
Περίληψη

Η παροδική οστεοπόρωση είναι ένα δύσκολο, σχετικά σπάνιο, 
διαγνωστικό και κλινικό πρόβλημα. Αφορά κυρίως στην άρθρωση 
του ισχίου, του γόνατος, την ποδοκνημική και το πόδι. Χαρακτη-
ρίζεται από επίμονο πόνο στην πάσχουσα περιοχή, ακτινολογικά 
σημεία οστεοπενίας και εικόνα οστικού οιδήματος στη Μαγνητική 
Τομογραφία. Εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες μέσης ηλικίας και σε 
γυναίκες στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Συνήθως η πά-
θηση υποχωρεί αυτόματα μετά από 6-9 μήνες. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται και ως τοπική οστεοπόρωση, παροδικό οστικό οίδημα 
και ως συμπαθητική δυστροφία (RSD).

Από πλευράς παθογένειας έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες 
όπως το προϋπάρχον τραύμα, η νευρογενής θεωρία με ισχαιμία των 
νευρικών ριζών, η άποψη της ισχαιμίας της πάσχουσας περιοχής 
και τελευταία το τοπικό επιταχυνόμενο φαινόμενο (RAP) –Regional 
Accelerated Phenomenon – που δημιουργεί αυξημένο οστικό μεταβο-
λισμό και μικροκατάγματα στην πάσχουσα περιοχή.

Η διάγνωση θα γίνει με βάση ένα φυσιολογικό αιματολογικό- βιο-
χημικό έλεγχο, φυσιολογική απλή ακτινογραφία και παθολογικές CT 
και MRI. Ειδικότερα η MRI θεωρείται εξέταση εκλογής και θέτει τη 
διάγνωση με την απεικόνιση οστικού οιδήματος στη κεφαλή και τον 
αυχένα του μηριαίου. Τα απεικονιστικά ευρήματα ανευρίσκονται 3-6 
εβδομάδες μετά την εμφάνιση του πόνου. Η χρησιμότητα του σπινθη-
ρογραφήματος αμφισβητείται ενώ η οστική πυκνομετρία δείχνει την 
υπάρχουσα οστεοπενία, όχι όμως πάντοτε.

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει κυρίως από την οστεονέκρωση 
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καθώς και τη νεοπλασία, τη φλεγμονώδη αρθρο-
πάθεια και, σπανιότερα, από ένα πιθανό κάταγμα 
της περιοχής.

Ο πόνος της παροδικής οστεοπόρωσης είναι επί-
μονος, επιδεινώνεται με τις κινήσεις και τη φόρτι-
ση, υποχωρεί με την ανάπαυση και ακολουθεί μια 
πορεία αύξησης της έντασης του για μερικές εβδο-
μάδες και ακολούθως υποχωρεί προοδευτικά.

Ως επιπλοκές έχουν αναφερθεί κάταγμα αυχένος 
μηριαίου, οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαί-
ου ή των μηριαίων κονδύλων.

Ως θεραπεία προτείνεται αποφόρτιση του σκέ-
λους και βάδιση με βακτηρίες, χορήγηση αναλγη-
τικών και MΣΑΦ, διφωσφονικά και καλσιτονίνη. 
Τελευταία προτείνεται η χορήγηση μιας προστα-
κυκλίνης (Iloprost). Πάντως η αποτελεσματικότη-
τα της φαρμακευτικής αγωγής αμφισβητείται και 
θεωρείται ότι η πάθηση μετά από μια πορεία 9-12 
μηνών υποχωρεί και αποκαθίσταται η βλάβη στην 
πάσχουσα περιοχή.

Εισαγωγή

Η παροδική οστεοπόρωση είναι ένα σχετικά 
σπάνιο και δύσκολο διαγνωστικό και κλινικό 
πρόβλημα.

