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Tarihçe

• Mısır  mumyalarında  4000  yıllık  kronik  
osteomiyelit lezyonları 

• Hipokrat (MÖ 400), travma ile ilişkili olarak gelişen 
kemik infeksiyonlarını ve sekestrin spontan atılması

• 17. yy Howship ve Havers kemik anatomisi
• Percival Pott sekestrektomiyi tanımlamış
• 1830'da Brodie, 9 olguda kronik kemik apsesi
• Osteomiyelit  terimi 1834'de  Nelaton tarafından 

kullanıldı
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• Mikroorganizmalara bağlı kemiğin inflamatuvar destrüksiyonu, 

nekrozu ve yeni kemik oluşumu ile karakterli bir patolojidir

• Komşu yumuşak dokulardan veya eklemlerden yayılım

• Hematojen yayılım

• Travma veya cerrahi sonucu mikroorganizmaların kemiğe doğrudan 

inokülasyonu
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Risk Faktörleri

• Travma
• Açık kırık  (%2  - 16)

• Ortopedik cerrahi 
• DM
• Bası ülserleri
• İntravenöz ilaç kullanımı
• Hemodiyaliz
• Orak hücreli anemi
• İmmun baskılanma 
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Sınıflama

• Cierny - Mader Sınıflaması
• Kemiğin etkilenen kısmına ve konağın fizyolojik durumuna göre

• Osteomiyelitin tedavisine ve prognozuna uygundur

• Lew - Waldvogel Sınıflaması
• Hastalığın süresine, infeksiyonun mekanizmasına ve vasküler

yetmezliğin varlığına göre

• Etiyolojik bir sınıflandırmadır ve spesifik bir tedavi stratejisi içermez
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Cierny - Mader Sınıflaması
Anatomik Tutulum Konak

Evre I: Medullar
Kemik iliği, kemiğin  intramedüller yüzeyi ile sınırlı
Hematojen osteomiyelit örnektir

A : Normal konak
Komorbidite yok 

Evre II: Yüzeyel
Kortikal kemik ile sınırlı
Direkt inokulasyon örnektir

Bi: Lokal kompromize
Sigara, kronik lenfödem, venöz staz, artrit, 
büyük skarlar, radyoterapiye bağlı fibrozis, 
vaskülitler

Evre III: Lokalize
Hem kortikal hem medüller kısmı tutar
İnfeksiyonun sınırları nettir ve kemik stabilitesi
korunmuştur

Bs: Sistemik kompromize
DM, malnutrisyon, böbrek veya karaciğer 
yetmezliği, kronik hipoksi, malignite, uç yaşlar

Evre IV: Diffüz
Kemiğin tüm katları çepeçevre tutulmuştur 
ve instabildir

C: Kötü klinik durum 
Cerrahinin, osteomyelitin kendisinden daha 
riskli olacağı durumlar 
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Waldvogel Sınıflaması

Karakteristik özellikleri 

Mekanizma 
Hematojen Özellikle çocuklarda sık 

Komşuluk Post-travmatik, proteze bağlı 

Vasküler yetmezlik Diabetik ayak, periferik damar hastalığı zemininde gelişenler 

Süre
Akut Yeni gelişen osteomyelit. Ödem, pü, vasküler konjesyon, küçük 

damarlarda tromboz
Kronik Nüks osteomyelitler.  Geniş iskemi alanları, nekroz ve sekestrum
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Patogenez
• Akut inflamasyon sonucu birçok inflamatuvar faktör ve lökositler 

kemikte yıkım ve nekroza yol açar
• Vasküler kanallar inflamasyon nedeni ile daralır ve tıkanır
• «Sekestrum» adı verilen nekroz bölgeleri oluşur
• İnfarkte dokunun kenarlarında osteoklastik aktivite ile reaktif 

hiperemi, lokalize kemik doku kaybı, osteoporoz
• Sekestrumun etrafı reaktif olarak gelişen (canlı) kemik 

dokusuyla (involukrum) çevrelenir
• Sekestr içindeki Haversian kanallar infekte granülasyon dokusu 

ile tıkanır ve üzerindeki periost dokusu da kalınlaşarak skar
halini alır
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Tibia’ da sklerotik sekestrum
MRG T2 sekansta intraosseöz apsede 
sekestrum (ok) ve deriye uzanım 
gösteren apse/sinüs traktı (ok başı)

Femur grafisinde patolojik 
kırık ve involukrum (ok)



Staphylococcus aureus Modeli
• Fibrinojen, fibronektin,laminin, kollajen, kemik sialoglikoproteini ve 

clumping factor A gibi birçok kemik matriks bileşenine yapışır
• Kemik matriksin önemli bir bileşeni olan kollajen fibrilleri, kırıklarda yoğun 

olarak açığa çıktığından, bakteriler travmatize kemik dokusunda kollajene
yapışır

