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Βραχεία έναντι μακράς διάρκειας αντιμικροβιακή θεραπεία για 

την οξεία αιματογενή οστεομυελίτιδα στα παιδια
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Τι είναι γνωστό

• Θεραπεία οξείας αιματογενούς οστεομυελίτιδας (ΟΑΟ) στα παιδιά: 

� αντιμικροβιακά φάρμακα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

� χειρουργικές παρεµβάσεις (τομή περιοστέου, τρυπανισμοί)

• οι σημερινές οδηγίες για τη θεραπεία της ΟΑΟ βασίζονται σε μελέτες από 

μικρές σειρές ασθενών και στην εμπειρία ειδικών

• δεν έχουν ελεγχθεί με προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες 
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Σκοπός της μελέτης

• Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη

• Αξιολόγηση της τρέχουσας τακτικής αντιμετώπισης της ΟΑΟ 

ελαττώνοντας τη διάρκεια θεραπείας ελαττώνοντας τη διάρκεια θεραπείας και περιορίζοντας τις περιορίζοντας τις 

ενδείξεις για χειρουργική παρέμβασηενδείξεις για χειρουργική παρέμβαση

Υλικό και Μέθοδος (Ι)

• 1983 -2005

• Παιδιά 3 μηνών – 15 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό

• 7 νοσοκομεία της Φιλανδίας

• Κλινική υποψία ΟΑΟ και θετική καλλιέργεια αίματος

• Τυχαιοποίηση (20 vs 30 ημέρες αντιμικροβιακής θεραπείας)

• Θεραπεία: κλινδαμυκίνη (40 mg/kg/ημέρα σε 4 δόσεις)

ή

α΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη (150 mg/kg/ημέρα σε 4 δόσεις) 

ή

αμπικιλλίνη / αμοξυκιλλίνη (200 mg/kg/ημέρα σε 4 

δόσεις)
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Υλικό και Μέθοδος (ΙΙ)

� Κ/α αίματος

� Οστική παρακέντηση: υλικό για κ/α

� Α/α οστού: εισαγωγή, 10η , 19η ημέρα

� Αιματολογικός έλεγχος: εισαγωγή, 5η ,10η ημέρα

� CRP, ΤΚΕ: καθημερινά

� CRP > 20 mg/lt , ΤΚΕ > 20 mm/h : παθολογικές τιμές

� Σπινθηρογράφημα οστού: στις περισσότερες περιπτώσεις

� CT, MRI : σπάνια

• Καταγραφή των δεδομένων σε συγκεκριμένες φόρμες

• Ετήσια συνάντηση των ερευνητών 

Παρακολούθηση ασθενών:

Υλικό και Μέθοδος (ΙII)

Διακοπή θεραπείας:

• υποχώρηση των περισσότερων συμπτωμάτων/σημείων 

• CRP < 20 mg/lt

Συνέχιση θεραπείας: 

• επιμονή σημείων  

• αυξηµένη CRP        

Παρακολούθηση – επανεξέταση: 

• 2 εβδομάδες, 3 μήνες, 12 μήνες μετά τη νοσηλεία και έκτακτα

• Κλινική εξέταση, Α/α οστού, ΤΚΕ, CRP
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Αποτελέσματα

� 131 ασθενείς 

� 67 έλαβαν βραχεία θεραπεία (20 ημέρες) και 64 μακρά θεραπεία (30 ημέρες)

� Το συχνότερο αίτιο S. aureus (ευαίσθητος στη μεθικιλλίνη)

� 24% των παιδιών δε χειρουργήθηκαν

� Η παρουσία ή μη των συμπτωμάτων/σημείων δεν σχετίζονταν με τη διάρκεια της 

θεραπείας αλλά με το χρονικό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων ως 

την έναρξη της θεραπείας

� Δεν υπήρχαν διαφορές (κλινικές-εργαστηριακές) ανάμεσα στις δύο ομάδες

� ‘Ολοι οι ασθενείς ανάρρωσαν πλήρως

Συζήτηση

• Βραχεία αντιμικροβιακή αγωγή (20 ημέρες) για την ΟΑΟ στα παιδιά είναι επαρκής εφόσον:

i. η κλινική πορεία είναι καλή και

ii. η CRP επανέρχεται γρήγορα στις φυσιολογικές τιμές

• Tα αντιμικροβιακά πρέπει να χορηγούνται: 

i. σε υψηλές δόσεις, 

ii. ανά  6ωρο,

iii. iv για λίγες ημέρες (2-4) στη συνέχεια pos 

iv. έγκαιρη έναρξη

• Καλό κριτήριο για τη διακοπή της θεραπείας η CRP (καθημερινές μετρήσεις) 

� Αυξάνει τις 2 πρώτες ημέρες. Σε 7-10 ημέρες � 20 mg/lt

� Αύξηση μετά την 4η ημέρα� επιπλοκή

• Περιορισμός των χειρουργικών επεμβάσεων
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Προτείνεται από τους συγγραφείς

Τα Τα παιδιά που ανταποκρίνονται γρήγορα με Οξεία Αιματογενή 
Οστεομυελίτιδα και η CPR υποχωρεί εντός 10 ημερών, η διάρκεια 
θεραπείας μπορεί να περιοριστεί στις 20 ημέρες.  


