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Streszczenie: W pracy przedstawiono szczegó³owo zapadalnoœæ na ropne zapalenie koœci i stawów u dzieci w latach 1988-1998.
Omówiono grupy wiekowe, typy zapaleñ koœci i stawów, lokalizacjê ogniska zapalenia, czynniki wywo³uj¹ce oraz ryzyka. Zwrócono
uwagê na czas rozpoczêcia hospitalizacji od chwili wyst¹pienia pierwszych objawów choroby oraz przeprowadzono kalkulacjê
czasu leczenia szpitalnego.
S³owa kluczowe: ropne zapalenie koœci i stawów ostre krwiopochodne, wtórne pourazowe, przewlek³e
Abstract: The paper presents an analysis of the incidence of pyogenic osteomyelitis and arthritis in children in the material of Pediatric
Surgery Department in Konin from 1988 to 1998. The analysis comprised the following factors: age groups, types of osteomyelitis and
arthritis, localisation of the focus, risk and provoking factors, time interval from the first symptoms of the disease to the beginning of
treatment. Hospitalization time was also calculated.
Key words: pyogenic osteomyelitis and arthritis, hematogenous, secondary, chronic

Wstêp
Wœród bezpoœrednich przyczyn zgonów noworodków leczonych chirurgicznie w Polsce, zaka¿enie stanowi 42% (1).
Poprawê tej sytuacji mo¿na uzyskaæ przede wszystkim przez
zapobieganie powstawaniu oraz szerzeniu siê zaka¿eñ zw³aszcza wewn¹trzszpitalnych.
Mimo zmniejszaj¹cej siê liczby urodzeñ liczba przypadków
krwiopochodnych zapaleñ koœci i stawów wcale nie maleje, a
wrêcz stale wzrasta. Przyczyn tego zjawiska nale¿y upatrywaæ w
rozwoju metod resuscytacyjnych, które umo¿liwiaj¹ utrzymanie

przy ¿yciu noworodków urodzonych coraz wczeœniej, wykazuj¹cych cechy hypotrofii. Jednak¿e to w³aœnie grupa wczeœniaków
z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹ jest najbardziej nara¿ona na zaka¿enia, zw³aszcza opornymi na wiele stosowanych antybiotyków
szczepami szpitalnymi.
Powstawanie oraz przebieg ropnych zapaleñ koœci i stawów zale¿y od wieku dziecka, drogi zaka¿enia, rodzaju bakterii oraz odpornoœci indywidualnej pacjenta (2). Najwa¿niejszym czynnikiem jest wiek dziecka, który determinuje
unaczynienie koœci, a w szczególnoœci ich nasad. Badania
przeprowadzone przez Truetê pozwoli³y wyró¿niæ 3 fazy
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Rycina 1. Fazy rozwoju unaczynienia koœci d³ugich (koœæ piszczelowa).

do 4 lat

4-14 lat

powy¿ej 14 lat

w rozwoju unaczynienia koœci d³ugich (ryc. 1). Pierwsza fazadotyczy dzieci poni¿ej 4 roku ¿ycia, kiedy to nie istnieje jeszcze
chrz¹stka wzrostowa, a naczynia z przynasady przechodz¹ do
nasady i podobnie mog¹ przedostawaæ siê bakterie. W tym okresie proces zapalny mo¿e równoczeœnie obj¹æ koœæ oraz przylegaj¹cy staw. Faza druga dotyczy dzieci od 4 do 14-15 roku ¿ycia.
Jest to okres wzrostu koœci na d³ugoœæ, kiedy to chrz¹stka nasadowa oddziela naczynia trzonu koœci oraz nasady i uniemo¿liwia
przedostawanie siê bakterii w oku kierunkach. W tej fazie proces
zapalny tocz¹cy siê w obrêbie trzonu oraz stawu stanowi¹ odrêbne ogniska choroby. Po zaroœniêciu chrz¹stki wzrostowej,
a wiêc ok. 15 roku ¿ycia, naczynia krwionoœne ponownie przechodz¹ z trzonu do nasady, a t¹ drog¹ równie¿ szczepy patogenne. W tym okresie proces zapalny ponownie mo¿e równoczeœnie obejmowaæ koœæ oraz s¹siaduj¹cy staw (3).
Na podstawie czynników wp³ywaj¹cych na przebieg procesu zapalnego w uk³adzie kostno-stawowym wyró¿nia siê
5 typów ropnych zapaleñ koœci i stawów: ostre krwiopochodne, wtórne pourazowe, przewlek³e (bêd¹ce zejœciem
Tabela 1. Liczba zapaleñ koœci i stawów w latach 1988-1998
(n=145).
Rok

