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ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Άνδρας 81 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος 
Μεσσηνίας, εισήχθη λόγω:

• καταβολής δυνάμεων και 
• θωρακαλγίας



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ (1)

Η παρούσα νόσος του ασθενούς άρχεται από μηνός, οπότε 
νοσηλεύθηκε στο Γ.Ν. Καλαμάτας λόγω εμπυρέτου έως 39°C
με ρίγος. 
Αντιμετωπίστηκε ως λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού, 
καθώς ανευρέθησαν υποξυγοναιμία και αυξημένοι δείκτες 
φλεγμονής. 
Έλαβε αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, απυρέτησε την τρίτη 
ημέρα νοσηλείας και συνέχισε αντιμικροβιακή αγωγή κατ’ 
οίκον με αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ.



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ (2)

Έκτοτε εγκαταστάθηκε σταδιακά καταβολή δυνάμεων, 
εύκολη κόπωση όπως και δυσκολία αυτοεξυπηρέτησης και 
ορθοστάτησης, χωρίς υποτροπή του πυρετού με εμφάνιση 
ωστόσο θωρακαλγίας από 15ημέρου.
Υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο σε εξωτερική βάση με 
ανάδειξη αυξημένων δεικτών φλεγμονής και σε αξονική 
τομογραφία θώρακος αναγνώριση πύκνωσης με 
αεροβρογχόγραμμα δεξιού κάτω λοβού και πλευριτικές 
συλλογές άμφω.



Ατομικό αναμνηστικό:
• Αρτηριακή υπέρταση χωρίς αγωγή
• Μόνιμη κολπική μαρμαρυγή υπό dabigatran
• Καρκίνος προστάτη σε ύφεση υπό ταμσουλοσίνη, 
σολιφενακίνη και λευπρορελίνη
• Καταθλιπτική συνδρομή υπό σιταλοπράμη (πρόσφατης 
έναρξης)
•Τραυματισμός Σ.Σ. προ ετών λόγω πτώσης

Έξεις και τρόπος ζωής: αγροτικές εργασίες, χωρίς 
καταχρήσεις, πρώην καπνιστής

Αλλεργίες: ουδεμία γνωστή 

Κληρονομικό ιστορικό: ελεύθερο



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ουδέν πέραν των προαναφερομένων στην 
παρούσα νόσο.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1)

Ζωτικά σημεία: Τ: 36.3 °C ΑΠ: 130/80mmHg σφ: 80/λεπτό  
spO2: 95% (FiO2: 21%)
Όψη/ θρέψη: καλή
Κεφαλή/τράχηλος: χωρίς παθολογικά ευρήματα
Καρδιοαγγειακό: S1, S2 άρρυθμοι, χωρίς φυσήματα, σφύξεις 
ομότιμα ψηλαφητές σε άνω και κάτω άκρα
Αναπνευστικό: μείωση ψιθυρίσματος στις βάσεις με 
ελάττωση φωνητικών δονήσεων, ΜΜΡ δεξιού μέσου και 
κάτω πνευμονικού πεδίου
Γαστρεντερικό: κοιλία μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, εντερικοί 
ήχοι φυσιολογικής χροιάς/συχνότητας, υποχόνδρια 
αψηλάφητα
Ουροποιητικό: Giordano (-/-)



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (2)
Νευρολογικό: ηπίως αποπροσανατολισμένος σε χώρο, 
χρόνο, όχι σε πρόσωπα. Αδυναμία ορθοστάτησης. Μυϊκή 
ισχύς: 5/5 σε κάμψη και έκταση σε άνω άκρα, 4/5 σε κάμψη 
και έκταση κεντρομελικά και περιφερικά σε κάτω άκρα. 
Χωρίς μηνιγγικά σημεία. Εγκεφαλικές συζυγίες φυσιολογικές. 
Νωθρά τενόντια αντανακλαστικά στα κάτω άκρα, επιπολής
αισθητικότητα φυσιολογική σε άνω και κάτω άκρα, εν τω 
βάθει αισθητικότητα ηπίως επηρεασμένη κυρίως στο δεξί 
κάτω άκρο (αδυναμία πλήρους συνεργασίας), χωρίς 
πυραμιδική συνδρομή, Babinsky (-), Lasegue (-) 
Δέρμα: χωρίς εξάνθημα
Μυοσκελετικό: κύφωση, έντονη προπέτεια θωρακικών 
σπονδύλων, άλγος κατά την πλήξη των κατώτερων 
θωρακικών σπονδύλων



