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Εισαγωγή

 Η παρουσία ασθενούς με διόγκωση σε μία ή περισσό-
τερες αρθρώσεις αποτελεί συνηθισμένο πρόβλημα στην άσκηση 
της ιατρικής με ευρύ πεδίο διαφορικής διάγνωσης (Mathews και 
συν 2007). Το πιο σοβαρό από αυτά τα σύνδρομα είναι η σηπτική 
αρθρίτιδα. Η σηπτική αρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα άμεσου ενο-
φθαλμισμού, κατά την φάση της αιματογενούς διασποράς της 
νόσου και λιγότερο αποτέλεσμα ανοσολογικής αντίδρασης ευ-
αισθησίας στα παθογόνα αίτια (Sharp και συν 1979). Η καθυστέ-
ρηση της διάγνωσης μπορεί να έχει δυσμενή επακόλουθα όπως 
η καταστροφή των αρθρικών στοιχείων (Weston και συν 1999) 
αυξάνοντας έτσι τη νοσηρότητα αλλά και τη θνητότητα που 
υπολογίζεται σε 11% (Gupta και συν 2001). Παρουσιάζουμε πα-
ρακάτω περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε μετεγχειρητικώς επί-
μονη εμπύρετη συνδρομή που οφειλόταν σε σηπτική αρθρίτιδα 
του γόνατος μετά από λαπαροτομία και κατάσταση παρατεταμέ-
νης καταπληξίας, υπόλειμμα της οποίας υπήρξε παρατεταμένη 
εμπύρετη συνδρομή λόγω σηπτικής αρθρίτιδας του γόνατος.  
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Παρουσίαση περίπτωσης

Ασθενής, άνδρας, ηλικίας 72 ετών εμφα-
νίζει παρατεταμένο εμπύρετο σύνδρομο μετά από 
επεισόδιο οξείας κοιλίας σε ατομικό αναμνηστικό 
λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής. Το εμπύρετο 
θεωρήθηκε απότοκο μετεγχειρητικής παγκρεατί-
τιδας και ο ασθενής υποβλήθηκε σε ερευνητική 
λαπαροτομία. Κατά την επέμβαση διαπιστώθηκε 
εξιδρωματική περιτονίτιδα, διενεργήθηκε έπκλυ-
ση της περιτοναϊκής κοιλότητας και ευρεία παρο-
χέτευσή της. Ο ασθενής εμφάνισε δυσχερή μετεγ-
χειρητική πορεία σε ΜΑΦ. Ακολούθησε νοσηλεία 
του ασθενούς σε τυπικό θάλαμο της χειρουργικής 
κλινικής, λόγω παρατεταμένου εμπυρέτου, υπο-
βαλλόμενος σε τριπλή αγωγή δι΄ αντιβιοτικών, η 
οποία τροποποιήθηκε δύο φορές με αποτέλεσμα 
την υποχώρηση του πυρετού με παραμονή μόνης 
μικρής δεκατικής πυρετικής κίνησης. Η πρώτη 
δι’ αντιβιοτικών αγωγή περιλάμβανε συνδυασμό 
πιπερασιλίνης + ταζοβακτάμης και αμινογλυκοσί-
δης. Ακολούθησε αγωγή με σιπροφλοξασίνη και 
κλινδαμυκίνη. 

Ο ασθενής παραλλήλως άρχισε να εμ-
φανίζει γοναλγία δεξιά με ταυτόχρονη μικρή δι-
όγκωση της άρθρωσης Ο ακτινολογικός έλεγχος 
της κατά γόνυ άρθρωσης απέβη αρνητικός για 
παθολογικά ευρήματα (εικ. 1). 
 Ακολούθησε παρακέντηση της άρθρω-
σης του γόνατος, η οποία κατέδειξε παρουσία 
πύου. Κατά την παρακέντηση ενέθηκαν στην 
άρθρωση 600 mgr νετυλμυκίνης. Η από μακρού 
εγκατεστημένη σηπτική κατάσταση και η επιμονή 
των συμπτωμάτων κατέστησε επιβεβλημένη την 
παροχέτευση της άρθρωσης με ανοικτή αρθροτο-
μή προς καλύτερη διερεύνηση και ευρύτερη πα-
ροχέτευση. 
 Με γενική ενδοτραχειακή αναισθησία και 
χωρίς ίσχαιμη περίδεση τελείται αρθροτομή μέσω 
μιας έσω παρεπιγονατιδικής τομής. Κατά την 
τομή εξέρχεται ποσότητα πύου και νεκρωμάτων, 
η οποία δικαιώνει τη διάγνωση της σηπτικής αρ-
θρίτιδας (εικ. 2).

