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Motiu de consulta

Pacient de 60 anys que consulta per dolor lumbar.
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Motiu consulta
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Motiu consulta Antecedents

Antecedents personals
• Antecedents Familiars:  Neoplàsia colon (pare). N. pulmó (germà). N. cerebral (germà). 5 germans sans. 

• Natural de Ciudad Real  (1967),  ambient rural (ramader: vaques, cabres, gats, cavalls). 

• Social:  Casat, té 4 fills. 1 mort sobtada als 22 anys fa 10 anys. 

• Hàbits fisiològics: tendència al restrenyiment (6 mesos). Nictúria de 2 vegades. 

• No tatuatges. No transfusions sanguínies.  No formatges ni productes no pasteuritzats. 

• Viatge a Kènia fa 15 anys. 

• No animals domèstics. Caçador. 

• No al·lèrgies medicamentoses conegudes.

• Hàbits tòxics: ex-fumador des de fa 30 anys de DA 15 paq-any. No OH . 

Moderador
Notas de la presentación
Natural de Ciudad Real hi va viure fins 1967 en ambient rural ( ramader: vaques, cabres, gats, cavalls). Actualment hi va dues o tres vegades a l'any a passar temporadesNo animals domèstics. Caçador de perdius, conills, jabalins. Algun cop ha menjat dels animals caçats, però que els han portat al veterinari. En la infància havia begut llet de vaca bullida. 



– HTA en ttm farmacològic. TA habitual 140mmHg.
– DM 2 en tractament amb ADOs. 
– DL
– No antecedents de TBC. 
– SAHS en CPAP. HRB, 1 cop l'any en ttm atb. Mai ingressos. 
– Tractament habitual: 

– vildagliptina/metformina 50/1000mg c/12h 
– enalapril 10mg c/24h 
– glicazida 30mg 3c/24h   
– simvastatina 40mg c/24h 
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Motiu consulta Antecedents

Antecedents patològics



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual
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Malaltia actual
• Dolor lumbar de característiques mecàniques des de fa anys. 

• 4 mesos abans de la consulta refereix increment del  dolor lumbar que es fa  
de característiques mixtes i irradiat cap a zona glútia al caminar i a 
l'asseure's. Requereix poca analgèsia. 

• No febre. No clínica miccional.  No sudoracions nocturnes ni quadre tòxic. 
*Rx lumbar del CAP: hiperdensitat L2, espondilodiscartrosi lleu. Dubtós 
sindesmofit L1-L2. 

*Consulta a urgències i li demanen GGO: augment de la fixació del traçador 
en els cossos vertebrals L1 i L2 inespecífic. 

• Es remet a CCEE per estudi.



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física

Exploració Física
• BEG. 
• No úlceres a la boca. 
• AC: TCR, no bufs ni frecs. No edemes a EEII. No signes de TVP.
• AP: MVC, no sorolls sobreafegits. 
• ABD: globulós, tou i depresible, no masses ni megàlies, no signes 

d'irritació peritoneal. 
• NRL: CiO. No alt del llenguatge. PICNR. PPCC sense alteracions. 

Força i sensibilitat conservades a les 4 extremitats. ROTs rotulians i 
aquil·lis 3/5. Marxa sense alteracions. 

Moderador
Notas de la presentación
No úlceres en boca



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp.
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Exploracions complementàries
• Analítica: 

• Leucòcits 7.27 x 10^9/L,  Hb 146 g/L,  Ht 0.43 L/L,  VCM 81.8 fL,  PQ 234 x 10^9/L,  
Neutròfils (%)  59.7 %,  Neutròfils 4.34 x 10^9/L,  Limfòcits (%)  28.1 %,  Limfòcits 2.04 x 
10^9/L,

• VSG  *35 mm 1ª h.,  Glucosa  *143 mg/dL,  Urea  27.7 mg/dL,  Creatinina  0.77 mg/dL,  AST  
17 U/L, ALT  16 U/L,  FA  78 U/L,  GGT 50 U/L, LDH  160 U/L,  Proteïnes totals 72 g/L,  PCR 
0.48 mg/dL

• Proteïnograma: normal. 

