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Ζ εκκέλνπζα Οζθπαιγία ή Ραρηαιγία πνπ
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα αληηθιεγκνλώδε θαη
ζηνλ θιηλνζηαηηζκό, είλαη ην πξώηκν θαη
ζπλήζσο κνλαδηθό ζύκπησκα ηεο λόζνπ.
Ο ππξεηόο απαληά ζε πνζνζηό 30 –35 %.

Ζ επέθηαζε ηεο θιεγκνλήο ζηηο κήληγγεο
θαη ζην λσηηαίν κπειό δηαθνξνπνηεί ηελ
θιηληθή εηθόλα κε εκθάληζε λεπξνινγηθήο
ζεκεηνινγίαο. Ζ θαζίδεζε ησλ ζσκάησλ
ησλ ζπνλδύισλ, ην επηζθιεξίδην απόζηεκα
θαη ηέινο ε παξακόξθσζε ηεο ..,
απνηεινύλ ηελ άλεπ ζεξαπείαο εμέιημε ηεο
λόζνπ.
Γηαθνξηθή Γηάγλσζε
Α. Φιεγκνλέο
1. Άιινη ππνγόλνη θόθθνη
2. Βάθηιινο ηνπ KOCH
3. Brucella melitensis
4. Μύθεηεο
5. Παξάζηηα
Β. Νενπιαζίεο
1. Πνιιαπινύλ Μπέισκα
2. Λέκθσκα
3. Πξσηνπαζείο νζηηθνί όγθνη
4. Μεηαζηαηηθνί όγθνη

Οη θιεγκνλέο ηεο πνλδπιηθήο
ηήιεο, αθόκα θαη ζήκεξα, ζηελ
επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από
επαλάζηαζε ζηηο απεηθνληζηηθέο
ηερληθέο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία,
παξακέλνπλ έλα δύζθνιν
δηαγλσζηηθό θαη ζεξαπεπηηθό
πξόβιεκα. Ζ πξώηκε
δηάγλσζε θαη ε εθινγή ηνπ
θαηαιιειόηεξνπ αληηκηθξνβηαθνύ
ζρήκαηνο, απνηεινύλ ηηο
απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα
ηελ απνθπγή λεπξνινγηθήο
ζεκεηνινγίαο , σο θαη ησλ
κόληκσλ αιινηώζεσλ ηεο
πνλδπιηθήο ηήιεο

Ζ δηαζπνξά γίλεηαη
αηκαηνγελώο. Οη θύξηεο πεγέο
κηθξνβηαηκίαο είλαη ην
νπξνπνηεηηθό , ην αλαπλεπζηηθό
θαη ην δέξκα. (7)

Ζ Αμνληθή Σνκνγξαθία, ζε
αληίζεζε κε ηελ καγλεηηθή
ηνκνγξαθία, απεηθνλίδεη ηηο ήδε
εγθαηεζηεκέλεο θιεγκνλώδεηο
νζηηθέο βιάβεο.

Ζ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία ηα ηειεπηαία
ρξόληα, έρεη αλαδεηρζεί σο ε κέζνδνο
εθινγήο γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ
πξώηκσλ θιεγκνλσδώλ δηεξγαζηώλ ζηελ
.. θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο
ηεο λόζνπ.

Ζ Βηνςία θαη ε Καιιηέξγεηα πιηθνύ από ηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο (ζπλήζσο
παξαζπνλδπιηθνύ πιηθνύ , ή από ηελ εζηία ηεο νζηηθήο βιάβεο ) ζα δώζεη ηελ
αδηακθηζβήηεηε ηειηθή δηάγλσζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγόλνπ παξάγνληα.
Ζ θιεηζηή βηνςία κε βειόλα κε άκεζν έιεγρν κε ηνλ αμνληθό ηνκνγξάθν απνηειεί ηελ
πξνζθνξόηεξε κέζνδν. Ζ αλνηθηή βηνςία ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ζπληξέρνπλ άιινη
ιόγνη ( άξζε πηεζηηθώλ
θαηλνκέλσλ από ην λσηηαίν ζάθν ) έρεη εγθαηαιεηθζεί.
Γηαδεξκηθή βηνςία ππό CTέιεγρν
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