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Santrauka
Pavėluota septinio artrito diagnozė gali lemti ketvir-
tadalio pacientų mirštamumą. Septinis artritas – tai 
sąnarių infekcinė liga, kuri pasižymi ypač sunkia eiga, 
dažnomis komplikacijomis bei dideliu mirštamumu, 
kuris gali siekti daugiau nei 25 procentus sergančiųjų.  
Šis susirgimas yra gana retas, pasireiškia < 10 asmenų 
100 tūkstančių gyventojų. Dažniausiai pažeidžiami di-
dieji sąnariai (kelio bei klubo sąnariai) ir tik 6-9 proc. jis 
aptinkamas alkūnėje. Straipsnyje pristatomas  46 metų 
paciento klinikinis atvejis − nudegimo sukelto septinio 
alkūnės artrito gydymo taktika. Septinio artrito metu mi-
kroorganizmai dažniausiai į sąnarį patenka hematoge-
niniu keliu, tačiau šiuo atveju bakterijų patekimo kelias 
buvo tiesioginis – traumos (nudegimo) sukeltos didelės 
minkštųjų audinių pažaidos.  Tyrimo tikslas – pristatant 
klinikinį atvejį, aptarti septinio artrito gydymo galimybes.

Įvadas
Septinis artritas yra pavojinga būklė. Pavėluota diagnozė 

gali lemti iki 25 proc. pacientų mirštamumą [1]. Septinis 
artritas turi būti įtariamas ir nedelsiant diagnozuotas bet ku-
riam pacientui, kuriam pasireiškia ūmus netrauminis sąnarių 
skausmas, tinimas ir karščiavimas bei funkcijos sutrikimas 
[2]. Patvirtinus septinį artritą, turi būti nedelsiant pradėtas 
stacionarinis gydymas [3]. Bakterinio artrito dažnis yra gana 
retas, per metus jis diagnozuojamas 2-8 asmenims iš 100 
tūkstančių gyventojų [4,5],  iš kurių  tik 6-9 proc. jis būna 
lokalizuotas alkūnėje. Rizikos veiksniai, skatinantys septinio 
artrito išsivystymą, pacientų amžius (vyresni nei 80 metų), 
cukrinis diabetas, reumatoidinis artritas. Riziką didina są-
narių intervencinės procedūros (aspiracinės punkcijos ar 

medikamentų injekcijos), sąnarį supančių aplinkinių audi-
nių infekcija bei imunosupresinių vaistų vartojimas [2]. Šio 
tipo susirgimai labai retai diagnozuojami vidutinio amžiaus 
asmenims. Staphylococcus aureus dažniausiai nustatomas 
septinio artrito sukėlėjas, tačiau ligą gali sukelti kitos bak-
terijos, virusai, grybeliai ir mikobakterijos [2].

Tyrimo tikslas – pristatyti klinikinį atvejį bei aptarti 
septinio artrito gydymo galimybes.

Klinikinis atvejis
46 metų vyras kreipėsi į Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versiteto ligoninės Kauno klinikų skubios pagalbos skyrių 
(LSMUL KK SPS) dėl dešinės rankos nudegimo. Objek-
tyviai: stebėtas 2B–3 laipsnio nudegimas, apimantis visą 
rankos ilgį (apie 10% kūno paviršiaus ploto) (1 pav.). Nu-
degimo plotas paraudęs, matomi juodos sausos nekrozės 
plotai, plaštakos srityje pūslės užpildytos seroziniu skysčiu, 
alkūninio nervo pažeidimo klinika. Pacientas stacionarizuo-
tas į LSMUL KK Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos 
(PRCH) kliniką operaciniam gydymui. Atlikta nekrektomija. 
Dėl didelio minkštųjų raumenų pažeidimo, juos šalinant, 
stebėtas alkūnės sąnario sąlytis su išore, alkūninio nervo 
defektas su likusių dalių nekroze. Po dviejų savaičių atlikta 
alkūnės minkštųjų audinių defekto rekonstrukcija laisvu 
anterolateraliniu šlaunies (angl. anterolateral tight – ALT) 
lopu, žasto ir dilbio žaizdų autodermoplastika (2 pav.). Po-
operaciniu laikotarpiu lopas prigijo, tačiau iš po jo stebėta 
ženkli sekrecija ir lopo pasislinkimas. Atlikta lopo revizija, 
pakartotina nekrektomija ir autodermoplastika, drenuotas 
alkūnės sąnarys. Žaizdos gijo sėkmingai, pacientas išrašytas 
reabilitaciniam gydymui.