• Osteoblastlar içinde hücre içi patojenlerin kalıcılığı
• Antimikrobiyaller kısa bir süreli kullanımında yüksek relaps oranı

• Osteositten zengin boşluklarda biyofilm oluşumu
• S. aureus’un protein A ifadesi 

• Protein A, polimorfonükleer lökositler üzerindeki IgG'nin Fc kısmına bağlanır 
ve opsonizasyon ile fagositoza müdahale eder 

• S. aureus’un yüzey proteinleri konak hücrelerinin TNF-α, PG’ ler, IL-1 
gibi osteolize katılan katabolik faktörleri salgılamasını indükler
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Histopatoloji

• Akut osteomiyelitte; ödem, vasküler konjesyon ve küçük damar 
trombozunun eşlik ettiği akut inflamatuar hücrelerle süpüratif
infeksiyon 

• Kemiğin medüller ve periostal vasküler beslenmesinin bozulması
• Canlı kemikten ayrılan nekrotik kemik parçaları (sekestrum) yoktur

• Kronik osteomiyelitte; nekrotik kemik, yeni kemik oluşumu ve çok 
sayıda lenfosit, histiyosit ve nadiren plazma hücrelerinin katıldığı 
polimorfonükleer lökosit eksüdasyon
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Klinik Formlar
• Hematojen osteomiyelit, bebeklerde ve çocuklarda en sık 

görülen osteomiyelit formudur
• Yetişkinlerde ise hematojen osteomiyelitin en yaygın şekli 

vertebral osteomiyelitdir
• Yetişkinlerde hematojen osteomiyelitin diğer bölgeleri uzun kemikler, 

pelvis ve klavikula
• Tüberküloz osteomiyelit, primer infeksiyon sırasında kemiğe 

yerleşmiş tüberküloz basillerin reaktivasyonu sonucu oluşur
• Hematojen olmayan osteomiyelit, komşu infeksiyon odağından 

ya da kemiğe direkt inokülasyon ile (travma, cerrahi)
• Kafa tabanı osteomiyeliti, otojenik, sinojenik, odontojenik veya 

rinojenik infeksiyonların bir komplikasyonu olarak
• Malign otitis eksterna, dış kulak yolundan kafa tabanına yayılabilir
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Osteomiyelit Mikrobiyolojisi
• Yaygın (Vakaların>%50'si)

• Staphylococcus aureus
• Koagulaz-negatif stafilokok

• Daha az sıklıkta (Vakaların <%25'i)
• Streptokoklar
• Enterokoklar
• Pseudomonas spp.
• Enterobacter spp.
• Proteus spp.
• Escherichia coli
• Serratia spp.
• Anaeroblar (Finegoldia

[Peptostreptococcus] spp., Clostridium
spp., Bacteroides fragilis group)

• Mycobacterium tuberculosis

• Nadiren (Vakaların <%5'i)
• Mycobacterium avium-intracellulare

kompleks
• Hızla büyüyen mikobakteriler
• Dimorfik mantarlar (blastomycosis, 

coccidioidomycosis, sporotrichosis)
• Candida spp.
• Cryptococcus
• Aspergillus spp.
• Mycoplasma spp.
• Tropheryma whipplei
• Brucella spp.
• Salmonella spp.
• Actinomyces
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Anaerob Etken Ne Zaman Düşünelim

• Abdominal sepsis varlığı
• Dekübit ülseri
• Kafatası veya yüz kemiklerinde osteomyelit
• Kronik ayak ülseri
• Kötü kokulu eksuda
• Yaymada bakteri var, kültürde üreme yok
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Akut (Hematojen) Osteomiyelit

• Sıklıkla çocuk yaş grubunda görülür
• Epifizlerin kapanmasından mikroorganizma yayılımı güç, bu nedenle 

immün yetmezlik gibi durumlar dışında erişkinde çok nadir
• Erkeklerde daha fazladır
• Sıklıkla uzun kemikleri tutar; femur, tibia ve humerus en sık tutulan 

kemiklerdir
• Risk faktörleri arasında endokardit, kalıcı intravasküler cihazların 

(örn., vasküler kateterler, kardiyovasküler cihazlar) veya ortopedik 
donanımın varlığı, IV ilaç kullanımı, hemodiyaliz ve orak hücre 
hastalığı yer alır

• Hastalar bakteriyemi temizlendikten sonra başvurabilirler, bu 
nedenle kan kültürleri her zaman pozitif değildir
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Akut (Hematojen) Osteomiyelit
• Tüm yaş gruplarında en yaygın etken Staphylococcus aureus

