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Περίληψη
Οι λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνουν ομάδα 

κλινικών καταστάσεων. Εκτείνονται από την παιδική ή νεογνική δι-
σκίτιδα μέχρι τις βαριές λοιμώξεις μετά από επεμβάσεις στη ΣΣ. 
Συνηθέστερες είναι οι μικροβιακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, η 
παιδική δισκίτιδα, τα επισκληρίδια αποστήματα και οι μετεγχειρη-
τικές λοιμώξεις. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της θεραπείας και απαιτεί υψηλό δείκτη υπόνοιας 
ιδίως επί ασθενών υψηλού κινδύνου. Η ταυτοποίηση και η αξιολό-
γηση του λοιμογόνου παράγοντα προσδιορίζει και την έκταση της 
λοίμωξης. Η σταθερότητα της ΣΣ και η εμφάνιση νευρολογικών 
ελλειμμάτων αξιολογούνται καθορίζουν και το αποτέλεσμα της 
θεραπείας. Οι στόχοι της θεραπείας περιλαμβάνουν την εκρίζωση 
της λοίμωξης, την απάλειψη του άλγους, την αποτροπή ή την ανά-
ταξη των νευρολογικών ελλειμμάτων, τη βελτίωση της θρέψης και 
τη διατήρηση της σταθερότητας της ΣΣ.

Spinal infections
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Abstract
Spinal infections can occur in a variety of clinical situations. 

Their presentation ranges from the infant with diskitis who is 
unwilling to crawl or walk to the adult who develops an infec-
tion after a spinal procedure. The most common types of spi-
nal infections are hematogenous bacterial or fungal infections, 
pediatric diskitis, epidural abscess, and postoperative infections. 
Prompt and accurate diagnosis of spinal infections, the corner-
stone of treatment, requires a high index of suspicion in at-risk 
patients and the appropriate evaluation to identify the organism 
and determine the extent of infection. Neurologic function and 
spinal stability also should be carefully evaluated. The goals of 
therapy should include eradicating the infection, relieving pain, 
preserving or restoring neurologic function, improving nutrition, 
and maintaining spinal stability.
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Εισαγωγή
Πριν από την εισαγωγή των αντιβιοτικών η θνη-

τότητα των ασθενών με λοιμώξεις της ΣΣ έφθανε 
το 25% (Guri 1946). Η θεραπεία με τα αντιβιοτικά 
σε συνδυασμό με το χειρουργικό καθαρισμό και τη 
σταθεροποίηση ελάττωσε τη θνητότητα στο 5% 
έως 15% (Carragee 1997, Garcia και Grantham 
1960, Eismont και συν 1983, Batson 1967). Η 
πρώιμη διάγνωση επίσης έχει βελτιώσεις τα απο-
τελέσματα εφόσον επιτρέπει την έγκαιρη έναρξη 
της θεραπείας με αντιβιοτικά και αποτρέπει το σχη-
ματισμό αποστημάτων, επιτρέπει τη διατήρηση της 
σταθερότητας και την αποτροπή εμφάνισης νευρο-
λογικών ελλειμμάτων.

Η λοιμώξεις της Σ. Σ. αξιολογούνται με βάση 
την εντόπισή τους, τους παθογόνους μικροοργα-
νισμούς που εμπλέκονται, την οδό της λοίμωξης 
και την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς. 
Η εντόπιση της λοίμωξης περιλαμβάνει τα οστά 
της Σ. Σ., το μεσοσπονδύλιο δίσκο, τον επισκλη-
ρίδιο χώρο αλλά και τους άλλους περιβάλλο-
ντες ιστούς. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εί-
ναι συνήθως μικρόβια ή μύκητες. Παρόλα αυτά 
η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών και η αύξηση 
του αριθμού των ανοσοκατεσταλμένων ασθε-
νών έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση λοιμώξεων 
που οφείλονται σε ασυνήθιστους μικροοργανι-
σμούς.

Η συστηματική προσέγγιση περιλαμβάνει την 
ξεχωριστή εξέταση των επιμέρους λοιμώξεων 
της ΣΣ. Η παρουσίαση και η επάρκεια των ποικί-
λων στοιχείων της αρχικής αξιολόγησης διαφέρει 
σημαντικά για την οξεία αιματογενή λοίμωξη, την 
κοκκιωματώδη σπονδυλική λοίμωξη, την αιματο-
γενή δισκίτιδα επί των παιδιών και νεογνών, τα 
επισκληρίδια αποστήματα και τη μετεγχειρητική 
λοίμωξης της Σ. Σ..

Παθολογική φυσιολογία των 
λοιμώξεων της σπονδυλικής στήλης

Η οστεομυελίτιδα των σπονδύλων είναι μια 
βακτηριδιακή λοίμωξη που μπορεί να προέρχεται 
από μια ποικιλία αρχικών εντοπίσεων. Αυτές είναι ο 
άμεσος ενοφθαλμισμός, η επέκταση κατά συνέχεια 
ιστών από γειτονικά όργανα και ιστούς ή αιματογε-
νή διασπορά. Ο άμεσος ενοφθαλμισμός μπορεί να 
είναι το αποτέλεσμα διατιτραινουσών κακώσεων 

από διαδερμικές ή ανοικτές επεμβάσεις επί της Σ. 
Σ. (χημειονουκλεόλυση, δισκογράφημα, δισκεκτο-
μή) που γίνονται επί των μεσοσπονδυλίων δίσκων. 
Η τοπική διασπορά των μικροβίων ή των παθο-
γόνων μυκήτων μπορεί να γίνει στη πορεία της 
επέκτασης ενδοκοιλιακών ή οπισθοπεριτοναϊκών 
αποστημάτων. Παρόλα αυτά ο άμεσος ενοφθαλ-
μισμός στο νωτιαίο σωλήνα είναι πιθανότερος ως 
αποτέλεσμα των ολοένα συχνότερων επεμβάσεων 
επί της Σ. Σ. αν και η αιματογενής διασπορά είναι 
ο συνηθέστερος μηχανισμός λοίμωξης της ΣΣ. Η 
δυνητική προέλευση των παθογόνων μικροοργανι-
σμών περιλαμβάνει το δέρμα, και τα μαλακά μόρια, 
των ενδοθήλιο των αγγείων και την ουροαποχε-
τευτική οδό.

Δύο είναι οι κυριότερες θεωρίες της προέλευ-
σης της αιματογενούς διασποράς: είναι η φλεβική 
θεωρία και αρτηριακή θεωρία. Ο Batson (1967) 
είναι ο θεμελιωτής της φλεβικής θεωρίας αξιοποι-
ώντας της παρατηρήσεις τόσο επί ζώντων ζώων 
όσο και μετά από πειραματικές παρατηρήσεις επί 
πτωμάτων. Κατέδειξε ότι υπάρχει παλίνδρομη ροή 
από τα φλεβικά πλέγματα της ελάσσονος πυέλου 
μέσω των στερούμενων βαλβίδων μηνιγγοραχιαί-
ων φλεβών. Κατά την αρτηριακή θεωρία του Wiley 
και Trueta (1959) ο ενοφθαλμισμός γίνεται στο 
επίπεδο του δικτύου των τελικών αρτηριολίων στο 
επίπεδο των επιφύσεων των σπονδυλικών σωμά-
των. Και οι δύο μηχανισμοί είναι πιθανό να συνυ-
πάρχουν στο σχηματισμό μιας λοιμώδους εστίας 
στη ΣΣ. Στην αυχενική μοίρα της ΣΣ είναι δυνατή 
η επινέμηση της λοίμωξης από το μεγάλο οπισθο-
φαρυγγικό προσπονδυλικό φλεβικό δίκτυο (Parke 
και συν 1984).

Η τοπική επέκταση της λοίμωξης μπορεί να 
γίνει με πολλούς τρόπους. Από τη στιγμή της 
εγκατάστασης της λοίμωξης στην επίφυση ενός 
σπονδυλικού σώματος αυτή μπορεί να υποστεί 
ρήξη και να επινεμηθεί στο γειτονικό μεσοσπον-
δύλιο δίσκο και στο επόμενο σπονδυλικό σώμα. 
Το δισκικό υλικό είναι σχετικώς ανάγγειο και κα-
ταστρέφεται εύκολα από τα βακτηριδιακά ένζυμα 
(εικ. 1).
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Εικόνα 1. - Αριστερά στην ακολουθία Τ1 παρατηρείται οίδη-
μα του μεσοσπονδυλίου διαστήματος και επινέμησή του στα 

γύρω μαλακά μόρια. Δεξιά η Τ2 ακολουθία δεικνύει πυκνότη-
τα του σήματος από το Ο3 -Ο4 λόγω πυογόνου δισκίτιδας και 

οστεομυελίτιδας.