Liczba

Odsetek

1988

12

8

1989

16

11

1990

18

12,5

1991

8

5,5

1992

15

10,5

1993

16

11

1994

17

12

1995

11

7,5

1996

11

7,5

1997

15

10,5

1998

6

4

Tabela 2. Lokalizacja ogniska zapalenia w stawach (n=87).
Staw
Kolanowy
Biodrowy
Barkowy
Skokowy

18

Liczba
stawów
54
17
14
2

Odsetek
stawów
62
20
16
2
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Tabela 3. Lokalizacja zmian zapalnych w koœciach (n=145).
Koœæ

Liczba koœci

Odsetek
koœci

Udowa

47

32,5

Piszczelowa

24

16,5

Stopa

14

10

Ramienna

13

9

D³oñ

6

4

Strza³kowa

5

3,5

¯uchwa

5

3,5

Kulszowa

4

3

Obojczyk

2

1,5

Przedramiê

2

1,5

Zapalenie stawu bez
zmian w koœciach

23

15

Tabela 4. Pocz¹tek hospitalizacji (n=145).
Doba choroby
Liczba pacjentów
Odsetek

1-3
69
47

4-6
36
25

7-9
17
12

>9
23
16

krwiopochodnego lub pourazowego) podostre (np. ropieñ
Brodiego) oraz pierwotne przewlek³e (np. zapalenie koœci
Garre’a ) (2).

Materia³ i metody
W latach 1988-1998 w Oddziale Chirurgii Dzieciêcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z powodu ropnego zapalenia koœci i stawów leczono ogó³em 145 dzieci.

Wyniki
Liczby pacjentów hospitalizowanych w poszczególnych
latach przedstawiono w tab. 1.
W grupie tej by³o 94 (65%) ch³opców oraz 51 (35%)
dziewcz¹t. Ze œrodowiska wiejskiego pochodzi³o 95 (66%)
dzieci, a z miasta 50 (34%).
Hospitalizowano 137 (94,5%) pacjentów z ostrym zapaleniem w uk³adzie kostno-stawowym oraz 8 (5,5%) z przewlek³ym zapaleniem koœci. Ustalono, ¿e u 125 (85%) pacjentów wyst¹pi³o ostre krwiopochodne, a u 20 (14%) – wtórne pourazowe zapalenie koœci, powstaj¹ce przez ci¹g³oœæ
z miejsca zranienia.
Zgodnie z zaleceniem Truety pacjentów ujêto w trzy grupy wiekowe. W grupie poni¿ej 4 roku ¿ycia znalaz³o siê 46
(32%), 86 (59%) pacjentów znajdowa³o siê w przedziale od
4 do 14 lat, a 13 (9%) chorych w chwili przyjêcia do szpitala
mia³o wiêcej ni¿ 14 lat. Leczono 20 noworodków oraz 4
Tabela 5. Czas hospitalizacji (n=145).

(w dobach)

Œredni czas
leczenia
(w dobach)

Staw biodrowy

17-39

24

Staw barkowy

14-30

21

Staw kolanowy

13-27

16

Stawy d³oni

10-16

12

Koœæ udowa

14-39

18

Koœci podudzia

12-94

22

Koœæ ramienna

12-30

17

Koœci paliczków d³oni

12-18

14

¯uchwa

5-19

10

Lokalizacja ogniska

Czas leczenia

Epidemiologia ropnych zapaleñ koœci...
Tabela 6. Czynniki wywo³uj¹ce zapalenie koœci i stawów (n=145).
Liczba
pacjentów

