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 Ασθενής 55 ετών, άρρεν
 Α/Α: ΣΔ ΙΙ (υπό μετφορμίνη), υποθυρεοειδισμός 

(υπό λεβοθυροξίνη), δυσλιπιδαιμία (υπό 
ατορβαστατίνη), παχυσαρκία (BMI 30kg/m²)
Επάγγελμα: μάγειρας

 HbA1c και θυρ. Έλεγχος προ 3μήνου: ε.φ.ο.

 Αιτία προσέλευσης ΤΕΠ: εμπύρετο, τετραπάρεση



 22/07/18: ΤΕΠ Νευρολογικής  με εμπύρετο, 
αδυναμία ορθοστάτησης

 Προ 4ημέρου: επίσκεψη σε εφημερεύον ΤΕΠ 
Ορθοπεδικής λόγω οσφυαλγίας – έλαβε p.o.
αναλγητική αγωγή 



 Κλινική εξέταση:
Εμπύρετο
Τετραπληγία
Μειωμένα τενόντια άνω/κάτω άκρων
Υποφωνία
Πελματιαία αντίδραση: αδιάφορη

 Απεικονιστικός έλεγχος με CT εγκεφάλου: χωρίς 
παθολογικά  ευρήματα



WBC: 20.200 (Π 90%)                 CRP: 302 g/dl (κφ <5)
Hct /Hb: 42% / 14 g/dl
U: 165 mg/dl
Cr: 1,6 mg/dl Έλεγχος για CMV, EBV,HSV1/2:
K: 4,9 mEq/L                                  αρνητικός για οξεία λοίμωξη
Na: 139 mEq/L
Ca: 12,3 mg/dl
SGOT: 25 IU/L
SGPT: 23 IU/L
γGT: 14 IU/L
LDH: 502 IU/L
CTNI : 2 pg/ml



ΟΝΠ
 ΕΝΥ: Όψη θολερή-πυώδης
 Κ: 2.500  (Π:86%)
 TP: 1.552mg/dl  
 GLU:79mg/dl  (GLU ορού:175mg/dl)

Προκαλεί κάτι εντύπωση από τα ανωτέρω ευρήματα;



CT θώρακος/κοιλίας (με iv σκιαγραφικό): 
Μικρές πυκνωτικές αλλοιώσεις βάσεων άμφω και
μικρές υπεζωκοτικές συλλογές / χωρίς παθολογικά
ευρήματα από την κοιλία

MRI ΑΜΣΣ:
Εστία αυξημένου σήματος έκτασης 2,5cm στην Τ2
ακολουθία στο κατώτερο τμήμα του προμήκους-
ανώτερο τμήμα αυχενικού μυελού με γραμμοειδή
μορφολογία και αντίστοιχη εστία στον αυχενοθωρακικό
μυελό (Α7-Θ1/Θ2) με διάμετρο μερικών mm



ΔΔ
ισχαιμία

φλεγμονή (λοιμώδης και μη)
απομυελινωτική νόσος

• Εστία αυξημένου σήματος έκτασης 
2,5cm στην Τ2 ακολουθία στο 
κατώτερο τμήμα του προμήκους-
ανώτερο τμήμα αυχενικού μυελού
με γραμμοειδή μορφολογία 

• Αντίστοιχη εστία στον 
αυχενοθωρακικό μυελό (Α7-Θ1/Θ2) 
με διάμετρο μερικών mm



 Θα συμπληρώνατε με κάτι άλλο  διαγνωστικά τον 
απεικονιστικό έλεγχο;

 Διάγνωση; 

ΟΧΙ



2019 UpToDate



Αρχική διάγνωση: 

Εγκεφαλομυελίτιδα – Οξεία Εγκάρσια Μυελίτιδα



 Acute transverse myelitis is a rare neurologic condition that has an
estimated incidence of up to 3 per 100,000 patient years (0.003%).
Although rare, acute transverse myelitis can have devastating
neurologic effects with up to two-thirds of patients having a
moderate to severe degree of residual disability. The term acute
transverse myelitis was previously reserved for idiopathic cases, but
currently is used to encompass the general clinical syndrome,
whether or not the cause is known. Once adequate neuroimaging
has ruled out a compressive etiology, and a lumbar puncture has
demonstrated signs of inflammation within the cerebrospinal fluid,
a workup of causes for an acute transverse myelitis must be
undertaken.
Determining the etiology of transverse myelitis can be challenging
because there are autoimmune, inflammatory, and infectious
diseases associated with acute transverse myelitis. The authors
discuss an approach to acute transverse myelitis including clinical
symptoms, neuroimaging, and biomarkers that may aid the clinician
in diagnosis.