Κατά την αυχενική μοίρα της Σ.Σ. εάν η λοίμωξη 
διαπερνά την προσπονδυλική περιτονία, μπορεί να 
γίνει επέκταση σο μεσοθωράκιο, ή στον υπερκλεί-
διο βόθρο αυξάνοντας έτσι τη βαρύτητα της προ-
σβολής. Όσον αφορά στην ΟΜΣΣ ο σχηματισμός 
των αποστημάτων μπορεί να ακολουθήσει τη δι-
αδρομή του μείζονα ψοΐτη μυ και από εκεί στο 
γλουτό (βόθρο του απιοειδούς), την περιπρωκτι-
κή περιοχή, τη βουβωνική χώρα ακόμη και μέχρι 
τον ιγνυακό βόθρο. Η επέκταση της λοίμωξης από 
το σπονδυλικό σώμα ή τον μεσοσπονδύλιο δίσκο 
εντός του νωτιαίου σωλήνα μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το σχηματισμό επισκληριδίου απο-
στήματος ή ακόμη και σε σηπτική μηνιγγίτιδα. Η 
καταστροφή των σπονδυλικών σωμάτων και του 
μεσοσπονδύλιου δίσκου μπορεί να οδηγήσει σε 
καθίζηση και μηχανική αστάθεια. Επιπροσθέτως, 
μετά την καθίζηση του σπονδυλικού σώματος το 
μολυσμένο οστούν ή ο κοκκιώδης ιστός μπορεί 
να παλινδρομήσει στο νωτιαίο σωλήνα με αποτέ-
λεσμα την πίεση επί των νευρικών σχηματισμών 
ή ακόμη και αγγειακή απόφραξη τροφοφόρων 
αγγείων της περιοχής. Επί οστεομυελίτιδας από 
κοινά μικρόβια η ΟΜΣΣ προσβάλλεται συχνότε-
ρα από όσο προσβάλλονται η ΑΜΣΣ και η ΘΜΣΣ 
(Sapico και Montgomerie 1990).

Η αιτιοπαθογένεια των σπονδυλικών λοιμώξε-
ων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ενηλίκων και 
των παιδιών επειδή υπάρχουν ανατομικές διαφο-

ρές στην αγγειακή ανατομή των σπονδύλων. Στα 
παιδιά, οι αγγειακές συνδέσεις διαπερνούν το δι-
άστημα μεταξύ του χόνδρινου αυξητικού χόνδρου 
της σπονδυλικής επίφυσης και καταλήγουν στον 
πηκτοειδή πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου. 
Αυτές οι συνδέσεις παρέχουν δίοδο για τον άμε-
σο ενοφθαλμισμό των μικροοργανισμών εντός του 
πηκτοειδούς πυρήνος. Από τη στιγμή που οι αγγει-
ακές αυτές συνδέσεις παύουν να υπάρχουν στους 
ενήλικες η άμεση διασπορά στο μεσοσπονδύλιο 
δίσκο δεν είναι δυνατή αλλά η επέκταση γίνεται 
με άμεση ρήξη της λοιμώδους εστίας διαμέσου της 
επίφυσης προς αυτόν.

Η νευρολογική συμπτωματολογία μπορεί να εί-
ναι μια καταστροφική αλληλουχία στη διαδρομή 
της σπονδυλικής λοίμωξης. Υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν 
νευρολογική βλάβη. Η άμεση επινέμηση σηπτικού 
υλικού μέσα στον νωτιαίο σωλήνα μπορεί να κα-
ταλήξει σε σχηματισμό επισκληριδίου αποστήμα-
τος που προκαλεί πίεση επί νευρικών στοιχείων 
ή μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση ή έμφραγμα 
που αφορά στην αγγειακή υποδομή της περιοχής 
και αγγειακή βλάβη του νωτιαίου μυελού. Η άμε-
ση αιματογενής διασπορά σπανίως καταλήγει σε 
σχηματισμό επισκληριδίου αποστήματος χωρίς την 
παρουσία δισκίτιδας ή οστεομυελίτιδας. Μπορεί 
επίσης να υπάρξουν παθολογικά κατάγματα συνο-
δευόμενα από εκπυρήνιση είτε σηπτικού υλικού είτε 
οστικών στοιχείων μέσα στο νωτιαίο σωλήνα. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω μπορεί να παρατηρηθεί 
κύφωση ή/και αστάθεια από την καταστροφή του 
μεσοσπονδύλιου δίσκου, του σώματος του σπον-
δύλου και οπίσθιων σταθεροποιητικών στοιχείων 
που μπορεί να προκαλέσουν πίεση επί νευρικών 
στοιχείων. Οι Eismont και συν (1983) αναφέρουν 
πολλούς επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου που 
προδιαθέτουν σε εμφάνιση νευρολογικών επιπλο-
κών όπως: σακχαρώδη διαβήτη, ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, χρήση στεροειδών, προχωρημένη ηλικία, 
πιο κεφαλική εντόπιση της λοίμωξης (δηλαδή θω-
ρακική ή αυχενική) και λοίμωξη από στελέχη του 
σταφυλόκοκκου.

Η παθοφυσιολογία της κοκκιωματώδους 
σπονδυλικής λοίμωξης διαφέρει από εκείνη της 
πυώδους. Η πιο συχνή μορφή κοκκιωματώδους 
νόσου είναι αυτή που οφείλεται στο Μυκοβακτη-
ρίδιο της φυματίωσης (ν. του Pott). Αν και εί-
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ναι ενδημική σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 
η φυματίωση είχε περίπου εξαλειφθεί από τις 
ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια πρόσφατη ανα-
ζωπύρωση με ανθεκτικά στελέχη και επί ασθε-
νών με επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (HIV). 
Αν και αυτή συμποσούται στο 10% των ασθενών 
που εμφανίζουν μυοσκελετική φυματίωση το 
50% αυτής περιλαμβάνει ασθενείς με σπονδυλι-
κή εντόπιση. Ανάλογα με τις σειρές αναφέρονται 
ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 61% 
παρουσιάζουν σε κάποια φάση της διαδρομής 
της νόσου νευρολογικές επιπλοκές (Boachie-
Adjei και Squillante 1996).

Όταν πρόκειται για φυματιώδη λοίμωξη η 
πρωτοπαθής οδός διασποράς της νόσου προς 
τη ΣΣ είναι αιματογενής από την αναπνευστική ή 
την ουροαποχετευτική οδό αν και έχει αναφερ-
θεί απευθείας επινέμηση από τους παρακείμενους 
ιστούς. Έχουν αναφερθεί τρία βασικά πρότυπα 
προσβολής των σπονδυλικών σωμάτων: περιδι-
σκική, κεντρική και πρόσθια (Doub και Badgley 
1993). Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η περι-
δισκική και συμβαίνει πλησίον της επίφυσης του 
σπονδύλου και διασπείρεται γύρω από αυτόν. Η 
επέκταση γύρω από τον σπόνδυλο επισυμβαίνει 
όταν το κοκκιωματώδες αποστηματικό υλικό δια-
σπείρεται κάτω από τον πρόσθιο επιμήκη σύνδε-
σμο. Αντιθέτως προς την εντόπιση των πυογόνων 
λοιμώξεων, ο μεσοσπονδύλιος δίσκος καθαυτός 
παραμένει συνήθως ανέπαφος. Κεντρική προ-
σβολή επισυμβαίνει στο μέσο του σπονδυλικού 
σώματος και μπορεί να εκλειφθεί εσφαλμένα ως 

όγκος. Η καταστροφή του σπονδυλικού σώματος 
θα καταλήξει τότε σε παραμόρφωση. Η πρόσθια 
προσβολή αρχίζει κάτω από τον πρόσθιο επιμήκη 
σύνδεσμο προκαλώντας αναδίπλωση του σπον-
δυλικού σώματος (εικ. 2).

Σε αντίθεση με τη περιδισκική προσβολή που 
επηρεάζει μία σπονδυλική μονάδα η πρόσθια προ-
σβολή μπορεί να προκαλέσει σπονδυλικό απόστη-
μα που επεκτείνεται σε περισσότερα επίπεδα. Η 
πρωτοπαθής προσβολή των οπισθίων στοιχείων 
δεν είναι συνηθισμένη. Σε τοπικό επίπεδο η θω-
ρακική μοίρα της ΣΣ προσβάλλεται περισσότερο, 
ακολουθεί η ΟΜΣΣ και η ΑΜΣΣ. Η παρασπονδυ-
λική επέκταση με σχηματισμό αποστημάτων είναι 
συνηθισμένη και μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε 
επίπεδο.