Odsetek
pacjentów

Posocznica

30

21

Uraz koñczyny

20

14

Zapalenie p³uc

15

10,5

Ropowica tk. miêkkich

8

5,5

Odczyn po wk³uciu

5

3,5

Zaka¿enie dróg moczowych

2

1

NEC

1

0,5

Czynnik nieznany

64

44

Objaw lub choroba

Tabela 7. Noworodkowe czynniki ryzyka.
Liczba
pacjentów
(n=24)

Odsetek
pacjentów

Hiperbilirubinemia

8

33,5

Czas ci¹¿y <36 hbd lub
masa cia³a <2500 g

3

12,5

Ciêcie cesarskie

3

12,5

Niedotlenienie oko³oporodowe

2

8,5

Czynnik ryzyka

Cewnikowanie du¿ych naczyñ

2

8,5

Zespó³ zaburzeñ oddychania

2

8,5

Czynnik nieznany

4
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niemowlêta. Dzieci poni¿ej 1 roku ¿ycia stanowi³y 16,5%
ogó³u pacjentów.
Ogó³em procesem zapalnym zajêtych by³o 87 stawów
(tab. 2). Zmiany zapalne w koœciach stwierdzono u zdecydowanej wiêkszoœci pacjentów z wyj¹tkiem 23 (15%) (tab.3).
Ustalono, ¿e u 9 (6%) pacjentów procesem zapalnym zajêta
by³a jedynie okostna. W badanym materiale nie stwierdzono
przypadków podostrego zapalenia koœci.
Pacjenci trafiali do leczenia szpitalnego z domu w 108
przypadkach (74,5%), b¹dŸ byli przekazywani z terenowych
oddzia³ów noworodkowych oraz dzieciêcych, co dotyczy³o
37 pacjentów (25,5%). Analizie poddano okres jaki up³yn¹³
od wyst¹pienia pierwszych objawów do chwili przyjêcia do
szpitala. Ustalono jego œcis³y zwi¹zek z przebiegiem oraz
wynikami leczenia. Okres ten waha³ siê w granicach od 1 do
13 dni i wynosi³ œrednio 5 dni. Dane zbiorcze przedstawiono w tabeli 4. Czas pobytu w szpitalu wynosi³ od 5 do 94
dni, œrednio 18 dni. Okres hospitalizacji uzale¿niony by³ od
lokalizacji procesu zapalnego, stanu ogólnego dziecka oraz
postêpów w leczeniu (tab. 5).
W czasie pobytu na oddziale u 92 dzieci (56%) ustalono
udzia³ czynników wywo³uj¹cych ropne zapalenie koœci i stawów (tab. 6). Do powstawania procesu zapalnego w uk³adzie kostno-stawowym dochodzi³o g³ównie w przebiegu
posocznicy, bêd¹cej nastêpstwem zaka¿eñ uk³adowych (zapalenie p³uc, zaka¿enie uk³adu moczowego, ropieñ).
U 20 dzieci poni¿ej 1 roku ¿ycia z ogólnej liczby 24
ustalono czynniki ryzyka maj¹ce œcis³y zwi¹zek z zapadalnoœci¹ na ropne zapalenie koœci i stawów (tab. 7). Najczêœciej stwierdzono podwy¿szony poziom bilirubiny we krwi,
co potwierdzono laboratoryjnie u 8 dzieci. Jedynie w tej grupie wiekowej u 3 pacjentów obserwowano wieloogniskowe
zmiany zapalne. U dwóch noworodków zajête procesem
zapalnym by³y równoczeœnie staw biodrowy i kolanowy, a u
innego oba stawy biodrowe.
U noworodków zajêcie stawu barkowego mog³o nasuwaæ podejrzenie pora¿enia splotu barkowego.
W analizowanym okresie zmar³o 2 dzieci w wieku nowo-

rodkowym. Wskazuje to na ciê¿szy przebieg zaka¿eñ
oraz mniejsz¹ odpornoœæ u dzieci w pierwszym miesi¹cu ¿ycia.

