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Επείγουσες καταστάσεις

• Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα

• Σηπτική αρθρίτιδα



• Οξεία 

• Αιματογενής

• Οστεομυελίτιδα

• Διάρκεια 
συμπτωμάτων

• Τρόπος εγκατάστασης 
παθογόνου

• Λοίμωξη οστού



Αιτιολογία

I.I. ΤραύμαΤραύμα
– αυξάνει τον κίνδυνο 

ΟΜ επί συνυπάρχουσας 
βακτηριαιμίας

• Εξηγεί την αυξημένη 
συχνότητα σε αγόρια

– Morrisey 1988

II.II. ΛοιμώξειςΛοιμώξεις
– Ανώτερου 

αναπνευστικού
– Ανεμοβλογιά

Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα



Αιτιολογία

III.III.Ανοσοκαταστολή Ανοσοκαταστολή 

Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα



Αιτιολογία

IV.IV. Τοπικοί παράγοντεςΤοπικοί παράγοντες

ü Επιβράδυνση αιματικής 
ροής στα μεταφυσιακά 
τριχοειδή

ü Απουσία ιστικών 
μακροφάγων στη 
μετάφυση

Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα



Παθοφυσιολογία

Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα



Υπεύθυνοι 
μικροοργανισμοί

Νεογνά Νεογνά 
• S.Aureus
• Group–B Strept.
• Gram negative rods

Βρέφη Βρέφη & & παιδιά παιδιά <<33yy
• S.Aureus
• HI
• Pneumococci

Παιδιά Παιδιά > 3 y> 3 y

S. aureusS. aureus

ΔρεπανοκυττάρωσηΔρεπανοκυττάρωση
•S. Aureus
•Salmonella
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Συνήθεις εντοπίσειςΣυνήθεις εντοπίσεις

ü Κάτω άκρα > άνω άκρα

ü Μετάφυση 

"εγγύς του γόνατος και πέραν 

του αγκώνος"



Ταξινόμηση ΟΜ
Διάρκεια συμπτωμάτων

•• Οξεία (Οξεία (acute)acute):: διάρκεια ≤ 2 εβδομάδες
–– Νωρίς οξεία Νωρίς οξεία (early acute): (early acute): 24-48 ώρες
–– Καθυστερημένη οξεία (Καθυστερημένη οξεία (late acutelate acute)): : > 48 ώρες

•• Υποξεία (Υποξεία (subacute)subacute):: > 2 εβδομάδες

•• Χρονία Χρονία (chronic)(chronic):: ατελώς θεραπευθείσα ΟΜ



Ιστορικό

• ? Πρόσφατη λοίμωξη (μέση ωτίτιδα, ανώτερο 
αναπνευστικό)

• Στάδιο εμβολιασμών

• Πυρετική κίνηση

• Έναρξη / διάρκεια συμπτωμάτων



Ευρήματα κλινικής εξέτασης

• Χωλότητα, άρνηση φόρτισης ή χρήσης άκρου

• Ψευδοπαράλυση

• Οίδημα, τοπική ευαισθησία, θερμότητα, ερυθρότητα (επιπολής 
οστική εντόπιση)

• Επώδυνος περιορισμός κινητικότητας παρακείμενης άρθρωσης 
(εν τω βάθει οστική εντόπιση)

• Πυρετός 38º-39º +/-



Εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας

•• WBC WBC 
–– συνήθως   στην νωρίς οξεία ΟΜ,ή στα φυσιολογικά όριασυνήθως   στην νωρίς οξεία ΟΜ,ή στα φυσιολογικά όρια

•• ΤΚΕΤΚΕ
–– Ευαίσθητος αλλά μη ειδικός δείκτηςΕυαίσθητος αλλά μη ειδικός δείκτης
–– Αυξάνει αργά, μέγιστη τιμή την 3Αυξάνει αργά, μέγιστη τιμή την 3ηη--55ηη μέρα και παραμένει σε υψηλές μέρα και παραμένει σε υψηλές 

