
Οστεομυελίτιδα 5ου μεταταρσίου σε ασθενή με δισχιδή ράχη
Πρώιμη και όψιμη αντιμετώπιση

Σκοπός
Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει ένα μη ακρωτηριαστικό τρόπο 

αντιμετώπισης της οστεομυελίτιδας του 5ου μεταταρσίου και κατ’ επέκταση 
των υπολοίπων μεταταρσίων(πλην του πρώτου) σε μη διαβητικούς ασθενείς.

Υλικό και μέθοδος

Πρόκειται για μια θήλυ ασθενή 28 ετών, με δισχιδή ράχη και κοιλοποδία, χωρίς συνοδές
παθήσεις η οποία προσήλθε λόγω έλκους στη περιοχή της κεφαλής του 5ου μεταταρσίου. 

Ο ακτινολογικός και ο υπόλοιπος ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε σημεία προχωρημένης 
οστεομυελίτιδας στη κεφαλή καθώς και στη διάφυση του 5ου μεταταρσίου. Η ασθενής 
υποβλήθηκε σε αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος του 5ου μεταταρσίου με συνοδό 
χειρουργικό καθαρισμό της περιοχής καθώς και λήψη καλλιεργειών και ιστοτεμαχίων 
προς καλλιέργεια. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας κατέδειξαν αποικισμό με P. Aeruginosa.
Στη θέση του μεταταρσίου τοποθετήθηκε κύλινδρος τσιμέντου 

με διπλή αντιβιοτική αγωγή έχοντας σταθεροποιηθεί με 1 k-wire.

Αποτελέσματα

Για τις πρώτες 6 εβδομάδες η ασθενής βάδιζε με ειδικό υπόδημα πρόσθιας αποφόρτισης.
Στη συνέχεια αφαιρέθηκε το k-wire και η ασθενής βάδιζε με συμαβατικά υποδήματα.
Η ασθενής έλαβε για 6 μήνες συνολικά σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα της καλλιέργειας, 
διπλή αντιβιοτική αγωγή(Ciprofloxacin 500mg x2 και Rifampicin 900mg/day pos). 
Επίσης γινόταν τακτική ακτιλογική παρακολούθηση του 
άκρου ποδός καθώς και των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής. Οι δείκτες φλεγμονής επανήλθαν
στις φυσιολογικές τιμές στο διάστημα των 10 εβδομάδων και η ακτινολογική εικόνα κατέδειξε οστική δραστηριότητα
πέριξ της περιοχής του τσιμέντου. Το AFAS Score στους 3 μήνες ηταν 92 και το SF-12 ηταν 30.

Συμπεράσματα
Η τεχνική αυτή αποτελεί βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση οστεομυελίτιδας στα μετατάρσια οστά. Επιπλέον 
τα πλεονεκτήματα της είναι ότι δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να απαλλαγεί η περιοχή από το μικροβιακό
της φορτίο και έπειτα να σχεδιαστεί η συνέχεια της μόνιμης θεραπείας. Η μόνιμη θεραπεία στη συγκεκριμένη 
περίπτωση συνίσταται σε προσεκτικό custom σχεδιασμό μεταταρσίου από κράμα τιτανίου 
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