
SUMMARY

Septic arthritis in children is caused by many different bac-
teria, especially those of community origin. Streptococcus 
pneumoniae is a rather unusual cause of bone or joint infec-
tion in children and it seems to be the recognized pathogen 
for 1,2%  up to 5,5% of septic arthritis cases. In this study, a 
case of septic arthritis of the wrist joint from S. pneumoniae 
is described in a hospitalized child, with a history of Acute 
Lymphoblastic Leukemia, in a Greek Children’s Hospital in an 
area of north Athens. A review of international literature on 
the prevalence of septic arthritis by S. pneumoniae in children 
is discussed. In addition, it highlights the need for rapid labo-
ratory approach to the implementation of appropriate thera-
peutic scheme for the good outcome of the patient.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σηπτική αρθρίτιδα στα παιδιά μπορεί να οφείλεται σε λοιμώ-
ξεις από διάφορα μικρόβια και ιδιαίτερα εκείνα της κοινότητας. 
Ο Streptococcus pneumoniae είναι ένα μάλλον ασύνηθες αίτιο 
λοίμωξης των οστών και των αρθρώσεων στα παιδιά και ενο-
χοποιείται από 1,2% μέχρι 5,5% για τις περιπτώσεις σηπτικής 
αρθρίτιδας. Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της 
πηχεοκαρπικής άρθρωσης από S. pneumoniae σε παιδί με ιστο-
ρικό Οξείας Λεμφογενούς Λευχαιμίας (Ο.Λ.Λ.), σε παιδιατρικό 
Νοσοκομείο της Αττικής.

Στη μελέτη γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
για την επίπτωση της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae 
στα παιδιά. Από τα ευρήματα, αναδεικνύεται η ανάγκη για την 
ταχεία εργαστηριακή προσέγγιση με στόχο την εφαρμογή του 
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ΕΙΣΑΓΩΓH

Οι λοιμώξεις από S. pneumoniae είναι ένα σημαντικό αίτιο νο-
σηρότητας και θνητότητας στα παιδιά παγκοσμίως.1,2 Οι συχνό-
τερες διεισδυτικές λοιμώξεις από S. pneumoniae είναι η μηνιγ-
γίτιδα, η βακτηριαιμία, η πνευμονία, η μέση πυώδης ωτίτιδα 
και σπανιότερα η σηπτική αρθρίτιδα και η οστεομυελίτιδα. Η 
πνευμονιοκοκική νόσος είναι η κύρια αιτία στην Ελλάδα για το 
78% της πνευμονίας, το 16% της βακτηριαιμίας και το 6% της 
μηνιγγίτιδας. Η ετήσια συχνότητα της διεισδυτικής νόσου από 
S. pneumoniae είναι 100 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά (<5 
ετών).1,3 

Όταν ο μικροοργανισμός απομονώνεται από στείρα βιολογι-
κά υγρά όπως το ΕΝΥ, το πλευριτικό και το αρθρικό υγρό απο-
τελεί θέμα υγειονομικής επαγρύπνησης, καθώς οι λοιμώξεις 
παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό θνησιμότητας (20–40%).3 

Η εισαγωγή τόσο του αντιπνευμονιοκοκκικού επταδύναμου 
πολυσακχαριδικού συζευγμένου εμβολίου (PCV7) και του 13δύ-
ναμου (PCV13) μείωσε τις περιπτώσεις των διεισδυτικών λοιμώ-
ξεων.4 Εντούτοις αναδείχτηκαν ορότυποι που δεν περιλαμβά-
νονται στα συγκεκριμένα εμβόλια. Παρατηρήθηκε αλλαγή στην 
συχνότητα των οροτύπων, ενώ παρουσιάστηκαν ορισμένα  στε-
λέχη S. pneumoniae με αυξημένη αντοχή στην πενικιλλίνη και 
σημειώθηκε μετάθεση της επίπτωσης της νόσου σε μικρότερες 
ηλικίες (<2 ετών).3–5