Reabilitacijos metu pastebėta gausi sekrecija iš po 
lopo, išryškėjo alkūnės skausmas, todėl pacientas kreipėsi į 
LSMUL KK. Pakartotinai stacionarizuotas į PRCH kliniką. 
Iš žaizdos paimto pasėlio stebėtas S. pyogenes (jautrus peni-
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cilinui) augimas. Taikyta tikslinė antibiotikoterapija cefuroksimu. 
Būklei negerėjant, atlikta pakartotina revizinė operacija, kurios 
metu atvertas alkūnės sąnarys, pašalinti negyvybingi audiniai ir 
pakitę sąnariniai paviršiai. Alkūnės stabilizavimui pritaikytas išo-
rinės fiksacijos aparatas (IFA) (3 pav.). Po operacijos antibiotikų 
terapija pakeista penicilinu. Paciento pooperacinė eiga buvo sklandi, 
pasėliuose, paimtuose paskutinės operacijos metu, mikroorganizmų 
augimo nestebėta. Sugijus žaizdoms bei planuojant tolesnį ope-
racinį gydymą, po 6 savaičių pašalintas IFA. Iš strypų buvimo 
vietų paimtų pasėlių mikroorganizmų augimo nestebėta. Išliekant 
alkūnės sąnario nestabilumui, sutrikusiai apsitarnavimo funkcijai 
(dominuojanti ranka), po 4 mėnesių pacientas stacionarizuotas 

į LSMUL KK ortopedijos traumatologijos (OTR) 
kliniką dešinės alkūnės sąnario endoprotezavimo 
operacijai. Prieš operaciją vertinta paciento būklė. 
Minkštieji audiniai: žaizdos sugijusios, infekcijos 
požymių nepasireiškė. Objektyviai: alkūnės sąnarys 
nestabilus, kartojosi dilbio kaulų išnirimai. Rentge-
nogramose dešinės rankos kaulų bendrinė porozė, 
žastikaulyje ir alkūnkaulyje osteoperforacinės angos 
dėl IFA, žastikaulio krumplių, alkūnkaulio ir stipin-
kaulio galvos osteolizė. 

Atlikta alkūnės sąnario endoprotezavimo opera-
cija. Pooperacinė eiga sklandi, skirta infekcijų pro-
filaktika unazinu. 

Po keturių mėnesių pacientas kreipėsi dėl alkūnės 

5 pav. Alkūnės judesių apmlitudė

1 pav. 2B-3 laipsnio nudegimai

2 pav. ALT lopas ir autodermoplastika

3 pav. Išorinė fiksacija 4 pav. Alkūnės sąnario revizinis endoprotezas
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skausmo ir sutrikusios funkcijos. Įtariant infekcijos recidyvą, 
atlikta sąnario punkcija. Iš paimto pasėlio stebėtas S. Epider-
midis (atsparus oksacilinui) augimas. Pacientas pakartotinai 
stacionarizuotas į LSMUL KK OTR kliniką. Atlikta dešinio 
alkūnės sąnario revizinė operacija (I etapas) – pašalinti en-
doprotezo komponentai ir implantuoti cementiniai intarpai. 
Pradėta tikslinė antibiotikų terapija vankomicinu 14 dienų 
pagal koncentraciją. Ambulatoriškai pacientui 5 savaitėms 
paskirta sulfametoksazolo ir trimetoprimo. Po trijų mėnesių 
atliktas revizinės operacijos II etapas – implantuoti endopro-
tezo komponentai (4 pav.). Pooperacinis periodas sklandus, 
taikyta reabilitacija. Po metų ir 10 mėnesių paciento būklė 
gera, alkūnės judesių amplitudė 0-120 laipsnių (5 pav.).

Diskusija
Septinis artritas gali išsivystyti dėl mikroorganizmų pa-

tekimo į sąnarį hematogeniniu keliu, tiesioginio sąlyčio su 
sąnariu arba plitimo iš gretimų audinių. Dažniausias mikro-
organizmų patekimo kelias yra hematogeninis [4]. Daug 
retesnis – dėl tiesioginio sąlyčio. Dažniausiai tiesiogiai mi-
kroorganizmai patenka į sąnarį dėl įkandimų, traumų, inter-
vencijų [6]. Šiuo atveju bakterijos pateko tiesiogiai traumos 
(nudegimo) metu, kai  dėl didelės minkštųjų audinių pažaidos 
buvo atviras alkūnės sąnarys.