 Αρχική εμπειρική αντιβιοτική αγωγή (νευρολογική κλινική) :
Κεφτριαξόνη  2gr x 2 iv
Αμπικιλλίνη 2gr x 6  iv
Βανκομυκίνη 500mg x 2  iv (προσαρμογή σε νεφρ. 
λειτουργία)

Είναι ορθή η επιλογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής;



Από κ/α ΕΝΥ και αίματος : 
Staph.aureus (MSSA)

Διακοπή αμπικιλλίνης



 Penicillin 0,12
 Oxacillin  0,5
 MIC Βανκομυκίνης 1!
 Ριφαμπικίνη  Ε
 Γενταμυκίνη  ≤ 0,5

ΕΝΥ

ΑΙΜΑ



Reduced Vancomycin susceptibility of Methicillin-Susceptible
Staphylococcus aureus has no significant impact on mortality
but results in an increase in complicated infection
MIC ≥ 1.5 mg/L

Antimicrobial Agents and Chemotherapy -2017
•Sullivan et al. Reduced Vancomycin Susceptibility of Methicillin-Susceptible Staphylococcus 
aureus Has No Significant Impact on Mortality but Results in an Increase in Complicated 
Infection.
•Song et al. Impact of Vancomycin MIC on Treatment Outcomes in Invasive Staphylococcus 
aureus Infections. 



Εντός 24ώρου:
ΟΑΑ ΙΙ           ενδοτραχειακή διασωλήνωση/ΜΥΑ



 Προσθήκη στην αγωγή του:
Υδροκορτιζόνη 200mg/24ωρο iv
για 2 ημέρες μέχρι αιμοδυναμικής σταθεροποίησης
(σε συνδυασμό με αγγειοσυσπαστικά)

Ως επί σηπτικού σοκ

Υπήρχε άλλη ένδειξη χορήγησης κορτικοστεροειδών
σε αυτόν τον ασθενή;





3 ημέρες αργότερα
εισαγωγή ΜΕΘ ΓΟΝΚ

Διάγνωση εισόδου: 
Eγκεφαλομυελίτιδα από S.αureus



 ΚΝΣ: υπό καταστολή με μιδαζολάμη (RASS:-4)
 Αναπνευστικό: υπό ΜΥΑ/ACV - PO2/FiO2=160

ABG’s: PH 7,41  PO2 100mmHg  PCO2 39mmHg  HCO3¯
25mmol/l
Σε VT 480ml   f 18/min  PEEP 13cmH2O  FiO2 70%

 Kαρδιαγγειακό: αιμοδυναμικά σταθερός
Lac:1,3mmol/l

 Νεφρική λειτουργία: ικανοποιητική ωριαία διούρηση (70ml/h)

Εμπύρετος 
APACHE II:11, SOFA:5 Προβλεπόμενη 

θνητότητα 15%



Εξελκωμένη βλάβη 
δε υπερόφρυου

CXR



WBC: 16.990 (Π: 82%)
Ur: 151mg/dl
Cr: 1mg/dl
CRP: 68g/dl (κφ <0,5)
PCT: 0,32ng/dl

Λοιπός χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα



 Αρχικά συνέχιση της αγωγής που λάμβανε στη 
Νευρολογική:

Bανκομυκίνη/Kεφτριαξόνη



 ΑΜΚ D1:
Staph. aureus με παρόμοιες ευαισθησίες με τις κ/ες 
από τη νευρολογική κλινική (αίματος/ΕΝΥ)



 Παροχέτευση πύου δερματικής βλάβης (D4)                
κ/α           Staph. Aureus – όμοιες MIC;



Προ παροχέτευσης                               Μετά εξαίρεσης



Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων από την κοινότητα 
(Skin and Soft Tissue Ιnfections, SSTIs)