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι φλεγμονώδης αρθρίτιδα, συνή-
θως μονοαρθρίτιδα, συνοδεύεται με ταχεία συλλογή αρθρικού 
υγρού και προκαλεί γρήγορα καταστροφή της άρθρωσης. Η 
βιβλιογραφία ενοχοποιεί τον S. pneumoniae ως το μικροβιακό 
αίτιο για το 3–5% των συνολικών περιπτώσεων σηπτικής αρθρί-
τιδας, ενώ άλλες μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό στο 8–10%.6,7 
Η πρώτη περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae 
καταγράφηκε το 1888.8

Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της πηχεο-
καρπικής άρθρωσης από S. pneumoniae σε παιδί με ιστορικό 
Οξείας Λεμφογενούς  Λευχαιμίας (Ο.Λ.Λ.). Θεωρήθηκε χρήσιμη 
η παρουσίαση του περιστατικού διότι αφενός τόσο η εξέλιξη 

όσο και η τελική έκβαση της σηπτικής αρθρίτιδας συνδέεται 
με την ανοσιακή κατάσταση της ασθενούς, ενώ αφετέρου η 
έγκαιρη εργαστηριακή προσέγγιση συνέβαλε στην κατάλληλη 
θεραπευτική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μέτρια 
ευαισθησία του στελέχους στην πενικιλλίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡIΠΤΩΣΗΣ

Κορίτσι ηλικίας 6 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της 
Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πε-
ντέλης με εμπύρετο από πενθημέρου (έως 39°C) συνοδευόμενο 
από ρίγος, ρινική καταρροή και ξηρό βήχα. 

Η κλινική εξέταση κατά συστήματα αποκάλυψε ερυθρότητα 
παρισθμίων, επίχριστη γλώσσα και ερυθηματώδες κηλιδώδες 
εξάνθημα στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Κατά την αντικειμενι-
κή εξέταση η ασθενής παρουσίαζε οίδημα, άλγος  κατά την πίεση 
της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης καθώς και ήπια χωλότητα. 

Το παιδί σε ηλικία 3 ετών είχε νοσηλευτεί για Ο.Λ.Λ. Για 
την αιματολογική κακοήθεια βρισκόταν υπό αγωγή συντήρησης 
μέχρι πριν από πέντε μήνες (μεθοτρεξάτη-πουριμεθανόλη) από 
την εισαγωγή της ασθενούς στο Νοσοκομείο. Στην ασθενή δεν 
είχε διενεργηθεί καμία δόση από τα υπάρχοντα αντιπνευμονι-
οκοκκικά εμβόλια. 

Κατά την εισαγωγή στην Παιδιατρική κλινική, από τον εργα-
στηριακό έλεγχο, προέκυψε τιμή λευκοκυττάρων 24.000 ανά 
mm3 με 85% πολυμορφοπύρηνα, χωρίς ανίχνευση βλαστών. 
Από τους δείκτες φλεγμονής η Ταχύτητα Καθιζήσεως των Ερυ-
θρών (ΤΚΕ) και  η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) βρέθηκαν αυ-
ξημένες, 122 mm/1η ώρα και 24 mg/dL (Φ.Τ. <1mg/dL), αντί-
στοιχα. Από τον έλεγχο των βιοχημικών εξετάσεων προέκυψε 
διαταραχή των ηλεκτρολυτών με νάτριο 130 mmol/l και χλώριο 
88 mmol/l καθώς και διαταραχή των λευκωμάτων με αλβου-
μίνη ορού 3,3 g/dL (Φ.Τ. 3,5-5,5 g/dL) και σφαιρίνες ορού 3,9 
g/dL (Φ.Τ. 2,5-3,5 g/dl). Στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα ανα-
ζητήθηκε το αντιγόνο του Streptococcus pyogenes, με ταχεία 
μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας (Cromatest, Linear chemicals, 
Spain), το οποίο ήταν αρνητικό.