Οι λοιμώξεις της ΣΣ ταξινομούνται σε οξείες, 
υποξείες και χρόνιες τούτου εξαρτωμένου από τη 
διάρκεια των συμπτωμάτων. Αν τα συμπτώματα 
διαρκέσουν λιγότερα από 3 εβδομάδες η λοίμω-
ξη θεωρείται οξεία, από 3 εβδομάδες έως 3 μήνες 
θεωρείται υποξεία. Οι χρόνιες λοιμώξεις διαρκούν 
για περισσότερο από 3 μήνες και προκαλούνται 
είτε από δυνητικά αθώους μικροοργανισμούς και 
είναι κοκκιωματώδεις κατά τη φύση τους ή εφόσον 
τυχαίνουν ανεπαρκούς θεραπείας (δηλαδή λοιμώ-
ξεις από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή από την 
παρουσία ξένων σωμάτων στην εστία της λοίμω-
ξης).

Εικ. 2 - Καθίζηση σπονδυλικού σώματος και παρασπονδυλική σκίαση των μαλακών μορίων. Η μαγνητική τομογραφία δεικνύει 
μεγάλα πρόσθια αποστήματα κατά την Τ1 ακολουθία. Παροχέτευση του αποστήματος διά βελόνης υποβοηθούμενη από αξονική 

τομογραφία.
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Κλινική αξιολόγηση

Πυογόνος σπονδυλική οστεομυελίτιδα

Η πυογόνος σπονδυλική οστεομυελίτιδα είναι 
πιο συχνή στους άρρενες και πιο συχνή στους ηλι-
κιωμένους (Carragee 1997, Krogsgaard και συν 
1998). Παρόλα αυτά, η επίπτωση της λοίμωξης 
αυξάνει στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες λόγω 
της αύξησης των εξαρτημένων ατόμων ή των 
ανοσοκατεσταλμένων ή μετά χημειοθεραπεία. Συ-
νακόλουθα οι σπονδυλικές λοιμώξεις πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση της ρα-
χιαλγίας με ταχεία επέλευση σε ασθενείς μεγαλύτε-
ρους από 50 χρόνων ή πάσχοντες από σακχαρώδη 
διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ανοσοκαταστολή 
(περιλαμβανομένων των νοσημάτων που την προ-
καλούν ή φαρμακολογική) ή ιστορικό εξάρτησης 
από ουσίες.

Η κλινική εικόνα της σπονδυλική οστεομυελίτι-
δας εξαρτάται από την εντόπιση της λοίμωξης, τη 
λοιμικότητα του παθογόνου μικροοργανισμού και 
την ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή. Η χαμηλή 
ραχιαλγία ή η αυχεναλγία είναι τα πιο συγκεκριμένα 
συμπτώματα της πυογόνου λοίμωξης. Σε πάνω από 
το 90% των ασθενών η εισβολή του άλγους είναι 
σχεδόν οξεία και συνδυάζεται με σπασμό των πα-
ρασπονδυλικών μυών. Το άλγος εμφανίζεται κατά 
τις νυκτερινές ώρες και συνήθως είναι ανεξάρτητο 
του βαθμού της δραστηριότητας. Λιγότερο συνηθι-
σμένα είναι τα ριζιτικά άλγη κατά το άνω ή το κάτω 
άκρο αλλά μπορεί να συνυπάρχουν με νευρολογι-
κή προσβολή που υπάρχει σε λιγότερο από το 10% 
των ασθενών. Στο 50% των ασθενών παρατηρείται 
πυρετός που μπορεί να εισβάλλει προοδευτικά επί 
μια αρχική περίοδο αρκετών εβδομάδων ή μηνών 
μέχρι τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου.

Η παρουσία άλλων σημείων ή συμπτωμάτων 
εξαρτάται από την έκταση της λοιμώδους προσβο-
λής. Οι ασθενείς με ψοϊτικά αποστήματα μπορεί νε 
εμφανίζουν άλγος κατά την έκταση του ισχίου. Ο 
σχηματισμός αυχενικών αποστημάτων μπορεί να 
οδηγήσει στην εμφάνιση ραιβοκράνου ή δυσφα-
γίας. Αποτέλεσμα του σχηματισμού αποστημάτων 
μπορεί να είναι πολυριζοπάθεια, μυελοπάθεια, ή 
τέλεια παράλυση, αστάθεια ή σπονδυλική παρα-
μόρφωση. Η άμεση διασπορά σηπτικού υλικού από 
το απόστημα στον επισκληρίδιο χώρο μπορεί να 
καταλήξει σε πυώδη μηνιγγίτιδα.

Για την πλειονότητα των λοιμώξεων της ΣΣ 
είναι υπεύθυνοι Gram θετικοί κόκκοι τόσο στους 
ενήλικες όσο και στα παιδιά με τον Χρυσίζοντα 
Σταφυλόκοκκο να ευθύνεται για περισσότερο από 
50% των περιπτώσεων. Οι λοιμώξεις που οφείλο-
νται σε Gram αρνητικά βακτηρίδια όπως είναι η 
Escherichia Coli, η Ψευδομονάδα και στελέχη του 
γένους Πρωτεύς μπορεί να επιπλέξουν λοιμώξεις 
της ουροαποχετευτικής οδού ή επεμβάσεις στην 
περιοχή αυτή. Οι αναερόβιες λοιμώξεις αναζητού-
νται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή μετά 
από διατιτραίνουσες κακώσεις. Μικροοργανισμοί 
μικρής λοιμικότητας όπως είναι οι σταφυλόκοκκοι 
αρνητικοί στην πηκτάση και οι πρασινίζοντες έχουν 
ως αποτέλεσμα αφανείς λοιμώξεις. Αυτοί οι μικρο-
οργανισμοί μπορεί να μην καταστούν ανιχνεύσιμοι 
εκτός αν μετά από αιμοκαλλιέργειες λαμβανόμενες 
ακόμη και μετά από 10 ημέρες και δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται επιμολυσμένες εφόσον υπάρχει 
κλινική εικόνα λοίμωξης. Λοιμώξεις οφειλόμενες 
στο γένος Salmonella πιθανότατα εντερικής προέ-
λευσης μπορεί να προκαλέσει οστεομυελίτιδα της 
ΣΣ σε παιδιά που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική 
αναιμία.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να αποδει-
χθούν χρήσιμες αλλά δεν είναι ειδικές. Ο αριθμός 
των λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να αυξάνει στις 
οξείες λοιμώξεις αλλά είναι τυπικά φυσιολογικός 
στις υποξείες λοιμώξεις και στις χρόνιες. Η ταχύ-
τητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ) 
είναι πιο ευαίσθητος δείκτης και αυξάνει σε πάνω 
από το 90% των ασθενών. Η C- αντιδρώσα πρωτε-
ΐνη (CRP) που είναι δείκτης που αυξάνει στην οξεία 
φάση με ταχύτερη τάση επανόδου στο φυσιολο-
γικό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την παρα-
κολούθηση της θεραπείας παρά για τη θεμελίωση 
της διάγνωσης παρά η ΤΚΕ. Μια ταχεία ελάττωση 
της CRP καταδεικνύει της επάρκεια της θεραπείας 
και μπορεί να χρησιμεύσει για τον προσδιορισμό 
του χρόνου που η ενδοφλέβια αγωγή μπορεί να 
μεταπέσει στην αντίστοιχη χορηγούμενη από του 
στόματος. Οι αιμοκαλλιέργειες μπορεί να αποδει-
χθούν αρνητικές σε πάνω από το 75% των ασθε-
νών, ιδιαιτέρως αν πρόκειται για λοίμωξη από 
μικρής λοιμικότητας μικροοργανισμούς. Είναι με-
γάλης σημασίας η καθυστέρηση της εφαρμογής 
θεραπείας με αντιβιοτικά μέχρι να καταστούν θε-
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τικές οι αιμοκαλλιέργειες εκτός αν πρόκειται για 
σηπτικό ασθενή και είναι απαραίτητα η εμπειρική 
εφαρμογή θεραπείας. Ακόμη και τότε η λήψη υλι-
κού προς καλλιέργεια πρέπει να γίνεται πριν από 
την εφαρμογή της θεραπείας.