Μολυσματικό κηρίο

Έκθυμα

Δερματικό απόστημα

Δοθιήνας-Ψευδάνθρακας

Ερυσίπελας-Κυτταρίτιδα

Δήγματα



 Θα σκεφτόσασταν άλλη εστία πλην της δερματικής 
πύλης εισόδου για την σταφυλοκκοκική
βακτηριαιμία;

• Echo καρδίας: χωρίς παρουσία εκβλαστήσεων
1 TOE  και 3 TTE

• U/S κοιλίας: χωρίς παθολογικά ευρήματα



 Με ποια εξέταση θα θέλατε να ολοκληρωθεί η 
διαγνωστική διερεύνηση;



 MRI εγκ:- επίταση μηνιγγικής σκιαγράφησης στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο
- επισκληρίδιο απόστημα κυκλοτερώς στην κρανιοαυχενική

μετάπτωση / πίεση και διόγκωση του μυελού στην
αυχενοπρομηκική συμβολή

- διαταραχή μαγνητικού σήματος του παρεγχύματος κεφαλουραίας
έκτασης 1,8cm

- προσπονδυλικό και οπισθοφαρυγγικό απόστημα πέριξ αποκλίματος

 MRI ΣΣ/ΝΜ:- επισκληρίδιο απόστημα σε όλο το μήκος της ΣΣ ( >11cm) κυρίως  
στον πρόσθιο επισκληρίδιο χώρο που συνέχεται με επισκληρίδια  
συλλογή στον οπίσθιο επισκληρίδιο χώρο

- αυξημένου πάχους επισκληρίδια συλλογή οπισθίως άνωθες 04-05 
μήκους 8cm

- αποστηματικές κοιλοτήτες ύπερθεν οπισθίων στοιχείων Α1/Α2, 
- αποστήματα σε ραχιαία μαλακά μόρια οσφύος (6X4cm) προ-

σπονδυλικού χώρου, προιερά, προκοκκυγικά, και τους απιοειδείς  
μύες 



• Πίεση και διόγκωση του μυελού στην
αυχενοπρομηκική συμβολή

• Διαταραχή μαγνητικού σήματος του 
παρεγχύματος κεφαλουραίας έκτασης 1,8cm



• Αυξημένου πάχους επισκληρίδια
συλλογή οπισθίως άνωθεν 04-05

• Σπονδυλοδισκίτιδα
• Αποστήματα σε προϊερό και              

προκοκκυγικό χώρο



-

Ραγέν 
απόστημα;



 Εκτίμηση από ΝΧ – Γεν. ΧΓ – ΩΡΛ

Σύσταση για συντηρητική αντιμετώπιση



 ΒΕ για β-Koch (άμεση χρώση Z-N, κ/ες):
3 δείγματα αρνητικά

 HIV 1,2
HbsAg           αρνητικά
HCV Abs 



 D13
CT εγκ /τραχ/ θωρ /άνω-κάτω κοιλίας:
-επίταση της σκιαγράφησης της μήνιγγας στο επίπεδο του

Α1
-απόστημα που προβάλλει στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο
-οιδηματώδης ασαφοποίηση των προσπονδυλικών
μαλακών μορίων

-αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή με
πυκνοατελεκτασίες κάτω λοβών
-αποστήματα στον ψοΐτη και λαγονοψοΐτη μυ ΑΡ



• Οιδηματώδης 
ασαφοποίηση των 
προσπονδυλικών 
μαλακών μορίων

• Αποστήματα στον 
ψοΐτη και 
λαγονοψοΐτη μυ ΑΡ

• Αμφοτερόπλευρη 
υπεζωκοτική συλλογή



- ΥΣ άμφω 
διαγνωστική παρακέντηση ΑΡ (μεγαλύτερη):
διΐδρωμα         διατήρηση αρνητικού ισοζυγίου



Νέα ΝΧ-ΓΧ-ΩΡΛ εκτίμηση

Συντηρητική αντιμετώπιση



MSSA
 Μικροβιαιμία
 Επισκληρίδια αποστήματα
 Αποστήματα μαλακών μορίων 

(μυών/οπισθοφαρυγγικά)
 Ενδομυελική εντόπιση 



 The appropriate antibiotic for SAB is determined by 
numerous factors, including the antibiotic 
susceptibility of the infecting organism, the source of 
infection, the presence of endocarditis and/or other 
metastatic sites of infection, and patient factors, 
including underlying comorbidities, concurrent 
medication, and antibiotic allergies.