• Daha az yaygın etkenler Streptococcus pyogenes ve Kingella kingae
• Haemophilus influenzae tip b (HİB) aşılaması sonucu osteomiyelit etkeni olma 

sıklığında azalma
• Orak hücreli anemi varlığında Salmonella spp. görülme sıklığı artar, tipik 

olarak diyafizer bölgeyi tutma eğilimindedir
• IV ilaç kullananlarda Pseudomonas aeruginosa en sık etken

• Serratia marcescens
• P. aeruginosa ayrıca tarsal ve metatarsal kemiklerin osteokondritinin de 

önemli bir etkenidir
• Çıkıntılı bir çiviye basma bir sonucu olarak penetran travmadan kaynaklanan ayak 

tutulumu
• Mycobacterium tuberculosis, Bartonella henselae (HIV), Aspergillus spp

(Bağışıklığı baskılanmış), Pastorella multocida / Eikenella corrodens (insan ve 
hayvan ısırıkları), KNS / Propionibacterium spp (yabancı cisim)
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Akut (Hematojen) Osteomiyelitte Klinik

• Lokalize ağrı ve fonksiyon kaybı 
• Lokal bulgular (hassasiyet, sıcaklık, eritem ve şişlik) 
• Sistemik semptomlar (ateş, titreme) (S.aureus !!)
• Mekanik aktivite ile artan kemik ağrısı
• Etkilenen  ekstremitede aktif  hareket  eksikliği  (pseudoparalizi)
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Vertebral Osteomiyelit
• Disk boşluğunun cerrahi veya enjeksiyonunu takiben veya komşu 

yumuşak doku infeksiyonundan yayılma yoluyla da ortaya çıkabilir
• Bitişik intervertebral disk alanını da içerebilir
• Genellikle >50 yaş ortaya çıkar 
• Erkeklerde kadınlardan yaklaşık iki kat daha sık 
• Risk faktörleri; infektif endokardit, dejeneratif omurga hastalığı, önceki 

spinal cerrahi, DM, KS tedavisi, immunsupresyon
• Genitoüriner sistem, solunum yolu, kateter, diş infeksiyonu, rüptüre

özofagustan doğrudan yayılma
• En yaygın nedeni S. aureus

• Gram negatif enterikler (üriner kaynaklı), piyojenik streptokoklar (DM), 
M.tuberculosis, Brucella spp.
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Vertebral Osteomiyelit Komplikasyonları
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Vertebral Osteomiyelit
• Tutulum alanında lokalize hassasiyetle, sırt ağrısı 

• Karın, bacak, skrotuma, kasık veya perineye yayılabilir
• İnfekte disk alanı bölgesinde lokalizedir ve etkilenen bölgeye fiziksel aktivite 

veya perküsyon ile şiddetlenir
• Ağrı genellikle geceleri daha kötüdür; başlangıçta, yatak istirahati ile 

rahatlayabilir
• Epidural apse varlığında fokal ve şiddetli sırt ağrısı, ardından 

radikülopati, ardından motor güçsüzlük ve duyusal değişiklikler 
(bağırsak ve mesane kontrolü kaybı ve perineal duyu kaybı)
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T2 ağırlıklı MRG'de diskitis lomber omurga ve epidural apse
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L1 ve L2 (ok başı) 
arasındaki anormal
disk aralığından 
uzanan bir epidural
apse (ok) 



BT'de vertebral osteomiyelit
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(A) Lomber omurga sagital
düzlemde disk alanı 
genişlemesi (ok) ve karşıt 
uç plakaların ince tahribatı
(B) Eklem boşluğunun her 
iki tarafında (oklar) kemik 
yıkımı



Pelvik Osteomiyelit

• Risk faktörleri; sakrumun basınç ülseri, 
obstetrik yaralanmalar/kürtaj, 
ürojinekolojik cerrahi, pelvik cerrahi 
(prostatektomi, transrektal prostat 
biyopsisi), kateterizasyon
(kasık/femoral bölge), epidural anestezi

• Ateşsiz, subakut klinik
• Ağrının lokalizasyonu yetersiz olabilir, 

topallama, kalça ağrısı, ağırlık 
verememe (antaljik yürüyüş)

• Pelvise komşu yumuşak dokularda 
apse gelişebilir 

Sternoklaviküler osteomiyelit

• Spesifik belirti ve semptomları göğüs ön 
duvarı şişmesi, ağrı ve hassasiyeti 

• Lokal semptomlar sternoklaviküler eklem 
üzerinde ağrı, şişlik, eritem ve 
hassasiyet

• Mediastinit komplikasyonu olarak 
gelişebilir 

• Pektoralis majör dahil olmak üzere 
çevredeki yumuşak dokuya yayılabilir
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Kronik Osteomiyelit
• Aylar ve yıllar boyu süren ağrılar
• Drene olan fistül varlığı (ağrı, eritem veya şişlik eşlik edebilir)

