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7. Παροδική υμενίτιδα
7.1 Τι είναι;
Η παροδική υμενίτιδα είναι μία ήπια φλεγμονή, δηλαδή συλλογή μικρής
ποσότητας υγρού μέσα στην άρθρωση του ισχίου λόγω άγνωστης
αιτίας, που υποχωρεί από μόνη της, χωρίς να αφήσει βλάβη.

7.2 Πόσο συχνή είναι;
Είναι η πιο γνωστή αιτία πόνου του ισχίου στα παιδιά. Προσβάλλει
2-3% των παιδιών μεταξύ 3-10 ετών. Είναι πιο συχνή σε αγόρια, με
αναλογία ένα κορίτσι για 3 ή 4 αγόρια.

7.3 Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα;
Τα κύρια συμπτώματα είναι πόνος στο ισχίο και χωλότητα (κουτσαίνει).
Αυτός ο πόνος μπορεί να παρουσιάζεται ως πόνος στη βουβωνική
χώρα, στον άνω μηρό ή περιστασιακά να αντανακλά στο γόνατο και
συνήθως έρχεται απρόοπτα. Η πιο συχνή εκδήλωση είναι να ξυπνά ένα
παιδί και να κουτσαίνει ή να αρνείται να περπατήσει.
7.4 Πως μπαίνει η διάγνωση;
Η κλινική εξέταση είναι χαρακτηριστική. Παρατηρείται χωλότητα
(δηλαδή το παιδί να περπατά κουτσαίνοντας), με μειωμένη και επώδυνη
κινητικότητα του ισχίου κατά την εξέταση, ενώ δεν έχει άλλα
ευρήματα. Στο 5% των περιπτώσεων προσβάλλονται και τα δύο ισχία.
Οι ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές και γι’ αυτό το λόγο συνήθως δε
γίνονται. Αντίθετα το υπερηχογράφημα των ισχίων είναι πολύ χρήσιμο,
καθώς εντοπίζει την υμενίτιδα στο ισχίο.
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7.5 Ποια είναι η θεραπεία;
Η θεραπεία στηρίζεται στην ανάπαυση, που πρέπει να προσαρμόζεται
ανάλογα με το μέγεθος του πόνου. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου και της
φλεγμονής. Η κατάσταση συνήθως υποχωρεί κατά μέσο όρο μετά από
6-8 ημέρες.

7.6 Ποια είναι η πρόγνωση;
Η πρόγνωση είναι άριστη, με πλήρη ανάρρωση στο 100% των παιδιών
(γι’ αυτό και ονομάζεται παροδική). Αν τα συμπτώματα επιμένουν για
περισσότερο από 10 ημέρες, θα πρέπει να αποκλειστεί κάποιο άλλο και
διαφορετικό νόσημα. Ενδέχεται να εκδηλωθούν και άλλα επεισόδια
παροδικής υμενίτιδας, αλλά αυτά συνήθως είναι πιο ήπια και πιο
σύντομα από το πρώτο επεισόδιο.
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