Omówienie
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e zapadalnoœæ na krwiopochodne zapalenie koœci zw³aszcza u noworodków wzrasta
(4 - 7). Jest to spowodowane prawdopodobnie faktem zwiêkszenia prze¿ywalnoœci wczeœniaków, które z regu³y cechuje
upoœledzona odpornoœæ maj¹ca decyduj¹cy wp³yw na os³abienie zdolnoœci zwalczania ognisk zaka¿enia w miejscu ich
powstania. Udzia³ pacjentów poni¿ej 1 roku ¿ycia (noworodków i niemowl¹t) ocenia siê na 20 do 75% (5 - 12).
W badanym materiale grupa ta stanowi³a 16% ogó³u hospitalizowanych. U dzieci tych czêœciej dochodzi do rozwoju
posocznicy, a w jej przebiegu do wieloogniskowych zmian
w uk³adzie kostno-stawowym. Uogólnione zaka¿enie krwi
obserwowano u 30 chorych (21%). W ka¿dym przypadku
by³o ono wywo³ane przez gronkowca z³ocistego. Dane
z innych oœrodków wahaj¹ siê od 20% do 40% pacjentów
(4, 5, 6, 12). Do zajêcia wielu stawów mo¿e dojœæ w przypadku zaka¿eñ wywo³anych przez pa³eczki z rodzaju Salmonella u dzieci z niedokrwistoœci¹ sierpowat¹, tak rozpowszechnion¹ w krajach afrykañskich. W naszym materiale
zajêcie dwóch lub wiêcej stawów wyst¹pi³o jedynie u trzech
pacjentów, co stanowi³o 3,5% przypadków i by³o spowodowane posocznic¹ gronkowcow¹.
Zdecydowanie wiêksz¹ zapadalnoœæ na ropne zapalenie
koœci i stawów obserwuje siê u dzieci pochodz¹cych ze œrodowiska wiejskiego (6,7). W naszym materiale chorzy ci stanowili 2/3 wszystkich dzieci hospitalizowanych w latach
1988-1998. Ta przewaga liczebna wynika ze œcis³ej korelacji ryzyka zaka¿eñ z poziomem warunków sanitarnych oraz
higieny ca³ych rodzin, a szczególnie dzieci i ich matek
(1, 7, 9). Craigen i wsp. w³aœnie w tym elemencie upatrywa³
mo¿liwoœci zmniejszenia zapadalnoœci na zaka¿enia, miêdzy innymi w uk³adzie kostno-stawowym (9). W badanej
grupie wiêkszoœæ, bo ponad 2/3 chorych, stanowili ch³opcy.
Jest to zgodne z danymi innych autorów (6, 12, 13). Fakt ten
potwierdza s³absz¹ odpornoœæ noworodków p³ci mêskiej na
zaka¿enia.
W analizowanym materiale stwierdzono zdecydowany
spadek liczby przewlek³ych zapaleñ koœci leczonych w Oddziale Chirurgii Dzieciêcej w stosunku do poprzedniej dekady (lata 1977-87) – z 16% do 7%. Wi¹¿e siê to z wprowadzeniem na rynek coraz lepszych antybiotyków, o szerokim
spektrum dzia³ania (9). Spowodowa³o to radykaln¹ poprawê
wyników leczenia (6, 12, 14-17).
Kluczowe znaczenie dla uzyskania zadowalaj¹cych wyników leczenia ma wczesne rozpoznanie choroby. Tymczasem tylko po³owa naszych pacjentów trafi³a do leczenia
szpitalnego w pierwszych 3 dniach od wyst¹pienia uchwytnych objawów. Pozostali byli hospitalizowani miêdzy 4 i 6
dniem (1/4 chorych) lub po 10 dniach od wyst¹pienia pierwszych objawów (1/5 chorych). Wczesne rozpoznanie choroby jest mo¿liwe dziêki ustaleniu czynników wywo³uj¹cych
oraz czynników ryzyka. W naszym materiale ustalono obie
te przyczyny u 2/3 pacjentów. G³ównym czynnikiem wywo³uj¹cym by³a posocznica, któr¹ rozpoznano u 1/3 chorych.
W wiêkszoœci by³y to noworodki i niemowlêta. W³aœnie ta
grupa wiekowa ze wzglêdu na s³absz¹ odpornoœæ wykazuje
wiêksz¹ sk³onnoœæ do uogólniania siê zaka¿enia, co znajduje potwierdzenie w doniesieniach innych autorów (4). Podwy¿szony poziom bilirubiny stwierdzono u ponad 1/3 noworodków leczonych w naszym oddziale. Wczeœniactwo
z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹ oraz hyperbilirubinemia s¹ g³ównymi czynnikami ryzyka zwiêkszonej zapadalnoœci na infekcje w tej grupie wiekowej. Powik³aniem ka¿dego zaka¿e-
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nia w tej grupie mo¿e byæ posocznica, w przebiegu której
dochodzi do zajêcia procesem zapalnym uk³adu kostnostawowego (6, 13, 18).
Znacz¹c¹ rolê w epidemiologii ropnego zapalenia koœci i
stawów odgrywa uraz koñczyny (14,20,21,22). Znalaz³o to
potwierdzenie w naszym materiale, w którym wtórne pourazowe zapalenie koœci (powstaj¹ce przez ci¹g³oœæ) wyst¹pi³o
u 1/5 dzieci leczonych.
Pierwotne ognisko zapalenia by³o zlokalizowane przede
wszystkim w obrêbie du¿ych stawów oraz koœci d³ugich.
Wynika to ze znacznie lepszego ich unaczynienia oraz wiêkszej podatnoœci na urazy. W³aœnie w du¿ych stawach rozpoznanie procesu zapalnego by³o ³atwiejsze ze wzglêdu na
stosunkowo ³atwe do zauwa¿enia objawy takie jak: obrzêk,
zaczerwienie, nadmierne ucieplenie oraz ograniczenie ruchów zajêtej koñczyny lub stawu. W naszym materiale staw
kolanowy by³ zajêty u blisko 2/3 pacjentów. Podobne spostrze¿enia publikuj¹ inni autorzy (9, 11, 23). Liczne s¹ równie¿ doniesienia, wg których pierwotnie najczêœciej zajêty
jest procesem zapalnym staw biodrowy (5-8, 10). W naszym
materiale tê lokalizacjê obserwowaliœmy u 1/5 chorych. Pojedyncze publikacje wskazuj¹ na najczêstsz¹ lokalizacjê procesu zapalnego w obrêbie stawu barkowego (12). W naszym
materiale mia³o to miejsce u 10% chorych.
Ognisko ropnego zapalenia koœci zdecydowanie najczêœciej by³o zlokalizowane w koœci udowej, co w na-