Εντοπίζεται κυρίως στην άρθρωση του ισχίου, 
του γόνατος, στην ποδοκνημική και στο πόδι. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται και μία περίπτωση με 
εντόπιση στο ιερό οστούν (Lakhanpal et al 1987, 
Carty et al 2007, Jerome et al 2008, Korompilias et 
al 2008). Χαρακτηρίζεται από επίμονο πόνο στην 
πάσχουσα περιοχή που υποχωρεί αυτόματα μετά 
από 9 έως 12 μήνες.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως τοπική 
οστεοπόρωση, παροδικό οστικό οίδημα, συμπα-
θητική δυστροφία (RSD) ή περιοχική μετανα-
στευτική οστεοπόρωση (RMO) (Korompilias et 
al 2008, Nikolaou et al 2008).

Το 1959 οι Curtiss και Kincaid (Curtiss and 
Kincail 1959) δημοσίευσαν την περίπτωση μιας 
ασθενούς που ήταν στο τελευταίο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης και εμφάνιζε επίμονο πόνο στο 
ισχίο χωρίς ιστορικό κάκωσης και ακτινολογικά 
ευρήματα οστεοπόρωσης και απομετάλλωσης του 

οστού. Το 1977 ο Lequense (Lequense et al 1977) 
oνόμασε την οντότητα αυτή παροδική οστεοπό-
ρωση του ισχίου και έκτοτε γίνεται χρήση του 
όρου αυτού τη βιβλιογραφία. Το 2004 ο Hofmann 
(Hoffmann et al 2004) και συνεργάτες χρησιμο-
ποίησαν τον όρο σύνδρομο οιδήματος οστικού 
μυελού, (bone marrow edema syndrome), στηρι-
ζόμενοι κυρίως στην απεικόνιση στη Μαγνητική 
Τομογραφία.

Για την εντόπιση στο γόνατο υπάρχουν λίγες 
δημοσιεύσεις που αφορούν κυρίως στον έσω μη-
ριαίο κόνδυλο (Fertakos et al 1995, Nikolaou et 
al 2008) H πάθηση μπορεί και να μεταναστεύσει 
και στον έξω κόνδυλο ή να ακολουθήσει αντίθετη 
διαδρομή.

Η παροδική οστεοπόρωση είναι πάθηση που 
περιλαμβάνει διαταραχές του μυελού (π.χ. οίδη-
μα) και τοπική οστεοπόρωση.

Παθογένεια

Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που προκαλούν 
την πάθηση δεν είναι επακριβώς γνωστοί. Έχουν 
διατυπωθεί διάφορες απόψεις όπως το προϋπάρ-
χον τραύμα, η νευρογενής βλάβη, η διαταραχή 
της κυκλοφορίας με ισχαιμία της πάσχουσας πε-
ριοχής και, τελευταία, το τοπικό επιταχυνόμενο 
φαινόμενο (Regional accelerated phenomenon – 
RAD) (Κοrompilias et al 2008).

To τραύμα, η κάκωση του ισχίου ή του γόνα-
τος δεν φαίνεται να είναι γενεσιουργός αιτία 
του προβλήματος. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν 
αναφέρουν στο ιστορικό τους τραυματισμό και ο 
απεικονιστικός έλεγχος είναι αρνητικός για πιθα-
νό κάταγμα (Lankamp et al 1997).

Κατά τη νευρογενή θεωρία διαπιστώνεται πα-
θογένεια στις εγγύς νευρικές ρίζες και ιδιαίτερα 
ισχαιμία των ριζών η οποία δημιουργεί σπασμό 
των αγγείων της οστικής μικροκυκλοφορίας με 
συνέπεια ισχαιμία του οστού (Parker et al 1997, 
Korompilias et 2008). H θεωρία αυτή ενισχύεται 
από ευρήματα επανεύρωσης των ριζών στο ηλε-
κτρομυογράφημα. Η επαναιμάτωση των νευρικών 
ριζών σηματοδοτεί και την αυτόματη υποστροφή 
της πάθησης.

