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Olgu 

•  yaşı da kız hasta 

 

• Yakı ası; sol ayak aş par ağı da yara, sağ      
ayak par akları da şişlik 



Öykü 

• Nisa   ayı ı  so u da sol ayak aş par ağı da çatlak 
oluş ası ede iyle ir sağlık erkezi de der atoloji 

ölü ü de değerle diril iş. 
• Fucidin kre  tedavisi veril iş. Hasta kre i kulla ış fakat 

yakı ası da değişiklik ol a ış. 
• Başka ir sağlık erkezi de ortopedi ölü ü e, so ra 

hasta e iz plastik errahi polikli iği e aşvur uş. Lokal 
tedaviyle izle e alı ış. 

• Ayak par ağı daki yara tedavi altı da giderek ge işle iş, 
kızarık ve  öde li hale gel iş. 



Öykü 

• Yaklaşık  gü  ö e kus a, ateş, üşü e, titre e yakı aları 
aşlaya  hasta aşka ir sağlık erkezi de a il polikli iği de  

değerle diril iş. Klamoks (amoksilin-klavulonat) antibiyotik 
tedavisi verile  hasta ı  yakı aları ir hafta içi de gerile iş. 

• . 9.  tarihi de hasta ı  sol ayak aş par ağı daki açık 
yarada  ke ik düş üş. Yara yeri za a  za a  akı tılı 
oluyor uş. 

• . 9.  tarihi de hasta e izde ço uk e feksiyo  hastalıkları 
ölü ü e aşvura  hasta ileri i ele e ve tedavi içi  

servisi ize yatırıldı. 
 



Tedavi 
aşla gı ı da  

önce; 



Özgeç iş 

• A e i  . ge eliği de  za a ı da or al doğu  yoluyla 
doğ uş. A esi ge elik izle i i düze li yaptır ış, ge elik 
dö e i de gerekli aşıları ı yaptır ış. 

• Doğar doğ az ağla ış. Sarılık, orar a, solu u  sıkı tısı,ateş 
ol a ış.  

•  aylık ola a kadar sade e a e sütüyle; .  yaşı a kadar a e 
sütü ve a ayla esle iş. 

• Gelişi i yaşıyla uyu lu şekilde ilerle iş. 
• Ulusal aşı takvi i deki aşıları ı  hepsi i ol uş. 
• Dökü tülü hastalık geçir e iş.  
• Alerji öyküsü yok. 

 



Özgeç iş 

• Spina bifida: Hasta ı  doğduğu da sırtı da deri altı ir kitle 
ev ut uş.Doktora aşvurdukları da yağ ezesi olduğu, 

za a la geçe eği söyle iş.  se e ö e a esi i  hasta ı  
ayak ta a ı da çekil eler olduğu u fark et esi üzeri e eyi  
ve si ir errahisi ölü ü e aşvura  hastaya spinal MR 
görü tüle esi yapıl ış ve spi a ifida ta ısı ko ul uş.   

• O ak ’de spi a ifida ede iyle a eliyat ol uş. 
• İdrar kaçır a:  Spi a ifida a eliyatı da  so ra aşla ış, so  

aylarda azalmakla birlikte devam ediyor. 

• Hasta ı  sol ayağı daki his kay ı da spi a ifida a eliyatı da  
so ra aşla ış. 

• Hasta normal yürüyebiliyor.  



Soy-geç iş 

•  A e:  yaşı da,ev ha ı ı,sağ-sağlıklı 
•  Baba: 45 yaşı da,şoför,sağ-sağlıklı                   
• A e ve a a arası da akra alık var. A a 

ço ukları  

 

• .ço uk:  yaşı da, kız, sağ-sağlıklı 
• .ço uk: Hasta ız 

• .ço uk:  yaşı da,kız, sağ-sağlıklı 
• .ço uk: .  yaşı da, kız, sağ-sağlıklı 



Fizik uaye e ulguları 
• Ge el duru  iyi. Bili ç açık, oryante-koopere. 
• Kilo: 41 kg(75-90. persantil) Boy:140 cm (50-75. persantil) 
• Baş- oyu  uaye esi doğal,LAP yok. 
• Solu u u doğal,ek ses yok. 
• Kalp rit ik,S  ve S  doğal, ek ses yok. 
• Ka  ası ı: /  mmHg (50. persantil) 
• Bağırsak sesleri or al. Defa s ve rebaund yok. 
• Kas gücü normal. 
• Sol ayak ileği i  altı da his kay ı ev ut. 
• Sağ ve sol ayak par akları ve ayak sırtı öde li. 
• Sol ayak aş par ağı da pürülan akı tılı, nekroze yara 

mevcut. 