Intern Med J, 2005



 penicillin (4 million units IV every four hours)
 nafcillin (2 g IV every four hours)
 oxacillin (2 g IV every four hours)
 flucloxacillin (2 g IV every six hours)
 cefazolin (2 g IV every eight hours)
 vancomycin :less effective than beta-lactam agents

 Synergistic aminoglycosides



IDSA GUIDELINES 2014







 The addition of rifampin to an antistaphylococcal 
agent may augment treatment

 Rifampin can be added at a dose of 600 mg orally 
once daily or 300 to 450 mg twice daily because it 
achieves bactericidal concentrations in the CSF 
regardless of meningeal inflammation



 Βανκομυκίνη 1,75gr x 2 – μέτρηση επιπέδων 
Δαπτομυκίνη 850mg x 1

Έπειτα από την πλήρη απεικόνιση της ΣΣ :
 Κλοξακιλλίνη  2-3gr x 4  iv
 Ριφαμπικίνη  600mg x 1  iv
 Γενταμυκίνη  80mg x 2 iv – μέτρηση επιπέδων 

(2 φορές επί 6ημέρου για συνεργική δράση)             
Στόχος χορήγησης: τουλάχιστον 6 εβδομάδες – μέχρι 

υποχωρήσεως απεικονιστικών ευρημάτων



Σταδιακή κλινική/εργαστηριακή βελτίωση:
- Αιμοδυναμικά σταθερός
- Ύφεση πυρετού/πτώση δεικτών λοίμωξης
- Βελτίωση ανταλλαγής αερίων
- Αρνητικοποίηση ΑΜΚ
Αφύπνιση ασθενούς :
- Άριστο επίπεδο επικοινωνίας
- Τετραπληγία 
- Διατήρηση επιπολής αισθητικότητας
- Τενόντια αντανακλαστικά: νωθρά
ΟΜΩΣ απουσία βήχα / αδυναμία αποδέσμευσης από 

αναπνευστήρα            διαδερμική τραχειοστομία (D20)
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Μη καλή εκτίμηση της εξέλιξης της βασικής λοίμωξης 
μέσω των δεικτών λοίμωξης σε ασθενείς με ΜΥΑ

 Λοιπά προβλήματα :
VAP (πρώτες μέρες νοσηλείας)
Acinetobacter baumanii και Klebsiella pn. στις ΒΕ :
Μεροπενέμη/Κολυμικίνη iv + neb



 MRI ΣΣ/ΝΜ (D23):
- Βελτίωση ανώτερου αυχενικού μυελού
- Επιβάρυνση απεικόνισης μυελού στο Α5-Α6 επίπεδο 
μήκους 2,5εκ με παρουσία διόγκωσης ως επί  
μυελίτιδας

- Αύξηση οπισθοφαρυγγικού αποστήματος
- Μείωση μεγέθους επισκληριδίων συλλογών και   

λοιπών αποστημάτων
- Χωρίς διαφοροποίηση παρασπονδυλικά αποστήματα



-Βελτίωση ανώτερου μυελού

-Επιβάρυνση απεικόνισης 
μυελού στο Α5-Α6 επίπεδο 
μήκους 2,5εκ με παρουσία 
διόγκωσης ως επί μυελίτιδας



Without compression of the medulla 
 Acute transverse myelitis: viral, bacterial, fungal, accompanying 
or following infection, after vaccination
 Myelitis in chronic inflammatory disorders of the central nervous 
system (e.g., multiple sclerosis, neuroborreliosis)
 Myelitis in systemic diseases (such as Behçet's disease) 

With medullar compression
 Epidural abscess
 Subdural abscess 
 Spondylodiscitis



Απεικόνιση σε συνδυασμό με επιμονή τετραπληγίας 

Μεταφορά σε ΜΕΘ άλλου νοσοκομείου με ΝΧ και
ΩΡΛ κάλυψη με τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών των
εμπλεκόμενων ειδικοτήτων





