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H παροδική οστεοπόρωση (ΠΟ) χαρακτηρίζεται από επίμονο οστικό άλγος που συνοδεύεται από οίδημα στην MRI .  Αφορά σε μεγάλες αρθρώσεις, συνήθως στο ισχίο, ενώ σπανιότερα εντοπίζεται στο γόνατο, την 

ποδοκνημική και τον άκρο πόδα.  Μπορεί να εμφανίζεται και ως μεταναστευτική οστεοπόρωση που μετακινείται από άρθρωση σε άρθρωση, καθώς αυτοϊάται.  Επίμονο άλγος στην ποδοκνημική και άκρο πόδα, με 

οστεοπενική απεικόνιση και διάχυτο οστικό οίδημα θέτουν τη διάγνωση ΠΟ.  Στη δ/δ τίθενται η οστεονέκρωση, η αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία, η οστεομυελίτιδα και σηπτική αρθρίτιδα.  Η αντιμετώπιση 

είναι συντηρητική, με αποφυγή φόρτισης, αναλγητικά και/ή διφωσφονικά, ενώ η χειρουργική αποσυμπίεση ενδείκνυται επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας.  Περίπτωση 1: Άνδρας 58 ετών παρουσιάστηκε με 

επιδεινούμενο άλγος στο κάτω άκρο και αδυναμία βάδισης.  Αρνήθηκε προηγηθείσα κάκωση. Στον ακτινογραφικό έλεγχο αναδείχθηκε οστεοπενία στην ποδοκνημική και  άκρο πόδα, ενώ η MRI ανέδειξε διάχυτο οστικό 

οίδημα σε αστράγαλο, πτέρνα, οστά του μέσου ποδός, ως την κνήμη.  Έλαβε οδηγίες για αποφόρτιση, καλσιτονίνη και διφωσφονικά (ριζεδρονάτη) για 12 εβδομάδες, ώσπου τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα 

υποχώρησαν πλήρως.  Περίπτωση 2: Γυναίκα 45 ετών παρουσιάστηκε με προοδευτικά επιδεινούμενο άλγος και οίδημα στην ποδοκνημική από 2-εβδομάδων.  Δεν ανέφερε τραύμα στην περιοχή, παρότι πρόσφατα 

είχε επαυξήσει το πρόγραμμα εκγύμνασής της με τρέξιμο στο μηχανικό διάδρομο.  Στον ακτινογραφικό έλεγχο παρατηρήθηκε γενικευμένη οστεοπενία.  Η MRI ανέδειξε οστικό οίδημα στην πτέρνα και τον αστράγαλο. 

Έλαβε οδηγίες και ανέφερε υποχώρηση των συμπτωμάτων ένα μήνα αργότερα.  Συμπερασματικά, η παροδική οστεοπόρωση πρέπει να εντάσσεται στη δ/δ του άλγους στην ποδοκνημική /άκρο πόδα. 
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