Η αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων 
που ελέγχουν την κατάσταση της υποθρεψίας του 
ασθενούς είναι επίσης μεγάλης σημασίας για τη δι-
άγνωση της λοίμωξης. Απώλεια βάρους πάνω από 
30% του ιδεώδους κατά τη διάρκεια της νόσου 
δεικνύει βαριά υποθρεψία. Άλλες εργαστηριακές 
εξετάσεις που σχετίζονται με κατάσταση υποθρε-
ψίας περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της λευ-
κωματίνης του ορού (<3μg/DL), η τρανσφερρίνη 
(< 150 μ§/Ό^ και ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυτ-
τάρων (<800ml. Αν και αυτός είναι ένας προσδιο-
ρισμός που γίνεται ελάχιστα στην Ορθοπαιδική η 
μέτρηση της 24ώρου αποβολής κρεατινίνης στα 
ούρα με όρια (<10,5 mg για τους άνδρες και <5,8 
mg για τις γυναίκες και σημαίνει αρνητικό ισοζύγιο 
αζώτου που σχετίζεται με την υποθρεψία.

Βιοψία

Η οριστική διάγνωση της πυογόνου οστεομυελί-
τιδας της ΣΣ απαιτεί ταυτοποίηση του παθογόνου 
μικροοργανισμού με μια θετική αιμοκαλλιέργεια ή 
ακόμη καλύτερα θετική βιοψία και καλλιέργεια του 
υλικού που λαμβάνεται από αυτήν. Οι καλλιέργει-
ες μπορεί να έχουν διαγνωστική αξία σε ποσοστό 
που κυμαίνεται από 25-33% των περιπτώσεων 
(Carragee 1997). Οι καλλιέργειες που λαμβάνο-
νται κατά τη διάρκεια των μεγίστων των πυρετικών 
κυμάτων μπορεί να έχουν καλύτερα διαγνωστικά 
αποτελέσματα. Η βιοψία από την προσβεβλημένη 
περιοχή είναι πολλές φορές απαραίτητη για την δι-
άγνωση. Άλλες αιτίες προφανούς λοίμωξης όπως 
είναι τα ούρα πρέπει επίσης να εξετάζονται. Οι 
οστικές βιοψίες από τη ΣΣ μπορεί να γίνουν δια-
δερμικώς με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας ή 
ακτινοσκοπικό μηχάνημα με ενισχυτή εικόνας για 
να επικεντρωθεί στην εστία. Η ακρίβεια της κλει-
στής βιοψίας ποικίλλει αναλόγως και είναι περίπου 
70% (Torda και συν 1995). Κρίσιμοι παράγοντες 
για τη διαγνωστική αξία είναι η επάρκεια του δείγ-
ματος και η προηγηθείσα θεραπεία δι’ αντιβιοτικών. 
Ένα εστιακό δείγμα που ελήφθη από βιοψία διά 
βελόνης κατά Craig όταν πρόκειται για οστούν ή 
μια βελόνη tru-cut αν πρόκειται για μαλακά μόρια 
είναι προτιμότερες από τη βιοψία με λεπτή βελόνη 

εκτός αν έχει προηγηθεί σχηματισμός αποστήμα-
τος. Η θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να καθυστε-
ρήσει μέχρι να γίνει η βιοψία με επαρκές υλικό, η 
χρώση κατά Gram και η ιστοπαθολογική εξέταση. 
Εάν δεν επιβεβαιωθεί η διάγνωση κατά την πρώτη 
προσπάθεια μια δεύτερη κλειστή βιοψία μπορεί να 
επιχειρηθεί (Kornblum και συν 1998).

Η ανοικτή βιοψία ενδείκνυται όταν η κλειστή 
βιοψία αποτύχει στην ταυτοποίηση του μικροορ-
γανισμού, όταν η λοίμωξη είναι αδύνατο να προ-
σπελασθεί με κλειστές τεχνικές και όταν υπάρχει 
σημαντική καταστροφή και νευρολογικά φαινόμε-
να. Οι ανοικτές βιοψίες είναι πάνω να θέσουν τη 
διάγνωση σε πάνω από το 80% των περιπτώσεων 
(Sapico και Montgomerie 1979). Οι τεχνικές ελά-
χιστης παρέμβασης όπως είναι η λαπαροσκοπική 
ή θωρακοσκοπική προσπέλαση μπορεί επίσης να 
εφαρμοστούν όταν αυτή μπορεί να ελαττώσει τη 
νοσηρότητα της μεθόδου.

Τα υλικά από τις βιοψίες αποστέλλονται για 
χρώση κατά Gram και για καλλιέργειες για αερό-
βια και για αναερόβια μικρόβια, για μύκητες και για 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Οι καλλιέργειες 
πρέπει να αναμένονται για πάνω από 10 ημέρες για 
να αποκλειστεί η λοίμωξη από χαμηλής λοιμικότη-
τας μικρόβια. Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις επί-
σης πρέπει να διενεργούνται για να αποκλειστούν 
μεταβολικές και νεοπλασματικές εξεργασίες στην 
περιοχή και για τη διαφορική διάγνωση ανάμεσα 
σε οξεία και χρόνια λοίμωξη και για ανιχνευθεί η 
λοίμωξη από οξεάντοχα μικρόβια και μύκητες. Η 
θετικότητα της αντίδρασης πολυμεράσης ως δια-
γνωστικό εργαλείο ιδιαίτερα για τις υποκρυπτόμε-
νες και χαμηλής εντάσεως λοιμώξεις (Berk και συν 
1996, Meier και συν 1993). Παρόλα αυτά υπάρχει 
πάντοτε το πρόβλημα των επιμολύνσεων και των 
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Φυματιώδης σπονδυλίτιδα

Η κλινική εικόνα του ασθενούς με φυματιώδη 
σπονδυλίτιδα ποικίλει ευρέως. Όπως και με την 
σπονδυλίτιδα από πυογόνους κόκκους το πιο συ-
χνό εύρημα είναι ο πόνος στη ράχη. Παρόλα αυτά ο 
πόνος αυτός είναι λιγότερο οξύς από ότι είναι στην 
πυογόνο λοίμωξη. Οι ασθενείς με χρόνια σπονδυ-
λίτιδα είναι συνήθως καταβεβλημένοι, εμφανίζουν 
απώλεια βάρους, πυρετούς και νυκτερινές εφιδρώ-
σεις. Εμφάνιση κυφωτικών παραμορφώσεων, νευ-
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ρολογικά ελλείμματα ή δερματικά συρίγγια μπο-
ρούν να υπάρχουν επί παρατεταμένων και βαριών 
λοιμώξεων. Τα νευρολογικά ελλείμματα μπορούν 
να οφείλονται σε επισκληρίδια επέκταση της φυ-
ματιώδους λοίμωξης από οστική καταστροφή με 
παλινδρόμηση του σηπτικού υλικού εντός του νω-
τιαίου σωλήνα ή από προοδευτική κυφωτική πα-
ραμόρφωση. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης νευρολογικών φαι-
νομένων. Η διαφορική διάγνωση των σπονδυλικών 
λοιμώξεων περιλαμβάνουν τους πρωτοπαθείς και 
μεταστατικούς όγκους, λοιμώξεις με άτυπα μυκο-
βακτηρίδια, καντιντίαση και ασπεργύλωση. Οι ανο-
σοκατεσταλμένοι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο λοιμώξεων με άτυπα μυκοβακτηρίδια. Οι 
μυκητιασικές λοιμώξεις έχουν καταστεί κατά πολύ 
συχνότερες λόγω της αύξησης της συχνότητας της 
ΧΡήσης αντιβιοτικών ευρέος φάσματος ιδιαιτέρως 
όταν αυτά χορηγούνται με κεντρικούς φλεβικούς 
καθετήρες παρεντερικής διατροφής (εικ. 3).

Εικ. 3 - Καταστροφή των τελικών πλακών και 
των σπονδυλικών σωμάτων στην πλάγια ακτινογρα-
φία. Η Τ1 ακολουθία δεικνύει δισκίτιδα και σπονδυ-
λική οστεομυελίτιδα.

Όταν υπάρχει υπόνοια μυκοβακτηριδιακής λοί-
μωξης είναι το πρώτο βήμα για να τεθεί η διάγνωση. 
Ασθενείς από τη Νοτιοανατολική Ασία ή τη Νότια 
Αμερική, ασθενείς που προέρχονται από στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και άστεγοι είναι σε υψηλό 
κίνδυνο φυματιώδους λοίμωξης. Οι ασθενείς με 
οικογενειακό ιστορικό υψηλής έκθεσης στη φυμα-
τιώδη λοίμωξη είναι σε υψηλό κίνδυνο επίσης. Τα 
εργαστηριακά ευρήματα είναι μη ειδικά. Μπορεί να 

υπάρχει ή να μην υπάρχει λευκοκυττάρωση. Η ΤΚΕ 
μπορεί να είναι φυσιολογική ή αυξημένη στο 25% 
των περιπτώσεων. Αν και η δερματική αντίδραση 
της κεκαθαρμένης πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει 
στην ανίχνευση της ενεργού λοίμωξης ή μια προ-
ηγούμενη έκθεση στα μυκοβακτηρίδιο λόγω των 
πολλών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που 
υπάρχουν στους υποθρεψικούς και τους ανοσοκα-
τεσταλμένους. Η αντίδραση της πολυμεράσης για 
την ανίχνευση της φυματιώδους λοίμωξης είναι 
ελπιδοφόρα για το μέλλον της διαγνωστικής για 
την ταχύτητα της διάγνωσης.