KEYWORDS

Streptococcus pneumoniae / arthritis, immunodeficiency / chil-
dren

κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος για την καλή έκβαση του 
περιστατικού.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Streptococcus pneumoniae / αρθρίτιδα / ανοσοκαταστολή / παιδί
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Κατά την αντικειμενική εξέταση ο ορθοπεδικός χειρουργός δι-
απίστωσε οίδημα, αυξημένη θερμοκρασία και ερυθρότητα του  
υπερκείμενου δέρματος της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης, 
με συνοδό άλγος και ευαισθησία με περιορισμό της κινητικό-
τητας της άρθρωσης στις ενεργητικές και παθητικές κινήσεις 
καθώς και την ύπαρξη οιδήματος που επεκτεινόταν κατά μή-
κος της δεξιάς άκρας χειρός. Ο τυπικός απεικονιστικός έλεγχος  
που περιελάμβανε ακτινογραφία θώρακα και υπερηχογράφημα 
κοιλίας δεν έδωσε παθολογικά ευρήματα. Ο υπερηχογραφικός 
απεικονιστικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη οιδήματος των μα-
λακών μορίων και συλλογή υγρού ενώ και το σπινθηρογράφημα 
τριών φάσεων βρέθηκε θετικό. Τελικά, τα εργαστηριακά ευρή-
ματα καθοδήγησαν την κλινική σκέψη στη διάγνωση της οξείας 
μονοαρθρίτιδας της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης.

Μετά την παρακέντηση, στο αρθρικό υγρό έγινε γενική 
εξέταση των στοιχείων του και ακολούθησε καλλιέργεια. Κατά 
την μακροσκοπική εξέταση το αρθρικό υγρό ήταν έντονα θολό, 
πυώδες και παρουσίαζε μειωμένη γλοιότητα. Η μικροσκοπική 
εξέταση έδειξε την παρουσία 6.000 κυττάρων ανά mm3 με 
πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Από τις βιοχημικές εξετάσεις του 
η γλυκόζη του αρθρικού υγρού ήταν 49 mg/dL, ελαττωμένη 
σε σχέση με την γλυκόζη του ορού που ήταν 90 mg/dL (φ.τ. 
γλυκόζης αρθρικού περίπου 10–20 mg/dL μικρότερης της 
αντίστοιχης του ορού), ενώ σημειώθηκε αυξημένη LDH (550 
U/L, φ.τ. 150-450 U/L). Η εξέταση νωπού παρασκευάσματος 
και η Gram χρώση αποκάλυψαν Gram θετικούς λογχοειδείς 
διπλόκοκκους σε μικρές αλυσίδες, μορφολογίας πνευμονιο-
κόκκου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επίπεδα MICs του στελέχους S. pneumoniae.

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ ΣΤΕΛEΧΟΥΣ 

MIC (μg/ml) 

Όρια MIC (μg/ml) 1

Ευ 2 Εν 3 Αν 4

Πενικιλλίνη παρεντερικά (μη 
μηνιγγίτιδα)

4 ≤2 4 ≥8

Πενικιλλίνη παρεντερικά 
(μηνιγγίτιδα)