• Sinüs yolunun varlığı patognomoniktir
• Ateş genellikle yoktur ya da  subfebril olabilir
• Aktif  sinüs  ağzı  yakın zamanda  inaktif hale  geldiyse hastalık  

lokalize  apse  oluşumu  veya  akut yumuşak doku infeksiyonu ile 
kendini gösterebilir

• Kronik osteomiyelit, iyileşmeyen kırıklar olarak ortaya çıkabilir
• Yaygın deri veya yumuşak doku ülserasyonu varlığında tanı zor, 

birkaç haftalık uygun ülser tedavisi sonrası iyileşmeyen derin veya 
yaygın ülser varlığında, özellikle lezyon kemik çıkıntılarının 
üzerindeyse, kronik osteomiyelit şüphesi
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Kronik Osteomiyelit
• DM gibi eşlik eden diğer hastalıklarda damar ve sinir patolojilerinden 

dolayı belirtiler azdır veya hiç izlenmeyebilir
• Kutanöz ülser geliştiren diyabetlilerde kemik ortaya çıkmadan önce 

osteomiyelit gelişir 
• Diyabetik ayak ülseri 2cm2'den büyükse veya açığa çıkmış kemik 

varsa olasılıkla osteomiyelit vardır
• Ayak ülseri olan diyabetik hastalarda yaygın olarak kullanılan 

testlerden biri kemik sondajı (probe-to-bone  test)‘dir
• Steril,  keskin  olmayan  paslanmaz çelikten bir probe ile sert ve keçeleşmiş 

bir kemiğe temas edilmesi testin pozitif olduğunu gösterir
• Periferik nöropati, vaskülopati veya bası yaralarına bağlı diyabetik olmayan 

ülserleri değerlendirmek için de kullanılır
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Brodie Apsesi 
• Sklerotik kemiğin bir kenarı içinde granülasyon dokusu ile 

kapsüllenmiş bir süpürasyon ve nekroz bölgesinden oluşur
• Tipik olarak <25 yaş, uzun kemiklerin metafizinde subakut veya kronik 

osteomiyelit ortamında ortaya çıkar
• Genellikle hematojen kökenlidir
• En yaygın patojen S.aureus

• Kültürler vakaların yarısında steril olabilir
• Ateşli / ateşsiz, birkaç hafta ila aylarca süren, hafif / orta şiddette sinsi 

başlangıçlı ağrı
• En yaygın bölge distal tibia

• Femur, fibula, radius ve ulna
• Radyolojik olarak metafiz yakınında tek lezyon

7.12.2022 KUTEP 2022 29



7.12.2022 KUTEP 2022 30



Amfizematöz osteomiyelit

• Ekstraaksiyel iskelette (pelvis, sakrum, femur) veya omurlarda 
intraosseöz gaz ile karakterize nadir görülen bir osteomiyelit
formu

• Hematojen yayılım yoluyla veya karın içi bir kaynaktan bitişik 
yayılım yoluyla ortaya çıkabilir

• Altta yatan komorbiditelerle (DM, malignite) ilişkilidir
• En sık ilişkili organizmalar Enterobacteriaceae ve 

Fusobacterium necrophorum
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Osteomiyelitte Tanı
• Altın  standart  infekte kemik  dokusundan alınan  materyalin  histolojik  

ve  mikrobiyolojik  olarak  değerlendirilmesi
• Tipik klinik ve radyografik bulgular ve olası patojen (S. aureus gibi) ile pozitif 

kan kültürü varlığında kemik biyopsisi gerekli değildir
• Pozitif kültür verilerinin yokluğunda osteomiyelit ile uyumlu kemik histopatolojisi
• Pozitif kültür ve biyopsi yokluğunda şüpheli klinik ve tipik radyografik bulgular 

ve sürekli yüksek inflamatuar belirteçler uygun değildir !!
• Tanı ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılan  biyobelirteçler;  

lökosit sayısı, CRP, ESR, IL-6, prokalsitonin
• Kalsiyum, fosfor ve ALP seviyeleri normaldir
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Osteomiyelitte Radyoloji / Direkt Grafi
• ≥2 hafta semptomları olan hastalarda direkt grafi, <2 hafta 

semptomları olan hastalarda ileri bir görüntüleme yöntemi seçilmelidir
• Duyarlılığı % 22 -75
• Diyabetik ayakta duyarlılık % 54, özgüllük % 68

• Direkt grafideki litik değişiklikler kemik matriksinin yaklaşık %50 -75‘ 
inin harabiyeti sonrası görünür

• Osteomiyelitin radyografik bulguları; osteopeni, kemik rezorpsiyonu, 
kortikal kayıp, kemik yıkımı ve periost reaksiyonu