τιμές για 3 περίπου εβδομάδες τιμές για 3 περίπου εβδομάδες 

•• CRPCRP
–– Ταχεία άνοδος, μέγιστη τιμή 2Ταχεία άνοδος, μέγιστη τιμή 2ηη μέρα και ταχεία πτώση εφόσον μέρα και ταχεία πτώση εφόσον 

υπάρχει ανταπόκριση στη θεραπεία. Καλύτερος δείκτης υπάρχει ανταπόκριση στη θεραπεία. Καλύτερος δείκτης 
παρακολούθησης. παρακολούθησης. 
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Εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας

• Καλλιέργειες αίματος

(+)  30(+)  30--50%50%

Συχνά (-)
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Απεικονιστικός έλεγχος
Α.  Απλές ακτινογραφίες

• Ίσως οίδημα μαλακών 
μορίων

• Όχι άμεσα ακτινολογικές 
οστικές αλλοιώσεις παρά 
μόνο μετά 10-14 μέρες

Β. Υπερηχογράφημα
1. Εντόπιση υποπεριοστικής 

συλλογής

2. Απεικόνιση ενδαρθρικής 
συλλογής επί συνυπάρχουσας 
ΣΑ 
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Απεικονιστικός έλεγχος

ΓΓ. Σπινθηρογράφημα τριών φάσεων με Σπινθηρογράφημα τριών φάσεων με 
Tc99Tc99
– Εντόπιση εστίας ιδίως ΣΣ και πύελο
– Πολυεστιακή εντόπιση (νεογνά)
– Επί συνύπαρξης με σηπτική 

αρθρίτιδα

• Δεν αλλοιώνεται από προηγούμενη 
παρακέντηση

• 4-20% ψευδώς αρνητικό 
(οστεονέκρωση ή αν γίνει σε <24 
ώρες από έναρξη συμπτωμάτων)

• Αν (+) αυξημένη πρόσληψη στην 
οστική φάση
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Απεικονιστικός έλεγχος

Δ. Δ. MRIMRI

• Χρήσιμη σε ΟΜ αξονικού σκελετού

• Αναγνώριση αποστήματος ή απολύματος

• δ/δ από τραύμα ή όγκο

• Τ1 χαμηλό σήμα μυελού (αντικατάσταση λίπους μυελού από 
φλεγμονώδη κτ οίδημα)

• Τ2 φυσιολογικό ή αυξημένο σήμα
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Παρακέντηση
• Στόχοι 

– Βακτηριολογική διάγνωση (ανίχνευση υπεύθυνου 
παθογόνου)

– Καθορίζει την παρουσία ή όχι αποστήματος που 
απαιτεί χειρουργική παροχέτευση

• Δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα του 
σπινθηρογραφήματος 

• (+) 60% ασθενών
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Παρακέντηση

• Βελόνα οστικής βιοψίας

• Σημείο μέγιστης ευαισθησίας και οιδήματος

• Αρχικά υποπεριοστικά και αν δεν αποδώσει πυώδες 
υγρό ακολουθεί ενδοστική παρακέντηση

• Αποστολή υγρού για
– Άμεσο παρασκεύασμα για κτ και Gram χρώση
– Καλλιέργειες (αερόβια, αναερόβια, μύκητες)
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Διαφορική διάγνωση

• Δρεπανοκυτταρική νόσος

• Κατάγματα 

• Όγκοι 

• Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδαΟξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα



Αρχές θεραπείας
• Ταυτοποίηση του παθογόνου (αρχικά μπορεί να είναι 

εμπειρική)
• Εκλογή του κατάλληλου αντιβιωτικού σε επαρκή 

οστική συγκέντρωση και επαρκή διάρκεια αγωγής.
• Αντιβιωτική αγωγή ξεκινά ΑΜΕΣΑ μετά λήψη 

καλλιεργειών αίματος και υλικού από την πάχουσα 
περιοχή.