− ≤0,06 − ≥0,12

Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη 0.5 ≤0,5 1 ≥2

Αμοξυκιλλίνη 0.12 ≤2 4 ≥8

Ερυθρομυκίνη <0.06 ≤0,25 0,5 ≥1

Τετρακυκλίνη <1 ≤2 4 ≥8

Οφλοξασίνη <1 ≤2 4 ≥8

Βανκομυκίνη <1 ≤1 − −

Τριμεθοπρίμη / 
σουλφαμεθοξαζόλη

<10 ≤0,5/9,5
1/19-
2/38

≥4/76

1: όρια κατηγοριοποίησης ΕΑΠ
2, 3, 4: Ευαίσθητο, Ενδιάμεσο, Ανθεκτικό
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Η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού πραγματοποιήθηκε σε υλι-
κό Columbia άγαρ με αίμα προβάτου 5%, McConkey άγαρ Ν2, 
Manitol-Salt άγαρ, Sabouraud άγαρ εμπλουτισμένο με χλω-
ραμφενικόλη, που επωάστηκαν όλα σε αερόβιες συνθήκες για 
48 ώρες, σοκολατόχρωμο άγαρ, που επωάστηκε σε ατμόσφαιρα 
CO2 5–10% για 3 ημέρες, Wilkins Chalgren άγαρ με αίμα προ-
βάτου 5% εμπλουτισμένο με αιμίνη 5μg/mL και βιταμίνη Κ1 
10μg/mL, που επωάστηκε  σε αναερόβιες συνθήκες (5%CO2, 
5%N2, 90%H2) για 4 ημέρες, ενώ έγινε και ενοφθαλμισμός 
σε ζωμό κρέατος-Cooked Meat Broth (CMB). Όλα τα θρεπτικά 
υλικά επωάστηκαν στους 37°C. Επιπλέον, ένα ζεύγος φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας επωάστηκε στο αυτοματοποιημένο σύστη-
μα αιμοκαλλιεργειών Bact/Alert 3D (bioMerieux, Marcy L' 
Etoile, France). Στην καλλιέργεια του αρθρικού υγρού ανα-
πτύχθηκαν αποικίες με α-αιμόλυση. Ο έλεγχος των αποικιών 
με ειδικό αντιπνευμονιοκοκκικό αντιορό (Slidex pneumo-Kit, 
bioMerieux, Marcy L' Etoile, France) συνηγορούσε για την ανά-
πτυξη S. pneumoniae. Η τελική ταυτοποίηση έγινε με συμβα-
τικές τεχνικές  (δισκίο οπτοχίνης, δοκιμασία διαλυτότητας της 
χολής) και με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek2-Compact 
(bioMerieux, Marcy L' Etoile, France).

Ο προσδιορισμός ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με την 
μέθοδο διάχυσης των δίσκων κατά Kirby-Bauer, ενώ ο έλεγχος 
της Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυκνότητας πραγματοποιήθηκε 
με την χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek2-
Compact (bioMerieux, Marcy L' Etoile, France) και με την 
εφαρμογή ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης των αντιβι-
οτικών (E-test, bioMerieux, Marcy L' Etoile, France), ενώ η ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Clinical and Laboratory Standards Institute.9  Το στέλεχος πα-
ρουσίαζε ενδιάμεση ευαισθησία στην πενικιλλίνη (MIC = 4 mg/
dl), ενώ ήταν ευαίσθητο στα λοιπά εξετασθέντα αντιβιοτικά. Ο 
φαινότυπος αντοχής του στελέχους S. pneumoniae φαίνεται 
στον πίνακα 1.

Το στέλεχος εστάλη στο Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας 
για τυποποίηση του οροτύπου με εφαρμογή της πολυπλεκτικής 
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (multiplex PCR) σε 
πρωτόκολλα που ανιχνεύουν 9 οροτύπους (6B, 4, 18C, 23F, 19F, 
19A, 14, 3, 1).10, 11  Εφαρμόστηκαν δύο multiplex-PCR με ειδι-
κούς εκκινητές (primers), ένα για τους οροτύπους 4, 18C, 6B, 
23F και 19F και ένα για τους οροτύπους 19Α, 14, 3 και 1. Χρη-
σιμοποιήθηκε ένας θερμοκυκλοποιητής RoboCycler Gradient 
96 Cycler (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Ο καθορισμός της 
συγκριτικής ευαισθησίας των εκκινητών σε πολυπλεκτικές και 
μεμονωμένες αντιδράσεις PCR έγινε χρησιμοποιώντας 0,5 ng 

DNA από τα βακτηριακά στελέχη όλων των οροτύπων ανά αντί-
δραση. Διαδοχικές αραιώσεις DNA (0,5 - 0,001 ng ανά 25 μL 
αντίδρασης) από κάθε μικροοργανισμό  ελέγχθηκαν σε συνδυ-
ασμό ώστε να προσδιοριστεί το κατώτερο όριο ανίχνευσής της 
μεθόδου. Το απομονωθέν μικροβιακό στέλεχος δεν ανήκε σε 
κανένα από τους οροτύπους που δύνανται να ανιχνευθούν με 
την συγκεκριμένη τεχνική.10, 11