• Osteopeni ve normal kırık iyileşmesinin direkt grafi ile osteomiyelitten
ayırt edilmesi zor

• Direkt grafi osteomiyeliti Charcot artropatisinden ayırt etmede yetersiz
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Osteomiyelitte Radyoloji / MRG
• MRG, osteomiyelit tanısında yüksek duyarlılığa ve negatif prediktif

değere sahip görüntüleme yöntemidir
• En az bir haftadır mevcut klinik semptom varlığında osteomiyelit kanıtı olmayan 

bir MRG osteomiyelitin dışlanması için yeterlidir
• Hem T1 ağırlıklı hem de yağ baskılı T2 ağırlıklı MRG‘ ler alınmalıdır

• İnfeksiyonun başlangıcından 1-5 gün sonra anormal kemik iliği ödemi 
gösterilebilir

• İskemi varlığı, osteomiyelitin saptanması için MRG’ nin doğruluğunu 
azaltabilir

• Charcot artropatili diyabetik ayağı MRG'de eşlik eden infeksiyondan 
ayırt etmek tanısal olarak zor

• Difüzyon ağırlıklı MRG ve dinamik kontrastlı MRG (DCE-MRI)
• MRG, vertebral osteomiyelit vakalarında  epidural apseleri, flegmonu  

ve spinal kord basılarını da gösterebilir
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MRG sagital T1 ağırlıklı pre-kontrast 
görüntü 
Ok kortikal kesintiyi gösteriyor

Sagital post-kontrast yağ baskılı T1 
ağırlıklı görüntü 
Ok periferik olarak artan sıvı 
toplanmasını gösteriyor 

Ok kalkaneusun plantar
yüzünü kaplayan yumuşak 
doku kaybını gösteriyor
* kemik yeniden şekillenmesi 
ve periost reaksiyonu



Osteomiyelitte Radyoloji
• BT kronik osteomiyelitte yararlıdır ve kemik sekestrası ile involukrum

varlığını değerlendirmek için en yararlı modalite olabilir
• Kortikal kemik destrüksiyonu, periost reaksiyonunu, yumuşak  doku  

değişikliklerini, medüller kanaldaki küçük gaz odaklarını iyi gösterir
• Sinüs yolları gibi yumuşak doku anormalliklerinin tespiti için IV kontrast gerekli
• Metalik donanım, BT görüntü kalitesini düşüren artefaktlara yol açabilir

• Nükleer yöntemler MRG kontrendike ise önerilir
• PET-BT, SPECT-BT, işaretli lökosit sintigrafisi, üç fazlı kemik sintigrafisi
• Akut infeksiyonun değerlendirilmesinde daha güvenilir
• 18F-FDG PET, Charcot artropatisini osteomiyelitten ayırt etmede faydalı
• Yakın  zamanda  geçirilmiş travma, cerrahi, dejeneratif eklem hastalığı, 

malignite, Paget hastalığı varlığında yanlış pozitif  
• Vasküler yetmezlikte  yanlış negatif sonuç
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(A) Sagital BT görüntüsü, kalkaneusun plantar yönünde kortikal parçalanma, bitişik hava ve 
yumuşak doku ülserasyonu
(B) STIR: Kalkaneusta yoğun yüksek sinyalli ödem (yıldız) ve yine kalkaneusun üzerinde 
uzanan posterior plantar ülser (ok) 



Kültür
• Kemik biyopsisi (açık / perkütan) 

• Gram boyama ve kültür (aerobik, anaerobik, mikobakteriyel ve mantar kültürleri) 
• Perkütan biyopside 2 hafta, açık kemik biyopsisinde 48-72 saat antibiyotiksiz

• Sinüs traktında üreyen etken genellikle osteomiyelitin gerçek etkeni ile 
aynı değil

• Osteomiyelitin kanıtlanabilmesi için kemik biyopsisi gereklidir
• Kontaminasyon nedeniyle yanlış pozitif sonuç
• Antibiyotik kullanımı nedeniyle yanlış negatif sonuç
• Yanlış  yerden  örnek  alınması 
• Örneğin  mikroorganizmayı üretmek için yeterli olmaması

• Histopatoloji
• Osteomiyelit tanısı belirsiz ve amputasyon durumunda cerrahi sınırların 

infeksiyondan arındırılmış olup olmadığını değerlendirmek için yararlı
• Konvansiyonel  tedaviye  yanıtsız ülser varlığında  yassı  hücreli  karsinom ile  

komplike kronik osteomiyelit
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Osteomiyelit Tedavisi
• Cerrahi debritman

• Nekrotik dokuların temizlenmesi
• Sekestr,  infekte ve  skar halindeki  yumuşak  dokuların debridmanı