Παιδική δισκίτιδα

Η μεγάλη ποικιλότητα στην κλινική εικόνα που 
εμφανίζουν τα παιδιά που πάσχουν από δισκίτιδα 
μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις σχετικές με 
την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και της τε-
λικής διάγνωσης. Στα πολύ ζωηρά παιδιά μπορεί 
να γίνει συσχετισμός της κλινικής εικόνας προς 
την υπερβολική δραστηριότητα ή ακόμη και με μια 
ελάσσονα κάκωση. Όταν υπάρχει απουσία συστη-
ματικών συμπτωμάτων λοίμωξης απαιτείται πα-
ραπέρα διερεύνηση εφόσον το άλγος δεν υφίεται 
μετά 1-2 εβδομάδες. Παρόλα αυτά η σπονδυλική 
στήλη πρέπει να είναι στο στόχαστρο όταν το παιδί 
εμφανίζει πυρετό, και άλγος, δε φορτίζει και εμφα-
νίζει κύρτωση της σπονδυλικής στήλης. Ο ασθενής 
μπορεί επίσης να παραπονείται για κοιλιακό άλγος. 
Αυτά τα μη ειδικά ευρήματα είναι πιο συχνά σε παι-
διά ηλικίας από 5 ετών και άνω (Crawford και συν 
1993, Scoles και Quinn 1982, Wenger 1978). Σε 
αντίθεση με αυτά τα νήπια έχουν τη τάση να εμ-
φανίζουν συστηματικά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα 
παιδιά είναι περισσότερο ικανά να υποδείξουν τη 
Σ. Σ. ως αίτιο των συμπτωμάτων τους. Αν και εί-
ναι σπάνια τα φαινόμενα αυτά είναι συνήθη και επί 
όγκων της Σ. Σ. όπως είναι το σάρκωμα Ewing.

Τα λευκά μπορεί να είναι αυξημένα ή να μην εί-
ναι, αλλά η ΤΚΕ είναι συνήθως ήπια αυξημένη όπως 
και τα επίπεδα της CRP που είναι αρκετά αυξημένα. 
Τα νήπια μπορεί να εμφανίζουν μεγάλη λευκοκυττά-
ρωση και αυξημένη ΤΚΕ (Eismont και συν 1982). Οι 
αιμοκαλλιέργειες μπορεί να είναι θετικές σε πάνω 
από 50% των ασθενών (Scoles και Quinn 1982).

Οι οξείες λοιμώξεις είναι περισσότερο πιθα-
νό να αποδείξουν θετικές τις αιμοκαλλιέργειες 
(Eismont και συν 1962, Scoles και Quinn 1982). 
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Τα παιδιά που είναι ασθενή και πυρέσσοντα πρέπει 
να υποβάλλονται σε καλλιέργειες σε όλες τις πιθα-
νές αιτίες λοίμωξης. Εάν απαιτηθεί βιοψία μπορεί 
να γίνει με τη βοήθεια CT που μπορεί να αποδώσει 
60 - 70% λοιμωδών βλαβών (Omarini και Garcia 
1993). Εάν έχει γίνει εμπειρική εφαρμογή αντιβιο-
τικών προ της βιοψίας χωρίς θετική απάντηση τα 
αντιβιοτικά πρέπει να διακόπτονται για 3-4 ημέρες 
προ της επεμβάσεως για να διασφαλιστεί η καλύ-
τερη ακρίβεια των καλλιεργειών.

Επισκληρίδια αποστήματα

Η παρουσία ενός επισκληριδίου αποστήματος 
στη Σ. Σ. συνήθως συσχετίζεται με δισκίτιδα ή σπον-
δυλική οστεομυελίτιδα. Σπανίως η προέλευση των 
επισκληριδίου αποστήματος μπορεί να οφείλεται 
σε αιματογενή διασπορά χωρίς άμεση προσβολή 
της ΣΣ. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αποτελέσει 
το επακόλουθο του άμεσου ενοφθαλμισμού των 
βακτηριδίων στο επισκληρίδιο φλεβικό πλέγμα, σε 
αντίθεση με την πιο συνηθισμένη οδό της άμεσης 
επινέμησης από τον προσκείμενο δίσκο ή σπόνδυ-
λο. Επί απουσίας δισκίτιδας ή οστεομυελίτιδας το 
επισκληρίδιο απόστημα μπορεί να είναι δύσκολο 
να διαγνωσθεί και μπορεί να προχωρήσει γρήγορα 
με καταστροφικά αποτελέσματα. Η έγκαιρη διά-
γνωση και η άμεση θεραπεία είναι αποφασιστικής 
σημασίας στις σπάνιες αυτές περιπτώσεις. Στους 
παράγοντες κινδύνου για το σχηματισμό επισκλη-
ριδίου αποστήματος περιλαμβάνονται το ιστορικό 
ενδοφλέβιας αγωγής, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
κακώσεις στην περιοχή, παχυσαρκία, διαδερμικές ή 
ανοικτές επεμβάσεις (π.χ. χειρουργική επί της Σ. Σ, 
στελεχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία, HIV, και νε-
φρική ανεπάρκεια (Junila και συν 1993, Kindler και 
συν 1998, Knight και συν 1997, Prendergast και 
συν 1997, Sampath και συν Rigamonti 1999). Οι 
ασθενείς παραπονούνται για ραχιαλγία και προο-
δευτικώς επιδεινούμενη νευρολογική σημειολογία 
ή και πυρετό. Αν και η λευκοκυττάρωση μπορεί να 
μην υπάρχει η ΤΚΕ είναι πάντοτε αυξημένη.

Ακτινολογική αξιολόγηση

Οι απεικονιστικές μελέτες είναι αποφασιστι-
κής σημασίας για τον εντοπισμό της λοίμωξης, 
τη σπουδή της έκτασης της προσβολής, και τον 
προσδιορισμό της αντίδρασης στη θεραπεία. Οι 
απλές ακτινογραφίες μπορεί να καταδεικνύουν την 
προοδευτική οστεόλυση και την καταστροφή της 

σπονδυλικής επίφυσης που φαίνεται καλύτερα στα 
προσθιοπίσθια ακτινογραφήματα (εικ. 2Α). Καθώς 
η νοσηρή κατάσταση προχωρεί το μεσοσπονδύλιο 
διάστημα στενεύει και ταυτόχρονη παρατηρείται 
καθίζηση (εικ. 3). Οι απλές ακτινογραφίες μπορεί 
να μη δεικνύουν παθολογικά ευρήματα για αρκε-
τές εβδομάδες από την έναρξη των εξεργασιών. Η 
επέκταση στα μαλακά μόρια πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη με τη μορφή σκίασης από ένα ψοϊτικό 
απόστημα που διευρύνει το μεσοθωράκιο (εικ. 2Α) 
ή διεύρυνση του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Η πα-
ρουσία αερίου στα μαλακά μόρια υποδηλώνει ανα-
ερόβια λοίμωξη.

Σε αντίθεση με τις πυογόνες λοιμώξεις η φυ-
ματιώδης σπονδυλίτιδα συνήθως παρουσιάζει 
σπονδυλική καταστροφή με σχετική διατήρηση του 
μεσοσπονδυλίου διαστήματος. Με την πρόοδο της 
λοίμωξης ο μεσοσπονδύλιος δίσκος καταστρέφεται 
επίσης και μπορεί να παρουσιασθεί κυφωτική πα-
ραμόρφωση ιδιαίτερα στη ΘΜΣΣ. Είναι επομένως 
απαραίτητη η ακτινογραφία θώρακα προκειμένου 
να καταδειχθεί ενεργός πνευμονική νόσος.

