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Ασθενής (♂, 73 ετών) προσήλθε στo ΤΕΠ περιπατητικος, 

αναφερόμενο οσφυοϊσχιαλγία ΔΕ μετά από βίαιη κάμψη 

του κορμού. Ro ΔΕ ισχίου και CT OMΣΣ χωρίς 

παθολογικά ευρήματα.

7 μέρες μετά επανεξετάζεται στο ΤΕΠ με επιδείνωση 

άλγους, επώδυνη κάμψη ΔΕ ισχίου, έντονα θετικό σημείο 

λαγονοψοΐτη, κυτταρίτιδα οπίσθιας επιφάνειας μηρού.

Φέρει MRI ΔΕ ισχίου χωρίς σκιαγραφικό από 6 ώρου και 

γίνεται CT με IV σκιαγραφικό. Συνολικά παρατηρούνται 

συλλογές με αιμορραγικά στοιχεία που διογκώνουν 

οπισθοπεριτοναϊκα τον λαγονοψοΐτη μέχρι την κατάφυσή 

του, συλλογές με αέρα ενδομυϊκά στους προσαγωγούς και 

στο οπίσθιο διαμέρισμα του μηρού. Στο ατομικό ιστορικό 

αναφέρεται προστατεκτομή προ 10 μηνών και 

υπερλιπιδαιμια υπό αγωγή.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
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Ο ασθενής εισήχθη με WBC 

22000/μL και CRP 285 mg/L,  

αιμοδυναμικά σταθερός υπό 

τριπλή αντιβιωτική αγωγή, 

κατόπιν λοιμωξιολογικής 

εκτίμησης (Targocid, Tazocin, 

Dalacin). Έγινε πνευμονολογική 

εκτίμηση για αποκλεισμό 

πιθανής φυματίωσης. Με 

Mantoux σε αναμονή, 

προγραμματίστηκε για Χ/Ο σε 

επείγουσα φάση σε 12 ώρες.

Μία τομή ~10cm παράλληλα με το 

εγγύς χείλος της λαγόνιας 

ακρολοφίας. Ανευρέθηκε το 

απόστημα οπισθοπεριτοναϊκά, 

διασπάστηκαν τα διαφραγμάτια και 

παροχετεύθηκε η συλλογή. 

Λήφθηκαν 4 δείγματα για καλλιέργεια 

και εντοπίσθηκε S.epidermidis μόνο 

σε ένα δείγμα.

1η Χειρουργική Επέμβαση

Πτώση WBC και CRP. Mantoux 

αρνητικη. QuantiFERON-TB 

αρνητική. Πνευμονολογική εκτίμηση 

χωρίς παθολογικά ευρήματα. Την 5η

ΜΤΧ εμφάνισε δεκατική πυρετική 

κίνηση με αύξηση WBC και CRP. Νέα 

CT απεικόνιση ανέδειξε αμετάβλητες 

τις συλλογές στο έσω και στο οπίσθιο 

μυικό διαμέρισμα του μηρού

Μετεγχειρητική πορεία

Επίμονγ πυρετική κίνηση και νέο Χ/Ο την 7η ΜΤΧ. 

Έγιναν 2 τομές, μία πάνω στην προηγούμενη και μία 

έξω επιμήκης ΔΕ μηριαίου με επέκταση προς το ισχίο 

οπισθίως. Παρασκευή πρόσθιου και οπίσθιου 

διαμερίσματος μηρού, παροχέτευση συλλογών, 

αφαίρεση νεκρωτικών στοιχείων και σχολαστική 

έκπλυση. Δια της πρώτης τομής, επί της λαγόνιας 

ακρολοφίας έγινε έκπλυση εκ νέου του αποστήματος 

οπισθοπεριτοναϊκά και ατελής έκπλυση- παροχέτευση 

του έσω διαμερίσματος με καθετήρα αναρρόφησης. 

Τοποθετήθηκαν 3 σωλήνες παροχέτευσης: στο 

απόστημα του λαγονοψοΐτη, στο οπίσθιο διαμέρισμα 

του μηρού και στο υποδόριο της 2ης τομής.

2η Χειρουργική Επέμβαση



Ο ασθενής μετά το 2ο Χ/Ο παρουσίασε 

κλινική και εργαστηριακή βελτίωση. Την 

12η ΜΤΧ αφαιρέθηκε το redon του 

υποδορίου και ξεκίνησε η κινητοποίηση 

του ασθενούς. Την 15η ΜΤΧ αφαιρέθηκε 

το κεντρικό redon. Την 19η ΜΤΧ ο 

ασθενής αφαίρεσε μόνος του το redon 

του οπίσθιου διαμερίσματος, ενώ ακόμα 

παροχέτευε. Την 21η ΜΤΧ διενεργήθηκε 

MRI με IV σκιαγραφικό όπου 

αναδείχθηκε απεικονιστική βελτίωση των 

συλλογών με ύπαρξη υπολειπόμενης 

συλλογής στο οπίσθιο διαμέρισμα του 

μηρού. Την 24η ΜΤΧ έγινε διαδερμική 

παροχέτευση, υπό U/S καθοδήγηση, της 

συλλογής του οπισθίου διαμερίσματος, 

απ’ όπου παροχετεύθηκαν 160 ml 

ορώδους υγρού άμεσα και 350 ml στο 

24ώρο. Νέος CT έλεγχος την 30η ΜΤΧ 

χωρίς εμφανή απεικόνιση συλλογών.

Μετεγχειρητική πορεία

Την 32η ΜΤΧ ο ασθενής έλαβε εξιτήριο, 

περιπατητικός, χωρίς χωλότητα βάδισης, 

βαδίζοντας με πλήρη φόρτιση, με εφάπαξ λήψη 

Xybalta IV 1500mg και οδηγίες για p.o. Ciproxin

και Flagyl για 10 μέρες. 6 μήνες μετά εμφανίζει 

φυσιολογικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο.

Εξιτήριο

Το απόστημα του λαγονοψοΐτη αποτελεί μία σπάνια κλινική οντότητα, η διάγνωση 

και η αντιμετώπιση του οποίου μπορεί να καθυστερεί λόγω του μη ειδικού 

χαρακτήρα των συμπτωμάτων του. Μπορεί να είναι πρωτοπαθές είτε 

δευτεροπαθές, συχνότερα λόγω πυελικής παθολογίας ή αιματογενούς διασποράς.1 

Τα μηριαία αποστήματα συνήθως προκύπτουν από παθολογία της περιοχής,2 αλλά 

υπάρχουν περιπτώσεις επέκτασης πυελικών φλεγμονών, διαμέσω του λαγονοψοΐτη 

προς τα διαμερίσματα του μηρού.1,3 Η αντιμετώπιση αυτών των δύο τύπων 

αποστημάτων απαιτεί συνδυασμό αντιβιωτικής αγωγής ευρέος φάσματος για 

μεγάλη χρονική διάρκεια και συνδυασμό επεμβάσεων παροχέτευσης.
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