szym materiale dotyczy³o 1/3 ogó³u hospitalizowanych.
Koœæ ta wspó³tworzy dwa najwiêksze stawy koñczyny,
w których najczêœciej jest zlokalizowane pierwotne ognisko zapalenia. Podobne dane publikuj¹ inne oœrodki
(7 - 10). Dwukrotnie rzadziej pierwotne ognisko by³o zlokalizowane w koœci piszczelowej. Z koœci p³askich najczêœciej zajêta by³a procesem zapalnym koœæ ¿uchwowa,
co mia³o miejsce u 5 pacjentów. Nie obserwowano ognisk
zapalenia w obrêbie ³opatki, obojczyka, o czym donosz¹
inni autorzy (8).

Wnioski
1. Najwiêksz¹ zapadalnoœæ na ropne zapalnie koœci i stawów obserwuje siê w grupie ch³opców pochodz¹cych ze
œrodowiska wiejskiego, co wi¹¿e siê ze s³absz¹ odpornoœci¹
noworodków p³ci mêskiej oraz mniejszym re¿imem sanitarnym na wsi.
2. Zdecydowanie zmniejsza siê liczba przewlek³ych zapaleñ koœci, co nale¿y wi¹zaæ z wprowadzaniem na rynek coraz
lepszych antybiotyków oraz coraz wczeœniejszym ich stosowaniem od momentu wyst¹pienia pierwszych objawów choroby.
3. Do zaka¿enia w uk³adzie kostno-stawowym dochodzi
najczêœciej w przebiegu posocznicy gronkowcowej, a miejscem powstania pierwotnego ogniska zapalnego jest zwykle
staw kolanowy oraz koœæ udowa.
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