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AKUTNO VNETJE SKLEPA 

Povzročitelji: 

• bakterije 

• virusi 

• glive 

• mikobakterije, borelije lymske borelioze 



Definicija 

   

  Septični artritis je hitro napredujoče , 

uničujoče bakterijsko vnetje sklepa, ki je 

praviloma posledica razsoja bakterij po 

krvi.  



 
 
 

-   Razsoj bakterij po krvi 
 -  širjenje vnetja iz okuženih tkiv in kosti 
 -  vnos bakterij v sklep pri poškodbah, operaciji, aplikaciji    
zdravila,…… 









 

   Ali je kaj novega glede diagnostike in 

zdravljenja septičnega artritisa? 







Pregled sinovijske tekočine 

Pregled sinovijske tekočine je nepogrešljiv diagnostični 

postopek. 

 

Analiza sinovijske tekočine zajema: 

n oceno videza,  

n citološki pregled (število levkocitov in diferenciacija 

levkocitov iz obarvanega citološkega sedimenta),  

n barvanje po Gramu ter bakteriološko kulturo za osamitev 

povzročitelja ter  

n pregled vzorca na prisotnost kristalov. 

 



Revmatološki priročnik za družinskega zdravnika 



Akutna oteklina 
sklepa 

Povečani vnetni kazalci* 
± vročina, mrzlica 

Punkcija sklepa 

 Gnojen punktat 

Posvet z revmatologom 
in/ali ortopedom  

Določitev L in delež 

granulocitov 

Hemoragičen punktat  Vnetni punktat 

 Ne 

* Število L in delež granulocitov,  koncentracija C-reaktivnega proteina in/ali  
  prokalcitonina 

L>40 (100) x 109/L, > 
75 % granulocitov  

L 2–100 x 109/L,  
> 50 % granulocitov  

L >2 x 109/L,  
~ 30 % granulocitov  

 Da 

+ 



GNOJEN punktat sklepa 
L>40 (100) x 109/L, >75% granulo  

Odvzem kužnin za mikrobiološke preiskave*  

Pregled sklepne tekočine na kristale  

Uvedemo izkustveni antibiotik 

 = VERJETEN septični artritis 

* Sklepna tekočina – gramski razmaz in kultura; hemokultura.  
     
 

SEPTIČNI ARTRITIS 

Po potrebi prilagodi antibiotik 

Kužnine pozitivne 

Dodatne preiskave sklepne tekočine     

 - Evbakterijski PCR/specifični PCR 

 - Posebna gojišča 

Kužnine 
negativne 

Pozitivne 

Nadaljuj z antibiotikom in 

išči alternativno diagnozo 

Negativne 

Prični zdravljenje z NSAID ali 

Medrolom (sist./lokalno) 

Pozitiven pregled sklepne 
tekočine na kristale 

Ni potrjena 

Nadaljuj z antibiotikom Ukini/razmisli o ukinitvi 

antibiotik, zdravi vzročno 

Potrjena 



1. Klinični primer 

82 letna bolnica: arterijska hipertenzija, osteoporoza, po mastektomiji 
(1968, 1975) in radioterapiji zaradi ca dojk , holecistektomija, zlom 
kolka 2005 (osteosinteza) 

Sedanja bolezen: D rama jo boli 14 dni, T do 39C, mrzlica, oslabela 

Hospitalizacija: D rama otekla, koža pordela, topla 

 - L 20,2x109/L, CRP 315 mg/L, DKS pomik v levo 18 % nesegm, 

 - Punkcija sklepa: moten, PVT–L 31,9x 109/L, nevtrof granul 92 % 

Mikrobiološke preiskave:  

- Gramski razmaz: po Gramu pozitivni koki v verižicah 

- Hemokulture: S. disgalactiae-equisimilis G 

- Punktat rame: S. disgalactiae-equisimilis G 

- Prisotnost kristalov v punktatu: neg 

 



1. Klinični primer (nadaljevanje) 

Izkustveno zdravljenje: flukloksacilin i.v., po prejemu izvidov kristalni 

penicilin i.v. 

2x artroskopska lavaža, ortoped predlaga MR D ramena 

MR (19. dan): Artritis glenohumeralno z večjim izlivom in sinovitisom 

tudi v burzi, erozivni osteitis glavice humerusa, osteitis proksimalne 

metadiafize humerusa, 2 kostna fragmenta ob malem tuberklu, popolna 

destrukcija hrustanca v sklepu, stanje po rupturi tetiv mišic rotatorne 

manšete 

Operacija (24. dan): resekcija burze in ostankov rotatorne manšete, 

sinovektomija; postoperativni potek brez zapletov 

Antibiotično zdravljenje: 67 dni, 47 dni po operaciji 

Trajanje hospitalizacije: 68 dni 

Dg: Septični artritis desne rame (S. dysgalactiae), Akutni 
hematogeni osteomielitis desne nadlahtice 



 

 
 Negativen izvid bakterijske kulture ali prisotnost kristalov v 

sinovijski tekočini ne izključuje bakterijskega vnetja. 

