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Περίληψη

Περιγράφεται μία σπάνια περίπτωση ασθενούς με σηπτική αρ-
θρίτιδα στερνοκλειδικής άρθρωσης από ψευδομονάδα, η οποία   
αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με χορήγηση αντιβιοτικών βάσει 
αντιβιογράμματος αφού είχε προηγηθεί παρακέντηση και ταυτο-
ποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν εμφανίσθηκαν και τρία χρόνια 
μετά δεν παρουσιάστηκε υποτροπή. Με την ευκαιρία της περίπτω-
σης αυτής διενεργήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφί-
ας και συζητείται η διαφορική διάγνωση από άλλες παθήσεις της 
στερνοκλειδικής άρθρωσης όπως μετατραυματική αρθρίτις, ρευ-
ματοειδής αρθρίτις, υπερόστωση, παραμελημένο εξάρθρημα στερ-
νοκλειδικής και νεοπλασίες της περιοχής.

Εισαγωγή 

Η σηπτική αρθρίτις της στερνοκλειδικής άρθρωσης είναι σχε-
τικά σπάνια και αφορά περίπου 0,5% - 1% όλων των σηπτικών 
αρθρίτιδων (Ross και Shamsuddin, 2004).

Συνήθεις προδιαθεσικοί παράγοντες είναι: Η χρήση ναρκω-
τικών ουσιών, διαβήτης, κάκωση της περιοχής, απομακρυσμένη 
φλεγμονή κεντρικής φλεβικής γραμμής (Ross και Shamsuddin, 
2004). Ο συχνότερος παθογόνος μικροοργανισμός στους χρή-
στες ναρκωτικών ουσιών είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (sta-
phylococcus aureus) που πήρε τα τελευταία χρόνια την πρώτη 
θέση από τη ψευδομονάδα (pseudomonas aeruginosa) (Ross και 
Shamsuddin 2004).
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Έχουν επίσης ενοχοποιηθεί σπανιότερα και άλ-
λοι μικροοργανισμοί όπως, ο γονόκοκκος (Messa 
και συν 1998), βρουκέλλα (Adak και συν 1997).

Έτσι στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μία περί-
πτωση σηπτικής αρθρίτιδας της στερνοκλειδικής 
άρθρωσης σε μία ασθενή, λόγω της σπανιότητάς 
της. Επίσης διενεργείται ανασκόπηση της διε-
θνούς βιβλιογραφίας και συζητείται η διαφορική 
διάγνωση από άλλες παθήσεις της στερνοκλειδι-
κής άρθρωσης.

Περιγραφή περίπτωσης

Η ασθενής ήταν μία γυναίκα 24 ετών που προ-
σήλθε με επώδυνη διόγκωση της δεξιάς στερνο-
κλειδικής άρθρωσης. Δεν υπήρχε ερυθρότητα και 
αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά. Παρατηρήθηκε 
ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση και οι κινήσεις του 
δεξιού ώμου ήταν επώδυνες. Η ασθενής παρου-
σίαζε μέτρια πυρετική κίνηση από δεκαημέρου. 
Ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος έδειξαν 
αύξηση των ΤΚΕ, CRP και λευκών αιμοσφαιρίων. 
Η ακτινογραφία έδειξε λυτική βλάβη στο στερνι-

κό άκρο της κλείδας δεξιά (εικόνα 1).
Το σπινθηρογράφημα με Tc 99 έδειξε αυξημένη 

συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου στην περιοχή (ει-
κόνα 2). Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε τη  
λυτική βλάβη και έδειξε διάβρωση φλοιού (εικόνα 
3). Έγινε αρθροκέντηση και το υγρό που αναρρο-
φήθηκε ελαφρώς θολερό, εστάλη για βιοχημικό 
έλεγχο και καλλιέργεια. 

Ο βιοχημικός έλεγχος έδειξε χαμηλή γλυκόζη 
και μέτρια αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια, ενώ η 
καλλιέργεια έδειξε ψευδομονάδα ευαίσθητη στη 
σιπροφλοξασίνη. Χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβί-
ωση για 3 εβδομάδες και 3 εβδομάδες από το στό-
μα. Τρία χρόνια μετά, τόσο κλινικά όσο και στον 
έλεγχο με απλές ακτινογραφίες (Ro) και αξονική 
τομογραφία (CT) (εικόνα 4) δεν παρουσιάστηκε 
υποτροπή.