Τα ευρήματα της μικροσκοπικής εξέτασης και της καλλιέρ-
γειας συνέβαλαν στην επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού 
σχήματος. Η ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια αγωγή με κλινδα-
μυκίνη (15 mg/Kg/24h, σε 4 δόσεις) και κεφτριαξόνη (50 mg/
Kg/24h, σε 2 δόσεις) για τρεις εβδομάδες. Μετά από  εικοσαή-
μερη νοσηλεία η μικρή ασθενής εξήλθε σε άριστη κλινική κα-
τάσταση και συνεστήθη αγωγή με αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό 
οξύ (40 mg/Kg/24h, σε 3 δόσεις) από του στόματος επί δεκαή-
μερο. Μετά από ένα μήνα συνεστήθη επανέλεγχος με υπερηχο-
γράφημα όπου επιβεβαιώθηκε η καλή έκβαση της νόσου και η 
καλή λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης.

ΣΥΖHΤΗΣΗ
Η συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae ποι-
κίλλει παγκόσμια. Ορισμένοι συγγραφείς κατατάσσουν τον S. 
pneumoniae τρίτο στη σειρά των λοιμογόνων παραγόντων μετά 
τον Staphylococcus aureus και τον Streptococcus pyogenes.7 
Άλλοι ερευνητές τον συμπεριλαμβάνουν στην πρώτη πεντάδα 
των μικροβιακών αιτίων12 (S. aureus 44%, S. pyogenes 8%, S. 
pneumoniae 6%, Haemophilus influenzae 4%, Mycobacterium 
tuberculosis 4%, Escherichia coli 4%, Coagulase-negative 
Staphylococci 3%). Από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 
συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae κυμαί-
νεται από 1,2% έως 5,5% στα παιδιά.8, 13, 14

 Η συχνότερη ηλικιακή ομάδα νόσησης είναι τα παιδιά ηλι-
κίας <2 ετών.12, 13 Σημειώνεται μια μικρή υπεροχή στην επίπτω-
ση του S. pneumoniae ως αιτίου της σηπτικής αρθρίτιδας στα 
αγόρια κυρίως στα νοσήματα αιμορροφιλική αρθροπάθεια και 
επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV).12 Το περιστατικό που περι-
γράφεται όμως αφορούσε κορίτσι 6 ετών με ιστορικό αιματολο-
γικού νοσήματος (ΟΛΛ).6

Η σηπτική αρθρίτιδα από S. pneumoniae φαίνεται να εκ-
δηλώνεται κυρίως σε άτομα που πάσχουν από χαρακτηριστικά 
υποκείμενα νοσήματα όπως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, 
του μέσου ωτός, του κεντρικού νευρικού συστήματος, ο χρόνι-
ος αλκοολισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα νοσήματα του κολ-
λαγόνου, η οστεοαρθρίτιδα, τα αιματολογικά νοσήματα, ο τραυ-
ματισμός της άρθρωσης,  και τελικά η ανοσοανεπάρκεια.12, 14 



Στα παιδιά, η σηπτική αρθρίτιδα παρουσιάζεται συνήθως με 
φλεγμονή μιας μεγάλης άρθρωσης (μονοαρθρίτιδα), με οίδημα, 
ερυθρότητα, τοπική άνοδο της θερμοκρασίας ή γενικευμένη 
εμπύρετη λοίμωξη, ενώ οι πολυαρθρίτιδες φθάνουν μόλις το 
6–7%.6, 7, 12, 13 Τα συμπτώματα της σηπτικής αρθρίτιδας πα-
ρουσιάζονται ταυτόχρονα με την έναρξη πνευμονιοκοκκικής 
λοίμωξης του αναπνευστικού (πνευμονία, παραρρινοκολπίτι-
δα) ή συνήθως 3–5 ημέρες μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη.7, 13 
Συνήθως, κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο ση-
μειώνεται πυρετός (>38°C) σε ποσοστό 45–83%.6, 8, 12 Στο περι-
στατικό που περιγράφεται, η ασθενής παρουσίαζε γενικευμένη 
εμπύρετη λοίμωξη και η αρθρίτιδα εκδηλώθηκε μετά από πέντε 
μέρες από την έναρξη της αναπνευστικής λοίμωξης με έντονα 
τοπικά φλεγμονώδη ευρήματα στην πηχεοκαρπική.7, 13 