• Αρχικά εμπειρική (πιθανολογούμενο παθογόνο βάση 
ηλικίας)

• Αλλάζει μόνο αν δεν υπάρχει κλινικοεργαστηριακή 
ανταπόκριση ή αν η κ-α δίνει άλλο παθογόνο
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Αρχές θεραπείας

• Νωρίς οξεία ΟΜ (φάση υπεραιμίας, ενδοστικό εξίδρωμα)
• Αρκεί μόνο αντιβιωτική αγωγή

• Καθυστερημένη οξεία ΟΜ (παραγωγική φάση)

• Χειρουργικός καθαρισμός +αντιβίωση

Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδαΟξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα



Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή
(κ/ες αρνητικές ή εν αναμονή αποτελεσμάτων)
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Ηλικία Παθογόνο Αντιβιωτικό 

Νεογνά Group-B Streptococcus, 
S. aureus, 

gram-negative rods

Cefotaxime or
Oxacillin +gentamycin

Βρέφη και παιδιά S. Aureus (90%) Oxacillin

Δρεπανοκυτταρική 
νόσος

S. Aureus or Salmonella Oxacillin +ampicillin or
Cefotaxime



Διάρκεια αγωγής

• Κλινική ανταπόκριση
• ΤΚΕ 
• CRP

• Συνήθης συνολική διάρκεια αγωγής 
6 εβδομάδες6 εβδομάδες

• Αρχικά IV για τουλάχιστον 7-10 
μέρες

• Μετατροπή σε peros βάση κλινικής 
εικόνας και δεικτών φλεγμονής
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Ενδείξεις χειρουργείου

A. Παρακέντηση πύου

B. Οστεόλυση
ü Παροχέτευση, 

τρυπανισμοί, χειρουργικός 
καθαρισμός, spica cast

C. Μη βελτίωση κλινικής 
εικόνας



Επιπλοκές

• Συστηματικές 
– Βρογχοπνευμονία, σηπτική περικαρδίτιδα

• Τοπικές 
– Παθολογικό κάταγμα

– Σχηματισμός απολύματος

– Διαταραχή ανάπτυξης







Νεογνική ΟΜ

ü Διαφορετική ανατομία μυοσκελετικού.

Λοίμωξη επιδρά ανασταλτικάανασταλτικά στην ανάπτυξη συζευτικούσυζευτικού
χόνδρουχόνδρου ή/και προσβάλλει την παρακείμενη άρθρωσηπαρακείμενη άρθρωση στο 
76% περιπτώσεων.

ü Διαφορετικά παθογόνα

ü Πολυεστιακή στο 40%

ü Ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα

Ειδικές κατηγορίες Ειδικές κατηγορίες OOΜΜ



üΔιαεπιφυσιακά αγγεία έως 18 μήνες

üΣυζευτικός χόνδρος όχι φραγμός 

üΕνδραθρική μετάφυση

Νεογνική Νεογνική OOΜΜ



Υπεύθυνα παθογόνα

• S. aureus (καθετηριασμός ομφαλικής α.,  
παρακέντηση πτέρνας, ...)

• Group-B Streptococcus

• Gram-negative rods (10-15%)

• Candida albicans

Νεογνική Νεογνική OOΜΜ



Ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα

• Μειωμένη ανοσολογική απάντηση

• Επιρρεπή σε παθογόνα με χαμηλή λοιμογόνο δύναμη

• WBC φυσιολογικά !!!

• Θεμοκρασία φυσιολογική !!!

• ΤΚΕ φυσιολογική !!!

• Οίδημα, μειωμένη κινητικότητα άκρου

Νεογνική Νεογνική OOΜΜ



Διάγνωση-θεραπεία

• Άμεση παρακέντηση

• Σπινθηρογράφημα για πολλαπλές εστίες αν και συχνά 
ψευδώς (-) 

• Παροχέτευση αποστήματος

• Αντιβιωτική αγωγή 
(Cefotaxime Cefotaxime ή  ή  Oxacillin +gentamycinOxacillin +gentamycin)

Νεογνική Νεογνική OOΜΜ



Επιπλοκές

• Οστεονέκρωση 

• Αναστολή ανάπτυξης λόγω βλάβης αυξητικού 
χόνδρου

• Υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα

Νεογνική Νεογνική OOΜΜ

... Απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση ... Απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση !!!!!!



