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Εισαγωγή: Η φυματίωση του γαστρεντερικού σωλήνα είναι σπά-

νια νόσος στις αναπτυγμένες χώρες, με επίπτωση <5% επί όλων των 

περιστατικών φυματίωσης. Οξεία εισβολή με διάτρηση και συνα-

κόλουθη περιτονίτιδα είναι ακόμα σπανιότερη και εμφανίζεται σε 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 

Yλικό-Μέθοδος: Αγρότης, άνδρας 67 ετών παρουσιάστηκε στα εξω-

τερικά ιατρεία λόγω έντονου κοιλιακού άλγους και δεκατικής πυρε-

τικής κίνησης. Ελάμβανε χαμηλή δόση κορτικοστεροειδών ως δόση 

συντήρησης λόγω δερματομυοσίτιδας. 

Αποτελέσματα: Η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε υπεζωκοτική 

συλλογή αριστερά με χαρακτήρες εγκύστωσης. Η υπολογιστική το-

μογραφία κοιλίας ανέδειξε ασκιτική συλλογή και πάχυνση του τε-

λικού τμήματος του ειλεού. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ερευνητική 

λαπαροτομία, όπου και ανευρέθηκε τελική ειλεΐτιδα, και ο ασθενής 

μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Το παθο-

λογικό παρασκεύασμα ανέδειξε κοκκιωματώδη φλεγμονή και απέ-

βη θετικό στη χρώση Ziehl-Neelsen για το μυκοβακτηρίδιο της φυ-

ματίωσης (ΜΤΒ). Η υπεζωκοτική συλλογή προσπελάστηκε στη ΜΕΘ 

μέσω θωρακικού υπερήχου, ενώ βρογχοσκόπηση πραγματοποιήθη-

κε μέσω του τραχειοσωλήνα. Θετικές για ΜΤΒ ήταν οι καλλιέργειες 

του πλευριτικού υγρού και των βρογχικών εκκρίσεων.  

Συμπέρασμα: Η φυματιώδης περιτονίτιδα πιθανότατα υποδιαγι-

γνώσκεται. Συνήθως εισβάλλει υποξέως παρά αιφνιδίως. Ιδιαίτε-

ρα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, η εισβολή της φυματίωσης 

προσλαμβάνει χαρακτήρες συστηματικής νόσου. Ειδικά στο ανα-

πνευστικό, η φυματίωση εκδηλώνεται μάλλον ως πρωτοπαθής νό-

σος παρόμοια με εκείνη της παιδικής ηλικίας, παρά ως κλασική με-

ταπρωτοπαθής ινοσπηλαιώδης νόσος των άνω λοβών.

Συντομεύσεις: Γαστρεντερικός σωλήνας (ΓΕΣ), Μονάδα εντατικής 

θεραπείας (ΜΕΘ), Υπολογιστική τομογραφία (ΥT), Mycobacterium 

Tuberculosis (MTB).
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Εισαγωγή

Η φυματίωση του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ) απο-
τελεί λιγότερο από το 5% όλων των περιπτώσεων φυματί-
ωσης, καθώς είναι μία από τις σπανιότερες εξωπνευμονι-
κές εκδηλώσεις της νόσου. Αναγνωρισμένοι παράγοντες 
κινδύνου είναι το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και η ανοσοκα-
ταστολή. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης δύναται να 
προσβάλλει τον ΓΕΣ με τέσσερεις τρόπους: 

1) την κατάποση πτυέλων επί ενεργού πνευμονικής 
νόσου 

2) την άμεση επέκταση από γειτονική εστία 
3) μέσω μολυσμένου γάλακτος (Mycobacterium bovis) 

και,
4) μέσω αιματογενούς ή λεμφογενούς διασποράς από 

κάποια απομακρυσμένη εστία 1. 
Ο συγκεκριμένος ασθενής καταγόταν από αγροτική 

περιοχή της Ελλάδας, όπου η φυματίωση ενδημεί. Ηταν 
επίσης ανοσοκατασταλμένος καθ`ότι ελάμβανε χρονί-
ως κορτικοστεροειδή. Η 1η οδός, όπως θα δούμε παρα-
κάτω, ήταν στην περίπτωση αυτή η οδός της μόλυνσης. 
Ηταν ασυμπτωματικός από το αναπνευστικό και η πα-
ρούσα νόσος εκδηλώθηκε οξέως με γαστρεντερολογικά 
συμπτώματα.