18 Ορθοπαιδική, 21, 4, 2008



Κατά τη θεωρία της διαταραχής της κυκλοφο-
ρίας διατυπώνεται η άποψη της φλεβικής από-
φραξης στην πάσχουσα περιοχή με αποτέλεσμα 
υπεραιμία, αύξηση της ενδοστικής πίεσης και 
παροδική διαταραχή της οστικής μετάλλωσης 
(Shirfin et al 1987, Malizos et al 2004).

Tελευταία έχει διατυπωθεί η θεωρία του τοπι-
κού επιταχυνόμενου φαινομένου (Regional Ac-
celerated Phenomenon – RAP) που στηρίζεται 
στην παρατήρηση ότι στην πάσχουσα περιοχή 
παρατηρείται αυξημένος οστικός μεταβολισμός 
με ρυθμό οστικής ανακατασκευής 10 φορές με-
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Εικ. 1 Oι πιο συνήθεις εντοπίσεις της παροδικής οστεοπόρωσης
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γαλύτερο του φυσιολογικού. Αυτό δημιουργεί μι-
κροκατάγματα στο οστικό υπόστρωμα τα οποία 
αποτελούν παράγοντα επανάληψης του φαινομέ-
νου (Τrevisan et al 2002, Korompilias 2008).

Υπάρχουν συγγραφείς που θεωρούν ότι η πα-
ροδική οστεοπόρωση αποτελεί πρώϊμο στάδιο 
της οστεονέκρωσης, πλην όμως η αυτόματη υπο-
στροφή ανατρέπει αυτή την άποψη (Soucacos et 
al 1997, Hoffmann et al 2004).

Γύρω από το θέμα της παθογένειας της παροδι-
κής οστεοπόρωσης πιθανόν να διατυπωθούν και 
άλλες θεωρίες που θα συμπεριλαμβάνουν και άλ-
λους μηχανισμούς και κυρίως να ερευνήσουν το 
ρόλο των μεταλλοπρωτεϊνασών στην εκδήλωση 
της πάθησης.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η πάθηση εντοπίζεται στο ισχίο, στο γόνατο, την 
ποδοκνημική και στο πόδι με πιο συχνή εντόπιση 
το ισχίο και τον έσω μηριαίο κόνδυλο (εικ. 1).

Πρόκειται για ασθενείς άνδρες μέσης ηλικίας 
ή γυναίκες στο 3ο τρίμηνο της κύησης που προ-
σέρχονται με επίμονο πόνο στο ισχίο, το γόνατο ή 
το πόδι που επιδεινώνεται με τη βάδιση. Ιστορικό 
κάκωσης δεν υπάρχει.

Στο ισχίο ο πόνος επεκτείνεται στο μηρό και 
υποχωρεί με την ανάπαυση. Οι κινήσεις του ισχί-
ου, ενεργητικές και παθητικές, είναι επώδυνες, με 
περιορισμένο εύρος.

Στο γόνατο υπάρχει τοπική ευαισθησία στον 
έσω ή έξω μηριαίο κόνδυλο με σαφή εντόπιση της 
ευαισθησίας εξωαρθρικά. Ο πόνος είναι επίμονος 
και οι κινήσεις του γόνατος ελεύθερες. Ίδια πε-

ρίπου συμπτωματολογία υπάρχει και στις άλλες 
εντοπίσεις.

Ο πόνος μετά από μια ανοδική πορεία ως προς 
την ένταση του για έξι εβδομάδες περίπου, αρχί-
ζει να σταθεροποιείται και ακολούθως υποχωρεί 
προοδευτικά, με πλήρη ίαση μετά από 9 έως 12 
μήνες από την αρχική προσβολή (Lakhampal et al 
1987, Parker et al 1997).