• Quantiferon: negatiu

• Radiografia de tòrax: sense alteracions. 



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp.
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Exploracions complementàries
RM lumbar: Troballes RM suggestives de procés infiltratiu-tumoral ossi vertebral de L1/L2/L3, i 
sense compromís significatiu raqui-medul·lar en el moment actual. Examen de columna lumbar 
sense altres anomalies significatives.

Tc toraco-abdominal: sense 
evidència de neoplàsia.

FCS : Colonoscòpia total. Pòlip a 
còlon transvers. Polipectomia. 
Diverticulosis.  



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp.
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Exploracions complementàries
• Punció biòpsia vertebral  L1:  Trabècules òssies madures amb ocasionals imatges de 

neoformació òssia d'aspecte reactiu. Moll d'os discretament hipercel·lular, amb presència 
d'elements de les tres sèries sanguínies en tots els estadis maduratius i infiltrat per 
limfòcits i cèl·lules plasmàtiques madures d'aspecte reactiu. Focalment s'observa lleu 
fibrosi i inflamació crònica a l'espai intertrabecular. Sense evidència d'infiltració per 
neoplàsia.

OSTEOMIELITIS CRÒNICA 

• Cultiu bacteriològic (aero-anaerobi) PAAF: negatiu
• Cultiu lowenstein PAAF  i PCR TBC: negatives
• Hemocultius negatius 



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp.
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QUÈ FARIES ARA? 

QUIN DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL
ET PLANTEGES? 



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial
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Diagnòstic diferencial
CAUSES INFECCIOSES

CAUSES NO INFECCIOSES

• Staphylococcus aureus (≈ 50%)
• Coagulasa negatius
• Estreptococs
• Enterococs
• BGN

•Pseudomonas
•E. coli, Salmonella

• Anaerobis
• Altres: M. tuberculosis,  micobacteris atípics, Brucella sp, Coxiella
burnetti, Candida sp, Aspergillus, Bartonella henselae.  

• Malignitat: 
•M1
•Primari: Osteosarcoma, Plasmocitoma solitari, Histiocitosis X, Granuloma eosinòfil

• SAPHO
• Osteomielitis multifocal crònica recurrent
• Espondilitis gotosa
•Altres espondiloartropaties

Moderador
Notas de la presentación
Estreptococs B i G sobreto en DM, sobretot ViridansEl grup d’altres espondiloartropaties degeneratives inclou malalties degeneratives com l’osteoporosi , l’espondiloartropatia destructiva de la hemodiàlisi i altres entitats més rares com la malaltia degenerativa discal tipus I de Modic, artropatia neurpàtica raquidea



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial
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Què faríem ara?

* 2015 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Native Vertebral Osteomyelitis in Adults 

- Primera biòpsia no diagnòstica
- Cultius aeròbic i anaerobics negatius 
- Alta sospita osteomielitis 

1) Segona biòpsia (guiada per imatge o oberta) 

2) Cultius per micobacteris i fongs, així com PCR 

3) Serologies 

Moderador
Notas de la presentación
Estreptococs B i G sobreto en DM, sobretot Viridans



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució
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Evolució

24/08/2016 03/10/2016 07/12/2016 03/01/2017 03/02/2017

Prot C reactiva (mg/dL) 0,48 0,88 0,66 0,88 0,69

VSG (mm 1ª h) 35 35 33 35 34

Ac anti-Coxiella IgG Negatiu Positiu
- Fase I neg
- Fase II 1/80

Negatiu

Ac anti-Bartonella IgG 1/256 1/128

Altres • Rosa Bengala negatiu
• Seroaglutinacions

Brucella negatiu 
• VIH negatiu
• Quantiferó negatiu 



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució
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Evolució

RM de control: afectació del procés 
infiltratiu a D12, amb disminució de 

l'edema ossi a L1, L3 i L4.

2ª biòpsia

PET- TC: Vèrtebres denses (L1 i L2), sense hipermetabolisme patològic. Resta normal. 

