
Περίληψη

Η ΤΒ παραμένει ένα μείζον πρόβλημα υγείας
Η Φυματίωση (ΤΒ) προσβάλλει το 1/3 του παγκόσμιου πληθυ-

σμού και πολλά εκατομμύρια νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται 
κάθε χρόνο. Εν τούτοις σε μη ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς είναι 
σπάνια ακόμα και σε περιοχές όπου ενδημεί. Μετά την εξάπλωση 
του AIDS, με την αύξηση των αστέγων και της λαθρομετανάστευ-
σης παρουσιάσθηκε και στις ανεπτυγμένες χώρες μια έξαρση της 
φυματίωσης, ενώ σχεδόν είχε εξαφανισθεί. 

Η Τ.Β των οστών αποτελεί το 1-5%. Η εντόπιση στην Ι-Λ ανέρ-
χεται σε 3-9% και στον τροχαντήρα το 1.8% των περιπτώσεων 
εντόπισης στα οστά. 

Η εντόπιση, ταυτόχρονα, φυματιώσεως στην ιερολαγόνια άρ-
θρωση και το μείζονα τροχαντήρα, είναι ακόμα πιο σπάνια και 
μόνο μερικές περιπτώσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ίσως 
γι’ αυτό το λόγο η διάγνωση συνήθως καθυστερεί.

Παρουσιάζουμε ασθενή με ταυτόχρονη εντόπιση ΤΒ στην ιερο-
λαγόνιο άρθρωση και το μείζονα τροχαντήρα αριστερά.

Πολυεστιακή εντόπιση
φυματίωσης οστών
(ταυτόχρονη εμφάνιση σε Ιερολαγόνιο 
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Εισαγωγή

Ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες πιστεύαμε πως 
η ΤΒ είχε εκριζωθεί Bulla 1979, Paus 1977) ακό-
μα και στην Ελλάδα ήταν δύσκολο να παρουσι-
ασθούν στους ασκούμενους ιατρούς περιπτώσεις 
φυματιώσεως οστών από το 1977 ακόμα. 

Κάθε χρόνο εκτιμάται πως παρουσιάζονται πα-
γκοσμίως 88 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις με 52 
χιλιάδες θανάτους την εβδομάδα ή περισσότε-
ρους από 7000 θανάτους την ημέρα σύμφωνα με 
αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 
2003. H σταθερή φθίνουσα επίπτωση της ΤΒ έχει 
αναστραφεί από το 1985 και μετά (Reider 1991). 

Ως πολυεστιακή σκελετική εντόπιση νοείται η 
προσβολή δύο ή περισσοτέρων σημείων με ή άνευ 
συμμετοχής των πνευμόνων (WHO).

Ακόμα και σε περιόδους αιχμής της νόσου, 
όπως η δεκαετία 1930-40, η πολυεστιακή εντόπι-
ση ήταν σπάνια.

H TB του μείζονος τροχαντήρος παρουσιάσθη-
κε από τον Τeale T.P. το1870 και συναντάται σε 
λιγότερο από 2% των περιπτώσεων μυοσκελετι-
κής ΤΒ (, Wasserug 1940, Lyford 1943).

Η ΤΒ της ιερολαγονίου αρθρώσεως είναι σπά-
νια (Fazul 2006, Ramlakan 2006).

 Περιγραφή περίπτωσης

Παρουσιάζουμε την περίπτωση 48 ετών άρρε-
νος γεωργοκτηνοτρόφου, με ελεύθερο ιστορικό.

Ο ασθενής είχε εμπύρετο, για το οποίο έλαβε 
αντιβίωση στην οικία του, επι δεκαήμερο, χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. Την 14η ημέρα παρουσίαζε 
έντονη οσφυαλγία αριστερά, τόσο σοβαρή που 
δεν μπορούσε να πάει ούτε στην τουαλέτα. Αφού 
εισήλθε στο Νοσοκομείο μας, οι αιματολογικές 
εξετάσεις έδειξαν; ΤΚΕ 45/ 1΄, Λευκά 10000, εξέ-
ταση για Βρουκέλα (-), ρευματολογικές εξετάσεις 
όλες (-). Η ακτινογραφία θώρακος κ.φ. Η ακτι-
νογραφία ΟΜΣΣ χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα, στην 
α/α όμως της Λεκάνης και των Ισχίων υπήρχε 
ανωμαλία της αριστερής ιερολαγονίου με ελαφρά 
θολερότητα και εικόνα οστικής αραίωσης στο σύ-
στοιχο τροχαντήρα (εικ 1,2). Κλινικά διαπιστώθη-

κε μόνο μία ευαισθησία στην πίεση στον μείζονα 
τροχαντήρα και στην ιερολαγόνιο αριστερά.