Στη δισκίτιδα που εμφανίζεται στα παιδιά οι 
ακτινογραφίες θα πρέπει να ελέγχονται για στένω-
ση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, διάβρωση 
των σπονδυλικών επιφύσεων και εξοίδηση των 
μαλακών μορίων. Αυτές οι αλλοιώσεις μπορεί να 
μη γίνουν για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδο-
μάδες από την εισβολή της νόσου. Τα φαινόμενα 
συνήθως επιμένουν και καταλήγουν στη στένωση 
των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων και αυτόματη 
συνοστέωση (Scoles και Quinn 1982, Song και 
συν 1997). Αν και οι απώτερη κύφωση είναι σπά-
νια στη σπονδυλίτιδα στα παιδιά με αξιοσημείωτη 
εξαίρεση τη νηπιακή οστεομυελίτιδα που συχνά 
συσχετίζεται με περισσότερη οστική καταστροφή 
και προσομοιάζει στη συγγενή κύφωση στα αρχικά 
στάδια (Eismont και συν 1982).

Τα σπινθηρογραφήματα μπορεί να αποδειχθούν 
πιο ευαίσθητα από ότι είναι οι απλές ακτινογραφίες 
για την πρώιμη διάγνωση των λοιμώξεων. Τα σπιν-
θηρογραφήματα που βασίζονται στο Tc99m είναι 
ευαίσθητο αλλά όχι ειδικά ιδιαίτερα σε ενήλικες με 
εκφυλιστική νόσο της Σ. Σ. (Modic και συν 1985). 
Εκ του λόγου ότι η εξέταση αυτή εξαρτάται από 
την τοπική αιματική ροή, τα ψευδώς αρνητικά απο-
τελέσματα έχουν υπάρξει από περιοχές σχετικής 
ισχαιμίας σε πολύ μεγάλους και μικρούς ασθενείς. 
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Στη παιδική σπονδυλική οστεομυελίτιδα το σπιν-
θηρογράφημα με Tc99m είναι θετικό στο 74% έως 
100% των περιπτώσεων (Crawford και συν 1991, 
Wenger και συν 1978), με αποτέλεσμα τη διευκό-
λυνση της διάγνωσης της δισκίτιδας στα παιδιά. Οι 
Wenger και συν 19 κατέδειξαν ότι τα σπινθηρογρα-
φήματα των οστών οδήγησαν σε κατά 8,3 ημέρες 
πιο έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης της Σ. Σ.

Τα σπινθηρογραφήματα με Tc99m σε συσχετισμό 
με εκείνα με Ga 67 οδηγούν σε μεγάλη ευαισθησία 
και ειδικότητα στην ανίχνευση εστιών της λοίμω-
ξης. Ο ιχνηθέτης που είναι μόριο ανάλογο της φερ-
ριτίνης εκκρίνεται από λεμφοκύτταρα στα σημεία 
εντόπισης της λοίμωξης. Τα σπινθηρογραφήματα 
με Ga67 καθίστανται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια 
της φάση της επούλωσης και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την αξιολόγηση της θεραπευτικής αγω-
γής. Η δοκιμασία αυτή μπορεί να μην είναι τόσο 
αποτελεσματική σε λευκοπενικούς ασθενείς και 
έτσι να αποδειχθεί λιγότερο χρήσιμη για την ανί-
χνευση μικροβίων μικρής λοιμικότητας. Τα σπινθη-
ρογραφήματα με In111 δεικνύουν μικρή ευαισθησία 
στην σπονδυλική οστεομυελίτιδα (17%) και έτσι 
δεν συνιστώνται (Whalen και συν 1991).

Τα σπινθηρογραφήματα είναι χρήσιμα για τον 
καθορισμό της έκτασης της οστικής καταστροφής 
και της επέκτασης της νόσου στα μαλακά μόρια και 
συνακόλουθα για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. 
Παρόλα αυτά, η κατάσταση των νευρικών στοι-
χείων δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια χωρίς 
μυελογραφική απεικόνιση με σκιαστικό, η οποία 
όμως δεν επιτρέπεται για τον φόβο επέκτασης της 
λοίμωξης με τη μορφή μηνιγγίτιδας ή αραχνοειδί-
τιδας. Αν και η αξονική τομογραφία μετά χορήγηση 
ενδοφλέβιου σκιαστικού επίσης μπορεί να καταδεί-
ξει την επέκταση της νόσου στα μαλακά μόρια η δι-
άκριση μεταξύ αποστήματος και κοκκιωματώδους 

ιστού μπορεί να αποδειχθεί δυσχερής.

Η μαγνητική τομογραφία είναι διαγνωστική μέ-
θοδος εκλογής τόσο στη διάγνωση όσο και στην 
αξιολόγηση των λοιμώξεων της Σ. Σ. επειδή πα-
ρέχει εξαιρετική απεικόνιση των μαλακών μορίων, 
των νευρικών στοιχείων και των φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων στα οστά. Η μαγνητική τομογραφία 
έχει πολύ μεγάλη ειδικότητα (96%) και ευαισθησία 
(93%) στην ανίχνευση λοιμώξεων της ΣΣ (Modic 
και συν 1985). Η ακολουθία Τ1 δεικνύει ελάττωση 
του σήματος τόσο στο σπονδυλικό σώμα όσο και 
στο μεσοσπονδύλιο δίσκο συνεπεία του οιδήματος. 
Η ακολουθία Τ2 δεικνύει αυξημένη πυκνότητα στο 
σπονδυλικό σώμα και το δίσκο με απώλεια του δι-
σκικού ορίου (εικ. 1).

Η εισαγωγή γαδολινίου σε συνδυασμό με τη μα-
γνητική τομογραφία βελτιώνει τη διακριτική ικανό-
τητα και επιτρέπει τη διάκριση της φλεγμονώδους 
διεργασίας από τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της 
σπονδυλικής επίφυσης και του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου (εικ. 4).

Η ενίσχυση της εικόνας που βασίζεται στην αγ-
γείωση επίσης επιτρέπει τη διαφορική διάγνωση 
μιας επισκληρίδιας κοκκιωματώδους εξεργασίας 
από ένα επισκληρίδιο απόστημα. Μια επισκληρίδια 
μάζα μπορεί να είναι ισοπυκνωτική στην ακολου-
θία Τ1 και υποπυκνωτική στην ακολουθία Τ2 και 
μπορεί να καταδείξει περιφερική μεγέθυνση ορατή 
με το γαδολίνιο (Lang και συν 1995). Η βραχεία 
αναστροφή της ακολουθίας Τ1 μπορεί να βοηθήσει 
στη διάκριση φλεγμονής και της λοίμωξης από άλ-
λες παθολογικές καταστάσεις. Ακόμη και στο MRI 
παρόλα αυτά οι κοκκιωματώδεις λοιμώξεις μπορεί 
να είναι δύσκολο να διακριθούν από όγκους της 
Σ. Σ. Η βιοψία, λοιπόν απομένει ως ασφαλέστερη 
μέθοδος διάγνωσης.

Εικόνα 4. - Η Τ1 ακολουθία δεικνύει οίδημα κατά το επίπεδο Ο5 - Ι1. Η Τ1 ακολουθία με σκιαστικό γαδολίνιο δεικνύει 
πρόσληψη από το επίπεδο Ο5 Ι1 και επισκληρίδια συλλογή. Η Τ2 ακολουθία δεν δεικνύει σημαντική πίεση επί του νωτιαίου 

σωλήνα.
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Θεραπεία

Λοιμώξεις από πυογόνους κόκκους

Οι στόχοι της θεραπείας των σπονδυλικών 
λοιμώξεων πρέπει να θέτει τη διάγνωση και να 
προσδιορίζει τον παθογόνο μικροοργανισμό, να 
εκριζώσει την λοίμωξη να αποτρέψει ή να ελαχι-
στοποιήσει τη νευρολογική σημειολογία, να δια-
τηρήσει τη σταθερότητα της Σ. Σ. και να αποκα-
ταστήσει την κατάσταση θρέψης του ασθενούς 
ούτως ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση. Η θεμελί-
ωση της διάγνωσης και η ταυτοποίηση του παθο-
γόνου μικροοργανισμού είναι κεφαλαιώδους ση-
μασίας. Από τη στιγμή της ταυτοποίησης αρχίζει 
η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και την ευ-
αισθησία στα αντιβιοτικά. Ακολουθείται μια σειρά 
2 - 6 εβδομάδων παρεντερικής χορήγησης αντι-
βιοτικών. Η περίοδος αυτή συνεχίζει με από του 
στόματος χορήγηση αντιβιοτικών ανάλογα με τη 
λοιμικότητα του παθογόνου μικροοργανισμού, η 
ευαισθησία του ξενιστή και άλλους παράγοντες 
όπως είναι τα εναπομείναντα ξένα σώματα. Η με-
τάπτωση σε από του στόματος θεραπεία γίνεται 
μετά κλινική βελτίωση, επάνοδο στο φυσιολογικό 
της ΤΚΕ και των επιπέδων της CRP ή υποχώρηση 
των φλεγμονωδών αλλοιώσεων στις απεικονι-
στικές εξετάσεις.