Moderador
Notas de la presentación
Proteinograma normal. PSA negatiu. Tc toraco-abdominal sense evidència de neoplasia. FCS amb pòlip en Colon T displasia epitelial baix grau.�Analíticament hemograma normal, reactants de fase aguda VSG (34) i PCR baixa. �Es realitza 1a biopsia-trucut lesió sense evidència de cèl·lules malignes (suggestiu de osteomielitis crònica). 2na biopsia-trucut amb Cultius sense creixement de microorganisme. PCR TBC negativa. Pendent PCR Bartonella. �Serologia de Bartonella a tituls 1/256--1/128. Quantiferó negatiu. Brucella negatiu. Coxiella Fase II (1/80), sense significat clínic (doncs es tractaria d'osteomieitit crònica no aguda). �Sol·licito nova TAC- PAAF de L1 per reenviar a cutliu i citologia, sinó biòpsia cos vertebral.



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu
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Diagnòstic definitiu

Pendent nova RMN de control 

Diagnòstic final: osteomielitis per Bartonella

03/01/2017 03/02/2017 10/10/2017 16/11/2017 06/02/2018

Prot C reactiva (mg/dL) 0,88 0,69 2,47 0,43

VSG (mm 1ª h) 35 34

Ac anti-Bartonella IgG 1/256 1/128 1/128 1/64 1/128

Tractament: rifampicina 1 mes (intolerància) + doxiciclina durant 3 mesos 

Moderador
Notas de la presentación
Ha realizado el tto otros 15 dias aprox. y ha vuelto a parar porque en farmacia no le dieron el tto???.�es curioso que a pesar dee lo que le indique .. Va mejor de analitica. Le indico que tome 1 mes de continuo. �El paciente a raiz de una alteracion a la RNM y clinica de 1 año de dolor lumbar fue diagnosticado de Espondilitis por Bartonella. ( PCR +). serologia en sangre +. Cazador habitual. contacto gatos y analimales de forma mas menos / cte.TTM:3 mesos doxiciclina  1 mes inicial amb FIF (?????????????????) 
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Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

OSTEOMIELITIS VERTEBRAL



Osteomielitis vertebral
- Segment més afectat: lumbar
- Segment més risc complicacions (dèficit NRL): cervical
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Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

• 2 al 7% de totes les formes 
d’osteomielitis. 
• Homes (2:1) 
• 5a-6a dècada de la vida

Complicacions:
• Destrucció vertebral progressiva
• Extensió a teixits circumdants
• Dèficits neurològics

Moderador
Notas de la presentación
Generalment es solen afectar dos espais vertebrals contigus amb el disc intervertebral corresponent, perquè un dels principals “punts dèbils” de la circulació vertebral són les anastomosis que es produeixen entre dues artèries segmentaries consecutives, de tal manera que quan la circulació s’enlenteix a nivell trabecular d’aquests punts, és un punt feble perquè s’hi aposentin els microorganismes.ComplicacionsDestrucció vertebral progressiva: col·lapse de l’espai intervertebral, aixament cossos vertebrals que porta a una possible cifosi; inestabilitat (afectació d’articulacions interapofisàries per progrés a nivell posterior que pot portar a una espondilolistesi. Extensió a teixits circumdants: Abscessos en dif local segons el nivell (paravert, psoes, retroperitoneals, retrofaringis, subfrènics, mediastínics, empiema, epiduralsDèficit neurològic: Extensió a l’espai epidural o per col·lapse vertebral



Osteomielitis vertebral

Incidència creixent:
↑ longevitat de la població
↑ comorbiditat i immunosupressió
↑ intervencionisme
↑ rendibilitat de les proves Dx

Limitacions:
• Demora Dx: Clínica ambigua, larvada Complicacions
• Manca d’estudis aleatoritzats: Controvèrsies terapèutiques referent a

l’ATB, IQ  Heterogeneïtat
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Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