Εγινε MRI Λεκάνης (εικ. 1,2,3) όπου σαν πιθα-
νή διάγνωση ετέθη βρουκέλωση και άρχισε ανά-
λογη αγωγή χωρίς όμως ύφεση του πυρετού και 
του άλγους.

Αργότερα η Mantoux απέβη θετική, με διάμετρο 
2.5 περίπου εκατοστά (εικ. 6), και άρχισε αντιφυ-
ματική αγωγή. 

Το σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο, έδειξε αυξη-
μένη πρόσληψη στις ανωτέρω περιοχές (εικ. 7).

 Έγινε ανοικτή βιοψία ιερολαγονίου και επιβε-
βαιώθηκε η διάγνωση της ΤΒ. Ετέθη σε τριπλή 
αντιφυματική αγωγή και παρουσίασε άμεση ύφε-
ση πυρετού. H οσφυαλγία παρουσίασε γρήγορη 
βελτίωση και μετά από δύο χρόνια παραπονείται 
για άλγος κατά την αριστερά οσφύ, κυρίως μετά 
από κόπωση.

Συζήτηση

H TB του σκελετού ήταν μια ξεχασμένη πάθηση 
(Vaughan KD, 2005). Νομίζαμε πως είχε εκριζωθεί 
κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες (Γαρουφαλίδης-
Xαρτοφυλακίδης 1970, Paus 1977, Bulla 1979, 
Coppola 2005).

Όμως η φυματίωση επιστρέφει δριμύτερη (Αnil 
Arora 2006). Η σκελετική εντόπιση της ΤΒ απο-
τελεί το 3-5% επί του συνόλου των περιπτώσεων 
με φυματίωση. (Ramlakan 2006). Συνήθως είναι 
μονοεστιακές όμως σε ποσοστό 10% επι του συ-
νόλου των οστικών ΤΒ, είναι πολυεστιακές. (Τuli 
2002).

Η ΤΒ της ιερολαγονίου ταξινομείται σε τέσσε-
ρις κατηγορίες:

α)  όταν υπάρχει διάσταση της ιερολαγονίου με 
θολά τα αρθρικά χείλη

β) διάβρωση της αρθρώσεως
γ)  σοβαρή διάβρωση της άρθρωσης με κύστεις 

στο ιερό και το λαγόνιο
δ) σχηματισμός αποστήματοs (Kim Ν H 1999).
Η ΤΒ του μείζονα τροχαντήρα είναι σπανιότε-

ρη της ιερολαγονίου και συνήθως προσβάλλει 
νεαρές ηλικίες (Wassersug 1940). Παλαιότερα 
(ΜcNeur 1955) υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το 
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αν προσβάλλεται ο τροχαντήρας μόνο ή είναι 
αποτέλεσμα της φλεγμονής του θυλάκου. 

Σήμερα αναγνωρίζονται σαν δύο μορφές: α) ΤΒ 
του μείζονος τροχαντήρα β) του ορογόνου θύλα-
κος του ΜΤ που βρίσκεται οπίσθια έξω και κάτω 
του τροχαντήρα. H τυπική εικόνα παρουσιάζεται 
σαν γενική οστική αραίωση στον τροχαντήρα και 
αργότερα εμφανίζει απόλυμμα (ΜcNeur 1955).

Επειδή η πολυεστιακή ΤΒ μπορεί να μιμηθεί 
πολλές παθήσεις, από μεταστατικούς όγκους 
(Kalbermatten 2002) μέχρι συστηματικά νοσή-
ματα, και επειδή δεν είναι συνήθης πάθηση, ιδίως 
στις χώρες όπου δεν ενδημεί, η διάγνωση αργεί 
να γίνει με δυσάρεστα και δυσεπίλυτα προβλήμα-
τα για τον ασθενή. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρούμε 
σημαντική την παρουσίαση του ασθενούς για την 
ευαισθητοποίησή μας και την έγκαιρη αντιμετώ-
πιση, (Hunt 1964, Schlicht 2005, Fazul 2006) 

Σήμερα υπάρχει έξαρση της ΤB ακόμα και στις 
αναπτυγμένες χώρες, ειδικά από το 1985 και 
μετά, με την εξάπλωση του AIDS, με την αύξηση 
των μεταναστών από χώρες όπου ενδημεί, με την 

αύξηση της φτώχειας, των αστέγων και των χρη-
στών ναρκωτικών ουσιών (Vohra 1997).