Παρουσίαση περιστατικού

Ο ασθενής ήταν 67 ετών και παρουσιάστηκε αιτιώ-
μενος οξύ κοιλιακό άλγος και δεκατική πυρετική κίνηση 
από 5ημέρου. Στο ιστορικό του αξειοσημείωτη ήταν η 
λήψη 8mg πρεδνιζολόνης/ημέρα από 2ετίας σε σταδια-
κά μειούμενη δόση (είχε ξεκινήσει με 24mg) λόγω δερ-
ματομυοσίτιδας, η οποία ευρίσκονταν σε ύφεση. Ηταν 
μη καπνιστής, και με αρνητικό ιστορικό έκθεσης σε επαγ-
γελματικά ή περιβαλλοντικά παθογόνα. 

Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του είχε 110 παλμούς/
λεπτό, 24 αναπνοές/λεπτό και αρτηριακή πίεση 100/70 
mmHg. Λόγω οξείας κοιλίας με αναπηδώσα ευαισθησία 
ο ασθενής προσήλθε στα χειρουργικά επείγοντα. Οι αρ-
χικές αιματολογικές εξετάσεις ανέδειξαν Λευκά: 17.000/
ml (πολυμορφοπύρηνα 89%); C- Reactive Protein (CRP): 
240 mg/L; SpO2: 88%. 

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση δεν ανέ-
δειξε αέρα υποδιαφραγματικά. Η υπολογιστική τομο-
γραφία (CT) κοιλίας ανέδειξε πάχυνση του τελικού τμή-
ματος του ειλεού και ασκιτική συλλογή. Η ακτινογραφία 
θώρακος ανέδειξε μεγάλη υπεζωκοτική συλλογή αριστε-
ρά (Εικόνα 1).

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροτομία, 
όπου αναγνωρίστηκε διάτρηση του τελικού ειλεού. Οι 
χειρουργοί προχώρησαν σε ειλεκτομή. 

Μετά το χειρουργείο ο ασθενής μεταφέρθηκε στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για ανάνηψη και περαι-
τέρω διερεύνηση. Η CT θώρακος ανέδειξε εγκυστωμένη 
υπεζωκοτική συλλογή αριστερά (Εικόνα 2). Επίσης, πα-
θητική λόγω του υγρού ατελεκτασία του αριστερού κάτω 

λοβού καθώς και πυκνώσεις αμφοτερόπλευρα στα μέσα 
και κάτω πνευμονικά πεδία. Μεσοθωρακική λεμφαδενο-
πάθεια δεν ανευρέθηκε. Παρά την κλίνη του ασθενούς 
πραγματοποιήθηκε θωρακικός υπέρηχος, ο οποίος ανέ-
δειξε συλλογή αριστερά με διαφραγμάτια και κατεύθυνε 
τη διαγνωστική παρακέντηση (Εικόνα 3). Το πλευριτικό 
υγρό είχε χαρακτήρα λεμφοκυτταρικού εξιδρώματος. Η 
απαμινάση της αδενοσίνης (ADA) βρέθηκε θετική, ίση με 
68,10 U/L. 

Το χειρουργικό παρασκεύασμα του ειλεού εξετάσθηκε 
παθολογοανατομικά όπου και ανευρέθηκε διατοιχωμα-
τική κοκκιωματώδης φλεγμονή του τελικού ειλεού. Με-
γάλα κοκκιώματα με τυροειδοποιημένη νέκρωση εντός 
τους και κύτταρα Langerhans αναγνωρίσθηκαν στον τε-
λικό ειλεό. Στη χρώση Ziehl-Neelsen του ιστοτεμαχιδίου 
ανευρέθηκαν οξεάντοχοι βάκιλλοι (acid-fast bacilli) εντός 
πολυπήρυνων γιγαντοκυττάρων καθώς και εξωκυτταρί-
ως εντός του τυρώδους υλικού (Εικόνα 4).