 



Laboratuvar ulguları 
 
• Kan glikozu:116 mg/dl                         
• BUN:6  mg/dl                         
• Ürea:12,84  mg/dl 
• Kreatinin: 0,9  mg/dl                
• Na:143,7 meq/l 
• K:3,96  meq/l                   
• Cl:103,5 meq/l 
• Ca:9,48  mg/dl 
• AST:12 U/l 
• ALT:6 U/l 
• ALP:147 U/l 
• Albumin:3,4 g/dl 
 

 
 
 

• Beyaz küre: 7600 /mm3 
(%56 nötrofil, % 36 lenfosit) 
•  Hb:  10,83 g/dl 

•  MCV: 71,52 fL 
•  Trombosit: 406.000/mm3 
•  Sedimantasyon:64 mm/h 

•  CRP: 4,67 mg/dl 

 
•Periferik yayma: Ek özellik 
yok. 



Radyoloji 



Ö  ta ı? 



Osteomiyelit 

• Bir ikroorga iz a ı  enfeksiyöz ve inflamatuar süreçlerle 
ke ik dokuda hasar yarat ası so u u ortaya çıka  ilerleyi i 
karakterde ir e feksiyo  hastalığıdır. 

 

• Olguları  üyük ölü ü de e feksiyo  etke i akterilerke , 
az sayıda olguda a tarlar etke dir. 

 

• Ke iği  sade e ir ölü ü tutula ildiği gi i medüller kanal, 
periost, korteks ve çevre yu uşak dokuları  tü ü u kli ik 
ta loya katıla ilir. 

 



Osteomiyelit  

• Çoğu za a  akteriyel köke li olup ge el olarak iki oluşu  
eka iz ası vardır. 

 

 1. Ka  dolaşı ı yoluyla yayılı   
 . Ko şu a ato ik yapılarda  ulaş  errahi ya da trav a, 

ko şu e feksiyo  odağı  

 

• Özellikle ço ukluk çağı da osteomiyelit olguları da ge ellikle 
soru lu eka iz a ka  dolaşı ı yoluyla yayılı dır. 
 

 



Osteomiyelit  

 

• Cerrahi düzelt e gereke  açık ke ik kırıkları  
• Ya a ı isi  varlığı protez, implant gibi) 

• Bası ülserleri ve nöropatik ülserler  

 

Ko şu a ato ik yapılarda  e feksiyo u  etke i i  ulaşı 
yoluyla osteomiyelit gelişi i e ze i  hazırlar. 
 

• Sorumlu etken genellikle Staphylococcus aureus olmakla 
irlikte ge ellikle süreçte  irde  fazla ikroorga iz a eş 

za a lı olarak soru ludur.  
 

 



Osteomiyelit   

• Olguları  % ’si   <  yaş görülürke , % ’i <  yaş görülür.  
 

• Ke iklerde hızlı üyü e görüldüğü ço ukluk dö e i de 
ke ikleri  ka la ası ı  daha yoğu  ol ası osteomiyelitin 
ço uklarda daha çok görül esi deki aşlı a et e dir.  

 

• Hayatı  ilk ir yılı dışı da erkeklerde görül e sıklığı kızlarda 
görül e sıklığı da   kat fazladır.  

 

• Olguları  üçte iri de yakı aları  aşla ası da  daha ö e 
küçük travma öyküsü bulunsa da bunun patogenezdeki etkisi 

et olarak gösterile e iştir.  



Osteomiyelit  

• Sıklıkla uzu  ke ikler 
etkilenir ve genellikle tek 
kemik tutulumu görülür.  