Συνήθεις εντοπίσεις της πνευμονιοκοκκικής σηπτικής 
αρθρίτιδας στα παιδιά είναι κατά σειρά συχνότητας: το ισχίο 
(24%), το γόνατο (21%), ο αγκώνας (18%), ο ώμος (7%) ενώ 
παρόμοια ποσοστά καταγράφονται για την πηχεοκαρπική και 
την ιερολαγόνια άρθρωση (4%).12 

Κατά τη μικροσκόπηση, το αρθρικό υγρό συνήθως παρου-
σιάζει μεγάλο αριθμό κυττάρων που κυμαίνεται από 7000 έως 
>100000 κύτταρα ανά mm3. Χαρακτηριστικά εργαστηριακά 
ευρήματα είναι η λευκοκυττάρωση του περιφερικού αίματος 
(>11 x 109 κ/L) με πολυμορφοπυρηνικό τύπο ενώ η ανεύρεση 
λευκοπενίας πιθανόν να συσχετίζεται με φτωχή πρόγνωση.8, 

12 Σε ποσοστό >50% των περιπτώσεων παρατηρείται αύξηση 
της ΤΚΕ (>90mm/h).8, 12  Το ξηρό παρασκεύασμα του αρθρικού 
υγρού με τη Gram χρώση βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά θετι-
κό (>75%) όπως και η καλλιέργεια (60–85%) όταν το αίτιο της 
σηπτικής αρθρίτιδας είναι ο S. pneumoniae.6, 8, 12, 14 Τα εργα-
στηριακά ευρήματα στη δική μας περίπτωση συμφωνούν με τη 
βιβλιογραφία. 

Στην παρούσα περίπτωση το στέλεχος S. pneumoniae χα-
ρακτηρίστηκε ως μη τυποποίησιμο ως προς τους ορότυπους 
που ελέγχθηκαν με τη multiplex PCR. Η μοριακή τυποποίηση 
με multiplex PCR περιείχε μόνο 9 ορότυπους που ορισμένοι 
υπάρχουν στο PCV7 εμβόλιο που διενεργείται στη χώρα μας. 
Η τεχνολογία επέτρεψε τον αποτελεσματικό συνδυασμό πολ-
λών ζευγών εκκινητών με διαφορετικές θερμοκρασίες υβριδι-
σμού σε μία αντίδραση αυξάνοντας ταυτόχρονα τη συνολική 
ευαισθησία και την ειδικότητα της μεθόδου. Ως αποτέλεσμα, 
ποσότητες 1 pg γενωμικού DNA είναι δυνατόν πλέον να ανι-
χνευθούν.  Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα έχει ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις όπου η αγωγή με αντιβιοτικά δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη του μικροοργανισμου και έτσι η PCR μπορεί να εφαρ-

μοσθεί απ' ευθείας στο κλινικό δείγμα. Η πολυπλεκτική PCR 
δύναται να τυποποιεί μεγάλο αριθμό κλινικών δειγμάτων με μι-
κρή ποσότητα βακτηριακού DNA παρουσία μεγάλης ποσότητας 
ανθρώπινου DNA και αναστολέων (όπως η αίμη του αίματος) και 
τυποποιεί ένα μεγάλο ποσοστό 88,9% των αρνητικών καλλιερ-
γειών.10, 11 Το 23-δύναμο εμβόλιο περιέχει τους συχνότερους 
παθογόνους ορότυπους για σηπτική αρθρίτιδα εφαρμόζεται 
όμως σήμερα μόνο σε ασθενείς κατόπιν σπληνεκτομής και πά-
σχοντες από HIV.15, 16

Η σηπτική αρθρίτιδα συνήθως προκύπτει μετά από αιματο-
γενή διασπορά μικροβίων στις αρθρώσεις12 από την πρωτοπα-
θής εστία λοίμωξης ή είναι δυνατό να συνδέεται με οστεομυελί-
τιδα.8 Στα παιδιά η σηπτική αρθρίτιδα είναι ασυνήθης επιπλοκή 
κατά την πρωτοπαθή πνευμονιοκοκκική βακτηριαιμία.12 Τα 
επίπεδα θνησιμότητας στα παιδιά με σηπτική αρθρίτιδα από S. 
pneumoniae είναι μηδενικά.12 Η ασθενής μας δεν ανέπτυξε βα-
κτηριαιμία κατά τη διάρκεια της σηπτικής αρθρίτιδας.