O αιματολογικός – βιοχημικός έλεγχος είναι 
φυσιολογικός. Ο έλεγχος αυτός όμως είναι απα-
ραίτητος για τον αποκλεισμό μιας νεοπλασίας ή 
συστηματικής μεταβολικής οστικής νόσου. Έτσι 
πέραν του συνήθους ελέγχου πρέπει να γίνει 
μέτρηση του οστικού ισοενζύμου της αλκαλικής 
φωσφατάσης, της υδροξυπροξίνης ούρων και του 
τελοπεπτιδίου κολλαγόνου τύπου Ι στα ούρα 
(Βenger et al 2003). Η απεικόνιση περιλαμβάνει 
απλή ακτινογραφία, αξονική και κυρίως μαγνητι-
κή τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών.

Η συμβατική ακτινογραφία στην πρώϊμη φάση 
είναι φυσιολογική. Μετά από 3-6 εβδομάδες από 
την έναρξη των συμπτωμάτων παρατηρείται δι-
αταραχή απομετάλλωσης και οστεοπενίας. Στην 
παροδική οστεοπόρωση του ισχίου και σε προχω-
ρημένο στάδιο η κεφαλή και αυχένας του μηριαί-
ου απεικονίζονται αποδιοργανωμένα, ενώ πιθα-
νόν να υπάρχουν ευρήματα και από την κοτύλη 
(εικ 2α) (Korompilias et al 2008).

Η αξονική τομογραφία και ιδιαίτερα αυτή που 
έχει αυξημένη ευκρίνεια απεικονίζει πολύ ικανο-
ποιητικά την εγκατασταθείσα οστεοπενία (εικ 
2β). (Ηοriuchi et al 2004). 

H μαγνητική τομογραφία (MRI) αποτελεί την 
απεικόνιση εκλογής (εικ 3). Η MRI απεικονίζει 
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Eικ. 2 Παροδική οστεοπόρωση ισχίου. Ευρήματα οστεοπενίας στην απλή ακτινογραφία και στην αξονική 
τομογραφία (Korompilias 2008)



πρώϊμα το εγκατασταθέν οστικό οίδημα του μυ-
ελού (ΒΜΕ) κυρίως στην Τ2 ακολουθία και, λιγό-
τερο, στην Τ1 ακολουθία. Το οστικό οίδημα στο 
ισχίο καταλαμβάνει την κεφαλή και τον αυχένα 
του μηριαίου. Ακόμα η MRI απεικονίζει τη συν-
πάρχουσα υμενίτιδα ή κάταγμα που δεν φαίνεται 
στις απλές ακτινογραφίες (Vande Berg et all 1999, 
Malizos et al 2004, Karantanas et al 2007).

To σπινθηρογράφημα των οστών δεν απο-
τελεί απεικονιστική μέθοδο εκλογής για τη 
διάγνωση της παροδικής οστεοπόρωσης αλλά 
είναι απαραίτητο για τη διαφορική διάγνωση.

Η οστική πυκνομετρία, κυρίως για τον δι-
αχωρισμό μιας γενικευμένης οστεοπόρωσης 
από την τοπική οστεοπενία της παροδικής 
οστεοπόρωσης, αναφέρεται στην βιβλιογραφία 
(Berger et al 2003). Η αξιολόγηση των ευρημά-
των είναι αρκετά δύσκολη γι’ αυτό και η χρησι-
μότητα της μεθόδου είναι υπό αμφισβήτηση.

Η οστική βιοψία έχει δείξει ανάπτυξη άμορ-
φου και αώρου οστού με κύριο συστατικό το 
οστεοειδές (Μalizos et al 2004).

Διαφορική Διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κατα-
στάσεις όπως η οστεονέκρωση της μηριαίας 
κεφαλής, η οστεονέκρωση του έσω μηριαίου 
κονδύλου, νεοπλασίες, φλεγμονώδεις αρθρο-
πάθειες, κάταγμα αυχένος μηριαίου κα τη μετα-

ναστευτική τοπική οστεοπόρωση (Regional Mi-
gratory osteoporosis). Θα στηριχθεί στην κλινική 
εικόνα, το ιστορικό και στη MRI.

H οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι 
πάθηση που τα χαρακτηριστικά της έχουν τεκμη-
ριωθεί πολύ ικανοποιητικά ιδίως στη Μαγνητική 
Τομογραφία (σημείο διπλής παρυφής, υποχόνδρες 
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Εικ.3 α. MRI απεικόνιση σε παροδική οστεοπόρωση ισχίου. Πα-
ρατηρείται προσβολή της κεφαλής και του αυχένα. β. MRI απει-

κόνιση σε παροδική οστεοπόρωση έσω μηριαίου κονδύλου.

Εικ.4 α. Παροδική οστεοπόρωση ισχίου. β. Οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής
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οστικές βλάβες, καθίζηση νεκρωμένου οστού). 
Στην MRI ανευρίσκονται αλλοιώσεις στη μηριαία 
κεφαλή μόνον και όχι και στον αυχένα του μη-
ριαίου. Αντίθετα στην παροδική οστεοπόρωση, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, προσβάλλονται και η 
κεφαλή και ο αυχένας του μηριαίου (εικ 4). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην παροδική οστεοπόρω-
ση τα θετικά ευρήματα στη MRI εμφανίζονται 48 
ώρες μετά την έναρξη των ενοχλημάτων ενώ στην 
οστεονέκρωση δεν υπάρχει απεικονιστική επιβε-
βαίωση στα πολύ πρώιμα στάδια (Malizos et al 
2007, Korompilias et al 2008, Nikolaou et al 2008). 
Σε διαδοχικές MRI απεικονίσεις διαπιστώνεται 
προοδευτική βελτίωση, ενώ στην οστεονέκρωση 
προοδευτική επιδείνωση.

Την ίδια περίπου διαδρομή παρουσιάζει και η 
κλινική εικόνα με στάδιο εγκατάστασης του πό-
νου, στάδιο σταθεροποίησης και στάδιο προοδευ-
τικής υποχώρησης. Αντίθετα στην οστεονέκρωση 
υπάρχει συνεχής και σταθερή επιδείνωση του πό-
νου. (Μalizos et al 2007, Κοrompilias et al 2008).

H  ίδια διαδρομή κλινικών και απεικονιστικών 
ευρημάτων παρατηρείται και στην παροδική 
οστεοπόρωση των μηριαίων κονδύλων (Parker et 
al 1997, Nikolaou et al 1997).

Στην πρώιμη φάση η παροδική οστεοπόρωση 
πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από κάταγμα από 
καταπόνηση του αυχένα του μηριαίου. Κάταγμα 
του αυχένα του μηριαίου μπορεί να εμφανιστεί 
και ως επιπλoκή της πάθησης (εικ 5). Από τα νε-

οπλάσματα πρέπει να αποκλειστούν το μεταστα-
τικό καρκίνωμα, το πολλαπλούν μυέλωμα, η λευ-
χαιμία και το λέμφωμα.

Από τις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες πρέπει να 
γίνει διαφορική διάγνωση από ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, αρθρίτιδα από άλλη συστηματική πάθη-
ση, σηπτική αρθρίτιδα και φυματίωση.

Η τοπική μεταναστευτική οστεοπόρωση (RMO) 
χαρακτηρίζεται από προσβολή ταυτόχρονα ή δι-
αδοχικά πολλών αρθρώσεων με κύρια ευρήματα 
τον πόνο και την έκδηλη δυσκαμψία. Από πολ-
λούς συγγραφείς η RMO θεωρείται μορφή παρο-
δικής οστεοπόρωσης (Duncan et al 1969, Wam-
beek et al 2000, Fazekas et al 2002).