Etiologia:
Bacteriana
Tuberculosa
Fúngica
Brucel·lar

Moderador
Notas de la presentación
La incidència d’osteomielitis està creixent per diversos motius:L’augment de longevitat de la població: L’edat, factor de risc de múltiples malalties, estaria relacionat amb el segon factor, ja que a la vegada potencia la comorbiditat.Per comorbiditat s’inclouen múltiples patologies:. Diabetis, Insuficiència Renal, Cirrosi, Alcoholisme, etc. La immunosupressió (ja sigui post-transplantats, VIH, corticoteràpia crònica, pacients oncològics) comporta una major taxa d’infeccions, les quals poden fer bacterièmia, donant lloc al possible desenvolupament de la osteomielitis)Major intervencionisme: Cirurgia raquídia, anestèsia raquídia, puncions lumbars, administració de fàrmacs intratecals, ús de dispositius endovasculars (dialitzats, catèters centrals, manipulacions del tracte urinari, ginecològicRendibilitat: Disminuiria l’infraestmació de casos i es farien un major nombre de Dx verdadersA la vegada però existeixen una sèrie de limitacions que deterioren el seu maneig, ja sigui diagnòstic o terapèutic:Demora diagnòstica: Atès la seva clínica (el símptoma predominant és el dolor lumbar larvat, moltes vegades s’atribueix a un dolor osteodegeneratiu que fa retardar el Dx, que pot facilitar l’aparició de complicacionsManca d’estudis aleatoritzats: Controvèrsies terapèutiques, per exemple: la duració del Tx ATB en funció del nº de complicacions, l’etiologia; la via d’administració, el grup farmacològic més òptim; indicacions quirúrgiques, vies d’abordatge 
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Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

OSTEOMIELITIS PER BARTONELLA 



Osteomielitis per Bartonella - introducció
• Agent causant d’angiomatosi bacilar i peliosis en pacients VIH
• En pacients no inmunocompromesos causant de la “malaltia per esgarrapada de gat” 

20

10% 

0.3% 

Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

Zepeda J, Morales J, Letelier H, Delpiano L. Bartonella henselae vertebral ostemiellitis. A case report. Rev Chil Pediatr. 2016 Jan-Feb;87(1):53-8
Dehio C. Bartonella–host-cell interactions and vascular tumour formation. Nat Rev Microbiol. 2005;3(8):621-31

BGN, intracel·lular, fastidiós

Moderador
Notas de la presentación
Les Bartonellae són patògens bacterians BGN aeròbics fastidiosos, facultatius i intracel·lulars, transportades per artròpodes que normalment provoquen infecció persistent d'eritròcits i cèl·lules endotelials en els seus amfitrions de mamífers. En la infecció humana, aquestes interaccions celula-hoste resulten en un ampli ventall de manifestacions clíniques, típicament limfadenopaties en relació a l’exposició a l’esgarrapada d’un gat i d’a´quí el nnom de  “malaltia, q és la zoonosi més freqüent en humans i q es caracteritza per unaadenopatia regional persistent. Però d’altra banda en un 10% dels casos pot ser responsable de manifestacions atípiques o extraganglionars (probablement producte de la disseminació hematògena o limfàtica, entre els 5-50 dies de la forma primària).  Entre aquestes destaquen malaltia hepático esplénica, més frequentement en nens neuroretinitis i sd. de Parinaud, artritis... sense oblidar tampoc que és una causa de EI amb cultius estèrilsEls casos d'implicació òssia són rars, depenent de les series entre 0’1-0’3% (tot i les noves tècniques poden ajudar a incrementar a aquest percentatge).Zepeda J, Morales J, Letelier H, Delpiano L. Bartonella henselae vertebral ostemiellitis. A case report. Rev Chil Pediatr. 2016 Jan-Feb;87(1):53-8Dehio C. Bartonella–host-cell interactions and vascular tumour formation. Nat Rev Microbiol. 2005;3(8):621-31



Osteomielitis per Bartonella - introducció
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Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

• Bartonella henselae: agent etiològic principal

• Més freqüent a pediatria

Puri K, Kreppel AJ, Schlaudecker EP. Bartonella Osteomyelitis of the Acetabulum: Case Report and Review of 
the Literature. Vector-Borne Zoonotic Dis. agost 2015;15(8):463-7. 
D.Raoult. Antimicrobial agents  Chemoterapy June 2004, 48; 6 

• S’han publicat 66 casos d’osteomielitis per 
Bartonella fins el 2017

•Localització: > vertebral (≈ 75%) , principalment 
columna toràcica. 