Η μικροσκοπική εξέταση και η καλλιέργεια του πλευρι-
τικού υγρού ήταν θετικές για το μυκοβακτηρίδιο της φυ-
ματιώσεως (mycobacterium tuberculosis, ΜΤΒ). Ο ασθε-
νής υποβλήθηκε και σε βρογχοσκόπηση όπου εκ νέου 
απομονώθηκε από τις βρογχικές εκκρίσεις το ΜΤΒ.

Ο ασθενής αποσωληνώθηκε την 3η ημέρα μετά το χει-
ρουργείο. Τέθηκε άμεσα σε πλήρη αντιφυματική θερα-
πεία με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη και εθαμ-
βουτόλη. Παρέμεινε σε σταθερή γενική κατάσταση για 

Εικόνα 1
Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος του ασθε-

νούς: Αναδεικνύεται υπεζωκοτική συλλογή αριστερά
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Εικόνα 2
CT θώρακος του ασθενούς: Αναδεικνύεται εγκυ-

στωμένη υπεζωκοτική συλλογή αριστερά καθώς και 
πάχυνση του υπεζωκότα που υποδηλώνει εξιδρωμα-

τικού τύπου πλευρίτιδα.

3 εβδομάδες, απεβίωσε ωστόσο έπειτα από επεισόδιο 
καρδιακής ανακοπής άγνωστης αιτιολογίας.

Συζήτηση

Η χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών είναι μία από τις 
κυριότερες, και πλέον συχνότερες, αιτίες ανοσοκαταστο-
λής. Ανοσοκατασταλμένοι θεωρούνται εκείνοι οι ασθε-

Εικόνα 4
Χρώση Ziehl-Neelsen του χειρουργικού παρασκευ-
άσματος: Ανευρέθηκαν βάκιλλοι μυκοβακτηριδίου 

της φυματίωσης (οι σκιερές γραμμές) εξωκυτταρίως 
εντός της τυροειδοποιημένης νέκρωσης του εντερι-

κού παρασκευάσματος.

Εικόνα 3
Θωρακικός Υπέρηχος του ασθενούς στη ΜΕΘ: Πα-
ρατηρείται η υπόηχη συλλογή υγρού (ΥΣ) και εντός 
της υπέρηχα διαφραγμάτια και συμφύσεις (Δ) που 

υποδηλώνουν λοιμώδες αίτιο. Ο υπέρηχος συνέβαλ-
λε επίσης στον εντοπισμό της ΥΣ για την εκτέλεση 

της διαγνωστικής παρακέντησης. νείς που λαμβάνουν δόση ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από 
12mg πρεδνιζολόνης για περισσότερο από 20 ημέρες. 
Λόγω της ανοσοκαταστολής, οι ασθενείς αυτοί είναι ευ-
άλωτοι σε λοιμώξεις από ευκαιριακά παθογόνα όπως η 
Pneumocystis jiroveci, η νοκάρδια και τα είδη του ασπερ-
γίλλου. Αλλά και από βακτηριακές λοιμώξεις, τον ακτινο-
μύκητα και όλα τα είδη των μυκοβακτηριδίων.