• Ölü  boşlukların doldurulması (kemik grefti, lokal doku flepleri)
• İyi bir vasküler yatak oluşturulması

• Kemiğin revaskülerize olması 4 hafta sürer. Bu süre boyunca kemik  yetersiz kanlanırsa 
infeksiyon riski artar 

• Antibiyotik tedavisi
• Komorbidite yönetimi (DM, malignite, vasküler hastalık)
• Alışkanlıkların yönetimi (beslenme, sigara, alkol, IV madde)
• Rekonstrüktif cerrahi

• Serbest kas ya da kas-kemik flepleri
• Kemik defekti varlığında serbest  fibula grefti

• Rehabilitasyon
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Osteomiyelitte Antibiyotik Tedavisi
• Lokal antibiyotik uygulamaları

• Emilebilir (kalsiyum sülfat) ya da emilmeyen (polimetil metakrilat çimento) 
taşıyıcılarla karıştırılan lokal antimikrobiyaller

• Rezidüel infekte kemik varlığında debride edilmiş kemik, vaskülarize
yumuşak doku ile kaplanana kadar - son debridmandan en az 6 hafta 
sonrasına kadar - antimikrobiyal tedavi

• Ampütasyon geçiren veya ilgili tüm kemiğin tamamen çıkarıldığı 
hastalarda eşlik eden yumuşak doku infeksiyonu yoksa, 
debridmandan 2-5 gün sonra antibiyotik tedavisi kesilebilir

• Yumuşak doku infeksiyonu varlığında, 10-14 gün arasında patojene 
yönelik parenteral veya yüksek oranda biyoyararlanımı olan oral 
tedavi 

• Çıkarılamayan ortopedik donanım varlığında en az 6 hafta tedavi, 
sonrasında uzun süreli PO antibiyotik baskılanması
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Osteomiyelitte Antibiyotik Tedavisi
• Ampirik tedavide, MRSA ve gram negatif etkin ajanlar

• Vankomisin ile 3. veya 4. kuşak sefalosporin kombinasyonu
• MSSA osteomiyelitinin tedavisinde oksasilin, nafsilin, sefazolin

• Seftriakson, eşlik eden bakteriyemi yokluğunda oksasilin MIC <0.5 mcg/mL olan 
izolatlar için alternatif

• MRSA osteomiyelitinin tedavisinde tercih edilen antibiyotik vankomisin
• En az 8 haftalık antibiyotik tedavisi
• Daptomisin (6 -10 mg/kg/gün) ve teikoplanin alternatif
• Rifampin eklenebilir

• Alerji/toksisite varlığında (in vitro duyarlı ise)
• Klindamisin, Linezolid, Fusidik asit+Rifampin

• PO baskılama rejimleri
• TMP-SXT+Rifampin
• Siprofloksasin/Levofloksasin+Rifampin

• Gram negatiflerde siprofloksasin, 3.-4. kuşak sefalosporinler, karbapenemler
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Hiperbarik Oksijen Tedavisi

• Yüksek O2 basıncı kanda ve dolayısıyla kemik dokuda O2
konsantrasyonunu arttırır, osteoblastik ve osteoklastik
aktivitenin optimizasyonu ile osteogenezin artışına yol açar

• Lökositlerin bakteri öldürme foksiyonunu stimule eder
• Fibroblast ve kollagen üretimini ↑
• Kronik osteomiyelitteki etkinliği tam olarak  kanıtlanmamıştır
• Yardımcı tedavi  (adjuvan)  olarak önerilebilir
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Tedavi İzlemi
• Parenteral tedavinin başlangıcında / sonunda ve oral baskılayıcı tedaviye 

geçiş sırasında ESR ve CRP izlemi 
• Serum inflamatuar belirteçleri için haftalık rutin izlem önerilmiyor
• Tedavi başarısızlığı şüphesi varsa inflamatuar belirteçler klinik muayene ve 

radyografik çalışmalarla birlikte izlenir
• Haftalık tam kan sayımı ve biyokimya
• Oral baskılayıcı antimikrobiyal tedavi gören hastalar için 2, 4, 8 ve 12. 

haftalarda ve daha sonra her 6 ila 12 ayda bir tam kan sayımı, kreatinin ve 
alanin aminotransferaz

• Rutin olarak radyografik görüntüleme önerilmez
• Hastalar, infeksiyonun sistemik semptomlarının yanı sıra ağrı açısından 

sorgulanmalıdır
• Antimikrobiyal tedavinin tamamlanmasından 2 hafta sonra sürekli yüksek 

inflamatuar belirteçlerin varlığında kalıcı osteomiyelit endişesi
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Septik Artrit
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• Bir veya birden çok eklemde ağrı, şişme , kızarıklık, hareket
kısıtlılığı gibi bulgu ve belirtilerin bir veya birkaçının bir arada
olması artriti düşündürür.