• Pot causar abscessos circumdants. 

Moderador
Notas de la presentación
L’espècie principal causant de la MEG, així com de l’osteomielitis per Bartonella és la especihenselae, i que és transmesa per gats (l’hoste principal) o bé per les puces dels gats (Ctenocephalides felis).Aquestes infeccions afecten de forma predominant nens i adults joves.Com veiem moltes espècies de Bartonella, cadascuna es relaciona amb un hoste i una malaltia en concret, les més conegudes la bartonella quintana i la baciliformes, on l’humà és l’hoste pricipal  i que s’associen a la febre de les trinxeres i a la febre d’oroya respectivament.  La resta tenen hostes animals com rates, rossegadors i rumiants. No obstant, la que s’ha descrit fins ara com a causant de ostemoilitis és la Bartonella henselae. Fins a l’actualitat s’han publicat en el nostre coneixement fins a 66 casos de osteomielitis per bartonella, s’han fet revisions de casos de qualitat que mostren que afecta predominantment la columna vertebral, principalment columna toràcica. No és infreqüent i s’han descirt sovint abscessos circumdants a la zona de la infecció òssia.
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Osteomielitis per Bartonella - clínica
– Antecedent epidemiològic 
– Presentació subaguda
– Símptomes:

– Febre (75-85%)
– Dolors ossis (95%)
– Adenopaties (cervical 60%, axil·lar 23%)
– Sde tòxic, fatiga, sudoració nocturna

– Hemocultius i biòpsies estèrils

Història prèvia d’adenopatia persistent, febre i contacte amb gat

No sempre present

Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu
Lafenetre M, Herbigneaux RM, Michoud M, Descours G, Debillon T. Osteomyelitis in cat scratch disease: A case report and literature review. Arch Pediatr. 2016 Feb;23(2):188-91

Moderador
Notas de la presentación
Degut que es tracta d’una entitat molt infreqüent, és fonamental investigar sobre el possible antecedent epidemiològic a l’exposició d’un gat. La osteomelitis provocada per aquest agent comporta que en molts casos hi hagi hagut l’antecedent de contacte, tot i que no s’ha pogut demostrar aquest contacte en tots els casos.En contraposició  a la osteomelitis hematógena piogènica, que típicament es presenta amb febre, sd. Toxic, leucocitosi I elevació de parametres inflamatories, la osteomielitis per esgarrapada de gat es caracteritz per un presntació subaguda amb sd. Constitucional lleu, si bé simptomes com la febre és presenten sovint de forma més larvada I retallada.Com totes les osteomielitis el dolor ossi de ritme inflamatori és present pràcitament en el 100% dels casos, I característicament per la seva relació amb la MEG a vegades pot trobar-se una adenopatia regional, sovint cervical I menys freqüentment axilar.  Símptomes també freqüents com el sd. Tòxic I la sudoració nocturna és el que inicialment ens fan plantejar-nos sovint diagnòstic en relació a neoplasies en el diagnòstic diferencial. Característicament,  els HC i biòpsies de teixits afectats romanen estèrils, per la dificultat de creixement del bacteri.Per tant una història de adenopatia persistent mab febre i contacte amb un gat és el que ens ha de fer sospitar d’aquest agent com a possible causant de osteomililitis. Lafenetre M, Herbigneaux RM, Michoud M, Descours G, Debillon T. Osteomyelitis in cat scratch disease: A case report and literature review. Arch Pediatr. 2016 Feb;23(2):188-91
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Osteomielitis per Bartonella - diagnòstic

– RMN 
– Serologia
– PCR de mostres
– Biòpsia (granulomes)

Criteris diagnòstics d'infecció per Bartonella henselae (3 de 4): 
1. Contacte amb gat o puça independent de la presència de lloc de inoculació
2. Serologia negativa per a altres microorganismes, cultius bacteriològics negatius, PCR positiva i / o lesions 

suggestives a fetge/melsa a la TAC 
3. Immunoanàlisi enzimàtic positiu o IFI amb títol ≥1: 64
4. Biòpsia que mostri inflamació granulomatosa atribuïble a MEG o tinció de Whartin-Starry positiva