Υποξεία ΟΜ

• Διάρκεια λοίμωξης > 2-3 εβδομάδες

• Υπολειπόμενη ατελώς θεραπευθείσα ΟΜ, παθογόνο χαμηλής 
λοιμογόνου δύναμης

• 30-40% προηγούμενη χρήση αντιβιωτικών

• Λίγα συμπτώματα, ήπιος πόνος, συχνά απουσία πυρετού

• WBC, ΤΚΕ, CRP, κ/ες αίματος και ιστού συνήθως φυσιολογικά

• κ/α ιστού + βιοψία θετική στο 60%

• S. Aureus στην πλειοψηφία 

Υποξεία Υποξεία OOΜΜ



Ακτινογραφίες συχνά με ευρήματα

Υποξεία Υποξεία OOΜΜ



Δ-Δ 

1. Όγκοι 
ü Ηωσινόφιλο κοκκίωμα
ü Σάρκωμα Ewing
ü Oστεοειδές οστέωμα

2. Κάταγμα κοπώσεως

Υποξεία Υποξεία OOΜΜ



Θεραπεία

• Κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή

• Αν συμπτώματα >1 μήνα 
– χειρουργικός καθαρισμός και αφαίρεση 

απολύματος

Υποξεία Υποξεία OOΜΜ



Επιφυσιακή ΟΜ

• Διαεπιφυσιακή ή 
αιματογενής διασπορά

• Χονδροβλάστωμα ?

• Μόνο αντιβίωση

• Συνήθως δεν επηρεάζεται ο 
αυξητικός χόνδρος και η 
αρθρική επιφάνεια

Υποξεία Υποξεία OOΜΜ



Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή 
οστεομυελίτιδα

• Ύπουλη έναρξη πόνου και τοπικής ευαισθησίας

• Αρχικά μια εστία αλλά με το χρόνο αναπτύσονται και 
άλλες ίσως συμμετρικές

• Καλλιέργειες αρνητικές

CRMOCRMO



• X-Ray 
– Έκκεντρες μεταφυσιακές 

σκληρυντικές βλάβες

• Σπινθηρογράφημα
– Πολλαπλές εστίες

• ΜΣΑΦ

CRMOCRMO



Αξονικός σκελετός

• Πύελος

• Πτέρνα

• Αστράγαλος 

• Μετατάρσια 

Ειδικές εντοπίσεις λοιμώξεωνΕιδικές εντοπίσεις λοιμώξεων



Σπονδυλική στήληΣπονδυλική στήλη



Πτέρνα Πτέρνα 



ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ



Σηπτική αρθρίτιδα
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Παθοφυσιολογία

• Αιματογενής διασπορά (παροδική βακτηριαιμία)

• Άμεσος ενοφθαλμισμός (νύσσον τραύμα)

• Επέκταση από παρακείμενους ιστούς (ΟΜ)

Σηπτική αρθρίτιδαΣηπτική αρθρίτιδα



Παθοφυσιολογία
• Αποικισμός υμένα από βακτήρια. 

• Περιβάλλον που δρα σαν "θρεπτικό υλικό καλλιέργειας»

• Κάποια βακτήρια προσκολούνται επιλεκτικά στον αρθρικό χόνδρο          
(S. aureus, Pseudomonas)

• Παραγωγή πρωτοελυτικών ενζύμων (πρωτεάσες, κπλλαγενάσες, 
πεπτιδάσες, ελαστάσες) από υμενικά κτ, χονδροκύτταρα, λευκοκτ, και 
από τα βακτήρια

• Άμεση εκφύλιση χόνδρου 
απώλεια πρωτεογλυκανών την 5η μέρα και κολλαγόνου την 9η μέρα