Patient Microbiology Site of infection CSF analysis Treatment regimen Outcome
Our case Male, age=79 years MSSA from two blood 

cultures. Negative CSF 
culture and PCR (patient 
already on cefuroxime for 2 
days)

C3–C5 myelitis, 
C5–T1 
osteomyelitis, 
perivertrebral
phlegmon

WBC 
298 μl−1 (58% neu, 
35% lym, 7% 
monocytes), glu
71 mg dl−1, serum 
glu 160 mg dl−1, TP 
1738 mg dl−1

Main regimen: IV 
cloxacillin 2 gx6 for 6 
weeks. See text for other 
antibiotics during 
hospitalization

Minimal 
neurological 
improvement

He et al. Male, age=34 years MRSA from pus, blood and 
CSF culture.

Psoas abscess,      
C2–C3 myelitis

WBC 5000 μl−1, 
glu 11 mg dl−1, TP 
500 mg dl−1

Abscess 
drainage+vancomycin for 
10 days, followed by oral 
linezolid for 6 weeks

Partial neurologic 
improvement

Eduwu et 
al

Female, age=26 years MRSA from sputum and 
blood culture. Vancomycin 
Etest MIC=2 mcg ml−1. 
Negative CSF culture (day 
4: patient on vancomycin)

Pneumonia, C3–T2 
myelitis, 
prevertebral 
phlegmon, C5–T1 
osteomyelitis

WBC 58 μl−1 (58% 
neu), glu
55 mg dl−1, serum 
glu 136 mg dl−1, TP 
537 mg dl−1

Initially 
vancomycin+levofloxacin, 
switched to 
daptomycin+linezolid at 
day 8 because of 
persistent 
bacteremia+gentamicin
added at day 18 because 
of persistent bacteremia. 
Gentamicin was 
discontinued at 2 weeks 
and linezolid at 4 weeks. 
Daptomycin was 
continued for 8 weeks.

Complete 
response



Patient Microbiology Site of infection CSF analysis Treatment regimen Outcome

Saini et al. Female, age=79 
years

MSSA from blood 
and CSF culture.

No primary site of 
infection. T11 
myelitis

RBC 39, WBC 813, 
95% neu, 5% lym, 
glu 75 mg dl−1, 
serum glu
108 mg dl−1, TP 
280 mg dl−1

IV crystalline 
penicillin

No improvement

Kulkarni et al. Male, age=12 years MRSA from blood 
and abscess culture.

Pneumonia. 
C2–C4 myelitis, T1 
osteomyeltis, 
cervical and thoracic 
paraspinal 
pyomyositis

WBC 470, 95% neu, 
5% lym, glu
55 mg dl−1, TP 
400 mg dl−1

Vancomycin for 6 
weaks

Complete recovery

Kalkan et al. Female, age=13 
years

MRSA from 
bronchoalveolar 
lavage

Pneumonia. Diffuse 
myelitis

Not available Myelitis symptoms 
developed during 
treatment with 
linezolid and 
responded to steroid 
therapy

Improvement

Friess et al. Female, age=41 
years

S. aureus from blood 
culture

C2–C7 myelitis. 
Brain abscesses

Not obtained Gentamicin+oxacillin Improvement



 Associated with infectious, systemic inflammatory, or 
multifocal central nervous system disease, demyelinating 
disorders OR Idiopathic

 1-8 new cases per million anually
 Most patients at least a partial recovery within one to three 

months and continues with exercise and rehabilitation 
therapy. 

 40% some degree of persistent disability
 Patients with acute complete transverse myelitis have a 5-

10% risk of MS



 Bacteria gain access hematogenously, by direct extension from infected 
contiguous tissue (such as a vertebral body or psoas muscle), or via direct 
inoculation into the spinal canal (eg, during spinal or epidural anesthetic 
procedures or surgery).