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
WBC 19.160 /μl

NEUT 17.300 /μl

LYMPH 920 /μl

MONO 780 /μl

EOS 0 /μl

BASO 20 /μl

RBC 4.070.000/μl

HGB 11.7 g/dl

HCT 36 %

MCV 88.5 fl

MCH 28.7 pg

RDW 13.3 %

PLT 344000 /μl

INR 1.36

GLU 164 mg/dl

UREA 57 mg/dl

CREAT 0.87 mg/dl

AST 33 U/L

ALT 23 U/L

γGT 16 U/L

ALP 98 U/L

TBIL 0.76 mg/dl

LDH 180 mg/dl

K 4.1 mmol/l

Na 132 mmol /l

Ca 8.9 U/L

CPK 32 U/L

alb 2.7 g/dl

ΤΚΕ 1ης ώρας 116 mm

CRP 235.74 mg/L

Φερριτίνη 1049 ng/ml

PCT 1.0 ng/ml



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΗΚΓ : κολπική μαρμαρυγή

Ακτινογραφία θώρακος: διηθήματα άμφω, 
πλευριτική συλλογή άμφω



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ







Δ/Δ ΜΥΪΚΗΣ 
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

•Αιμοκαλλιέργειες: 4 με 
απομόνωση MSSA →
Κλοξακιλλίνη 2gr x 6 IV

•Ουροκαλλιέργειες: στείρες



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (2)

• Υπερηχογράφημα 
καρδιάς 
(διαθωρακικό):
ΚΕ=45%, αμφικολπική
διάταση, χωρίς 
βαλβιδοπάθεια
• Υπερηχογράφημα 
καρδιάς 
(διοισοφάγειο): χωρίς 
εκβλαστήσεις ResearchGate.net



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (3)

Αξονική 
τομογραφία 
θώρακος:
Πυκνωτικά στοιχεία 
με αεροβρογχό-
γραμμα, πλευριτικές 
συλλογές, εικόνα 
σπονδυλίτιδας-
δισκίτιδας Θ9-Θ10 
με παρασπονδυλικό 
ιστό



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (4)

• Παρακέντηση πλευριτικής 
συλλογής ΔΕ: κύττ: 3000 κκχ, 
90% πολυμορφοπύρηνα, 
εξίδρωμα, pH=7.49 →μη
επιπλεγμένη
παραπνευμονική συλλογή 
καλλιέργεια: MSSA, 
κυτταρολογική: χωρίς 
κακοήθη κύτταρα



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (5)

Μαγνητική τομογραφία ΘΜΣΣ: επιβεβαίωση 
σπονδυλοδισκίτιδας Θ9-Θ10, εντύπωμα μήνιγγας, χωρίς 
πιεστικά φαινόμενα, χωρίς επισκληρίδιο απόστημα.

Θεραπεία/πορεία νοσηλείας: συνέχιση στοχευμένης
αντιμικροβιακής αγωγής, αποστείρωση αιμοκαλλιεργειών. 
Έξοδος με από του στόματος αγωγή και κηδεμόνα 
σπονδυλικής στήλης. 
Επανεκτίμηση σε 15 ημέρες στο ιατρείο οστικών λοιμώξεων.



ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ

Όροι: σπονδυλική οστεομυελίτιδα, σηπτική δισκίτιδα, 
σπονδυλοδισκίτιδα ή νωτιαία οστεομυελίτιδα

Ορισμός: λοίμωξη μεσοσπονδυλίων δίσκων μέσω 
αιματογενούς διασποράς ή άμεσου ενοφθαλμισμού 
παθογόνου μικροοργανισμού, μέσω ιατρικών 
χειρισμών



Επιδημιολογία

• άνδρες/ γυναίκες = 1,5/1. 
• 2.4 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού 
• πιο συχνή σε ηλικίες άνω των 50 ετών, θετική 
συσχέτιση με την ηλικία
• αυξημένη συχνότητα επεμβάσεων σπονδυλικής 
στήλης
• ευκολότερη διάγνωση



Παράγοντες κινδύνου

• Ενδοφλέβια έγχυση ουσιών (χρήση, μόνιμοι καθετήρες)
• Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
• Εκφυλιστική σπονδυλαρθρίτιδα
• Επέμβαση σπονδυλικής στήλης
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών
• Ανοσοκαταστολή



