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Περίπτωση 1

Ατομικό Αναμνηστικό
• Γυναίκα 51 ετών

• Αρτηριακή Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία, Υποθυρεοειδισμό

Παρούσα Νόσος
• Από 6 μήνου άλγος μέσου ποδός και 2ο+3ο ΜΤΦ (ΔΕ)

Κλινική εξέταση
• Αρθρίτιδα μέσου ποδός και 2ο + 3ο ΜΤΦ (ΔΕ)

Εργαστηριακός Έλεγχος
• ΤΚΕ (-), CRP (-), RF (-), anti-CCP (-), ANA (-)



Περίπτωση 1

• Κατά την ρευματολογική εκτίμηση, η ασθενής προσκομίζει 
φυσιολογική Ro ΔΕ άκρου ποδός, ενώ έχει προηγηθεί 
ορθοπεδική εκτίμηση και MRI ΔΕ άκρου ποδός



ΜRI ΔΕ άκρου ποδός

STIR COR



ΜRI ΔΕ άκρου ποδός

T1 SAG



Διάγνωση

• 1η εκδήλωση της νόσου η προσβολή του μέσου ποδός και των 
ΜΤΦ σε 14% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Foot problems in a group of patients with rheumatoid arthritis: an unmet need for foot care.  Sahin M. et al. Open 
Rheumatol J. 2012; 6: 290–295.

Διαβρωτική οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα
με προσβολή μέσου ποδός και ΜΤΦ (ΔΕ)



Περίπτωση 2

Ατομικό Αναμνηστικό
• Γυναίκα 37 ετών, Καπνίστρια

Παρούσα Νόσος
• 4 μήνες μετά από τοκετό χαμηλή οσφυαλγία με μεικτούς χαρακτήρες 

(μηχανικούς-φλεγμονώδεις)

Κλινική εξέταση
• Χωρίς ευαισθησία κατά την πλήξη ιερολαγόνιων άμφω, χωρίς περιφερική

αρθρίτιδα

• Schober test --> 6cm

Εργαστηριακός Έλεγχος
• HLA-B27 (-), TKE (-), CRP (-)

• Ro OMΣΣ F+P και λεκάνης-ισχίων (-)



Διαφορική Διάγνωση

• Εκφυλιστική vs Φλεγμονώδης Σπονδυλοαρθρίτιδα



ΜRI ιερολαγονίων

STIR TRA



ΜRI ιερολαγονίων

STIR COR



Διάγνωση

• Το οστικό οίδημα στη MRI ιερολαγονίων είναι μη ειδικό εύρημα για
ιερολαγονίτιδα και μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις αυξημένου
μηχανικού στρες

• 60% των γυναικών μετά τον τοκετό πληρούσαν τα ASAS κριτήρια για θετική 
MRI και μετά από 6 μήνες μόνο 15%

• Συνίσταται μια περίοδος αναμονής τουλάχιστον 6 μηνών για τη διενέργεια
MRI ιεραλογονίων σε γυναίκα μετά τον τοκετό με χαμηλή οσφυαλγία και 
αν θετική, επανάληψη σε 12 μήνες

Ιερολαγονίτιδα μετά από τοκετό

High prevalence of spondyloarthritis-like MRI lesions in postpartum women: a prospective analysis in relation to maternal, child 
and birth characteristics. Renson T, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:929–934.



Περίπτωση 3

Ατομικό Αναμνηστικό
• Αγόρι 13 ετών, ελεύθερο α/α

Παρούσα Νόσος
• Από 3μήνου άλγος ΔΕ κνήμης

Κλινική εξέταση
• Αρθρίτιδα ΠΔΚ και μέσου πόδα (ΔΕ)

Εργαστηριακός έλεγχος
• RF (-), anti-CCP (-), ΤΚΕ (-), CRP (-)



Διαφορική Διάγνωση

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα vs Τραυματικής αιτιολογίας άλγος



ΜRI ΔΕ ποδοκνημικής

STIR SAG



ΜRI ΔΕ ποδοκνημικής

STIR COR



Διάγνωση

• Σπάνια αυτοφλεγμονώδης νόσος των οστών στα παιδιά

• Κύρια προσβολή η μετάφυση των μακρών οστών των κάτω άκρων

• Η προσβολή του μέσου ποδός και της ΠΔΚ περιγράφεται σπάνια στη 
βιβλιογραφία (case reports)

Chronic recurrent multifocal osteomyelitis 
(CRMO)- Χρόνια υποτροπιάζουσα

πολυεστιακή οστεομυελίτιδα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