• Αύξηση ενδοθυλακικής πίεσης, θρόμβωση αγγείων και προοδευτικό 
εξάρθρημα κεφαλής ισχίου

Σηπτική αρθρίτιδαΣηπτική αρθρίτιδα



Κλινικά ευρήματα
Ανάλογα με ηλικία και την εντόπιση

• Νεογνά 
– Ευερεθιστότητα, λήθαργο, δυσκολία 

σίτισης,δυσχρησία άκρου, ή 
ψευδοπαράλυση

– Πυρετός όχι σταθερό εύρημα
– Συχνά καθυστέρηση διαγνώσεως

• Βρέφη 
– Χωλότητα, άρνηση χρήσης άκρου, 

έντονο κλάμα κατά την αλλαγή πάνας
– Πυρετός συχνά

Σηπτική αρθρίτιδαΣηπτική αρθρίτιδα



Κλινικά ευρήματα
Ανάλογα με ηλικία και την εντόπιση

• Επιπολής αρθρώσεις (γόνατο, ΠΔΚ, ακώνας)
– Ενδαρθρική συλλογή, θερμότητα, πιθανόν ερύθημα και 

οίδημα μαλακών μορίων

• Επώδυνη με περιορισμένο εύρος κίνησης άρθρωση

• Συγκράτηση άρθρωσης σε θέση ανακούφισης (μέγιστη 
ευρυχωρία)
– Ισχίο : κάμψη, απαγωγή, έξω στροφή
– Γόνατο : ελαφρά κάμψη
– ΠΔΚ : πελματιαία κάμψη 

Σηπτική αρθρίτιδαΣηπτική αρθρίτιδα



Παράγοντες που προδιαθέτουν

• Πρόσφατη λοίμωξη
– Ανεμοβλογιά, ανώτερο 

αναπνευστικό, ωτίτιδα, 
ουροποιητικό

• Παρατεταμένοι ενδοφλέβιοι 
καθετηριασμοί

• Ανοσοκαταστολή
– Στεροειδή 
– Χημειοθεραπεία 

Σηπτική αρθρίτιδαΣηπτική αρθρίτιδα



Απαιτούμενος εργαστηριακός έλεγχος
Ι. Αιματολογικός

•• WBCWBC
– Συνήθως αύξηση (> 12,000/mm3) με στροφή αριστερά μετά 

24 ώρες

•• ΤΚΕΤΚΕ
– Αύξηση σε 48-72 ώρες 
– 50-90mm/hr στο 90%
– Peak 3η-5η μέρα
– Όχι αξιόπιστος δείκτης σε 

• Νεογνά
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία
• Επί χρήσης στεροειδών 
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Απαιτούμενος εργαστηριακός έλεγχος
Ι. Αιματολογικός

•• CRPCRP
– Αυξάνεται σε 6 ώρες από την έναρξη νόσου (μέση 

τιμή 90mg/dl)
– Peak 2η μέρα

•• Καλλιέργειες αίματοςΚαλλιέργειες αίματος
– (+) 30-50% περιπτώσεων
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Απεικονιστικός έλεγχος

• Απλή ακτινογραφία 
– Διεύρυνση μεσάρθριου 

διαστήματος
– Οίδημα μαλακών μορίων
– Υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα

• Υπερηχογράφημα 
– Μέθοδος εκλογής στο ισχίο για 

συλλογή
– Προσοχή σε ψευδώς αρνητικό 

στο αρχικό στάδιο ΣΑ
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Παρακέντηση
Δεν πρέπει ποτέ να καθυστερεί επί υποψίας ΣΑΔεν πρέπει ποτέ να καθυστερεί επί υποψίας ΣΑ

• Αποστολή υλικού παρακέντησης για 

– Γενική αρθρικού υγρού, σάκχαρο, λευκώματα

– Gram χρώση

– Καλλιέργειες (αερόβια, αναερόβια, μύκητες) 
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Σηπτική αρθρίτιδαΣηπτική αρθρίτιδα