Η μεταπρωτοπαθής φυματίωση (εκείνη δηλαδή που 
ενεργοποιείται μετά από μία λανθάνουσα περίοδο ετών) 
συνήθως προσβάλλει τα κορυφαία και οπίσθια τμήμα-
τα των άνω και κάτω λοβών 2. Οι ανοσοκατασταλμένοι 
ασθενείς ωστόσο (οι οροθετικοί HIV ασθενείς, εκείνοι 
που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή ή άλλα ανοσοκατα-
σταλτικά όπως αντί-TNF παράγοντες), είναι πιθανότερο 
να εμφανίσουν μία άτυπη εκδήλωση επανενεργοποίη-
σης που μοιάζει με πρωτοπαθή (πρωτοεμφανιζόμενη) 
πνευμονική φυματίωση. Επομένως, παρουσιάζουν δι-
ηθήματα στα κατώτερα και όχι στα κορυφαία τμήματα 
των πνευμόνων, λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, εξω-
πνευμονικές εκδηλώσεις και υπεζωκοτική φυματίωση 3, 
όπως ο ασθενής που περιγράφεται. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, η διαγνωστική αξία της καλλιέργειας του πλευ-
ριτικού υγρού είναι μεγάλη καθώς θέτει τη διάγνωση στο 
60% περίπου των περιπτώσεων, ενώ αντίθετα είναι δια-
γνωστική μόλις στο 20% των φυματιωδών υπεζωκοτικών 
συλλογών στους ανοσοεπαρκείς ενήλικες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φυματίωση των κατώτερων 
πνευμονικών πεδίων (χαμηλότερα των πυλών) αντιπρο-
σωπεύει το 2-9% των περιπτώσεων πνευμονικής φυμα-
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τιώσεως. Συναντάται σε ασθενείς με χρόνια νεφρικά και 
ηπατικά νοσήματα, υπέργηρους ασθενείς, και ασθενείς 
λαμβάνοντες κορτικοστεροειδή.

Ο υπέρηχος της υπεζωκοτικής κοιλότητας για τη δι-
ερεύνηση της υπεζωκοτικής συλλογής μπορεί να εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιμος, ιδιαίτερα εάν η τελευταία είναι 
εγκυστωμένη. Ο υπέρηχος δύναται να αναγνωρίσει εγκυ-
στώσεις, διαφραγμάτια, και να κατευθύνει με ασφάλεια 
τη διαγνωστική παρακέντηση. Ειδικά στη ΜΕΘ, όπου ο 
ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και υπό μηχανικό αε-
ρισμό θετικών πιέσεων, ο υπέρηχος είναι ένας εύκολος, 
χρήσιμος, φορητός τρόπος προσέγγισης των υπεζωκο-
τικών συλλογών παρά την κλίνη του ασθενούς. Ηχογε-
νές μεμβρανώδες υλικό υποδηλώνει ένα εξιδρωματικό, 
φλεγμονώδες και πιθανά λοιμώδες αίτιο πλευρίτιδας. 

Παρ`όλο που ολόκληρος ο ΓΕΣ μπορεί να προσβληθεί 
από φυματίωση, η ειλεοτυφλική περιοχή είναι η πλέον 
κοινή εντόπιση (44-93% των περιπτώσεων). Ο ειλεός από 
μόνος του προσβάλλεται στο 30% των περιστατικών. Συ-
νήθως, οι βάκιλλοι του Koch απορροφούνται στον ειλεό, 
αποικίζουν τις πλάκες του Peyer στον υποβλεννογόνιο 
χιτώνα του εντέρου και ξεκινά ο σχηματισμός της κοκκι-
ωματώδους φλεγμονής. Πιο ειδικά, οι ιστοπαθολογικές 
αλλοιώσεις της φυματιώσεως του λεπτού εντέρου δι-
ακρίνονται σε τέσσερεις μορφές: α) την ελκωτική, που 
απαντάται κυρίως στον ειλεό, β) την υπερτροφική, που 
αποτελείται από ουλώδεις και ψευδο-ογκώδεις αλλοιώ-
σεις, γ) την μεικτή ελκωτική-υπερτροφική, και δ) την ινω-
τική μορφή.