 

a) Ne 

b) Da  



Zdravljenje septičnega artritisa 
 

 Ustrezno antibiotično zdravljenje, izpraznitev in redno izpiranje 
sklepa ter fizikalna terapija. 

 Ni enotnih priporočil, vedno je potrebno upoštevati nacionalna priporočila. 

 

 Nekateri priporočajo vsaj 14 dnevno parenteralno zdravljenje, nato 2-4 
tedensko peroralno zdravljenje (skupno 6 tednov), če lahko glede na 
povzročitelja in antibiogram izberemo antibiotik z dobro peroralno absorbcijo 
(kinoloni, klindamicin, linezolid..)   

      

     BSR, BOA, RCGP, BSAC; UptoDate 2017; IDSA guidelines (MRSA) 2011, 
ESPID CPG 2017, QUIBA,….. 

 Za zdravljenje septičnega artritisa pri odraslih  so potrebni ustrezni odmerki 
parenteralnih antibiotikov, izkušnje s peroralnim zdravljenjem so skope.  

 

Ilker U, et al. Short parenteral antibiotic treatment for adult septic arthritis after 
successful drainage. Int J Infect Dis 2013; 17; 199-205. 

 

 

 
 

 









OKUŽBE KOSTI 

 

• povzročajo bakterije, redko glive 

• prizadene vse starostne skupine 

• pri otrocih polovica osteomielitisov  

   do 5 leta starosti 

• akutni, kronični  

 

 



Klasifikacija osteomielitisov  

(po Waldvoglu - glede na način nastanka okužbe) 

 

• hematogeni osteomielitis (pri otrocih, pri odraslih 
redko) 

 

• osteomielitis, ki nastane zaradi neposrednega 
širjenja vnetja iz sosednjih tkiv ali neposrednega 
vnosa klic 

        - pri osebah z normalno  prekrvljenostjo ali z 

           moteno prekrvljenostjo 

 
 



 
 
 

Občutljivost in specifičnost slikovnih preiskav  

Smids C, et al. Infection 2017; 45: 41-9. 

Preiskava Občutljivost (%) Specifičnost (%) 

Scintigrafija skeleta 95 33 

Scintigrafija z označenimi 

levkociti 

88 85 

MRI 

PET/CT 

95 

96 

88 – 96 

95 



Diagnostika in zdravljenje 

• pomembno je dokazati povzročitelja (kri, biopsija) 

• pri kroničnem osteomielitisu je  potreben odvzem več 
vzorcev tkiva (kultura, histološki pregled) 

 

• izkustveno antibiotično zdravljenje predpišemo le, če je 
bolnik febrilen, prizadet, septičen 

     praviloma zdravimo usmerjeno glede na osamljene 
povzročitelje 

• pri kroničnem osteomielitisu enotne doktrine ni! 

 

 



Diagnostika in zdravljenje 

• Trajanje antibiotičnega zdravljenja: 6-12 tednov 

• začnemo iv (14 dni), nadaljujemo peroralno 

• če je povzročitelj dobro občutljiv za antibiotik z dobro 

biološko uporabnostjo, lahko že od začetka zdravimo per 

os;  

 

• Kirurško zdravljenje je pri akutnem osteomielitisu redko 

potrebno, pri kroničnem osteomielitisu je primarno 

kirurško zdravljenje. 

 

 

 

 

 



Hematogeni osteomielitis pri odraslih 

 
infekcijski spondilodiscitis (vertebralni 

osteomielitis) 





2. Klinični primer 

65 letni bolnik, zdravi se zaradi arterijske 
hipertenzije, pred 45 leti operiran na hrbtenici 

Sedanja bolezen: zbolel pred 14 dnevi z bolečino v 
desnem kolku in desni polovici zadnjice, ki so se 
širile v desno nogo. Ni imel povišane temperature 
in mrzlice. Sprejem na Ortopedsko kliniko. 

