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•  yaş  
• Erkek hasta 



Şikayeti 

• Sağ ayakta ağrı ve şişlik 

• Ateş yüksekliği 



Öyküsü 

•  Hazira da sağ ayağı da a i aşlaya  ağrı 
şikayeti ola  hasta ay ı gü  dış erkezde ço uk 
doktoru a aşvur uş, urada yapıla  ka  
tahlili i  or al olduğu ve çekile  ayak grafisinde 
çatlak olduğu söyle iş. 

• Ay ı gü  u tetkiklerle dış erkezde ortopedi 
ölü ü e aşvuru yapıl ış yi e çatlak olduğu 

söyle ip sargı eziyle sarılıp eve yolla ışlar. 
• Ertesi gü  sağ ayağı şiştiği ve ateş yüksekliği -40 

C  olduğu içi  doktoru ara ışlar; sefiksim 
aşla ış. 



Öyküsü 

•  Hazira da şişliği  geç e esi üzeri e 
ko trol içi  daha ö e gittikleri dış erkeze 
ortopedi ölü ü e git işler. Nor al olduğu 
söyle ip sargısı değiştirilip  gü  so ra 
ko trole gel esi i söyleyip gö der işler. 

• Ateş yüksekliği ve ağrı ı  art ası üzeri e 
aşka ir dış erkeze aşvur uşlar. Burada 

çekilen grafiye akarak çatlak ol adığı 
söyle iş.  Hazira da hasta e iz a ili e 

aşvur uşlar. 
 





Özgeç iş 

• Miadı da, C/S ile,  gr doğ uş 

• Doğu da  so ra  gü  ye idoğa  yoğu  akı  
yatışı var (Fallot tetralojisi ,  yaşı da opere 
ol uş  

• Sarılık öyküsü yok 

• Beslenme ve büyüme-geliş e doğal. 
• Aşılar yaşı a uygu  

• Pnömoni ede iyle  gü  hasta e yatışı ol uş 



Soygeç iş 

• ANNE:  yaş, ü iversite ezu u, ev ha ı ı 
sağ- hipotiroidi 

• BABA:  yaş, ü iversite ezu u, sağ- sağlıklı 
• Akra alık yok 

• .Ço uk:  yaş, kız, sağ-sağlıklı 
• .Ço uk: Hasta ız 



Fizik Muayene 

• Ateş: °C 

• Na ız: /dk 

• Solunum: 28/dk 

• TA: 100/60 mmHg 

• SaO2: %98 

• Boy: 125 cm (75-90p) 

• Tartı:  kg -75p) 



Fizik Muayene 

• Genel durum: Genel görü ü  iyi,  eşelilik duru u az, 
çevreyle ilgi yeterli. Bili ç açık 

• Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem,ikter, siyanoz, peteşi, 
purpura, pigmentasyon ozukluğu yok. 

• Baş- oyu : saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı si etrik. 
Boyunda kitle ve LAP yok. 

• Gözler: Işık refleksi iki ya lı var. Pupiller izokorik. 
Konjonktiva ve skleralar doğal. Gözleri  her yö e 
hareketi doğal.  

• KBB: Dış kulak yolu, kulak zarları doğal. Buru  
tıka ıklığı, akı tısı yok. Dudaklar, ukozalar, dişler, 
dişeti, dil doğal. Boğaz, ade ikler doğal. Akı tı yok. 
 
 



Fizik Muayene 
• Dolaşı  dizgesi: Kalp tepe atı ı . ka urgalar arası aralıkta. Kalp 

rit i doğal. Kalp sesleri S , S  doğal. S  yok. Üfürü  yok. Femoral 
atarda ar a ızları iki ya lı alı ıyor.    

• Solu u  dizgesi: Her iki göğüs yarısı solu u a eşit katılıyor. 
Morar a, solu u  sıkı tısı, takipne yok. Çekilme yok. Dinlemekle 
ral, ronküs, ekspiryum uzu luğu yok.  

• Karı : Bağırsak sesleri doğal. Duyarlık, defa s, rebound yok. 
Kara iğer sağ ve sol lo u ele gel iyor. Dalak ele gel iyor. Traube 
ala ı açık.  

