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Εισαγωγή: Η οστεομυελίτιδα είναι μια σοβαρή λοίμωξη στην παιδική ηλικία, με βασικό υπεύθυνο

μικροοργανισμό τον Staphylococcus aureus. Η συνηθέστερη θέση εντόπισης είναι οι μεταφύσεις

των μακρών οστών, ενώ η ύπαρξη πολλαπλών εντοπίσεων με ταυτόχρονη προσβολή των μαλακών

μορίων είναι εξαιρετικά σπάνια.

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού εφήβου με οστεομυελίτιδα πολλαπλών εντοπίσεων και

φλεγμονής των παρακείμενων μυών και μαλακών μορίων από Staphylococcus aureus (MSSA),

χωρίς εμφανή πύλη εισόδου.

Υλικό: Έφηβος ηλικίας 13 ετών, με πυρετό και ρίγος από τριημέρου, με συνοδό οξεία οσφυαλγία

και αδυναμία βάδισης.



Μέθοδος: Η διάγνωση τέθηκε με την απομόνωση Staphylococcus aureus (MSSA) στην καλλιέργεια

Αίματος. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) ανέδειξε οστικό οίδημα στους Ο1-Ο2 σπονδύλους, στη ΔΕ

&ΑΡ ιερολαγόνεια άρθρωση και οίδημα στον ΔΕ λαγονοψοίτη και τους σύστοιχους γλουτιαίους μύες

(Εικόνες 1&2).

Αντιμετωπίστηκε βάση αντιβιογράμματος, με ενδοφλέβια και από του στόματος αντιβιοτική αγωγή.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής παρουσίασε σταδιακή, αργή βελτίωση της κλινικής εικόνας. Περπάτησε 

χωρίς υποστήριξη την 18ⁿ ημέρα νοσηλείας. Στην επαναληπτική MRI (20ⁿ ημέρα) υπήρχε βελτίωση 

των απεικονιστικών ευρημάτων, χωρίς επιπλοκές.

Εικόνα 1 Εικόνα 2



Συμπεράσματα

✓ Η οστεομυελίτιδα της σπονδυλικής στήλης, ιδίως σε πολλαπλά σημεία με συμμετοχή των μαλακών
μορίων αναφέρεται σποραδικά στη βιβλιογραφία.

✓ Η παρουσία πυρετού, οσφυαλγίας και κινητικών διαταραχών θα πρέπει να θέτει την υποψία της νόσου.

✓ Η απεικόνιση των οστών και των μαλακών μορίων με μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής
για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της νόσου.

✓ H έγκαιρη διάγνωση και έναρξη κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής είναι σημαντική για την ίαση και την
αποφυγή επιπλοκών.
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