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Bolečinski Sindromi
Različica

5. Rastne bolečine
5.1 Kaj je to?
Rastne bolečine so nenevarna težava z značilnimi bolečinami v
okončinah, običajno pri otrocih mlajših od 10 let. Težavo poimenujemo
tudi »benigna bolečina v okončinah v otroštvu« ali »ponavljajoče nočne
bolečine v okončinah«.

5.2 Kako pogosta je ta bolezen?
Rastne bolečine so med najpogostejšimi vzroki, zaradi katerih starši
pripeljejo otroka na pregled k specialistu pediatru. Po svetu ima težave
10-20% otroku. Fantje in dekleta so prizadeti v enaki meri.

5.3. Kateri so glavni simptomi?
Bolečina se pojavlja največkrat v nogah (goleni, meča, za kolenom ali v
stegnih), običajno obojestransko. Običajno se pojavi proti koncu dneva
ali ponoči, ko se otrok zaradi bolečine lahko tudi zbudi. Starši pogosto
povedo, da so bolečine izrazitejše predvsem v dneh, ko je otrok fizično
bolj aktiven.
Bolečine trajajo običajno od 10 do 30 minut, lahko pa le nekaj minut ali
več ur. Po jakosti so lahko blage ali pa zelo hude. Rastne bolečine se
pojavljajo le občasno, vmes so obdobja brez bolečine, ki lahko trajajo
nekaj dni ali nekaj mesecev. V redkih primerih se bolečina pojavlja vsak
dan.
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5.4 Kako postavimo diagnozo?
Diagnozo bolezni postavimo, če se pojavljajo značilne bolečine in pri
fizikalnem pregledu otroka ne najdemo nobenih bolezenskih znakov.
Tudi laboratorijske preiskave in slikanje z rentgenogramom sta vedno
normalna. Slikanje z rentgenogramom je občasno potrebno za izljučitev
drugih težav.

5.5 Kako bolezen zdravimo?
Starše in otroka pomirimo in jim razložimo, da bolečine niso nevarne.
Proti bolečinam ugodno deluje lokalna masaža, topli obkladki, pomagajo
pa tudi blaga protibolečinska zdravila. Pri otrocih s pogostimi epizodami
bolečin lahko večerni odmerek nesteroidnega protivnetnega zdravila
zmanjša ali prepreči težave.

5.6 Kakšen je dolgoročen potek bolezni?
Rastne bolečine niso povezane z nobeno resnejšo boleznijo in običajno
izzvenijo v kasnem otroštvu. Pri vseh otrocih bolečine izzvenijo ob
prenehanju rasti v odrasli dobi.
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