Laboratorijski izvidi ob sprejemu: SR 95 mmHg, L 
15 x 109/L, CRP 230 mg/L; odvzem Hk 

 

Izkustveno zdravljenje: cefotaksim + metronidazol 

 



      Vsi bolniki s infekcijskim spondilodiscitisom 

nimajo povišane telesne temperature in/ali  

povečane koncentracije serumskega C-

reaktivnega proteina. 

a) Da 

b) Ne 



Klinični in laboratorijski znaki 

• bolečina (86-90%) 

• povišani parametri vnetja: CRP in SR (občutljivost 

94-100%) 

• vročina (35-60%) 

• levkocitoza (60%) 

• hemokulture: pozitivne v 58% (30-78%) 

 

 
Zimmerli W. Vertebral osteomyelitis. NEJM 2010; 362: 1022-9. 



Ali je bilo pri našem bolniku potrebno začeti z 

antibiotičnim  zdravljenjem pred izvidom odvzetih 

kužnin? 

        

a) Da 

b) Ne 

 



 

flukloksacilin 2 g/4-6ur iv + ceftriakson 2 g/24 ur iv 



 

 

 

 

 

 

Če povzročitelja ne moremo dokazali iz 

hemokultur, je potrebno: 

 

 

a) Uvesti izkustveno antibiotično zdravljenje 

b) Opraviti biopsijo z odvzemom vzorcev, če je 

bolnik neprizadet 





Nediagnostična 1. biopsija 

• nimamo povzročitelja ali iz 1 samega vzorca KNS (razen 
S. lugdunensis)/C. acnes/difteroidi 

 

• ev. donaročiti evbakterijski PCR iz 1. biopsije 

 

• Ponovna biopsija: kultura na patogene bakterije, 
evbakterijski PCR, preiskave na glive, mikobakterije, 
brucelo + histopatološka preiskava 

 



Algoritem preiskav pri bolniku s sumom na 

spondilodiscitis 



2. Klinični primer (nadaljevanje) 

• CT trebušnih organov s kontrastom: tekočinska kolekcija v 
desnem psoasu, maščobna infiltracija jeter, kamen v 
žolčniku. 

 

• Magnet medenice s kontrastom: Septični artritis fasetnega 
sklepa L5S1 levo, ki je komuniciral z velikim 
intramuskularnim abscesom v levi posteriorni 
paravertebralni  muskulaturi ter levostranskim epiduralnim 
abscesom sakralnega kanala,  septični artritis desnega 
fasetnega sklepa L4L5, osteitis korpusa L4 desno z velikim 
intramuskularnim abscesom desnega psoasa. Suspektna 
anteriorna epiduralna abscesa v višini L4L5. 

 

 



2. Klinični primer (nadaljevanje) 

• Hemokulture poz: S. aureus, uvedba flukloksacilina 2g/6 ur 

• Po 14 dneh se je stanje poslabšalo, močnejše bolečine, febrilen 
>38 C.  

• Drenaža abscesa, klinično izboljšanje 

 

• Po štirih tednih zdravljenja  MRI medenice s kontrastom: 
zmanjšanje abscesov ob psoasu ter ob fasetnih sklepih, 
vztrajanje spondilartritisa ter osteitisa L4, spondilodiscitis. 

 

• Antibiotično terapijo prejemal 56 dni iv (počasno znižanje 
SR). 

 

 



Ali je pri vsakem bolniku med zdravljenjem 

potrebno opraviti kontrolni MRI? 

   

 

a) Da 

b) Ne 

 



Spremljanje 

 

• Kontrolni MRI le v primeru večjih abscesov ali 
izrazitega poslabšanja 

• Po 4 mesecih: rtg ali CT (za oceno zaraščanja) 

 

 





Usmerjena antibiotična terapija 



- stafilokoki: kinolon + rifampicin 

 

- po Gramu negativne bakterije: 

ciprofloksacin 



Trajanje antibiotičnega zdravljenja 

6 tednov, vsaj 2 tedna iv, prehod na peroralno 

zdravljenje, če je : 

   - povzročitelj dokazan, 

   - na voljo so antibiotiki z dobro biološko uporabnostjo 

   - ugoden klinični potek, upad vnetnih parametrov, drenaža 

večjih epiduralnih ali paravertebralnih abscesov  

 

 

 

Bernard L, et al. Antibiotic treatment for 6 weeks versus 12 weeks in patients with 

pyogenic vertebral osteomyelitis: an open-label, non-inferiority, randomised, controlled 

trial. Lancet 2015; 385: 875-82. 



Trajanje antibiotičnega zdravljenja  

Krajše parenteralno antibiotično zdravljenje se ne 

priporoča: 

  - starost > 75 let 

  - MRSA okužbah 

  - kronična ledvična bolezen 

  - epiduralni absces 

  - nedrenirani abscesi 

  - multirezistentne okužbe 
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