Συζήτηση

Η σηπτική αρθρίτις της στερνοκλειδικής άρ-
θρωσης είναι μια σχετικά σπάνια οντότητα στην 
κάθ’ ημέρα Ορθοπαιδική πράξη. Εμφανίζεται συ-
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Εικόνα 1. Ακτινογραφία θώρακος: Παρατηρείται λυτική βλάβη στο στερνικό άκρο της δεξιάς κλείδας. 
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Εικόνα 2. Σπινθηρογράφημα με Τc 99: Αυξημένη συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου στο στερνικό άκρο της δεξιάς κλείδας.

Εικόνα 3. Αξονική τομογραφία: Παρατηρείται λυτική βλάβη και διάσπαση φλοιού στο στερνικό άκρο της δεξιάς κλείδας.



νήθως σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες 
όπως σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών και πάσχο-
ντες από διαβήτη. Έχει αναφερθεί όμως εμφάνισή 
της σε ασθενείς με AIDS (Nicαstro και συν 1999) 
καθώς και σε ασθενείς χωρίς προδιαθεσικό παρά-
γοντα (Zanelli και συν 2003, Ross και Shamsuddin 
2004).

Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από τη μετα-
τραυματική αρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
το παραμελημένο εξάρθρημα, την υπερόστωση και 
νεοπλασίες της περιοχής. Σε αυτό συμβάλλουν οι 
απλές ακτινογραφίες, η αξονική τομογραφία και το 
σπινθηρογράφημα. Η τελική διάγνωση τίθεται με 
παρακέντηση με λεπτή βελόνα, το προϊόν της οποί-
ας αποστέλλεται για βιοψία, καλλιέργεια και βιοχη-
μικό έλεγχο. Επί αποτυχίας γίνεται ανοικτή βιοψία 
(Bαrr-Nαttan και συν 2002) με την οποία πραγμα-
τοποιείται με βεβαιότητα η ταυτοποίηση του παθο-
γόνου μικροοργανισμού.

Συνήθως απομονώνεται χρυσίζων σταφυλό-
κοκκος ή ψευδομονάδα έχουν όμως αναφερθεί 

και σπάνιοι μικροοργανισμοί, όπως γονόκοκκος 
(Messa και συν 1998), βρουκέλλα (Adak και συν 
1997) καθώς και βάκιλλος της φυματίωσης. Σε α-
σθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστη-
μα αλλά και άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, 
παρατηρούνται επιπλοκές όπως οστεομυελίτις 
της κλείδας, οπισθοστερνικό απόστημα και μεσο-
θωρακίτις οι οποίες  μπορεί να αποβούν μοιραί-
ες, λόγω σηπτικού shock (Ross και Shamsuddin  
2004, Barr-Natan και συν 2002, Akkasilpa και συν 
2001).

Η θεραπεία είναι είτε συντηρητική με χορήγη-
ση αντιβιοτικών, αφού έχει προηγηθεί η ταυτο-
ποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού (Zanelli 
και συν 2003) είτε συνδυαζόμενη με χειρουργική 
παροχέτευση (Barr-Natan και συν 2002) ή και με 
εκτομή του στερνικού άκρου της κλείδας (Ross 
και Shamsuddin 2004, Song και συν 1999). Στη 
δική μας περίπτωση η διαδοχική ενδοφλέβια και 
από του στόματος χορήγηση αντιβιοτικών είχε 
καλό αποτέλεσμα χωρίς υποτροπή.
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Εικόνα 4. Αξονική τομογραφία: Τρία xρόνια μετά παρατηρείται φυσιολογική απεικόνιση χωρίς στοιχεία υποτροπής.



Abstract

Septic arthritis of the sternoclavicular joint

Parashou S., Papapanos A., Alexopoulos J., 
Roussis N.

A rare case of sternoclavicular septic arthritis is 
described.

The patient was treated with antibiotic adminis-
tration according to the antibiogramm which iden-
tified the causal microorganism after fine needle as-
piration. We had no complication. In the last three 
years we had no recurrence of the septic arthritis. 
A review of the literature is carried out and the dif-
ferential diagnosis is discussed focussing on other 
pathological conditions of the sternochavicular 
joint, such as metatraumatic arthritis, rheumatoid 
arthritis, sternoclaviculur hyperostosis, neglected 
sternoclavicular dislocation and neoplastic lesions.
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