H διάγνωση είναι δύσκολη και συνήθως καθυ-
στερεί (Leila 2005), όπως αναφέρθηκε. H ανοικτή 
βιοψία είναι η πιο συνήθης επιβεβαιωτική δια-
δικασία που μπορεί όμως να γίνει και με βελό-
νη (Pouchot 1998). H αξονική τομογραφία είναι 
χρήσιμη (Coppola J et col 2005), όμως η μαγνητι-
κή τομογραφία είναι το βασικό διαγνωστικό μας 
εργαλείο (Papagelopoulos 2005).

Από φαρμακολογική άποψη τα αντιφυματικά 
φάρμακα εχει βρεθεί πως είναι αποτελεσματικά 
έναντι μεγάλου πληθυσμού βακίλων που πολ-
λαπλασιάζονται στο τοίχωμα της κοιλότητος. Η 
ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη και στρεπτομυσίνη είναι 
βακτηριοκτόνα, η εθαμβουτόλη είναι βακτηριο-
στατική και η πυραζιναμίδη είναι αδρανής έναντι 
μικρού πληθυσμού που πολλαπλασιάζεται βραδέ-
ως μέσα στα μακροφάγα σε όξινο περιβάλλον. H 
πυραζιναμίδη είναι αποτελεσματικότερη ακολου-
θούμενη από ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη. Έναντι 
διαλλείποντος πολλαπλασιασμού των βακίλλων 
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σε σταθερή τυρώδη μάζα μόνο η ριφαπικίνη είναι 
δραστική (Shεnbekar 2002).

Η Θεραπεία με χημειοθεραπεία είναι αποτελε-
σματική στο 90% των περιπτώσεων των μη ανο-
σοκατεσταλμένων ασθενών. Aυτό το ποσοστό 
μπορεί να βελτιωθεί με την καλλίτερη συνεργασία 
του ασθενούς και τη στενότερη παρακολούθηση 
από τον ιατρό. Η διάρκεια πρέπει να είναι το λιγό-
τερο για ένα χρόνο (Pouchot J 1988) και ο συνδυ-
ασμός τουλάχιστον 2 ή 3 φαρμάκων στο μεγάλο 
χρονικό διάστημα της θεραπείας παρουσιάζει και 
το πρόβλημα της συμμόρφωσης των ασθενών. Ο 
συνδυασμός τριών φαρμάκων θεωρείται ο καλλί-
τερος για την περίπτωση ανθεκτικών στελεχών 
μυκοβακτηριών.

Xειρουργική επέμβαση συνιστάται κυρίως σε 
περιπτώσεις παρουσίας αποστήματος. Η χειρουρ-
γική θεραπεία δεν θεωρείται υποκατάστατο της 
μακροχρόνιας συντηρητικής θεραπείας

Συνήθως δεν είναι απαραίτητος ο κλινοστατι-
σμός και η ναρθηκοποίηση (Shenbekar A, 2002). 

Abstract

Multifocal Bone Tuberculosis (greater trochant-
er and sacroiliac joint)
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Bone Tuberculosis (Tb) represents the 1-5% of the 
disease in all. Sacroiliac joint involvement occurs in 
3-9.7% and of the great trochanter on 1.8% of all 
bone Tb.

Sacroiliac joint tuberculosis is rare, the coexis-
tence with great trochanter collaterally is even rarer. 
Only few cases are reported in recent Literature.

Late diagnosis is usual.
We present a 48 y.o stockman who had high fever 
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for 10 days treated with antibiotics. At the 14th day 
he had also a great deal of low back pain and was 
unable to go at toillet.

He was admitted in our Hospital and X-rays 
(Fig.1) showed a hazy left, sacroiliac joint and not 
clear great trochanter. Free background. CT of pel-
vis with Sacroiliac joint irregularity(Fig, 2,3)

Blood showed signs of inflammation, ESR elevat-
ed (45mm/50mm 30mm/60min), raised leucocytes 
10000/ml. Tests for Rubella negative. Rheumato-
logic tests negative. Chest X-ray negative.

An MRI (Fig.4) was performed suggesting the 
probability of brucellosis and treatment started im-
mediately. But evening fever and low back pain had 
no amelioration.

We performed a Mantoux (Fig 5) test.
Scintigraphy has shown accumulation at the 

mentioned sites. (Fig. 5).
Open biopsy of Sacroiliac Joint and great tro-

chanter was performed and biopsy showed tuber-
culosis.

Two years after conservative treatment is clinical-
ly well. Occasionally reports low back pain. Blood 
tests are normal. 

Bone tuberculosis where considered as spread of 
pulmonary one. In our case and also in some in the 
English literature no lung involvement was found.

Infection of sacroiliac joint must be in the differ-
ential diagnosis of low back pain, rheumatologic 
diseases and tumors. 

key words:  Multifocal Bone Tuberculosis, sacro-
iliac Joint, great trochanter.
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