Dažniausiai infekcija būna monomikrobinė, o labiausiai 
paplitęs sukėlėjas – S. Aureus, tačiau artritą gali sukelti ne tik 
stafilokokai, bet ir kitos gramteigiamos bei gramneigiamos 
bakterijos, ar net grybai [7]. Šiam pacientui septinį alkūnės 
artritą, sąlygotą traumos, sukėlė S. Pyogenes, tačiau gydymo 
eigoje stebėtas infekcijos sukėlėjo pokytis (S. Epidermidis), 
kuris galėjo būti sąlygotas ilgalaikės IFA fiksacijos, siauros 
tikslinės antibiotikų terapijos ar pakartotinų operacijų.  

Septinio artrito gydymui svarbiausia ankstyva interven-
cija ir adekvati antibiotikų terapija. Empirinė antibiotikų 
terapija turi būti taikoma pagal labiausiai tikėtinus sukėlėjus. 
Pirmo pasirinkimo antibakteriniai vaistai, įtariant meticilinui 
jautrų S. aureus,  betalaktaminiai antibiotikai, tokie kaip 
oksacilinas ar cefazolinas [8]. Šiuo klinikiniu atveju alkūnės 
sąnarys buvo revizuotas šalinant nekrozavusius audinius ir 
drenuojant sąnarinę ertmę kelis kartus. Pacientui po opera-
cijų buvo skirti betalaktaminiai antibiotikai, vėliau pakeisti 
pagal antibiotikogramos rezultatus. Kartojantis infekcijai, 
skirti platesnio spektro antibiotikai (unazinas, vankomicinas). 

Kartu su antibiotikoterapija turi būti pradėtas ir chirurgi-
nis gydymas. Laiku pradėtas  operacinis gydymas sumažina 
bakterijų bei uždegiminių audinių kiekį ir pagerina likusių 
audinių aprūpinimą krauju. Šios sąlygos sustiprina antibi-
otikoterapijos efektą. Smulkiųjų sąnarių gydymui gali būti 
naudojama kartotinė sąnario punkcija, stebint klinikinį ir 
laboratorinį atsaką. Esant stambiųjų sąnarių septiniam ar-

tritui ir I-III Gächter stadijai (sinovitas, drumstas skystis, 
fibrino sankaupos, adhezijos, tačiau radiologinių pokyčių 
nestebima), tikslingas artroskopinis gydymas, gausus sąnario 
plovimas. Kadangi  šis gydymo metodas mažiau invazy-
vus, jis siejamas su greitesniu funkcijos grąžinimo laiko-
tarpiu. Atvira artrotomija ir sinovektomija rekomenduojama 
tada, kai konservatyvūs gydymo metodai neefektyvūs, jau 
egzistuoja degeneracinė sąnarių liga ar didelis minkštųjų 
audinių pažeidimas, abscesai bei IV stadija pagal Gächter 
klasifikaciją (Pannus fibrovaskulinio/granuliacinio audinio 
formavimasis, proliferacinis, agresyvus sinovitas, stebimi 
radiologiniai pokyčiai) [9].

Esant masyviems, negrįžtamiems sąnarinių paviršių 
pažeidimams (žastikaulio krumplių, alkūnkaulio ir stipin-
kaulio galvos osteolizė) bei sąnario nestabilumui, gydymui 
indikuotina sąnario endoprotezavimo operacija, kuri buvo 
atlikta ir šiam pacientui [10,11].

Išvados 
1. Alkūnės septinis artritas yra reta, tačiau ypač pavo-

jinga būklė, kuriai būtinas skubus adekvatus  gydymas.
2. Efektyvų septinio artrito gydymą nulemia ankstyva 

chirurginė intervencija bei racionali antibakterinė terapija.
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Summary
A late diagnosis of septic arthritis may lead to mortality in a qu-

arter of patients. Septic arthritis is an infectious joint disease, cha-
racterized by a difficult course with frequent complications, and 
high mortality rates that can exceed 25% of cases. Out of 100 000 
people, less than 10 develop this disease, making it quite rare. Most 
frequently, septic arthritis affects large joints such as the knee and 
the hip; in 6-9% of cases it occurs in the elbow. In the clinical case 
we present a 46-year-old patient with septic arthritis in the elbow, 
which was caused by a burn. We also discuss the treatments that 
were used. In most cases of septic arthritis, microorganisms en-
ter the joints through a hematogenous spread. We chose this case 
for our research because bacteria entered the joints of the patient 
directly through the damage to the soft tissue caused by the burn. 
This research aims to discuss the possibilities of septic arthritis tre-
atments through this clinical case. 
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