SEROLOGIES   S (77%); E (98%) 
PCR  S (43 - 100%); E (100%)

Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

Lafenetre M, Herbigneaux RM, Michoud M, Descours G, Debillon T. Osteomyelitis in cat scratch disease: A case report and literature review. Arch Pediatr. 2016 Feb;23(2):188-91
Margileth A. Recent advances in diagnosis and treatment of cat scratch disease. Curr Infect Dis Rep. 2000;2:141-6 

Moderador
Notas de la presentación
Per al diagnòstic hi ha un seguit de criteris proposats dels quals s’han de complir 3 de 4, definits per contacte amb gat o puça, serologia i ciultius negatius per altres microorganisme, IFI amb títols de més de 1/64 i/o biòpsia amb granulomes o tinció de Whartin-Starry.Nous procediments de diagnòstic, com ara l'anàlisi de la biòpsia de PCR mostres i aspirats de ganglis [3, 4] i assaigs serològics [5], han fet més fàcil la identificació de B. henselae, sobretot en casos atípics de MEG.La serologia es el métode diagnòstic més utilitzat (the IFA test is specific and sensitive, but EIA is reported to have comparable sensitivity and specificity, the latter reaching 97%).RMN: La millor prova de diagnòstic és la ressonància magnètica (RM) [6], que proporciona imatges de danys a teixits tous, pèrdua òssia i compressió medul·lar per un abscés. És l'examen més sensible per a la detecció de l'osteomielitis vertebral(per TAC: imatges hiperdenses, canvis lítics i edema) Es recomana realitzar la serologia de B henselae quan els cultius de sang són estèrils amb l'objectiu d'evitar biòpsia vertebral (24). No obstant això, en cas de osteomielitis vertebral amb cultiu de sang negatiu, considerem que la biòpsia vertebral (o del nòdul limfàtic està present) s'ha de realitzar per confirmar el diagnòstic, fins i tot si la serologia és positiva perquè la incidència de osteomielitis vertebral per B és escassa (tot i que hi ha altres articles que diuen que no cal si la sospita es alta i ja tenim serologia positiva) . També s’ha emprat el PET-SCAN, que si bé  no és més S ni E perla detecció de la malaltia, pot ser útil per observar la diseminació de la malaltia.- Pel que fa la biopsia el tret més distintiu és la presnècia de granulomes, tot i que reaccions més inespecífiques com infiltració d’histiocits i celules PMN poden estar presents. La tinció específica per a la seva detecció s la de Warthin-starry (si bé es escasa la seva sensibilitat dx)Segons un estudi francès que fa una revisió de casos i analitza el mètode diagnòstic la serologia té una S del 77%, sent la senibilitat de la PCR fins al 100% el que justificaria la utilització d’un test diagnòstic invasiu per a la investigació de la Bartonella per PCR si se sospita i les serologies són negatives. En canvi, davant serologies positives i alta sospita per antecedents, no caldria utilitzar mètodes invasius.  Criteris dx bibliogra: Margileth A. Recent advances in diagnosis and treatment of catscratch disease. Curr Infect Dis Rep. 2000;2:141---6.7. (els títols acceptats depnen de la geografia ja que títols entre 1:64 y 1:256 es poden observar en pacients asintomàtics)Hi ha algun cas descrit causat per altres espècies de Bartonella menys freqüents que tnene serologia negativa perquè no reaccionen contra l’antigen de la B. henselae  ull pq pot ser un fals negatiu llavors!!La sensibiltitat, a més, és subòptima, i a més hi ha un 4-6% de la població (segons on) que poden tenir serologia positiva sense malaltia, pel que fa augmentar la taxa de falsos positius. - Biòpsia: les troballes típiques o la tinció per Whartin Starry pot ser negativa en fases inicials de la malaltia!!!!- La PCR és molt específica, però poc sensible, amb alta positibilitat de que sigui negativa sobretot les 6 primeres setmanes després de l’exposició. ** Bibliiografia: Puri K, Kreppel AJ, Schlaudecker EP. Bartonella Osteomyelitis of the Acetabulum: Case Report and Review of the Literature. Vector-Borne Zoonotic Dis. agost 2015;15(8):463-7. 
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Osteomielitis per Bartonella - diagnòstic
SEROLOGIA: 
• IgG ≥ 1/125  Bona S
• IgG ≥ 1/256  confirmada malaltia aguda
• IgG 1/34 -1/256  pacients sans o els primers dies de la malaltia 

Els primers 14 dies pot ser negativa 

• Proves d’imatge: lesions lítiques, abscessos. 

