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Εισαγωγή
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού 

σηπτικής αρθρίτιδας του αγκώνα, που προκλήθηκε με-
τά από ήπια κάκωση της περιοχής χωρίς την παρουσία 
κατάγματος. Η σηπτική αρθρίτιδα δεν αποτελεί σπάνια 
κλινική οντότητα στην παιδική ηλικία. Ωστόσο, η εντόπιση 
στην άρθρωση του αγκώνα, αφενός δεν είναι συνήθης, 
αφετέρου μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις 
στην οστική αύξηση και ανάπτυξη, δεδομένης της ύπαρξης 
πολλών πυρήνων οστεώσεως στην άρθρωση.

 
Υλικό και μέθοδος

Άρρεν ασθενής, ηλικίας επτά ετών, προσήλθε στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μετά από πτώση 
από το ύψος του, επί του αριστερού του αγκώνα, αιτιώμε-
νος έντονο άλγος στην περιοχή. Κατά την κλινική εξέταση 
διαπιστώθηκε μεγάλη ευαισθησία στον αριστερό αγκώνα, 
εντοπιζόμενη κυρίως στην περιοχή του έξω βραχιονίου 
κονδύλου, οίδημα και περιορισμός της κινητικότητας της 
άρθρωσης. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε 
διόγκωση του λιπώδους σώματος χωρίς εμφανή εικόνα 
κατάγματος (εικόνα 1). Ετέθη βραχιονοπηχεοκαρπικός 
γυψονάρθηκας στο άκρο και ο ασθενής αναχώρησε με 
οδηγίες για επανεξέταση ανά εβδομάδα.

Κατά την επανεξέταση, και λόγω του εμμένοντος άλγους, 
στάλθηκε νέος ακτινολογικός έλεγχος, ο οποίος παρέμεινε 

αρνητικός, και αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, ο 
οποίος ήταν φυσιολογικός. Την τέταρτη εβδομάδα, ο 
ασθενής προσήλθε για την αφαίρεση του γυψονάρθηκα. 
Το άλγος δεν είχε υποχωρήσει, ο αγκώνας παρέμενε 
οιδηματώδης (εικόνα 3) και ο ασθενής ήταν απύρετος. 
Πραγματοποιήθηκε εκ νέου ακτινολογικός έλεγχος, ο 
οποίος ανέδειξε επιφυσιολίσθηση του κάτω πέρατος 
του βραχιονίου με πρόσθια και άνω παρεκτόπιση της 
επίφυσης (εικόνα 2). Ο αιματολογικός έλεγχος ανέδειξε 
επηρεασμένους δείκτες λοίμωξης (αυξημένο αριθμό 
λευκών αιμοσφαιρίων, υψηλή ΤΚΕ και υψηλή τιμή C 
αντιδρώσας πρωτεΐνης).

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου έγινε 
προσπέλαση του έξω βραχιονίου κονδύλου, λήψη καλ-
λιεργειών, παροχέτευση και επιμελής καθαρισμός της 
άρθρωσης από το πύον, ανάταξη της επιφυσιολίσθησης και 
συγκράτηση με βιοαπορροφήσιμους ύλους (εικόνα 4).

Στην καλλιέργεια του πύου αναπτύχθηκε χρυσίζων σταφυ-
λόκοκκος ανθεκτικός στην πενικιλλίνη και ευαίσθητος στην 
οξακιλλίνη και κλινδαμυκίνη. Ο ασθενής έλαβε αντιβιοτική 
αγωγή για μία εβδομάδα ενδοφλέβια και για πέντε εβδο-
μάδες από το στόμα. Μετεγχειρητικά εμφάνισε θεαματική 
βελτίωση και πήρε εξιτήριο επτά ημέρες μετά.
Αποτελέσματα

Ο ακτινολογικός έλεγχος μετά τους έξι πρώτους μήνες, 
ανέδειξε σημεία πρώιμης σύγκλισης της περιφερικής 

επίφυσης του βραχιονίου με αλλοιώσεις του αρθρικού 
χόνδρου. Εντούτοις, ένα χρόνο μετεγχειρητικά, οι ακτι-
νολογικές αλλοιώσεις είχαν αποκατασταθεί πλήρως και 
η κινητικότητα της άρθρωσης είχε σαφώς βελτιωθεί. 
Τέσσερα χρόνια μετά, ο ασθενής δεν παρουσιάζει καμία 
ενόχληση, η άρθρωση του αγκώνα εμφανίζει πλήρη και 
φυσιολογική κινητικότητα, η φέρουσα γωνία του αριστερού 
άνω άκρου είναι φυσιολογική και η ακτινολογική εικόνα 
είναι φυσιολογική (εικόνα 5).
Συμπεράσματα

Αμελητέες κακώσεις με δημιουργία αιματώματος στις 
κατά τόπους αρθρώσεις είναι πιθανό να επιπλακούν με 
ανάπτυξη σηπτικής αρθρίτιδας. Για το λόγο αυτό, οι α-
σθενείς πρέπει να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτω-
μάτων της κάκωσης.
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