
Παρουσίαση 
Περιστατικού 

ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΘ 
«ΝΕΕΣ-ΚΟΡΓΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»



Η ασθενής μας
 54 ετών με BMI 35
 Καταγωγή απο τη Βουλγαρία 
 PMH:
Yποθυρεοειδισμός υπό αγωγή 

 PSH:
Λαπ χολοκυστεκτομή 

 Κάπνισμα, αλκοόλ ή άλλες ουσίες: (-) 
 Αλλεργίες: (-)



Άλγος και οίδημα (ΑΡ) μηρού
απο μηνός
 Εμπύρετο+ναυτία+νυχτερινές 

εφιδρώσεις+αίσθημα δύσπνοιας
 Χωρίς ιστορικό τραυματισμού

 GCS: 15/15
 ΑΡ μηρός με ερυθρότητα-

θερμότητα-ευαισθησία στη 
ψηλάφηση των μαλακών μορίων 

 Άρθρωση γόνατος:κφ 



WBC: 17,6 x 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗/L
Hct: 42.6% 
Hgb: 14,1g/dl 
PLT: 186.000
Glu: 135 mg/dl   
BUN:30mg/dl  
Cr:0.9mg/dl 
Nα:147 mmol/l   
K: 3.8 mmol/l 
SGOT :141U/l   
SGPT: 72U/l   

γ-GT:152U/l 

ΤΚΕ:100 mm/h

ALP:205U/l 
TBIL:2.04mg/dl
BIL-D:1.56mg/dl 
LDH:368U/l     

CPK:1453U/l   
CRP:350 mg/L
BNP:70     
NH3:72μg% (0-75)
τροπονίνη-I : 0.04 
ng/ml (0.04)

Γενική ούρων: 
8-10πυοσφ/κοπ
20-25ερυθρά/κοπ
νιτρώδη(-)
EB: 1035

κ/α ούρων  
κ/α αίματος 



Εστία λοίμωξης

 Ro θώρακος
 Ro λεκάνης-ισχίων
 U/S ΑΚΚ
 U/S μαλακών μορίων ΑΡ μηρού
 Triplex αγγείων κάτω άκρων



Αποστηματική κοιλότητα 
(6.3Χ2.1Χ12εκ) σε επαφή με 
τον λαγόνιο μυ ΑΡ 

CT θώρακος+ΑΚΚ+(ΑΡ) μηρού

Πολλαπλές φυσαλίδες αέρα εκτείνονται απο τον 
λαγόνιο μυ στην πρόσθια επιφάνεια και στις εν τω 
βάθει μυικές ομάδες του ΑΡ μηρού με μικρή συλλογή 
επιχωρίως και θολερότητα του λίπους πέριξ αυτού 
εως λίγο πριν το γόνατο



Bone CT

Φυσαλίδες αέρα και 
διαταραχή 
αρχιτεκτονικής της 
κεφαλής του 
αριστερού μηριαίου 
οστού



• Οστεομυελίτιδα (ΑΡ)
μηριαίου

• Απονευρωσίτιδα 
• Μυοσίτιδα

• 2gr MERONEM
• 600mg DALACIN



Διάνοιξη πρόσθιου και 
έσω μυικού διαμερίσματος 

Διάσπαρτες πυώδεις 
συλλογές 

Χωρίς νεκρωτικούς ιστούς



Ελήφθησαν κ/ες 
πύου και ιστοτεμάχια 
προς βιοψία 

Ανοιχτό τραύμα
1FFP και μικρή δόση 

αγγειοσυσπαστικών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΘ



Στη ΜΕΘ...

Kαταστολή και αναλγησία 
 Iσοκορική με ΦΚΑ (+) άμφω
CMV (FiO₂:100%, peep:7 RR:14, VT:580)   



0.18γ/kg/min

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ



21pts 
30% est. mortality



Παραμένει εμπύρετη
Σταδιακά επιδεινούμενη αιμοδυναμικά και 

αναπνευστικά τα επόμενα  24ωρα

0.26γ/kg/min WBC: 22.000
Hct: 34% 
Hb: 11.6g/dl
PLT: 380.000
CRP:277
BUN:31 
Cr:0.8mg/dl



13pts



Επανελέγχεται η αποστηματική 
κοιλότητα μειωμένων διαστάσεων 

Μείωση των φυσαλίδων αέρα εντός 
του μυικών ομάδων 

Νέα CT (ΑΡ) μηρού



 Παροχέτευση κεντρικού αποστήματος 
 Καθαρισμός και διάνοιξη 

διαφραγμάτων
 Τρυπανισμός οστού χωρίς εκροή 

πύου
 Δείγματα ιστού για κ/α

Η ασθενής παραμένει σε ΜΑ με υψηλό FiO₂+peep  
Συνεχίζει να υποστηρίζεται με αγγειοσυσπαστικά

Nέος χειρουργικός καθαρισμός 



Aιμοκ/α εισαγωγής : 
Peptostreptococcus sp.