Μείωση γλυκόζης <50% τιμής αίματος

Αύξηση γαλακτικού οξέος

Αύξηση λευκωμάτων



Παρακέντηση θετική

•• Αρθροτομή, έκπλυση άρθρωσηςΑρθροτομή, έκπλυση άρθρωσης
•• Επί υποψίας συνυπάρχουσας ΟΜ Επί υποψίας συνυπάρχουσας ΟΜ 

ΤΡΥΠΑΝΙΣΜΟΙΤΡΥΠΑΝΙΣΜΟΙ

•• Έναρξη φαρμακευτικής αγωγήςΈναρξη φαρμακευτικής αγωγής



Παθογόνα
• Νεογνά

• <5 ετών

• > 5 ετών

• έφηβοι

• S. aureus
• Enteric gram-negative
• Group B Streptococcus

• S. aureus
• Group Α Streptococcus
• Streptococcus pneumoniae

• S. aureus
• Group Α Streptococcus

• S. aureus, N. gonorrhoeae
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Αντιβιωτική αγωγή

• Νεογνά 
– Κεφοταξίμη 50mg/kg/8-12h
– ή οξακιλλίνη (25-50 mg/kg/6-12h)

+ γενταμυκίνη (2.5 mg/kg/8-24h)

• < 3 ετών
– Κεφοταξίμη 100-200 mg/kg/24h
– Κεφτριαξόνη 50-100 mg/kg/24h

• > 3 ετών
– Οξακιλλίνη 100-200 mg/kg/24h
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Διάρκεια αγωγής

• Αρχικά ενδοφλέβια για τουλάχιστον 1 εβδομάδα

• Μετατροπή peros αν είναι δυνατόν για ακόμα
2-5 εβδομάδες

Παρακολούθηση όπως και στην ΟΜ
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
üüΚαταστροφή αρθρικού χόνδρουΚαταστροφή αρθρικού χόνδρου

üüΊσχαιμη νέκρωση πυρήνα οστέωσης Ίσχαιμη νέκρωση πυρήνα οστέωσης 
επίφυσηςεπίφυσης
–– Αύξηση ενδαρθρικής πίεσηςΑύξηση ενδαρθρικής πίεσης
–– Σηπτική θρόμβωση επιφυσιακών αγγείωνΣηπτική θρόμβωση επιφυσιακών αγγείων

üüΚαταστροφή επιφυσιακής πλάκαςΚαταστροφή επιφυσιακής πλάκας
–– Αναστολή ανάπτυξηςΑναστολή ανάπτυξης
–– Παραμόρφωση Παραμόρφωση 

üüΠαθολογικό υπεξάρθρημαΠαθολογικό υπεξάρθρημα-- εξάρθρημα ισχίουεξάρθρημα ισχίου
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6 εβδομάδες
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8,5 μην. μετά8,5 μην. μετά

3 χρόνια μετά3 χρόνια μετά
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Σηπτική αρθρίτιδα 
vs 

Παροδική υμενίτιδα

Differentiating between septic arthritis and

Transient synovitis of the hip in children:

an evidence–based prediction algorithm

Kocher MS, et al
JBJS Am 1999,81:1662-70



Definitions of the diagnostic groups of Kocher 
et al.

Group Diagnostic criteria 

True septic arthriris Synovial fluid (+) culture
or

(+) blood culture and synovial fluid          
WBC › 50.000/mm3

Presumed septic arthritis synovial fluid WBC › 50.000/mm3

with
(-) synovial and blood cultures

Transient synovitis synovial fluid WBC ‹ 50.000/mm3

(-) synovial and blood cultures
Resolution of symptoms w/ no intravenous 
antibiotics or surgery, and no further 
development of disease



Multivariate predictors

1. History of fever(›38o C)

2. Non-weight bearing

3. ESR ≥40mm/h

4. Serum WBC ›12OOO/mm3