Εκτός από την θεραπεία με αντιβιοτικά, η ακι-
νητοποίηση, ο κλινοστατισμός και καλή θρέψη 
επιβάλλονται. Συνιστάται καλή εφαρμογή προ-
σαρμοσμένων κηδεμόνων ενώ στην αυχενική 
μοίρα συνιστάται εφαρμογή εξωτερική συγκρά-
τησης τύπου halo ή άκαμπτοι αυχενοθωρακικοί 
κηδεμόνες για λοιμώξεις της ΑΜΣΣ. Η ακινητο-
ποίηση της προσβεβλημένης περιοχής ελαττώνει 
το άλγος και αποτρέπει την παραμόρφωση.

Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε 5 περι-
πτώσεις: για λήψη βιοψίας μετά ανεπαρκή βιοψία 
διά βελόνης ή από περιοχή που δεν είναι εύκολη 
η λήψη βιοψίας, για παροχέτευση αποστημάτων 
που προκαλούν σηπτική κατάσταση ή νευρολογι-
κή σημειολογία, για την αντιμετώπιση της δευτε-
ροπαθούς νευρολογικής σημειολογίας από πίεση 
επί των νευρικών στοιχείων ή από λοίμωξη (από 
απόστημα ή ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού) ή 
οργανική καταστροφή σταθεροποιητικών στοι-
χείων, προς αποκατάσταση δομικής σταθερότη-

τας ή παραμόρφωσης, επί αποτυχίας της συντη-
ρητικής θεραπείας για να ελαττωθούν τα επίμονα 
συμπτώματα ή τα παθολογικά εργαστηριακά δε-
δομένα.

Η εντόπιση της λοίμωξης και η σκοπιμότητες 
της αντιμετώπισης επιβάλλουν τη χειρουργική 
θεραπεία. Λόγω του ότι η πλειονότητα αυτών των 
λοιμώξεων εντοπίζεται στο σπονδυλικό σώμα 
και στο μεσοσπονδύλιο δίσκο μια πρόσθια προ-
σπέλαση είναι προτιμότερη προκειμένου να δι-
ευκολυνθεί η προσέγγιση των προσβεβλημένων 
στοιχείων. Η οπισθοπλάγια προσπέλαση στη θω-
ρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να 
ληφθεί υπόψη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή 
ακόμη μια πλευρεγκαρσιεκτομή εάν είναι απαραί-
τητη εάν πρόκειται να διενεργηθεί λήψη υλικού 
προς καλλιέργεια, βιοψία η ακόμη και παροχέτευ-
ση αποστήματος. Επειδή αυτές οι προσπελάσεις 
μαζί με τις ενδοσκοπικές μεθόδους καθιστούν τη 
θωρακοτομή μη αναγκαία και συνακόλουθα συ-
νοδεύονται από μικρότερη νοσηρότητα ιδιαίτερα 
στον εξασθενημένο ασθενή.

Εάν η πρόσθια προσπέλαση θεωρηθεί ανα-
γκαία για το χειρουργικό καθαρισμό και την 
αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα, η αποκατά-
σταση της σταθερότητας γίνεται με δομικά αυ-
τόλογα μοσχεύματα, όπως είναι τα περιέχονται 
τρεις φλοιούς λαγόνια μοσχεύματα ή μόσχευμα 
μέσου τριτημορίου διάφυσης περόνης. Τα λαγό-
νια μοσχεύματα προτιμώνται λόγω της αφθονίας 
του σπογγώδους οστού σε αυτά Τα κατεψυγμένα 
αλλομοσχεύματα σε συνδυασμό με αυτόλογα μο-
σχεύματα είναι δυνατό να θεωρηθούν ως ιδεώ-
δης επιλογή ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα 
ελλείμματα, αλλά τα φλοιοσπογγώδη αυτόλογα 
μοσχεύματα είναι καλύτερα. Τελευταία και μά-
λιστα από την παρελθούσα δεκαετία κατακτούν 
αύξουσα δημοφιλία τα αγγειούμενα μοσχεύματα 
λόγω του ότι διαθέτουν ενδογενή αιμάτωση και 
δεικνύουν μεγαλύτερη ταχύτητα ενσωμάτωσης. 
Κατά τη θωρακοοσφυϊκή συμβολή μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί αγγειούμενο μόσχευμα πλευράς, ενώ 
κατά την οσφυϊκή μοίρα αγγειούμενο λαγόνιο 
μόσχευμα (Ikeda και συν 1998, Hayashi και συν 
1994, Mosheiff 1993, Lascombes 1991). Τελευ-
ταία γίνεται χρήση πλεγμάτων τιτανίου, τα οποία 
πληρούνται από αυτόλογα οστικά μοσχεύματα ως 
εναλλακτική λύση στα φλοιοσπογγώδη μοσχεύ-
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ματα. Ανάλογα με το βαθμό της προεγχειρητικής 
κύφωσης και το μήκος της αποκατάστασης, μπο-
ρεί να απαιτηθεί οπίσθια σπονδυλοδεσία με χρή-
ση υλικών οστεοσύνθεσης προκειμένου να στα-
θεροποιηθεί η σπονδυλική στήλη. Αυτό συνήθως 
αναλαμβάνεται μετά 1 -2 3βδομάδες μετά τον 
αρχικό χειρουργικό καθαρισμό. Η σταδιοποίηση 
των επεμβάσεων επιτρέπει την ενδιάμεση χορή-
γηση αντιβιοτικών αλλά και την βελτιστοποίηση 
των φυσιολογικών και διατροφικών παραμέτρων 
προ της εισαγωγής των υλικών οστεοσύνθεσης. 
Ο υπερσιτισμός είναι ένας αποτελεσματικός τρό-
πος για την μεγιστοποίηση της διατροφικής κατά-
στασης του ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση 
αλλά και μεταξύ σταδίων. Η λοίμωξη εμβάλλει τον 
ασθενή σε μια καταβολική κατάσταση λόγω μετα-
βολικών διαταραχών που έλαβαν χώρα πριν από 
τη διάγνωση της λοίμωξης. Ο στόχος της συμπλη-
ρωματικής διατροφής είναι να αποκατασταθεί ο 
ασθενής να της στο επίπεδο της προνοσηράς δια-
τροφικής κατάστασης. Η διατροφική καθοδήγηση 
και η παρακολούθηση εργαστηριακών παραμέ-
τρων είναι χρήσιμη για την επίτευξη ενός θετικού 
ισοζυγίου αζώτου. Αυτές περιλαμβάνουν επίπεδα 
αλβουμίνης ορού > 3 g/dL, απόλυτο αριθμό λεμ-
φοκυττάρων >800/mL και απέκκριση κρεατινίνης 
από τα ούρα 24ώρου >10.5 mg στους άνδρες και 
>5.8 mg στις γυναίκες.

Φυματίωση

Μόλις τεθεί η διάγνωση της φυματιώδεις μό-
λυνσης, η επιθετική θεραπεία είναι απαραίτητη για 
την εξάλειψη της λοίμωξης. Ένα σχήμα τεσσάρων 
αντιβιοτικών ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, εθαμβουτό-
λη και πυραζιναμίδη χρησιμοποιείται ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής για 6 μήνες. Η ανταπόκριση στη 
θεραπεία αξιολογείται από κλινικές εξετάσεις και 
ακτινογραφίες ρουτίνας. Η εμφάνιση των πολυαν-
θεκτικών μυκοβακτηριδίων θα παράσχει περαιτέρω 
προκλήσεις στη θεραπεία των λοιμώξεων αυτών 
στο μέλλον. Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση 
σε φυματιώδεις λοιμώξεις είναι οι ίδιες όπως πυο-
γόνων λοιμώξεων. Η πιο κοινή χειρουργική τεχνική 
περιλαμβάνει, τη τεχνική του Χονγκ Κονγκ, δηλα-
δή χειρουργικό καθαρισμού των προσβεβλημένων 
οστών, αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα και 
διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης χρησι-
μοποιώντας δομικών μοσχευμάτων (Hong Kong 
trial 1974) (εικ. 5).

Εικόνα 5 - Διάβρωση και μερική καθίζηση του σώματος 
του Θ12. Η Τ1 ακολουθία δεικνύει πρόσθια οπίσθια μαζική 
προσβολή. Κατά τη μετεγχειρητική ακτινογραφία διακρίνε-

ται η καθίζηση και η αποκατάσταση του ύψους με αυτόλογο 
μόσχευμα πλευράς.