 Διεγχειρητικές κ/ες πύου εισαγωγής  : 
στείρες (4 δείγματα με στυλεό)
 Μυικό ιστοτεμάχιο : εκτεταμένη νέκρωση ,
αιμορραγία και υπεραιμικά αγγεία



 Ιστοχημικός έλεγχος 
για οξεάντοχα 
μυκοβακτηρίδια 

 Έλεγχος για ΤΒ 
 Ziehl-Neelsen 
 κ/α LJ
 κ/α MGIT
 μοριακός έλεγχος

Καθημερινές αλλαγές 
τραύματος

NEA CT



τραχειοστομία 

Συνεχίζει εμπύρετο 
Παραμένει σε ΜΑ

• FiO₂: 65% 
• peep:10

Υψηλή δόση 
νοραδρεναλίνης (0.77γ/kg/min) 

• Λευκοκυττάρωση
(WBC: 22000)

• Επηρεασμένη ηπατική 
βιοχημεία  

• Υπερχολερυθριναιμία 
TBIL:7mg/dl 
DBIL:6.3mg/dl



Klebsiella 
pneumoniae

Pseudomonas 
aeruginosa

2η (+)

MIC 4
MIC 4

MIC 32/4



Ήπια βελτίωση του 
αιμοδυναμικού και αεριομετρικού 
προφίλ 
Προσπάθεια αφύπνισης και 

απογαλακτισμού απο τον ΜΑ
 Παραμένει υποστηριζόμενη με 

νοραδρεναλίνη (0.26γ/kg/min)

Σε όλη τη διάρκεια 
νοσηλείας... 
 Λευκοκυττάρωση
 Αυξημένη τιμή CRP 

 Διατηρεί καλή νεφρική 
λειτουργία με 
ClCr>60ml/min



Λόγω σταδιακά επιδεινούμενου ικτέρου 
ελέγχθηκε επανειλημμένα με U/S 

Χωρίς εικόνα διάτασης
των ενδο- ή εξωηπατικών χοληφόρων 

Περιοδικά λόγω εμμένουσας 
μικροβιαιμίας Triplex καρδίας 
χωρίς παθολογικά ευρήματα

Σταδιακά weaning με 
ικανοποιητική ανταλλαγή 
αερίων





Eμπύρετο με αιμοδυναμική 
αστάθεια υπό κολιμυκίνη

Klebsiella

Pseudomonas

MIC 0,75 MIC 4

MIC 4
MIC <8



 Βελτίωση εικόνας 
αποστηματικής κοιλότητας 

 Εξάλειψη αέρα 

Μετά από 2 CT (ΑΡ) μηρού... 

Σύγκλειση του τραύματος



Λήψη κ/ας υγρού απο το τραύμα 

Providencia stuartii
(S μεροπενέμη MIC ≤ 0.25, ερταπενέμη MIC≤0.25)

Klebsiella pneumoniae
(S τυγκεκυκλίνη MIC=2+γενταμυκίνη MIC=4) 

H ασθενής παραμένει 
σταθερή , με δεκατική 
πυρετική κίνηση 



Νέο Σηπτικό Επεισόδιο

Acinetobacter baumannii

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ



Εικόνα οστεομυελίτιδας
Κεφαλής + αυχένα +  
διατροχαντήριας περιοχής (ΑΡ) 
μηριαίου 
Οπισθίου άνω τοιχώματος  
κοτύλης



Θεραπευτική επιλογή  
Απεξάρθρωση ισχίου

Bone spacer 
εμποτισμένου με 

γενταμυκίνη



 Aφαίρεση μηριαίας κεφαλής +αυχένα 
 Τρυπανισμός κοτύλης
 Tοποθέτηση οστικού τσιμέντου με 

γενταμυκίνη
 Εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός
 Nέες κ/ες + βιοψία οστού
 Σύγκλειση τραύματος



παρουσίασε αιμορραγία
aπο το τραύμα 

 Yποστηρίχθηκε με 
παράγωγα αίματος 

 Έδειξε σημεία 
σταθεροποίησης 



Eμπύρετο
Aιμοδυναμική αστάθεια  
Σημαντική πτώση Hct + PLTs
Παράταση  PT/APTT 

A.Όψιμη αιμορραγία 
B.Nεό σηπτικό επεισόδιο 
C.ΔΕΠ



Bαρειά κλινική και 
εργαστηριακή εικόνα 

Aπεβίωσε μετά απο 5 ημέρες 

Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Providencia stuartii



Συζήτηση

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα σε 
έδαφος οστεομυελίτιδας? 
Απουσία κυτταρίτιδας 
Απουσία προδιαθεσικών 

παραγόντων
Απομόνωση μη τυπικών 

παθογόνων (Staph.aureus, 
Streptococcus group A)



Take home message 

Έγκαιρη διάγνωση νεκρωτικής 
απονευρωσίτιδας

 Ευρύς χειρουργικός καθαρισμός

 Ευρέως φάσματος αντιβιοτικά (gram+,-
και αναερόβια)
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