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Εισαγωγή: Η σπονδυλοδισκίτιδα είναι νόσος που προσβάλλει
συνηθέστερα την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς
μέσης ηλικίας με ανοσοανεπάρκεια, χρήση ουσιών, σακχαρώδη διαβήτη
ή σε συστηματική λοίμωξη. Οι κύριες οδοί διασποράς είναι η
αιματογενής, ο άμεσος ενοφθαλμισμός και η διασπορά κατά συνέχεια
ιστού. Παρουσιάζουμε περιστατικό οξείας σπονδυλοδισκίτιδας της
θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε νεαρό ασθενή με
ελεύθερο ιστορικό και χωρίς αναφερόμενο τραυματισμό, με ταυτόχρονη
κατάρρευση του μέσου ποδός.

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 31 ετών παραπέμφθηκε στην
κλινική μας λόγω άλγους στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
Ανέφερε νυχτερινό πόνο χωρίς εμπύρετο και χωρίς ιστορικό
τραυματισμού. Στην κλινική εξέταση δεν καταγράφηκε νευρολογική
σημειολογία. Το δεξιό άκρο πόδι ήταν οιδηματώδες ήδη 5 ημέρες πριν
την έναρξη του άλγους της σπονδυλικής στήλης και είχε εκληφθεί ως
διάστρεμμα καθώς σε πρωτύτερη εξέταση τόσο η θερμοκρασία όσο και
το χρώμα του δέρματος ήταν φυσιολογικά. Κατά τον εργαστηριακό
έλεγχο οι δείκτες φλεγμονής ήσαν αυξημένοι (ΤΚΕ, CRP) ενώ η
ακτινογραφία της θωρακικής μοίρας ήταν χωρίς αξιοσημείωτα
ευρήματα. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία της
σπονδυλικής στήλης η οποία ανέδειξε εικόνα συμβατή με
σπονδυλοδισκίτιδα στο επίπεδο Θ4-Θ5. Στη συνέχεια ελήφθησαν
διαδερμικά οστικές καλλιέργειες στο εν λόγω επίπεδο και ξεκίνησε
αμέσως εμπειρική αντιβιοτική αγωγή. Ελλείψει σαφούς πρωτοπαθούς
εστίας της λοίμωξης προχωρήσαμε σε περαιτέρω έλεγχο του άκρου
ποδός, κατά την οποία ακτινολογική διερεύνηση αναδείχθηκε πλήρης
αποδιοργάνωση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής της άρθρωσης του
Chopart. Παρά το αξιοσημείωτο πως το δέρμα του άκρου ποδός
παρέμενε φυσιολογικό σε όψη και θερμοκρασία, προχωρήσαμε σε
ανοικτή λήψη καλλιεργειών και ανακατασκευή σε πρώτο χρόνο του
μέσου ποδός.

Αποτελέσματα: Ο χειρουργικός καθαρισμός και ανακατασκευή του
μέσου ποδός έγινε μέσω διπλής έσω και έξω προσπέλασης. Το οστικό
έλλειμμα καλύφθηκε με οξεία οστική αυτομεταμόσχευση με μόσχευμα
3 τμημάτων από τη σύστοιχη λαγόνια ακρολοφία. Το οστικό μόσχευμα
σταθεροποιήθηκε διαδερμικά με K-wires ενώ η τελική σταθεροποίηση
έγινε με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov. Οι καλλιέργειες από
αμφότερα τα δείγματα της θωρακικής μοίρας και του άκρου ποδός
ήταν θετικές για S. aureus ενώ ένα επιπρόσθετο στέλεχος S. salivarius
απομονώθηκε από τις καλλιέργειες του άκρου ποδός. Μετά την έναρξη
της στοχευμένης ενδοφλέβιας αγωγής, ο πόνος στη θωρακική μοίρα
υποχώρησε κατά την 3η ημέρα χορήγησης ενώ οι δέικτες φλεγμονής
ομαλοποιήθηκαν μετά τους 2 μήνες αγωγής. Στο σύνολο της, η
αντιβιοτική αγωγή (ενδοφλεβίως και από του στόματος) διήρκησε 3,5
μήνες. Η εξωτερική οστεοσύνθεση αφαιρέθηκε στους 5 μήνες όπου και
είχε απεικονιστεί πλήρης πώρωση της περιοχής αρθροδεσίας και
ενσωμάτωση του αυτομοσχεύματος. Ο ασθενής επέστρεψε στην
εργασία του κατά τον 7ο μετεγχειρητικό μήνα, ενώ κατά την ετήσια
παρακολούθηση του παραμένει ανώδυνος, περιπατητικός και με
αρνητικούς δείκτες φλεγμονής.

Συζήτηση: Η σπονδυλοδισκίτιδα της θωρακικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης είναι σχετικά σπάνια οντότητα στους νέους με
ελεύθερο ιστορικό. Η αναγνώριση της πρωτοπαθούς εστίας είναι
σημαντική και απαιτεί ενδελεχή κλινική εξέταση και στοχευμένο
απεικονιστικό έλεγχο. Επί περιπτώσεων που όπου η πρωτοπαθής
εστία εντοπίζεται στο άκρο πόδι, έχει ένδειξη ο ταυτόχρονος
ριζικός χειρουργικός καθαρισμός και η τοποθέτηση
αυτομοσχευμάτων ανακατασκευής, διαδικασία που στη δική μας
κλινική εμπειρία μπορέι ανά περιπτώσεις να εκτελεστεί με
ασφάλεια σε ένα χρόνο.

Μακροσκοπική εικόνα 
του άκρου ποδός. Παρά 
το οίδημα, το χρώμα 
και η θερμοκρασία 
παραμένουν 
φυσιολογικά.

Ακτινολογική απεικόνιση. Καταγράφεται οστική 
απορρόφηση και πλήρης αποδιοργάνωση της 
άρθρωσης του Chopart. 

Άμεσα μετεγχειρητική 
λήψη. Ο άξονας του 
ποδιού έχει 
ουδετεροποιηθεί και το 
οστικό αυτομόσχευμα
είναι σταθεροποιημένο 
διαδερμικά.