• AP: granulomes necrosants envoltats d'infiltració histiocítica i linfocítica

REPETIR-LA ALS 10-14 DIES 

Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

Puri K, Kreppel AJ, Schlaudecker EP. Bartonella Osteomyelitis of the Acetabulum: Case Report and Review of the Literature. Vector-Borne Zoonotic Dis. agost 2015;15(8):463-7. 
Zepeda J, Morales J, Letelier H, Delpiano L. Bartonella henselae vertebral ostemiellitis. A case report. Rev Chil Pediatr. 2016 Jan-Feb;87(1):53-8



Osteomielitis per Bartonella - tractament
Antibioteràpia: 6-12 setmanes

• Doxiciclina  + rifampicina
• Altres: azitromicina, rifampicina, ciprofloxacino, cotrimoxazol
• Tx expectant?

Tractament quirúrgic:
• abscés epidural 
• inestabilitat severa
• símptomes neurològics
• fracàs del tractament mèdic

Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu

Zepeda J, Morales J, Letelier H, Delpiano L. Bartonella henselae vertebral ostemiellitis. A case report. Rev Chil Pediatr. 2016 Jan-Feb;87(1):53-8
Lafenetre M, Herbigneaux RM, Michoud M, Descours G, Debillon T. Osteomyelitis in cat scratch disease: A case report and literature review. Arch Pediatr. 2016 Feb;23(2):188-91

Moderador
Notas de la presentación
Degut a la seva raressa, no hi haguies basades en l’evidencia per al tractament de la MEG disseminada, enparticular quan hi ha implicació ossia. Tampoc s’ha descirt el paper de l’antibioteràpia en la prevenció de la propagació extra nodal de la malaltia (ja que la MEG en moltes ocasions no es tracta si no presenta complicacions i evoluciona favorablement. (Els antibiòtics més efectius són per ordre):rifampina, ciprofloxacina, gentamicina, trimetoprima i sulfametoxazol. (si es amb implicació ossia:la  mayoría de los estudios y guías de tratamiento reco-miendan el uso de ciprofloxacino, doxiciclina o azitromicinaen altas dosis y en períodos prolongados, con una duraciónde 6 a 12 semanas (mínimo 4 semanas, en ausencia de colec-ciones, pudiendo ser superior en casos con gran destrucciónósea o abscesos) El tractament quirúrgic es realitza en cas de: abscés epidural  inestabilitat severa símptomes neurològics, o fracàs del tractament mèdicHi ha autors que es plantegen l’efecte dels Antibiòtics en l’ús com a tractament, ja que no ha estat demostratque modifiquin l’evolució natural del quadre; atès però la potencialitat de complicacions, la tendencia és a utilizar-ne. 



Motiu consulta Antecedents Malaltia actual Exp Física Exp. Comp. Dx diferencial Evolució Dx definitiu
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Take-home messages
↗ Etiologia infreqüent

↗Importància anamnesi 

↗Clínica subaguda i inespecífica 
• Sde tòxic lleu

• Lleu elevació RFA 

↗ AP: granulomes (no tot és TBC!)

↗ La PCR i la serologia poden ser negatives 

↗ No hi ha consens en el tractament 

Moderador
Notas de la presentación
osteomielitis per esgarrapada de gat és excepcional   es caracteritz per un presntació subaguda amb sd. Constitucional lleu I discreta elevació de marcador infeccionsos/inflamtarois, pel que el seu diagnòstic és un repte. Granulomes DD
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MOLTES GRÀCIES!

SESSIÓ D’ACTUALITZACIÓ EN MALATIES INFECCIOSES
15/03/2018 
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