 

Aντιμετώπιση 

Η παροδική οστεοπόρωση είναι πάθηση που 
υποχωρεί προοδευτικά μετά από 9 έως 12 μήνες. 
Στη φάση παρουσίας των συμπτωμάτων συνιστά-
ται αποφόρτιση του πάσχοντος σκέλους με δύο 
βακτηρίες και χορήγηση αναλγητικών και μη στε-
ροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). 
Χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν ενδείκνυται. 
Ο αποκλεισμός του συμπαθητικού πλέγματος δεν 
φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα (Lakhanpal 
et al 1987). H παροδική οστεοπόρωση χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη τοπική απομετάλλωση του 
οστού γι’ αυτό και τα αντιοστεοκλαστικά φάρ-

Εικ. 5 Αμφοτερόπλευρο κάταγμα αυχένος μηριαίου σε έδαφος παροδικής οστεοπόρωσης πριν και μετά την αντιμετώπιση.
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μακα φαίνεται ότι έχουν θέση στη θεραπεία. Η 
καλτσιτονίνη χορηγείται και λόγω της αναλγητι-
κής της δράσης σε δόση 200 μονάδων ημερησίως. 
Εργασίες που να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα 
με χορήγηση καλτσιτονίνης δεν υπάρχουν. Αντί-
θετα η χορήγηση διφωσφονικών (pamidronate) 
έχει καταγραφεί ότι δρα στη βελτίωση της πoιό-
τητας του οστού (Ηοriuchi et alL 2004, Curty et 
al, 2007). Το θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνει 
και χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D. H παμι-
δρονάτη χορηγούμενη ενδοφλεβίως μειώνει ση-
μαντικά το βαθμό οστικής απώλειας στην οξεία 
φάση της πάθησης.

Τελευταία αναφέρονται ευεργετική δράση και 
καλά αποτελέσματα με τη χορήγηση μια προστα-
κυκλίνης, του Ιloprost (ilomedin), με υποχώρηση 
του πόνου και του οστικού οιδήματος (Aigner et 
al 2001).
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Transient Osteoporosis
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          G. Papanikolaou Hospital

Transient osteoporosis is a complex as well as rare 
diagnostic and clinical problem. The hip joint is the 
most commonly affected site, followed by the knee, 
ankle and foot. It is characterised by intense and 
persistent local pain, radiological signs of osteope-
nia and a picture of bone marrow edema in MRI. It 
usually occurs in middle-aged men and in women 
of the third semester of pregnancy. It usually sub-
sides automatically 6-9 months later.

It can also be found in literature under the names: 
local osteoporosis, transient bone marrow edema 
and reflex sympathetic dystrophy (RSD).

As far as pathogenesis is concerned a number 
of theories have been proposed including trauma, 
nerve root ischemia, local ischemia, regional ac-

celerated phenomenon (RAP) causing increased 
bone metabolism and microfractures in the affected 
area.

Blood tests and plain x-rays may be normal, while 
CT and MRI scan results are pathological. More 
specifically, MRI scan is considered the examina-
tion of choice demonstrating bone marrow edema 
in the femoral head and neck, usually within 3-6 
weeks from the onset of pain. The diagnostic value 
of bone scintigram has been put in doubt, while 
bone densitometry may show osteopenia, though 
this is not always the case.

Differential diagnosis includes osteonecrosis, neo-
plasia, inflammatory arthritis and a possible frac-
ture in the affected region.

Pain in transient osteoporosis is persistent, and is 
aggravated with motion and weight-bearing; it sub-
sides with rest and increases in intensity for weeks 
only to gradually decrease later.

Complications include fractured neck of femur, 
and progression to osteonecrosis of the femoral head 
or the femoral condyles.

Treatment includes non weight-bearing, use of 
crutches, NSAID’s and painkillers, diphosphonates 
and calcitonin. Administering a prostacyclin (Ilo-
prost) has been proposed lately. However, the effica-
cy of pharmaceutical treatment has been in doubt, 
since the disease is thought to self-subside within 
9-12 months, with lesion restoration in the affected 
area.

key words: transient osteoporosis, Bone edema.
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