• Üro-genital dizge: Erkek görünümde. Her iki testis skrotumda ele 
geliyor.  

• Si ir dizgesi: Bili ç açık. İletişi , yö eli , çevreyle ilgi or al. Kas 
gücü, tonusu or al. Kafa çifti si irleri i  uaye esi doğal. 
Babinski, klonus refleksleri iki ya lı alı ıyor. E se sertliği, Kernig, 
Brudzinski ulguları yok.  
 



Fizik Muayene 

• İskelet dizgesi:  
• Sağ ayak . metatarsofarengeal ekle  ve ayak sırtı da şişlik, 

kızarıklık, ısı artışı ve palpasyonla ağrı ev ut, hasta 
dokundurtmuyor. 

• Ekle  hareketleri ağrı ede iyle değerle dirile edi. 
• Diğer ekle lerde hareket kısıtlılığı ev ut değil. 
• Kas kitlesi ve tonusu doğal. 

 

 

 

 



• Sağ ayak aş par ağı ve çevresi de,ayak 
sırtı da şişlik, kızarıklık,ısı artışı hassasiyet 
mevcuttu. 



Laboratuvar 



• Periferik yayma: 

– %84 PNL 

– %12 Lenfosit 

– %4 monosit 

– Atipik hücre yok 





• Ö  ta ı ??? 



USG Raporu 

 
• Sağ aş par ağa yö elik yapıla  yüzeyel US incelemede;  

– Baş par ak dorsalinde ve ventralinde yu uşak dokularda 
öde  izle iştir.  

– Baş par ak dorsalinde ayak ileği e doğru uza ı  
gösteren 8x14x25 mm boyutlu apse ile uyumlu koleksiyon 
ala ı ve ayak ta a ı tarafı da ,   kalı lığı  koleksiyo  
ala ı izle iştir. 

–  Bulgular septik artrit içi  a la lı değerle dirildi. 
 



Klinik 

• Hasta Ortopediye da ışıldı. 
• Ayağı daki şişlik aspire edildi. Gele  sıvıda  

kültür (Tbc dahil), gram boyama ve hücre 
sayı ı gö derildi. 



• Gra  oya ada gra + zi ir yap ış koklar 
görüldü.  

• Hü re sayı ı da sil e lökosit görüldü. 
• Kültüründe Streptococcus pyogenes üredi. 



MR 

1.parmak metatars ve proksimal falanksta T1 
si yal kay ı ve ko trast tutulu u ev uttur. 
  
Görünüm osteomiyelit ile uyumludur.  



MR Raporu 

 

• 1.parmak metatars ve proksimal falanksta T  si yal kay ı ve 
kontrast tutulumu mevcuttur.  

• Görünüm osteomiyelit ile uyumludur.  

• Metatarsı  kali rasyo u i el iş olup hipointens görünüm 
mevcuttur ve korpustaki li eer çizgile eler eşlik ede  stres 
kırığı ı düşü dür ektedir. 

• .par ak çevresi de ayak ta a ı da daha elirgi  ol ak 
üzere ayak ileği e doğru uza ı  göstere  apse ve yu uşak 
doku e feksiyo u izle iştir. 
 



Klinik 

• Hastaya ampisilin-sulbaktam + Klindamisin 
tedavisi 14 gün verildi 

• Takipleri de ayak şişliği ve kızarıklığı geriledi 
• Hasta oral amoksisilin + klavulanik asit tedavisi 

ile taburcu edildi 

•  gü  so ra ço uk e feksiyo u polikli iği e 
kontrole gelecek 

 



Klinik 

• Ortopedi tarafı da  errahi girişi  
düşü ül edi 

• 1 ay sonra ortopedi poliklinik kontrolüne 
gelecek 

 

 

 



OSTEOMYELİT 
• Ke iği  süpüratif enfeksiyonu olan osteomyelitin tü  yaş 

grupları da e  sık etke i ye idoğa  da dahil) Staf. aureus tur. 
 

• Mikrobiyal  bir etyoloji osteomyelit vakaları ı  yaklaşık olarak ¾’ 
ünde tespit edilir. 

 

• Osteomyelit küçük ço uklarda e  sıktır. 
 