Παθογένεση

Mόλυνση μέσω τριών οδών:

1. Αιματογενής διασπορά (μικροβιαιμία από λοίμωξη 
άλλου συστήματος)

2. Ενοφθαλμισμός από χειρισμούς στην περιοχή
3. Λοίμωξη κατά συνέχεια ιστού από παρακείμενες 

δομές



Μικροβιολογικά δεδομένα

Συνήθως μονομικροβιακή η αιτιολογία από:

• Staphylococcus aureus (>50%)
• Streptococci
• Gram (-) (E.coli, Pseudomonas)
• Αναερόβια
• Mycobacterium tuberculosis
• Brucella
• Μύκητες (Candida)
• CNS



Κλινικές εκδηλώσεις

Μη ειδικές, συνήθως:

• Άλγος

• Πυρετός ±
• Νευρολογικές (ριζιτική νευροπάθεια, διαταραχή 
αισθητικότητας, κινητική αδυναμία, δυσλειτουργία εντέρου, 
κύστεως, σύνδρομο νωτιαίου σωλήνα, παράλυση)



Διαγνωστική προσέγγιση (1)

• Κλινική εικόνα
• Εργαστηριακές εξετάσεις (λευκοκυττάρωση, 
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής)
• Μικροβιολογικά δεδομένα (καλλιέργειες αίματος, 
καλλιέργεια οστού)
• Απεικονιστικές εξετάσεις (MRI, CT, 
σπινθηρογράφημα, PET)
• Ιστοπαθολογική μελέτη για ασυνήθη αίτια 
• PCR ιστοτεμαχίου για ασυνήθη αίτα



Διαγνωστική προσέγγιση (2)

ΒΙΟΨΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ- ΔΙΣΚΟΥ

• Επί αρνητικών αιμοκαλλιεργειών για ανάδειξη μη 
κοινών παθογόνων, συνήθως σε υποξείες λοιμώξεις

• Επί κλινικής υποψίας συνύπαρξης παθογόνου 
διαφορετικού από το καλλιεργηθέν στο αίμα 
(μη ανταπόκριση του ασθενούς)



Διαγνωστική προσέγγιση (3)

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

• Βοηθά στη διαφορική 
διάγνωση
• Ανιχνεύει επιπλοκές 
(επισκληρίδιο απόστημα)
• Υποδεικνύει 
υφέρπουσες καταστάσεις 
(κατάγματα, οστικές 
μεταστάσεις)



Θεραπεία

• Εξάλειψη παθογόνων
• Προστασία από περαιτέρω απώλεια οστού
• Αναλγησία
• Πρόληψη επιπλοκών
• Σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης



Θεραπεία

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

• Επί σταθερής κλινικής εικόνας, αναμονή έως την 
ανάδειξη παθογόνου
• Επί σήψης ή νευρολογικής σημειολογίας, έναρξη 
εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ αντιμικροβιακή αγωγή IV ή per os
τουλάχιστον 6 εβδομάδες



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• ΠΑΝΤΟΤΕ σε σπονδυλοδισκίτιδα σχετιζόμενη με 
εμφυτεύματα
• σε επιπλεγμένες σπονδυλοδισκίτιδες (επισκληρίδιο, 
παρασπονδυλικό απόστημα) {έχει θέση και CT- guided 
παροχέτευση}
• σε ασθενής με επαπειλούμενο ή εγκαθιστώμενο
σύνδρομο νωτιαίου σωλήνα
• σε μη ανταπόκριση του ασθενούς (κλινικά ή 
εργαστηριακά)



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

• Σταθεροποίηση ΣΣ
• Αναλγησία
• Προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση



Take home messages…

• Λοίμωξη λόγω αιματογενούς διασποράς ή 
ιατρογενώς
• Κυριότερα από Staph. aureus και gram (-), αλλά και 
TB, βρουκέλλα, μύκητα
• Κυριότερη εκδήλωση ο πόνος, προσοχή στη 
νευρολογική σημειολογία
• Αναγκαία η ανεύρεση του παθογόνου
• Κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή για τουλάχιστον
6 εβδομάδες
• Χειρουργική αντιμετώπιση επί επιπλοκών



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