• Tutulan eklem sayısına göre;
• Monoartrit: Tek eklem (Travma, Septik artrit, Gut)
• Oligoartrit: 2-4 eklem (Behçet ,FMF, Lyme )
• Poliartrit: 5 ve daha fazla eklem (RA, SLE)

7.12.2022 KUTEP 2022 45



Öyküde Yardımcı Sorular
• Ağrı başlangıcı/süresi

• Dakikalar içinde ani: Kırık, travmatik hemartroz
• Saatler, 1-2 gün içinde: İnfeksiyöz, gut, inflamatuar artropati

• IV kötüye ilaç kullanımı var mı?
• Septik artrit

• Benzer atak geçirilmiş mi? 
• Gut artriti, inflammatuar artrit

• Uzun süre kortikosteroid kullanım öyküsü
• İnfeksiyon, osteonekroz

• Seyahat öyküsü, kene ısırığı var mı?
• Lyme Hastalığı

• Döküntü, seksüel risk faktörleri var mı?
• HIV infeksiyonu, gonokoksik artrit

• Kanama diyatezi öyküsü
• Spontan hemartroz
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Predispozan faktörler
• İleri yaş 
• Önceden var olan eklem hastalığı 

• Dejeneratif eklem hastalığı, RA, kristal kaynaklı artrit (gut)
• Eklem cerrahisi veya enjeksiyonu 

• Artroskopi
• Protez eklem implantı

• Travma
• Deri veya yumuşak doku infeksiyonu
• IV uyuşturucu kullanımı (IDU) 
• Kalıcı kateter varlığı 
• İnfektif endokardit
• İmmünosupresyon

• DM, BY, biyolojik ajan kullanımı, KS kullanımı, malignite, transplantasyon
• Riskli cinsel davranış
• Orak hücre hastalığı
• Alkolizm
7.12.2022 KUTEP 2022 47



Septik Artrit
• Hematojen yayılım*, direkt inokülasyon ya da bitişik yumuşak doku 

veya kemik infeksiyonundan yayılım sonucu gelişir
• Hematojen yayılım en sık büyük eklemleri tutar
• Uzun kemik osteomiyelitinde, metafiz içindeki infeksiyon kemik 

korteksini geçerek eklem içine drene olması ile gelişebilir
• Septik artrit genellikle monomikrobiyaldir. 
• S. aureus erişkinlerde septik artritin en yaygın nedenidir

• Streptokoklar
• Yaşlı erişkinlerde, altta yatan immünosupresyon varlığında veya IV 

ilaç kullanıcılarında Gram negatif basiller
• İmmünosupresyon ve IV ilaç kullanımında Pseudomonas spp.
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Artritin Viral Nedenleri

• Tipik olarak poliartrit ile ortaya çıkar
• Chikungunya, Dang humması, Zika virüsü, parvovirüs, 

kızamıkçık, Ross River virüsü, Barmah Forest virüsü
• Enterovirüs, adenovirüs ve alfavirüsler de artrite neden olabilir
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Klinik Bulgular
• Genellikle tek eklem tutulumu (monoartiküler artrit)

• Diz tutulumu vakaların % 50’ sinden fazla
• Bilekler, ayak bilekleri ve kalçalar da sık etkilenir
• IV uyuşturucu kullanımında sternoklaviküler, akromiyoklaviküler veya 

sternomanubrial eklem tutulumu
• Hastaların %80'inde eklem ağrısı, şişlik, sıcaklık ve hareket kısıtlılığı

• Kalça, omuz veya omurga eklemlerini içeren septik artritte daha az belirgin
• Oligoartiküler veya poliartiküler tutulum vakaların % 20’ si

• En sık etkenler gonokok ve meningokok
• Ateş yüksekliği 
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Tanı
• Septik artrit tanısı sinovyal sıvı analizi ve kültüre dayalı olarak konur
• Hücre sayımı, Gram boyama, ARB ve kültür (TB ve konvansiyonel), 

biyokimyasal inceleme, PCR
• Polarize mikroskopla kristallerin (monosodyum ürat, kalsiyum pirofosfat) 

değerlendirilmesi
• Steril tüp (ideal olarak EDTA’lı), ve/veya kan kültürü şişesi (Kingella, Brucella, N. 

gonorrhoeae, önceden antibiyotik tedavisi alan hasta)
• İnfekte omuzdan alınan sinovyal sıvı kültürleri Cutibacterium acnes izolasyonu 

için en az 10 gün inkübe edilmeli
• Yanlış pozitif kültür; düşük sinoviyal sıvı WBC sayıları, KNS veya Bacillus spp. 