 5.1 cases per 10,000 admissions  in US (2004-2014)
 Risk factors: epidural catheters, diabetes mellitus, alcoholism, HIV 

infection, bacteremia, and intravenous drug use
 Median age of onset approximately 50 years
 Staphylococcus aureus responsible for two-thirds of cases
 Medical plus surgical therapy (case-by-case duration)
 5% die due to uncontrolled sepsis or other complications
 Irreversible paraplegia occurs in 4 – 22% 
 Neurologic recovery unlikely if paralysis present for more than 24 to 48 

hours prior to surgery



 Μεταφέρθηκε με την πεποίθηση για θετική 
έκβαση της πορείας της λοίμωξης με 
θεραπευτική επιλογή τη στοχευμένη
αντιβιοτική αγωγή και αποφυγή 
οποιασδήποτε χειρουργικής παρέμβασης, 
δεδομένης της μέχρι τώρα κλινικής του 
πορείας

Μακρόχρονη θεραπεία

Νευρολογική έκβαση βιβλιογραφικά 
ασαφής αλλά δυνητικά αναστρέψιμη



Βακτηριαιμία Εγκαρσία μυελίτιδα 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
Σπονδυλοδισκίτιδα

Πυομυοσίτιδα

Επισκληρίδιο απόστημα
Οπισθοφαρυγγικό απόστημα

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΩΝΗ
Αναισθησιολόγος- Εξειδικευόμενη Εντατικολογίας  
ΜΕΘ ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»



25/08/2018 24/09/2018 27/02/2019

Βαρέως Πάσχων
Πλήρης ΜΥΑ, CV

Προσανατολισμένος

Υποβοηθούμενη 
ΜΑ, PS

Αυτόματη 
αναπνοή



Εκούσια κινητικότητα στα άνω και τα κάτω άκρα : (-)
Επιπολής  αισθητικότητα   (½ )  κάτωθεν του  Α2
Μυελικός κώνος αισθητικότητα Ι3-4 1/2
Εκούσια σύσπαση πρωκτού : (-)

Εκούσια κίνηση +1/5 κάμψη δακτύλων, έκταση αγκώνα, 
προσαγωγή ισχίων

Εκούσια κίνηση ΑΑ: +4/5 
ΑΚΑ: 1/5 κάμψη ισχίου, 2/5 έκταση γόνατος, 3/5 έκταση ΠΔΚ, 4/5 κάμψη ΠΔΚ ΔΚΑ: 2/5 
κάμψη ισχίου, 4/5 έκταση γόνατος, 1/5 έκταση ΠΔΚ, 4/5 κάμψη ΠΔΚ
LT ½ A3 κάτωθεν ήπια, PP 0/2 A3-A4 άμφω και Θ12- Ι1 ΔΕ, λοιπά ½
Μυελικός κώνος +/- εκούσια σύσπαση, (-) κυστεοπρωκτικό,                                         
αισθητικότητα δακτυλίου  : (+)

25/09/2018

27/02/2019



21/08 21/9 15/10 19/11 14/1 13/3
CRP 31 31 20 18 6 19
TKE 49 61 78 49 46

Φερριτίνη 822 494
PCT 0.1 0,02



-Μείωση των διαστάσεων των επισκληρίδιων συλλογών στο ύψος  
Α3- Α4 και Α5-Α6

- Παθολογικό σήμα ενδομυελικά στο ύψος Α2-Α3 και Α5-Α6
- Εικόνα σπονδυλοδισκίτιδας σε Α5-Α6



- Περαιτέρω μείωση του πάχους 
 και του μήκους των 
 επισκληρίδιων συλλογών

 -Δεν ελέγχονται σαφή                     
 αποστήματα στα 
 παρασπονδυλικά μόρια και                          
 τους μύες της ράχης




 Μη απεικόνιση επισκληριδίου συλλογής Α3-Α4

 Ολίγων χιλιοστών στο ύψος Α5-Α6 (σημαντική βελτίωση)

 Παραμονή παθολογικού σήματος ενδομυελικά στο ύψος Α2 
αλλά φυσιολογική απεικόνιση μυελού σε Α5-Α6 



 Χωρίς εικόνα συλλογής σε 
επισκληρίδιο χώρο

 Φυσιολογική απεικόνιση σε 
προ- και παρασπονδυλικό 
χώρο

 χωρίς πρόσληψη σκιαστικού  
στο  θωρακικό μυελό

 Εικόνα σπονδυλοδισκίτιδας σε 
04-05



Επανελέγχεται ενδομυελική 
εστία παθολογικού μαγνητικού 
σήματος στο ύψος του Α2 σαφώς 
μειωμένη σε σχέση με την MRI 16-
10-2018