• Birden fazla kemik tutulumu 
%5 

 



Patogenez 
• Ka a karışa  ikroorga iz alar, uzu  ke ikleri  metafizer 

ölgeleri gi i ka  akı ı ı  yavaş olduğu ölgelere yerleşirler. 
• Bu bölgelerde inflamasyon gelişir ve apse oluşur.  
• Odağı  etrafı da ekroz gelişir, süpürasyon giderek artar ve 

çevre dokulara ası ç yap aya aşlar. 
• Apse sonunda havers ka alları yoluyla periost altı a ilerler. 
• Periost u a kalı laşarak evap verir.  
• Sonunda apse  periostu delerek dışarıya çıkar ve yu uşak 

dokuya yayılır, deriyi delerek dışarı ak aya aşlar.  
• Dolaşı ı ozula  ke ik ölür, u ölü ke iğe sekestr adı verilir. 
• Periost dokusu u  e feksiyo u e gelle ek içi  verdiği tepki 

sonucu   düzensiz kemikle çevrelenir. Bu görünüme involukrum 
adı verilir. 

 



Patogenez 

• Kemik dokusunun harabiyetinden üç mekanizma 
sorumlu tutulur. 

 

. Bakteri i  salgıladığı endotoksinlerin yaptığı hasar  
 2. Bakterinin osteoklastik aktiviteyi tetiklemesi 

3. Kemik matriks sentezinin engellenmesi 
 



Patogenez 

• Gü ü üzde ikroorga iz a ı  tetiklediği inflamatuar ya ıtı  
ke ik hasarı daki rolü açıkça ortaya ko uldu.  

• Bu eka iz alarda, ko ağı  ağışıklık siste i e ait 
makrofajlardan ve akteri kay aklı lipopolisakkaritlerle 
uyarıl ış osteoblastlardan salı a  IL-1, IL-6, IL-11, nitrik oksit 
ve TNF gibi sitokinler rol oynar. 

• E feksiyo  odağı oluştuğu da fagositler  u ala a göç eder ve 
inflamatuar mediatörleri üretir.  

• Proteolitik enzimler, toksik oksijen radikalleri ve sitokinler; 
düşük oksije  saturasyonu, düşük pH, osteolizis ve doku 
yıkı ı da  soru ludur. 





Mikrobiyoloji  

Enfeksiyon etkenlerinden, 

• Tü  yaş grupları da, ye idoğa  dahil, e  sık Staphylococcus 

aureus görül ektedir.  Özellikle deri ve yu uşak doku 
e feksiyo larıyla ilişkilidir. 

• Kingella kingea, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus 

pyogenes diğer sık görüle  etke lerdir. 
 

• Etkin pnömokok aşıla asıyla irlikte S. p eu o iae’ ı  

etke  olduğu olguları  sıklığı azal ıştır. 
 

 

 



Mikrobiyoloji  

• Streptococcus pneumoniae;  

 

  yaş altı daki ağışık siste i soru u ola  ve pnömokok 
aşıları eksik ola  ço uklarda  

  yaş üstü deki, orak hü reli a e i,  dalak yokluğu ya da 
dalak işlev ozukluğu, ağışıklık siste i soru ları, kro ik 
kalp ya da ak iğer hastalığı gi i  altta yata  hastalığı ola  
çocuklarda  

 karşı ıza çık aktadır. 

 



Mikrobiyoloji   

Ye idoğa  döneminde, 

• Osteomiyelit görül e sıklığı -3:1000 olgu 

• Prematurite, düşük doğu  ağırlığı, ka  değişi i, gö ek 
kateteri ve diğer girişi sel uygula alar ye idoğa larda 
osteomiyelit görül e sıklığı ı arttırır. 

• S. aureus, Grup B streptokoklar, enterik gram negatif basiller 
e  sık etke ler 

• Koagülaz egatif stafilokokları  ede  olduğu osteomiyelit 
olguları yoğu  akı  ü iteleri de kateterle ilişkili olarak 
gelişe ilir. 

 

 



Mikrobiyoloji  

• Grup A streptokok;  yaş altı daki ço uklarda yaygı dır. 
Özellikle Varisella zoster virus enfeksiyonunun komplikasyonu 
olarak gelişe ile eği ili ektedir.  

 

• Kingella kingae,  3-  ay arası ço uklarda  etke  olarak akılda 
tutul alıdır.  Ço uk yuvaları da, kreşlerde küçük salgı lar 
halinde osteomiyelit ya da ekle  e feksiyo ları a ede  
olabilir. 

 

• Orak hü reli a e i hastaları da osteomiyelit olguları ı  
% ’i de  çoğu da Salmonella ve diğer gra  egatif enterik 
basiller etken olmakla  birlikte S. aureus bu hastalarda da yine 
önde gelen etken  

 
 

 



• Haemophilus influenzae tip , aşı ö esi dö e de <  yaş 
olgularda  % 10-  sıklıkta  

• Bartonella henselae, kemikte granulamatöz inflamasyona 
neden olur.  