izolasyonu ve 48 saatten sonra pozitiflik 
• Kan kültürü  (iki set)
• Yaygın olarak endokardite (S.aureus, streptococci, enterococci) neden 

olan organizmalara bağlı septik artrit durumunda endokardit
değerlendirmesi yapılmalıdır
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Sinovyal sıvı özelliklerine göre eklem sıvısının sınıflandırılması
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Tanı
• 25.000 -75.000 hücre/mm3 arasındaki sinoviyal sıvı WBC sayıları, 

septik artrit tanısı için bir "gri bölge" oluşturur dikkatli klinik 
değerlendirme gerekir

• Sinoviyal sıvı glukozu azalır, protein ve LDH artar. 
• Duyarlılığı ve özgüllüğü düşük, yararlılığı tartışmalı

• Serum prokalsitonin duyarlılığı düşük (%54), özgüllüğü yüksek 
(%95)

• Sinoviyal sıvı prokalsitonin ile ilgili sınırlı veri
• Sinovyal sıvı laktat, glukoz, CRP septik artrit tanısı için yararlı değil
• Sinovyal biyopsi; eş zamanlı bitişik osteomiyelit kanıtı, eklem 

aspirasyonu ile tanısal örnek sağlanamaması, M. tuberculosis veya 
diğer yavaş büyüyen patojenlerle infeksiyon durumunda endike
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Gonokokal Artrit
• Cinsel açıdan aktif bireylerde ateş,titreme, deri lezyonları, poliartraljiler

ve tenosinovit ile akut olarak ortaya çıkar ve kalıcı monoartrit veya 
oligoartrite dönüşür

• Migratuar artralji, asimetrik eklem tutulumu vardır
• Diz, dirsek el bileği, sık tutulur
• Özellikle distal ekstremitelerde vezikülopüstüler deri lezyonları görülür

• Hemorajik püstüle dönebilir
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Radyoloji

• Eşzamanlı kemik ve eklem hastalığının değerlendirilmesi
• İncelenmesi zor olan eklemler için (kalça, sakroiliak eklem), BT 

veya MRG
• 18 FDG PET-BT taramasının rolünü destekleyecek yeterli veri 

yoktur
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Ayırıcı Tanı

• Septik bursit
• Lyme hastalığı
• Kristal kaynaklı artrit (gut veya psödogout)
• Reaktif artrit

• Geçirilmiş infeksiyon öyküsü ile genitoüriner ya da gastrointestinal
bulgular, konjonktivit veya deri/ muköz membran lezyonları 

• Avasküler nekroz
• Romatoid artrit
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Tedavi
• İnfekte sıvı boşaltılmalı ve antibiyotik tedavisi acilen başlanmalı 

• Tedavide gecikme özellikle kalça ekleminde eklemle ilgili sekellere yol 
açabilir

• Cerrahi drenaj iğne aspirasyonu, artroskopik drenaj veya 
artrotomi (açık cerrahi drenaj) şeklinde yapılabilir

• Tedavi süresi bireysel klinik koşullara göre ayarlanmakla birlikte; 
• S. aureus için 2-3 hafta (bakteriyemi ile komplike olmuş vakalarda 4 

hafta)
• Gram negatif çomaklar için 4 hafta
• Gonokoksik artritte 7 gün
• Nongonokoksik artritte 14-28 gün
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Septik Artrit Empirik Tedavisi
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Özellik Önerilen Tedavi Alternatif 
CYBİ riski var

Gram boyamada 
özellik yok veya 
Gram negatif 
diplokok

Seftriakson / 
Sefotaksim/Seftizoksim

+
Azitromisin / Doksisiklin

Gram pozitif kok Vankomisin
CYBİ riski düşük / yok Vankomisin + Siprofloksasin / Levofloksasin

Gram boyamada
özellik yok

Vankomisin + Seftriakson

Vankomisin + Sefepim

Gram pozitif kok Vankomisin
Poliartiküler Vankomisin + Seftriakson

Sanford Guide 



Septik Artritte Etkene Yönelik Tedavi
Etken Önerilen Rejim Alternatif

MSSA Sefazolin ( 3X2 gr IV) 
Nafsilin / Oksasilin

Vankomisin
(Penisilin alerjisi varsa)

MRSA Vankomisin Daptomisin (6 mg/kg/gün IV)
Linezolid (2 X 600 mg PO veya IV)
Klindamisin (3 X 600 mg PO veya IV)
TMP-SXT (4-5 mg/kg TMP X 2) / Levofloksasin 750 mg PO

+
Rifampin

Gram negatif çomak
Pseudomonas riski var* Seftazidim 3X2 gr

Sefepim 3X2 gr
Pip-tazo 4X4.5 gr

Karbapenem (Meropenem 3X2 gr)
Florokinolon
Aztreonam

Pseudomonas riski yok Seftriakson Sefotaksim
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