Επιπρόσθετη οπίσθια σπονδυλοδεσία με υλι-
κά οστεοσύνθεσης μπορεί επίσης να απαιτηθεί. Η 
δεύτερη επέμβαση μπορεί να είναι είτε σταδιακή ή 
στον ίδιο χρόνο, ανάλογα με την ανοχή του ασθε-
νούς. Αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα από την λαγό-
νια ακρολοφία ή διάφυση περόνης είναι ιδανικά ως 
δομικά μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα πλευρών μόνο 
έχει αποδειχθεί να είναι ανεπαρκή, εκτός εάν είναι 
αγγειούμενα για να επιταχυνθεί το ποσοστό ενσω-
μάτωσής τους. Η προσπέλαση του Χονγκ Κονγκ 
προτιμάται από την πρόσθια προσπέλαση, επειδή 
πέρα από τον χειρουργικό καθαρισμό επιτρέπει την 
προσθήκη μια πρόσθιου δομικού μοσχεύματος και 
διορθώνει και αποτρέπει την προοδευτική κυφωτι-
κή παραμόρφωση. Πεταλεκτομή χωρίς συμπληρω-
ματική σταθεροποίηση αντενδείκνυται, διότι βλάβες 
στα οπίσθια σταθεροποιητικά στοιχεία παρουσία 
του αποδυναμωμένων πρόσθιων στοιχείων θα 
οδηγήσει σε προοδευτική κύφωση και νευρολογική 
βλάβη. Αποτυχία της φαρμακευτικής αντιμετώπισης 
ή ανάπτυξη νευρολογικού ελλείμματος αποτελεί 
σαφή ένδειξη για χειρουργικής αφαίρεσης ιστού, 
αποσυμπίεσης και σταθεροποίησης. Η έγκαιρη απο-
συμπίεση θα μεγιστοποιήσει τη λειτουργική αποκα-
τάσταση του ασθενούς. Ένα πιο χρόνιο νευρολογι-
κό έλλειμμα λόγω συμπίεσης του νωτιαίου μυελού 
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στο επίπεδο μιας οργανικής παραμόρφωσης μπορεί 
επίσης να αντιμετωπιστεί με αποσυμπίεση και στα-
θεροποίηση. Ωστόσο, η πρόγνωση της νευρολογι-
κής αποκατάστασης σε χρόνια νευρολογικά ελλείμ-
ματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξη.

Παιδική δισκίτιδα

Το κατά πόσον η δισκίτιδα της παιδικής ηλικί-
ας αποτελεί λοιμώδη ή φλεγμονώδη κατάσταση 
παραμένει ακόμη αμφιλεγόμενο σημείο. Αν και οι 
συνιστώμενες μορφές θεραπείας θα ποικίλλουν 
ανάλογα με την ύποπτη προέλευση, ακινητοποίη-
ση με γύψο ή κηδεμόνες συνιστώνται από όλους . 
Η χρήση των αντιβιοτικών έχει αμφιλεγόμενη αξία, 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν 
σε διάφορες μελέτες, ανεξάρτητα αν ένας ασθενής 
είχε λάβει αντιβιοτικά ή όχι. Οι Scoles και Quinn 
(1982), ανέφεραν ότι όλοι οι ασθενείς ήταν ασυ-
μπτωματικοί κατά τη στιγμή της εξόδου από το 
νοσοκομείο, έστω και χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. 
Επιπλέον, κανένας από τους ασθενείς αυτούς δεν 
εμφάνισε υποτροπή. Αντίθετα, οι Ring και Wenger 
(Ring kai Wenger 1996) παρατήρησαν ότι οι ασθε-
νείς που έλαβαν ενδοφλέβια θεραπεία με αντιβιο-
τικά για τουλάχιστον 6 ημέρες είχαν πιο γρήγορη 
υποχώρηση των συμπτωμάτων και χαμηλότερη πι-
θανότητα επανάληψης των συμπτωμάτων. Η από 
του στόματος θεραπεία με αντιβιοτικά ή καμία απο-
λύτως θεραπεία ήταν πιο πιθανό να οδηγήσει σε 
παρατεταμένα ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα. Με 
βάση την εμπειρία τους, θεώρησαν ότι μια σύντομη 
χορήγηση των αντιβιοτικών παρεντερικά ήταν πιο 
πιθανό να οδηγήσει σε ταχεία ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων και μικρότερη συχνότητα υποτροπιαζό-
ντων συμπτωμάτων. Οι Crawford και συν (1991) 
επιφυλάσσουν αποκλειστικά τα αντιβιοτικά για τους 
ασθενείς που απέτυχαν να αποκριθούν σε ακινητο-
ποίηση, κλινοστατισμό, έλξης ή εφαρμογή γύψου.

Επισκληρίδια αποστήματα

Η χειρουργική παροχέτευση συνιστάται καθολι-
κώς για τη θεραπεία των επισκληριδίων αποστη-
μάτων (εικ. 4). Η συντηρητική θεραπεία των επι-
σκληριδίων αποστημάτων, ωστόσο, μπορεί να είναι 
ωφέλιμη, αν ο ασθενής είναι χωρίς νευρολογικά 
ελλείμματα, εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη, εάν 
ο ασθενής δεν αναμένεται να επιβιώσει μιας χει-
ρουργικής επέμβασης, ή εάν παράλυση έχει εγκα-
τασταθεί για > 48 ώρες, έτσι που να είναι απίθανη 
η νευρολογική βελτίωση 26, 30. Για παράδειγμα, σε 

ασθενείς με οσφυϊκή προσβολή, χωρίς νευρολογι-
κά ελλείμματα και αρνητικές διαγνωστικές καλλι-
έργειες μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
με ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Όπως γίνεται με την 
οστεομυελίτιδα, συνήθως συνιστώνται ενδοφλέβια 
αντιβιοτικά από 2 έως 6 εβδομάδες. Η επί μεγά-
λο χρονικό διάστημα χορήγηση από του στόματος 
αντιβιοτικών μπορεί να είναι αναγκαία ανάλογα με 
την ανοσοαντιδραστικότητα του ασθενούς και την 
ευαισθησία του μικροοργανισμού.

Ασθενείς με νευρολογική επιδείνωση καλύτερα 
να αντιμετωπίζονται με χειρουργική αποσυμπίεση και 
χειρουργικό καθαρισμό εκτός από τη χορήγηση αντι-
βιοτικής θεραπείας. Τα πρόσθια αποστήματα, ιδιαίτε-
ρα με προσβολή του σπονδυλικού σώματος, πρέπει 
να τύχουν πρόσθιου χειρουργικού καθαρισμού. Αυτό 
μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια ανοικτή ή ενδο-
σκοπική μέθοδο. Οπισθίως εντοπιζόμενες λοιμώξεις 
μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με πεταλε-
κτομή. Ασθενείς με εκτεταμένη προσβολή μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσω μιας πολυεπίπεδης πετα-
λεκτομής. Ωστόσο, προσοχή απαιτείται για να μην 
αφαιρεθούν περισσότερα οστά από ό, τι ενδείκνυ-
ται για αποσυμπίεση, λόγω του κινδύνου παραμόρ-
φωσης μετά πεταλεκτομή. Η έγκαιρη και επιθετική 
θεραπεία της νευρολογικής συμπίεσης φαίνεται να 
επηρεάζει ευνοϊκά την νευρολογική αποκατάσταση 
(Sampath και Rigamonti 1999).

Συμπερασματικά
Ο συνηθέστερος τύπος των σπονδυλικής οστε-

ομυελίτιδας προκύπτει ως συνέπεια αιματογενούς 
βακτηριακής ή μυκητιασικής λοίμωξης (πυογόνες 
ή κοκκιωματώδεις), η δισκίτιδα της παιδικής ηλικί-
ας, το επισκληρίδιο απόστημα και οι μετεγχειρητι-
κές λοιμώξεις. Η επιτυχής διάγνωση και η θεραπεία 
εξαρτάται από υψηλό δείκτη υπόνοιας. Η βέλτιστη 
αντιμετώπιση των ασθενών με λοίμωξη της σπονδυ-
λικής στήλης απαιτεί κατανόηση των συνθηκών που 
προκάλεσαν τη λοίμωξη, τον μικροοργανισμό που 
εμπλέκεται, και το βαθμός οστέινης και νευρολογι-
κής βλάβης. Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί 
να εξαλείψει την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. 
Όταν ενδείκνυται χειρουργικός καθαρισμός, η άμεση 
διενέργειά του φαίνεται ότι οδηγεί σε καλά κλινικά 
αποτελέσματα. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της δια-
τροφικής κατάστασης του ασθενούς με υπερσιτισμό 
βελτιώνει τα αποτελέσματα της θεραπείας τόσο της 
συντηρητικής όσο και της χειρουργικής.
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