• Actinomyces, fasiyal ve servikal kemiklerde enfeksiyon 

• Aspergillus ve Serratia, kronik granulamatöz hastalıkta 
osteomiyelit etke i olarak karşı ıza çıka ilir 

• Pseudomonas aeruginosa 

• Brucella sp 

• Mycobacterium tuberculosis 

• Tü erküloz dışı mikobakteriler 



Klinik 
• Osteomiyelit erke  yakı a ve ulguları ayırt ettiri i değildir  

ve hasta ı  yaşı a ağlı olarak değişiklik gösterir. 
• Ye idoğa larda;  yala ı paralizi  etkile e  ekstremitenin 

hareketiyle ağrı oluş ası ede iyle e ek etkile  ölgeyi 
hareket ettirmek istemez).  

• Ye idoğa  olguları  yaklaşık  yarısı da ateş ya da hasta 
görünüm yoktur. 

• Süt ço uğu ve daha üyük yaşlarda ağrı,ateş ve lokalize 
ulgular ö  pla dadır. 

• Etkilenen kemik boyunca bölgesel hassasiyet önemli bir 
bulgudur. 

• Etkile e  ölgede şişki lik ve kızarıklık, e feksiyo u  metafiz 
dışı a yayılarak subperiostal ala a geldiği i ve iki il yu uşak 
doku inflamasyonundan soru lu olduğu u gösterir. 



Klinik  

Sistemik bulgular 

• Yüksek ateş 

• Üşü e, titre e 

• Halsizlik 

• Baş ağrısı 
• İştahsızlık 

 

Bölgesel bulgular 

• Isı artışı 
• Kızarıklık 

• Şişlik 

• Ağrı-hassasiyet 

• Fistül oluşu u 

 



Laboratuvar ulguları 

• Osteomiyelit içi  ayırt ettiri i ir laboratuvar bulgusu yoktur. 

• Beyaz küre sayısı ge elde , - ,  arası da izle ir. 
• Akut faz belirteçleri (sedimentasyon ve CRP) yüksektir. 

• Ka  kültürü de ya da ke ik dokuda  alı a  ör eklerde etke   
ikroorga iz a ı  üre esi 



Radyolojik bulgular 
• Düz radyografiler aşla gıçta iste e  i ele elerdir.  
• Kronik osteomiyelitte fokal trabeküler yapı ı  ozul ası, 

periost reaksiyo u, elirgi  ke ik yapı  yıkı ı ve yu uşak 
doku şişliği şekli de ulgular izle e ilir. 

• Si tigrafi,erke  dö e de ta ı koya il e şa sı verir a ak 
ayak gi i kar aşık a ato ik ölgelerde kesi  so uç 
veremeyebilir. 

• Bilgisayarlı to ografi, ke ik korteksteki yıkı ı , periost 
reaksiyo u u , küçük odakları , sekestr oluşu u u  ve 
yu uşak doku u  duru u u  gösteril esi de yol 
göstericidir. 

• MR görü tüle esi, ke ik ve yu uşak doku u  or al ve 
a or al dokusu u  ayrıl ası da çok faydalı ir ta ı ara ıdır. 

• USG, subperiostal apse i  gösteril esi de kulla ıla ilir. 

 



Radyolojik Bulgular  

• Yakı aları  aşla ası da  ortala a  gü  so ra düz 
grafilerde yu uşak doku öde i ve ke ik yapı ı  or al 
görü ü ü ü  kay ol ası gi i ilk ulgular izle e ilir. 

 

• Periost dokusu da değişiklik, litik ke ik yapıları ya da 
periosteal ye i ke ik oluşu u gi i değişiklikler a ak 
yakı aları  aşla ası da  -20 gün sonra izlenebilir. 

 

• Düz grafilerde he üz değişikleri   görül ediği erke  dö e de 
ke ik si tigrafisi ta ıda yardı ıdır.  







Ta ı 

• Osteomiyelit ta ısı da ö elikle hasta ı  öyküsü 
dikkatli e alı alı ve fizik uaye esi yapıl alıdır. 

