιηθνύ πόλνπ. Οη «θόθθηλεο ζεκαίεο» (red flags) πξέπεη λα 
ειέγρνληαη ζε παηδηά κε λέα δηάγλσζε ζπνλδπιηθνύ πόλνπ: ππξεηόο, πόλνο θαη ζε άιια ζεκεία, 
πόλνο πνπ μεθηλάεη κεηά από θάπνηα αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα ή ηξαπκαηηζκό, ξηδηηηδηθόο πόλνο, 
ζπλππάξρνπζεο ρξόληεο λόζνη, ή ηζηνξηθό από ηε ιήςε θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Νεπξνινγηθά 
ζπκπηώκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κπτθή αδπλακία, πάξεζε, αλσκαιίεο ζηε ζσκαηναηζζεηηθή 
ιεηηνπξγία (δπζαηζζεζία, ππαηζζεζία ή αιινδπλία) ή δπζιεηηνπξγία ζην ζθηθηήξα, πξέπεη λα 
ειέγρνληαη θαη λα απνθιείνληαη. Δπξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπηθά νηδήκαηα,  αληρλεύζηκνη 
ιεκθαδέλεο,  δνκηθέο αιιαγέο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ππεξθηλεηηθόηεηα, ηνπηθή θιεγκνλή ή 
επαηζζεζία πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη, όπσο θαη ε αξηεξηαθή πίεζε. Δίλαη θξίζηκν λα κε ράλεηαη 
θάπνηα ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε ζηα παηδηά κε ζπνλδπιηθό πόλν, ηδηαίηεξα ζηα λεόηεξα [1, 2]. 

 

2. 1 ζηα 5 παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ζα βηώζεη ζπνλδπιηθό πόλν. 
Σε κειέηε κεγάινπ πιεζπζκνύ ζηνλ Καλαδά, αμηνινγήζεθαλ επαλεηιεκκέλα παηδηά ζηε δηάξθεηα 
ηεο εθεβείαο θαη βξέζεθε πσο ζηηο ειηθίεο 12-19 εηώλ, 1 ζηα 5 παηδηά είρε ζπνλδπιηθό πόλν πνπ  
ζπλέβε εβδνκαδηαία ή ζπρλόηεξα, κε ηα θνξίηζηα λα έρνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε 
ζρέζε κε ηα αγόξηα. Σε παξόκνηα κειέηε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην,  1 ζηα 4 παηδηά 11-14 εηώλ είρε 

βηώζεη ζπνλδπιηθό πόλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ 
βίσζαλ πόλν αλέθεξαλ ιεηηνπξγηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα [3, 4]. 

 

3. Ο νζθπτθόο πόλνο θαίλεηαη πσο απμάλεη κε ηελ ειηθία ζε παηδηά θαη εθήβνπο.  
Η έξεπλα δείρλεη πσο ε εκθάληζε ηνπ νζθπτθνύ πόλνπ απμάλεη κε ηελ ειηθία. Η ζπρλόηεηα 
εκθάληζεο ηνπ πόλνπ ζηε κέζε ζε παηδηαηξηθνύο αζζελείο απμάλεηαη θαη νη πην πξόζθαηεο κειέηεο 
δείρλνπλ πσο ηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελώλ απηώλ είλαη πεξηζζόηεξα. Γεδνκέλνπ ησλ παξαπάλσ, 

θαζίζηαληαη ζεκαληηθόο ν ξόινο ηεο πξόιεςεο θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ 
παηδηθή ειηθία, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δηα βίνπ επηβάξπλζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ ζηε κέζε [5]. 

 

4. 1 ζηα 5 έσο 6 παηδηά ή εθήβνπο κε πόλν ζηε κέζε αλαδεηά ηαηξηθή θξνληίδα.  
Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζε δηάθνξεο ρώξεο (Φηλιαλδία, Ιξάλ, Νηγεξία, Πνξηνγαιία) δείρλνπλ πσο 
έλα πνζνζηό 12-20% παηδηώλ θη εθήβσλ κε πόλν ζηε κέζε, έρνπλ απεπζπλζεί γηα αμηνιόγεζε ζε 
θάπνην θπζίαηξν.  Η ηαηξηθή αλαδήηεζε ζπκβνπιώλ απμάλεηαη ξαγδαία από ηελ ειηθία 13 έσο 15 
εηώλ θη έπεηηα [6-10]. 