Η φυματιώδης νόσος του λεπτού εντέρου εκδηλώνε-
ται κυρίως ύπουλα και σταδιακά με πόνο (συχνά κωλι-
κοειδούς τύπου). Συχνότερα προσβάλλει άτομα στην 3η 
και 4η δεκαετία της ζωής, όμως περιστατικά στην παιδική 
ηλικία έχουν επίσης καταγραφεί 4. Λιγότερο συχνά συ-
μπτώματα είναι η απώλεια βάρους, ο πυρετός, η αιμο-
χεσία, η ναυτία και οι διαταραχές της εντερικής λειτουρ-
γίας (συνηθέστερα διάρροιες). Στις επιπλοκές της νόσου 
περιλαμβάνονται η απόφραξη του εντέρου, η δυσαπορ-
ρόφηση, η εντερορραγία, η δημιουργία συριγγίου και η 
ρήξη-διάτρηση. 

Η διάτρηση συγκεκριμένα, η οποία παρατηρήθηκε και 
στον ασθενή μας, είναι σπάνια, καθώς επιπλέκει μόλις 
το 7,6% 5, 6 των περιπτώσεων γαστρεντερικής φυματιώ-
σεως. Κοιλιακό άλγος θα είναι σε αυτή την περίπτωση 
το κύριο σύμπτωμα. Η διάτρηση ανεβάζει τη θνητότητα 
σημαντικά, έως και 30% όταν επισυμβαίνει 7. Κατά κα-
νόνα η διάτρηση του ειλεού δεν συνοδεύεται από ελεύ-
θερο αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (πνευμοπεριτό-
ναιο), όπως δεν παρατηρήθηκε και στον ασθενή μας. Σε 
μία σειρά 28 ασθενών μόλις στους πέντε (5) παρατηρή-
θηκε διαφυγή αέρα και υποδιαφραγματική διάγαυση. 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε συμφήσεις που αναπτύσ-
σονται τοπικά και περιχαρακώνουν την ενδοπεριτοναϊκή 
διαφυγή αέρα 8. 

Η υπολογιστική τομογραφία, ο υπέρηχος και η αναρ-

ρόφηση, εφ`όσον υπάρχει, της περιτοναϊκής συλλογής, 
συμβάλλουν στη διαφορική διάγνωση της φυματιώδους 
περιτονίτιδας από άλλα νοσήματα, όπως η καρκινωμά-
τωση του περιτοναίου και η αυτόματη βακτηριακή περι-
τονίτιδα. Η χειρουργική λήψη βιοψίας επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η λαπα-
ροσκόπηση και η λαπαροτομία είναι οι συχνότερα χρη-
σιμοποιούμενες μέθοδοι. Το περιτόναιο μπορεί τότε να 
επισκοπείται πεπαχυσμένο, με κεχροειδείς όζους ή ινο-
συμφητικό 9. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φυματιώδη κοκκιώμα-
τα εντοπίζονται συχνά υποβλεννογονίως. Επομένως θα 
πρέπει να γίνει προσπάθεια για λήψη βιοψιών από όσο 
το δυνατόν εν τω βάθει σημεία. Οι βιοψίες θα πρέπει να 
σταλούν για ιστολογική εξέταση, άμεση μικροσκόπηση 
και καλλιέργεια για βάκιλλους Koch καθώς και αλυσιδω-
τή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction, 
PCR). Η ευαισθησία (sensitivity) της PCR είναι 75%, και η 
ειδικότητά της (specificity) ιδιαίτερα υψηλή 10.

H διαφορική διάγνωση της ειλεοτυφλικής φυματιώσε-
ως (χωρίς διάτρηση) περιλαμβάνει την σκωληκοειδίτιδα, 
το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ακτινομύκωση, την 
αμοιβαδίαση, την κολίτιδα από την Yersinia enterocolitica 
και την Yersinia pseudotuberculosis, την νόσο του Crohn, 
το λέμφωμα και το αδενοκαρκίνωμα. 

Τα φυματινικά κοκκιώματα διαφέρουν από εκείνα 
που παρατηρούνται στη νόσο του Crohn στο ότι τα πρώ-
τα είναι μεγαλύτερα, συνοδεύονται από έντονη φλεγμο-
νή και τυροειδοποίηση 11. Σε μία μελέτη 106 ασθενών με 
φυματίωση του ΓΕΣ και νόσο του Crohn, ευρήματα που 
σχετίζονταν με τη πρώτη ήταν η αιμοχεσία, η απώλεια 
βάρους, εστιακή κολίτιδα και η προσβολή του σιγμοει-
δούς 12.  