• Vakaları  / ’ü  yaşı a kadar, ½’si  yaşı a kadar ortaya çıkar. 
 

• İskelet e feksiyo ları her dö e de, erkeklerde kızlarda   kat daha 
sık görülür. 
 

 



E feksiyo  Kay ağı 

• Hematojen e  sık  

• Delici travma 

• Değişik errahi ve tı i işle ler 

• İ tra-artiküler steroid enj. 

    

   Ko akçı savu a siste i ozukluğu yatkı lık 
yaratır 



Patogenez 

• Ke iği  metafiz bolgesi içi de ka  akı  hızı yavaş 
olduğu küçük da ar yu akları ulu ur. 

• Trav a ile u da arları  yırtıl ası akteri çoğal ası 
içi  uygu  orta  sağlar. Olguları  /  ü de künt 
trav a öyküsü vardır. Erkek ço uklarda sık görül esi 
bu durumla ilgili olabilir. 

• Ge işleye eye  ke ik içi deki pürülan materyal 
yüzü de  ası ç artar ve kortikal da ar ka allarıyla 
(Havers ve Walkmann ka allarıyla  laterale ilerler ve 
ke iğe gevşekçe yapış ış periost altı da irikir. 
 



Ke ik Tutulu  Sıklığı 

• E  sık femur ve tibia tutulur (1/2) 

• Üst ekstremite kemikleri (1/4) 

 



Klinik 

• Ye idoğa larda: 
    -Pseudo paralizi veya etkile iş ekstremitede hareketle 

aşikar ağrı görülür 
         yal ız a u ulgularda  iri ola ilir  
    -Olguları  yarısı da ateş yoktur.  
    -Ye idoğa larda genel durum karakteristik olarak iyidir. 
 
• Büyük bebek ve çocuklarda: 
–  Ateş 
–  Ağrı, öde , eritem ve sı aklık artışı gi i lokalize 

ulgular daha sıktır. 
 

 



Klinik 

• Osteomyelit ile irlikte lokal şişlik ve kızarıklık 
enfeksiyonun metafizden subperiostal oşluğa 
yayılarak sekonder yu uşak doku ya gısal 
ya ıtı te sil ettiği a la ı a gele ilir. 
 

• Kemik metafizleri, ekle lere yu uşak 
dokuları  altı da daha deri  yerleşi lidir.  
 



Klinik 

• Bakteremi olsa bile özgül olmayan sistemik belirtiler 
elirgi  değildir. Bula tı, kus a , aş ağrısı v .  

 

• Eğer varsa yaygı  e feksiyo  düşü ül elidir. 

 

 



Ta ı 
• Anamnez 
• FM 
• Direkt grafi ya a ı isi  ve trav a da  ayırır. İlk 

adı dır.   
• USG ilt altı ve subperiostal ala da sıvı iriki i i 

saptayabilir.) 
• BT  
• MRG hassastır % -100) ve artrit, selülit, osteomyelit 

ayrı ı ı yapa ilir. 
• Etkile iş ölgede  alı a  aspirat materyalinin Gram 

boyama ve kültürü. 
 



• Beyaz küre sayı ı ve yay a, ESR ve CRP gi i 
testler ke ik ve ekle  e feksiyo ları içi  çok 
hassastır. 

• A ak iskelet siste i e feksiyo ları ı diğer 
enflamatuvar süreçlerde  ayıra ak kadar 
spesifik değillerdir.  

• Ayrı a ilk irkaç gü  or al ola ilirler. 
 



Ayırı ı Ta ı 

• Travma 

• Lösemi 

• Kemik tutulumu olan nöroblastoma 

• Primer kemik tümörleri 

• Septik artrit 

• Selülit 

• ARA 

• JRA 

 



Antibiyotik Tedavisi 

• Ye idoğa : 

  -Anti stafilokokal penisilin / ampisilin-sulbaktam  
           + 
     sefotaksim / aminoglikozid 
 
• Ye idoğa  dö e i so rası: 
- Anti stafilokokal penisilin / ampisilin-sulbaktam 

/ sefuroksim  

      / klindamisin (özellikle beta laktam alerjisi 
olanda; anaerop, deli i trav a, açık kırık gi i   



Teşekkürler 