 

5. Οη βαξηέο ζρνιηθέο ηζάληεο δελ πξνθαινύλ πόλν ζηε κέζε.  
Η ζρέζε αίηηνπ-αηηηαηνύ κεηαμύ ηεο ζύλδεζεο βαξηάο ζρνιηθήο ηζάληαο θαη εκθάληζεο πόλνπ ζηε 
κέζε, είλαη ζπρλά ζέκα ζπδήηεζεο. Ωζηόζν, δελ έρεη επηβεβαησζεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ βάξνπο ή ηνπ 
ζρεδηαζκνύ ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο ή ηεο κεζόδνπ κεηαθνξάο θαη ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο λένπ πόλνπ 
ζηε κέζε ζε παηδηά θαη εθήβνπο ζην ζρνιείν [2, 11]. 
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6. Μέηξηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη έλαο πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληαο.  
Μέηξηα θαη ζπρλή άζθεζε, αζιήκαηα αληνρήο όπσο είλαη ην ηξέμηκν, ε θνιύκβεζε ή ε πνδειαζία, 
θαίλεηαη πσο δξνπλ σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ κε εηδηθήο αηηηνινγίαο πόλν ζηε κέζε 
θαηά ηελ εθεβεία. Αληίζεηα, πςειά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο αζιεηέο, ηερληθά 
αζιήκαηα θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά αζιήκαηα απνηεινύλ παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε 
πόλνπ ζηε κέζε κε εηδηθήο αηηηνινγίαο ζηνπο εθήβνπο [1, 12, 13]. 

 

7. Ψπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ πνξεία ησλ ρξόλησλ ζπνλδπιηθώλ 
πόλσλ.  
Υςειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο είλαη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο επαλαιακβαλόκελσλ 
επεηζνδίσλ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ ζηνπο εθήβνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λένη κε άγρνο ή θαηάζιηςε είλαη 
πην πηζαλό λα αλαπηύμνπλ επίκνλν πόλν, κε απμαλόκελε έληαζε πόλνπ, θαηά ηελ εθεβεία. 
Πεξαηηέξσ κειέηε ρξεηάδεηαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ςπρνινγηθώλ παξεκβάζεσλ ζε λένπο κε 
ρξόλην ζπνλδπιηθό πόλν θαη ζπρλέο ππνηξνπέο [3, 14, 15]. 

 

8. ρεδόλ νη κηζνί έθεβνη πνπ ππνβάιινληαη ζε εγρείξεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 
(ζπνλδπινδεζία) αλαπηύζζνπλ ρξόλην πόλν κεηά ην ρεηξνπξγείν.  
Τα ρεηξνπξγεία ζπνλδπινδεζίαο πνπ γίλνληαη ιόγσ ζπνλδπιηθήο παξακόξθσζεο όπσο είλαη ε 
ζθνιίσζε, είλαη από ηα πην ζπρλά κπνζθειεηηθά ρεηξνπξγεία πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε παηδηά θαη 
εθήβνπο. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά (πεξίπνπ ην 80%) εκθαλίδνπλ νμύ πόλν κεηά ην ρεηξνπξγείν 
ζέηνληάο ηνπο ην ξίζθν γηα ηελ αλάπηπμε ρξόληνπ κεηεγρεηξεηηθνύ πόλνπ. Τα δεδνκέλα δείρλνπλ πσο 
ην 20% ησλ παηδηώλ απηώλ αλαπηύζζνπλ ρξόλην κεηεγρεηξεηηθό πόλν, κηα θαηάζηαζε ε νπνία έρεη 
επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελή κεηά ην ρεηξνπξγείν. Τν άγρνο ηόζν ησλ εθήβσλ, όζν θαη 
ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ ππνβάιινληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρεηξνπξγείν, ζπλδένληαη κε πςειόηεξε 
έληαζε πόλνπ θαη ρξόλην πόλν. Ψπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνπο παξάγνληεο 
θηλδύλνπ, κπνξεί λα δηαθόςνπλ κηα αξλεηηθή εμέιημε ζπλερόκελνπ πόλνπ [16, 17].  

 

9. Παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ άζθεζε βειηηώλνπλ ηνλ νζθπτθό πόλν ζε παηδηά θη εθήβνπο.  
Σε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε θαη  κεηα-αλάιπζε όπνπ αμηνιόγεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 
ιηγόηεξν επεκβαηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλαθνύθηζε ηνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ, βξέζεθε πσο 
επηβιεπόκελα πξνγξάκκαηα άζθεζεο βειηίσζαλ ηελ έληαζε ηνπ πόλνπ πεξίπνπ θαηά 3 κνλάδεο (ζε 
κηα θιίκαθα πόλνπ από 0 έσο 10) ζε ζύγθξηζε κε ηελ κε-παξέκβαζε. Ωζηόζν, κειέηεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο είραλ πςειό ξίζθν πξνθαηάιεςεο ζην ζρεδηαζκό ηνπο, ην 
νπνίν ζεκαίλεη πσο παξόιν πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη πνιιά ππνζρόκελα, ρξεηάδεηαη 
πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ παηδηαηξηθό πιεζπζκό [14, 18]. 

 

10. Πεξαηηέξσ έξεπλα ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξόγλσζε ηνπ ζπνλδπιηθνύ 
πόλνπ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.  
Σε κειέηε ζπζηεκαηηθήο αλαζθόπεζεο νη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ πσο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα 

ζηνλ παηδηαηξηθό πιεζπζκό γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξόγλσζε ηνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ ζε απηέο ηηο 
ειηθίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα πξέπεη λα απνζαθελίζεη ηηο επηπινθέο/ζπλέπεηεο 
ηνπ πόλνπ ζηε κέζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ζηελ ελήιηθε δσή [13]. 
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