Σε περιπτώσεις κοκκιωματώδους περιτονίτιδας όπου 
η ακτινογραφία θώρακος είναι φυσιολογική, ο ιατρός 
οφείλει να υποψιαστεί το μυκοβακτηρίδιο της φυματί-
ωσης ως πιθανή αιτία. Αλλα αίτια κοκκιωματώδους περι-
τονίτιδας είναι η σαρκοείδωση, τα άτυπα μυκοβακτηρί-
δια και τραύματα από παλαιότερες επεμβάσεις. 

Η θεραπεία της φυματίωσης του ΓΕΣ είναι κατ`αρχήν 
φαρμακευτική, με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, εθαμβου-
τόλη και πυραζιναμίδη. Χειρουργική αντιμετώπιση θα 
απαιτηθεί επί επιπλοκών, όπως επί αποστήματος, αι-
μορραγίας, συριγγίου, διάτρησης και ειλεού. Παρ`ότι όχι 
πλήρως τεκμηριωμένη, σύσταση υπάρχει για χορήγηση 
πρεδνιζολόνης 0.5-1 mg/kg για 6-9 εβδομάδες, με σκοπό 
την αποτροπή δημιουργίας συμφήσεων, που οδηγούν σε 
ειλεό και κοιλιακό πόνο 13, 14. 

  Συμπέρασμα

Το περιστατικό που περιγράψαμε αφορούσε μία πε-
ρίπτωση εκτεταμένης φυματίωσης. Μολονότι ο ασθενής 
είχε σημειολογία από το αναπνευστικό, η προεξάρχου-
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σα συμπτωματολογία ήταν από το ΓΕΣ και η εξέταση που 
έθεσε αρχικά την υποψία της νόσου ήταν η λαπαροτομία. 
Η γαστρεντερική φυματίωση και, επακόλουθα, η διάτρη-
ση και η περιτονίτιδα είναι ασυνήθεις εκδηλώσεις, ωστό-
σο στη χώρα μας που ενδημεί η φυματίωση ενδέχεται 
να παρατηρηθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται η 
συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων, όπως των χει-
ρουργών, των πνευμονολόγων και των ιατρών της ΜΕΘ.  

Summary

A 67 yrs old patient presented with acute 
abdomen and pleurisy. 

I. Papanikolaou 

Introduction: Tuberculosis (TBC) of the gastrointestinal 
tract is rare, concerning no more than 5% of total tuber-
culosis cases in the developed world. Acute presentation 
with perforation and peritonitis occurs very rarely, in im-
munocompromized patients.

Materials & Methods: A male farmer 67 years old pre-
sented at the clinic with abrupt abdominal pain and low 
fever. He was on maintenance dose of corticosteroids for 
a diagnosis of dermatomyositis. 

Results: A chest x-ray revealed a left-sided, partially 
loculated, pleural effusion. In the  abdominal scan that 
followed he had ascites and thickening of the wall of ter-
minal ileum. A laparotomy was performed, and the pa-
tient was transferred to intensive care unit (ICU). Pathol-
ogy specimen exhibited granulomatous ileitis, stained 
positive with Ziehl-Neelsen for mycobacterium tubercu-
losis (MTB). Thoracic ultrasound and bronchoscopy un-
der mechanical ventilation were also performed. Pleural 
fluid and bronchial washings cultures were both positive 
for MTB.

Conclusion: Tuberculous peritonitis is probably un-
derdiagnosed. The course of the disease is subacute. In 
immunocompromized patients especially, tuberculosis 
presents like a multi-systemic disease. The pulmonary 
manifestations are those of primary TBC seen in children, 
rather than those of post-primary fibro-cavitary upper-
lobe disease.
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