Η θεραπεία της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae 
περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση πενικιλλίνης. Σε περι-
πτώσεις που τα στελέχη S. pneumoniae παρουσιάζουν μέτρια 
ευαισθησία ή αντοχή χορηγούνται κλινδαμυκίνη, τρίτης γενιάς 
κεφαλοσπορίνες ή και γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη) 8,12. Συ-
νήθως χορηγείται ενδοφλέβια αγωγή για 3–4 εβδομάδες. Ταυ-
τόχρονα συνιστάται αναρρόφηση του πύου και συνεχής αρθρο-
σκοπική έκπλυση.8, 12 Η ανοιχτή χειρουργική παροχέτευση του 
πύου είναι εναλλακτική μέθοδος  σε παιδιά στα οποία η σηπτική 
αρθρίτιδα εντοπίζεται στο ισχίο.17

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις σηπτικής αρ-
θρίτιδας όπου απομονώθηκαν στελέχη S. pneumoniae ανθεκτι-
κά στην πενικιλλίνη.18 Η αντοχή στην πενικιλλίνη (penicillin  
non susceptible) στις χώρες της Ευρώπης είναι : για την Ισπα-
νία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ 25–50%,  για την Πορ-
τογαλία, την Ιρλανδία, τη  Φινλανδία και την Τουρκία 10-25%, 
για την Ιταλία 5–10% ενώ για τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την 
Αυστρία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία μόλις 1–5%.18 Ορισμένες 
περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae που τα 
στελέχη παρουσιάζουν υψηλού επιπέδου αντοχή στην πενικιλ-
λίνη και την κεφτριαξόνη αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τη 
χορήγηση βανκομυκίνης.8, 12

Στην παρούσα περίπτωση το στέλεχος S. pneumoniae πα-
ρουσίαζε μέτρια ευαισθησία στην πενικιλλίνη (MIC 4mg/dl). Η 
ασθενής αντιμετωπίστηκε με κλινδαμυκίνη και κεφτριαξόνη. 
Αξίζει να τονισθεί ότι η συγκέντρωση της κλινδαμυκίνης στο 
αρθρικό υγρό και τα οστά αντιστοιχεί στο 60–85% των επιπέ-
δων της στον ορό.18

14
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Ελάχιστα κλινικά στοιχεία υποδεικνύουν τον S. pneumoniae ως 
το μικροβιακό αίτιο της σηπτικής αρθρίτιδας στα παιδιά. Στην 
ασθενή μας η διάγνωση τεκμηριώθηκε από τα εργαστηριακά ευ-
ρήματα και την καλλιέργεια του αρθρικού υγρού. 

 Το υπερηχογράφημα θεωρήθηκε χρήσιμο επειδή βοηθάει 
στην εντόπιση της σηπτικής αρθρίτιδας στις μικρές αρθρώσεις 
όπως η πηχεοκαρπική. 

Παρά την εφαρμογή του PCV7 και πλέον και του PCV13 εμ-
βολίου στον παιδιατρικό πληθυσμό στη χώρα μας, είναι ανάγκη 
να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση με διαρκή επιτήρηση και 
επιδημιολογική καταγραφή των οροτύπων S. pneumoniae που 
απομονώνονται από πνευμονιοκοκκικές νόσους. Κρίνεται ανα-
γκαίος ο σχεδιασμός προοπτικών μελετών για την στρατηγική 
εφαρμογής των εμβολίων με περισσότερους ορότυπους του S. 
pneumoniae, όπως το 23-δύναμο εμβόλιο.8, 13
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