• Kuşkula ıla  tü  olgularda ka  kültürü alı alıdır. 
• Gra  oya a ve kültür içi  eğer yapıla iliyorsa 

subperiostal apseden ya da kemikten biyopsi 
ör ekleri i  alı ası soru lu etke i  gösteril e 
şa sı ı arttırır.  

• Görü tüle e yö te leriyle de ta ı destekle elidir. 



Ayırı ı ta ı 

• Selülit 

• Trav a ke ik kırıkları, yu uşak doku zedele eleri  

• Miyozit 

• Septik artrit 

• Kemik maligniteleri iri il ya da  ke ik etastazları  

• Lösemi gibi hematolojik maligniteler ya da vitamin 
eksiklikleri ke ik ağrısı a ede  ola ilir.  

 



Tedavi 

• Osteomiyelitte tedavi i  a a pre sipleri ekrotik dokuları  
te izle esi, ölü oşlukları  doldurul ası ve uzu  süreli 
etkin antibiyotik tedavisidir. 

• Apse oluş uş akut olgularda ve kro ik osteomiyelitlerde 
errahi tedavi esastır. 

• Amaç sekestr, enfekte ve skar hali deki yu uşak dokuları 
debride etmek ve iyi bir vasküler yatak oluştur aktır. 

• Hiperbarik oksijen tedavisi de önerilen bir seçenektir.  

• Tedavi içi  irde  çok ili  dalı ı  ortak yaklaşı ı gerekir. 
• Tedavi eki i de e feksiyo  hastalıkları uz a ı, ortopedist  ve 

gerekebilecek serbest kas ya da kas-kemik flepleri için plastik 
errahı  ulu ası gerekir. 



Tedavi-antibiyotik tedavisi 

Ye idoğa : 

• Anti stafilokokal penisilin / ampisilin-sulbaktam  + 

     sefotaksim / aminoglikozid 

Ye idoğa  dö e i so rası: 
• Anti stafilokokal penisilin (nafsilin, oksasilin gibi ancak 

ülkemizde bulunmamakta) 

• Ampisilin-sulbaktam  

• . kuşak sefalosporinler (sefuroksim aksetil) 

• Klindamisin 

• MRSA kuşkusu u  olduğu olgularda: Glikopeptitler 
(Vankomisin, teikoplanin) 

 



Tedavi-antibiyotik tedavisi 

Da ar yoluyla verile ile ek a ti iyotikleri  dozları 
 

• Ampisilin-sulbaktam 200-300 mg/kg/gün 4 dozda 

• Sefotaksim 150 mg/kg/gün 3 dozda  

• Vankomisin 30-40 mg/kg/gün 4 dozda 

• Klindamisin 40 mg/kg/gün  3-4 dozda 

• Sefuroksim 75-100 mg/kg/gün 3 dozda  

 

 



Tedavi  

• Tedavi süresi her olgu içi  değiş ekle irlikte, ge el 
olarak 3-6 hafta  

 
• Hasta ı  ateş, ağrı gi i kli ik yakı aları geriledikte  ve 

la oratuvar ulguları or ale dö dükte  so ra da ar 
yoluyla tedavi kesilerek ağızda  a ti iyotik tedavisiyle 
tedavi süresi ta a la ır.  

 
• Ağızda  tedavide kulla ıla  a ti iyotikleri  özellikle eta 

laktam a ti iyotikleri  klasik dozları da  -3 kat daha 
yüksek dozlarda kulla ıl ası gerekir.  
 



Kli ik İzle  
• Hasta ıza osteomiyelit ve yu uşak doku e feksiyo u 

ta ılarıyla ampisilin-sulbaktam+klindamisin tedavisi aşla dı. 
• Ayak ve spinal MR görüntülenmesi istendi. 

• İdrar kaçır a yakı ası a  yö elik olarak karı  
ultraso ografisi pla la dı. 

• Ortopedi ölü ü e yapıla  değerle dir ede yara yeri de  
düşe  ke ik içi  otoamputasyon düşü üldü ve batikon 

a yosu ö erildi. Hasta izle e alı dı.  
• Plastik errahi ölü ü e yapıla  değerle dir ede  

a ti iyotik tedavisi so rası operasyo  pla la ası 
düşü ül üştür. 

. 



Tedavinin 6.günü; 



 

 

 

 

 

 

                          Di lediği iz içi  teşekkür ederi .. 