Ακολουθεί διεύρυνση της τομής και 
άφθονη έκλυση της άρθρωσης με φυσιολογικό 
όρο και διάλυμα φουκιδικού οξέος. Διενεργήθηκε 

ευρεία παροχέτευση της άρθρωσης και σύγκλειση 
κατά στρώματα υπό εισαγωγή πολλών σωλήνων 
Penrose (εικ. 3). Το σηπτικό υλικό απεστάλη προς 
καλλιέργεια και παθολογοανατομική εξέταση. H 
βακτηριολογική εξέταση απέβη αρνητική. 
 Ο πυρετός υποχώρησε αμέσως, χωρίς 
τροποποίηση της τελευταίας αγωγής με αντι-
βιοτικά, η οποία διακόπηκε σε τρεις ημέρες και 
αντικαταστάθηκε με σιπροφλοξασίνη από του 
στόματος και ριφαμπικίνη για το φόβο της στα-
φυλοκοκκικής προέλευσης της λοίμωξης. Η άρ-
θρωση προστατεύθηκε σε κηδεμόνα γόνατος σε 
μέτρια έκταση για 3 εβδομάδες και ακολούθησε 
προοδευτική φόρτιση με υποστηρικτική φυσικο-
θεραπεία επί δύο μήνες.

Πορεία 
 Ο ασθενής παρακολουθήθηκε για 2½ 
έτη. Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε μικρή 
εστία παρααρθρικής οστεοποίησης χωρίς κλινικά 
επακόλουθα (εικ. 4). 
 Ο ασθενής συνεχίζει να παρακολουθείται 
κλινικώς. Κατά την παρακολούθηση δεν εμφάνι-
σε υποτροπή της νόσου και η δυσκαμψία που είχε 
εγκατασταθεί αρχικώς υποχώρησε πλήρως.  

Συζήτηση

 Η διάγνωση της σηπτικής αρθρίτιδας 
αποτελεί ζητούμενο μεγάλης προτεραιότητα και 
αποτέλεσμα υψηλού δείκτη υπόνοιας στην κλινι-
κή ιατρική (Meijers και συν 1999). Οι αιτιολογικοί 
παράγοντες για την εμφάνιση της σηπτικής αρ-
θρίτιδας (προχωρημένη ηλικία, προηγηθείσα νο-
σηλεία σε νοσοκομείο, τραυματισμός, η εξέλκωση 
σκέλους) μπορεί να έχουν προγνωστική σημασία 
για την προέλευση του παθογόνου μικροοργα-
νισμού (Kaandorp και συν 1997, Gupta και συν 
2003). Προσφάτως, υπάρχει εκτεταμένη έρευνα 
για το ρόλο των μεσολαβητών της φλεγμονής και 
το ρόλο τους στη διασπορά της λοίμωξης στις αρ-
θρρώσεις (Muscoli και συν 2003, Devesa και συν 
2011). Παρόλα αυτά η ακριβής ανάλυση του ιστο-
ρικού έχει μεγαλύτερη σημασία για την επιλογή 
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Εικόνα 1. – Ακτινολογικός έλεγχος του αριστερού γόνατος μετά παρατεταμένο εμπύρετο σύνδρομο. 

Εικόνα 2. – Ανοικτή αρθροτομή καθαρισμός και παροχέτευσης της άρθρωσης. Το μεγαλύτερο μέρος του 
σηπτικού νεκρωτικού υλικού που αφαιρέθηκε. 
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Εικόνα 3. – Σύγκλειση του τραύματος με ευρεία παροχέτευση Penrose. 

Εικόνα 4. – Ακτινολογικός έλεγχος της άρθρωσης του γόνατος ένα έτος μετά την επέμβαση. 



του κατάλληλου αντιβιοτικού (Dubost και συν 
2002). Όσον αφορά στις εργαστηριακές δοκιμα-
σίες, η επώαση αρθρικού υγρού μέσα σε υλικό αι-
μοκαλλιέργειας ή φυγοκέντρηση του υλικού προ 
της επώασης μπορεί να αυξάνουν την πιθανότη-
τα απομόνωσης του μικροοργανισμού (Coutlakis 
2002, Yagupsky και Press 1997 tarkin και συν 
2003). Δεν υπάρχουν άλλες ορολογικές, βιοχημι-
κές του αρθρικού υγρού ή ακτινολογικές μέθοδοι 
που να είναι καταδεικτικές της λοιμώδους εξερ-
γασίας (Kortekangas και συν 1997, Nijhof Και συν 
1997). Η επιλογή της δι’ αντιβιοτικών αγωγής 
που απαιτείται η επιλογή της, η οδός χορήγησης, 
η διάρκειά της καθοδηγούνται περισσότερο από 
τη διαίσθηση παρά από συγκεκριμένη ένδειξη.  
  

Abstract

Prolongetd fever syndrome after complicated 
cholocystectomy

TzatzaÏris Th. Bischiniotis J.

      Patiens with joint effusion after major abdon-
imal operations regardless septicity is a well rec-
ognized issue. We present a postoperative delayed 
knee joint effusion after cholecystectomy triggered 
pancreatitis, led in subacute septic knee arthritis 
after controlling systemic inflammatory rensponse 
syndrome. An open arthrotomy followed by thor-
ough debridement and wide drainage solved the 
problem dispite serial negative cultures. 

key words:  septic knee arthritis, systemic inflam-
matory rensponse syndrome, chole-
cystectomy pancreatitis.
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