
ΑΑ121: ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 

10 ΕΤΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μαρία- Ειρήνη Πολυμενοπούλου1, Αλεξάνδρα Γιαννάκη1 , Σοφιρέλα Μπερντάλη1, Μαρία Αργυροπούλου1, Μαρία Λύρα1, Αναστασία Κονιδάρη1

1. Β Παιδιατρικό Τμήμα Γ.Ν Παίδων <<Π&Α Κυριακού>>

ΕισαγωγήΗ οστεομυελίτιδα είναι εντοπισμένη λοίμωξη, συνήθως βακτηριακής αιτιολογίας που προκαλείται συνηθέστερα από αιματογενή διασπορά του μικροβίου στο οστό, κατά συνέχεια ιστού ή με άμεσο
ενοφθαλμισμό . Η συχνότητά της στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 1:500- 2300 και 1:5000- 7700 στις ανεπτυγμένες χώρες. Απαντάται συχνότερα σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών κυρίως στο άρρεν φύλο, με
συνηθέστερες εντοπίσεις τα μακρά οστά και τους σπονδύλους . Συχνότερα παθογόνα μικρόβια είναι gram (+) βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος.

Σκοπός 
Η παρουσίαση περιστατικού οστεομυελίτιδας σπονδύλου και πλευράς από Group A β Αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο. 

Μέθοδος- Υλικό
Κορίτσι 10 ετών προσκομίστηκε λόγω αναφερόμενης θωρακαλγίας με επιδείνωση στις κινήσεις, από τριημέρου, με συνοδό εμπύρετο και μειωμένη σίτιση . Κατά τη νοσηλεία,  επιδεινώθηκε κλινικά εμφανίζοντας υψηλό πυρετό με ρίγος, έντονη 
θωρακαλγία, περιορισμό των κινήσεων του κορμού και έντονη ευαισθησία στην ψηλάφηση των θωρακικών σπονδύλων και των μαλακών μορίων παρασπονδυλικά. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκε αύξηση των δεικτών λοίμωξης CRPmax: 
110 mg/lt και ΤΚΕ:53χιλ. Από  τις καλλιέργειες αίματος καθώς και φαρυγγικού επιχρίσματος  απομονώθηκε  Strept.Pyogenes . Οι ακτινογραφίες  θώρακος και θωρακικής και οσφυικής μοίρας  της   σπονδυλικής στήλης  ( ΘΜΣΣ- ΟΜΣΣ) δεν  είχαν 
παθολογικά ευρήματα.  Το σπινθηρογράφημα οστών και η MRI ΘΜΣΣ έθεσαν τη διάγνωση της οστεομυελίτιδας Θ6 σπονδύλου και αριστερής πλευράς.

Αποτελέσματα
Έλαβε αρχικά iv κεφοταξίμη και κλινδαμυκίνη με αποκλιμάκωση βάσει αντιβιογράμματος σε κλινδαμυκίνη , συνολικά για 10 ημέρες ,με κλινική βελτίωση από το 2ο 24ωρο. Εξήλθε με οδηγία για συμπλήρωση 4 εβδομάδων pos αγωγής με κλινδαμυκίνη

και επανέλεγχο.

Συμπέρασμα
Η κλινική εικόνα της οστεομυελίτιδας ενδέχεται στην αρχή να είναι άτυπη, χωρίς ακτινολογικά ευρήματα. Για τη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι σημαντικές η κλινική υποψία σε συνδυασμό με τον εργαστηριακό έλεγχο κ την απεικόνιση των οστικών 
δομών και η συνεργασία με το λοιμωξολόγο και τον ορθοπαιδικό.

Παράγοντες κινδύνου

1 Δρeπανοκυτταρική αναιμία

2. Ανοσοανεπάρκεια

3. Σηψαιμία

4. Τραυματισμός

5. Ξένο σώμα πχ. ενδαγγειακοί καθετήρες

Αίτια

1. Staph. Aureus 8. Bartonella Henselae

2. Staph. Epidermidis 9. Pseudomonas Aeruginosa

3. GABHS 10. Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης

4. GBS 11. Salmonella

5. Strept. Pneumoniae 12. Brucella

6. Kingella kingae 13. Gram – εντεροβακτηριοειδή ( < κάτω των 3 

μηνών)

7. Η.Ιnfluenza type B 14. Strept. Pneumoniae

Σπινθηρογράφημα οστών

Μαγνητική τομογραφία 