Μόλις υποσημειούμενη 
παχυμηνιγγική πρόσληψη 
σκιαγραφικού στον πρόσθιο 
επισκληρίδιο χώρο, στο ύψος του 
Α3-Α4 στο ύψος της έκφυσης  των 
φρενικών νεύρων



 Κλοξακυλλίνη       2gr x 4 iv (έναρξη 03/08/2018)
 Ριφαμπικίνη         600mg x 1 iv (έναρξη 02/08/2018)

Eρώτηση : Διάρκεια αγωγής ;



Εστία Διάρκεια αγωγής Βιβλιογραφία

Ανεπίπλεκτη MSSA 
Βακτηριαιμία

14 ημέρες, από την 1η

αρνητική ΑΜΚ
Clin Infect Dis. 2011;52(3):285

Μυελίτιδα 6-8 εβδομάδες case reports; Spinal Cord Series 
and Cases (2017) 3, 17029 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα min 14 ημέρες Clin Infect Dis. 2011;52(3):285
Clin Infect Dis 2004; 39:1267

Επισκληρίδιο απόστημα 4-8 εβδομάδες* Spinal epidural abscess, in 
uptodate, accessed 03/2019

Σπονδυλοδισκίτιδα 6-8 (12) εβδομάδες Clin Infect Dis 2015; 61:859
Lancet 2015; 385: 875

Οπισθοφαρυγγικό απόστημα 2-3 εβδομάδες χωρίς 
σπονδυλοδισκίτιδα*

Deep neck space infections in 
adults, in uptodate, accessed 

03/2019

Πυομυοσίτιδα 3-4 (6) εβδομάδες* Clin Infect Dis. 2014;59(2):147-
59



 Κλοξακυλλίνη       2gr x 4 iv
 Ριφαμπικίνη         600mg x 1 iv→ p.os

Αποφασίσαμε τη συνέχιση της ως άνω IV αγωγής έως:
1.Πλήρους εξάλειψης επισκληριδίου αποστήματος Α3-4
2.Πλήρους εξάλειψης μυελίτιδας Α2
3.Φυσιολογικής τιμής CRP, TKE
Οπότε και θα συνεχίσει με: TMP/SMX ή Cipro + Rifadin



Εστία Πρόγνωση Παράγοντες κινδύνου για κακή έκβαση

Ανεπίπλεκτη 
MSSA Βακτηριαιμία

20- 40% θνητότητα Συνοσηρότητες 
MRSA>MSSA
Ταχεία θετικοποίηση ΑΜΚ (<12 ώρες)

Μυελίτιδα Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα Θανατηφόρος χωρίς αγωγή Βακτηριαιμία, κώμα, σπασμοί, 
συννοσηρότητες (αλκοολισμός, ΣΔ, ΠΜ, ΚΕΚ)

Επισκληρίδιο απόστημα 5% θνητότητα 
22% μη αναστρέψιμη παραπληγία
60% ατελής νευρολογική 
αποκατάσταση

Νευρολογική σημειολογία >24-48 ώρες προ 
χ/ου
ΣΔ
MRSA
Μεγάλη ηλικία

Σπονδυλοδισκίτιδα Υποτροπή 14%
Υπολειπόμενη νευρολογική βλάβη 

31%

Καθυστέρηση έναρξης αγωγής
Νευρολογική σημειολογία κατά τη διάγνωση

SA για υποτροπή



Ο ασθενής έπειτα από 8 μήνες.....
 Νοσηλεύεται στη  ΜΑΦ
 Αφυπνισμένος – πλήρης εγρήγορση
 Σε αυτόματη αναπνοή
 Σιτίζεται από το στόμα
 Ικανοποιητική κινητικότητα άνω άκρων
 Μέτρια κινητικότητα κάτω άκρων
 Eργοθεραπεία  άνω άκρων
 Ασκήσεις φώνησης
 Μέτρια δυσλειτουργία ημιδιαφραγμάτων



ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΚ ΚΑΙ ΓΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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