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Περίληψη

Παρουσιάζουμε δύο άρρενες ασθενείς με φυματίωση ισχίου. Ο 
πρώτος ήταν 46 ετών, είχε ελεύθερο ιστορικό και παρουσίασε συ-
μπτώματα πόνου στο αριστερό ισχίο 4 χρόνια πριν, τα οποία είχαν 
γίνει εντονότερα τους τελευταίους 3 μήνες. Ελάμβανε θεραπεία 
για ΟΑ ισχίου τα τελευταία 4 χρόνια. Η ακτινογραφία ισχίου πριν 
4 χρόνια έδειξε οστεοπόρωση στην κοτύλη και αρχόμενη στένω-
ση του μεσάρθριου διαστήματος ενώ η τελευταία εξάλειψη με-
σάρθριου διαστήματος, καταστροφή αρθρικών επιφανειών και 
οστεόλυση στο μείζονα τροχαντήρα. Αντιμετωπίστηκε με ολική 
αρθροπλαστική ισχίου και αντιφυματική αγωγή 6 μήνες πριν και 
12 μήνες μετά την εγχείρηση. Ο δεύτερος ασθενής ήταν 61 ετών, 
είχε συμπτωματολογία από το ισχίο τους τελευταίους 6 μήνες και 
ιστορικό πνευμονικής φυματίωσης θεραπευθείσης πριν 6 χρόνια. 
Η Mantoux ήταν θετική ενώ ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 
σχεδόν φυσιολογικός. Ακτινολογικά είχε στένωση μεσαρθρίου δι-
αστήματος και οστεολυτική βλάβη κοτύλης. Αντιμετωπίστηκε με 
αρθρόδεση ισχίου κατά Britain αφού είχε προηγηθεί καθαρισμός 
και αντιφυματική αγωγή για 6 μήνες. Επίσης έλαβε αντιφυματική 
αγωγή για 12 μήνες μετά το χειρουργείο. 14 και15 χρόνια μετεγ-
χειρητικά δεν υπάρχουν υποτροπή της νόσου ή επιπλοκές.
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Eισαγωγή

Η φυματίωση του μυοσκελετικού συστήματος 
είναι πάντοτε δευτεροπαθής. Η διασπορά γίνεται 
αιματογενώς ή λεμφογενώς, από την πρωτοπαθή 
εστία που είναι είτε οι πνεύμονες (ανθρώπειος 
τύπος) είτε το έντερο (βόειος τύπος) ή το δέρμα. 
Πολλές φορές δε βρίσκεται η πρωτοπαθής εντό-
πιση. Υπολογίζεται ότι το 10% των ασθενών με 
πνευμονική φυματίωση θα αναπτύξει εξωπνευ-
μονικές εκδηλώσεις της νόσου και από αυτούς 
το 10% ( δηλ το 1% του συνόλου των ασθενών 
με φυματίωση) θα αναπτύξει φυματίωση του μυ-
οσκελετικού συστήματος (Malaviya and Kotwal 
2003). Η εντόπιση στο ισχίο είναι η τρίτη σε σειρά 
συχνότητας εντόπιση στο μυοσκελετικό σύστη-
μα μετά τη σπονδυλική στήλη και το γόνατο αν 
και μπορούμε να έχουμε και άλλες σπανιότερες 
εντοπίσεις όπως πχ στον τροχαντήρα και τον 
ορογόνο θύλακο αυτού (Haritides et al 2004)). Η 
συχνότητα της νόσου έχει μειωθεί τα τελευταία 
30 χρόνια στην Ελλάδα λόγω της αύξησης του βι-
οτικού επιπέδου και της παστερίωσης του γάλα-
κτος, του μαζικού εμβολιασμού των παιδιών και 
της ανακάλυψης νέων ισχυρών και αποτελεσμα-
τικών αντιφυματικών φαρμάκων. Προδιαθεσικοί 
παράγοντες της νόσου είναι η κακή θρέψη, κα-
κές συνθήκες διαβίωσης, και η ανοσοκαταστολή 
που συμβαίνει σε ασθενείς με AIDS ή σ’ αυτούς 
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή λαμβάνουν 
κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά φαρ-
μάκα (Verettas et al 2006).  

Πρώτη περίπτωση

Άνδρας ηλικίας 46 ετών προσήλθε με άλγος στο 
αριστερό ισχίο, χωλότητα και περιορισμό κινή-
σεων. Η έναρξη των συμπτωμάτων σημειώθηκε 
4 χρόνια πριν με ήπια ενοχλήματα τα οποία έγι-
ναν εντονότερα το τελευταίο τρίμηνο. Όλο αυτό 
το διάστημα ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 
ΟΑ ισχίου. Το ιστορικό ήταν ελεύθερο φυματιώ-
δους νόσου. Ακτινολογικά πριν 4 χρόνια παρου-
σίαζε οστεοπόρωση της άρθρωσης, κυρίως στην 
κοτύλη, και μικρή στένωση του μεσάρθριου δια-

στήματος (εικ 1) ενώ η τελευταία ακτινογραφία 
έδειχνε εξάλειψη του μεσάρθριου διαστήματος, 
καταστροφή των αρθρικών επιφανειών και οστε-
ολυτική βλάβη του μείζονα τροχαντήρα (εικ 2). 
Ο ασθενής προγραμματίστηκε για ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου. Διεγχειρητικά βρήκαμε συλλο-
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Εικ. 1. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστερού ισχίου. 
Παρατηρείται οστεοπόρωση στην κοτύλη και μικρή στέ-

νωση μεσάρθριου διαστήματος.

Εικ. 2. Ακτινογραφία του ιδίου ασθενούς 4 χρόνια μετά. 
Παρατηρείται μεγάλη στένωση μεσάρθριου διαστήματος, 
καταστροφή της άρθρωσης και πιθανή οστεολυτική βλά-

βη στο μείζονα τροχαντήρα.
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Εικ. 3. Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες α) άμεσα μετεγ-
χειρητική, β) 4 χρόνια μετεγχειρητικά και γ) 14 χρόνια 

μετεγχειρητική με ανάπτυξη έκτοπης οστεοποίησης.

α

β

γ

γή πύου και νεκρωτικών μαζών κυρίως στην κο-
τύλη και λιγότερο στην κεφαλή ενώ δεν υπήρχαν 
ευρήματα στον μείζονα τροχαντήρα. Έγινε μόνο 
χειρουργικός καθαρισμός και εστάλη υλικό για 
καλλιέργεια και παθολογοανατομική εξέταση. Η 
άμεση χρώση ήταν αρνητική για μυκοβακτηρίδιο 
ενώ η καλλιέργεια θετική. Η ιστολογική εξέταση 
έδειξε τυροειδή νέκρωση από μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης. Μετεγχειρητικά έγινε test Mantoux 
που ήταν θετικό. Εδόθη τριπλή αντιφυματική 
αγωγή για 6 μήνες και μετά υπεβλήθη σε ολική αρ-
θροπλαστική ισχίου και αντιφυματική αγωγή για 
άλλους 12 μήνες. 14 χρόνια μετά ο ασθενής είναι 
ευχαριστημένος, δεν υπάρχει υποτροπή της νόσου 
ούτε και επιπλοκές από την εγχείρηση εκτός από 
έκτοπη οστεοποίηση που προκάλεσε μικρό περιο-
ρισμό των κινήσεων του ισχίου (εικ 3).

Δεύτερη περίπτωση

Ασθενής 61 ετών προσήλθε με άλγος στο δεξιό 
ισχίο, χωλότητα και περιορισμό κινήσεων. Ανά-
φερε έναρξη συμπτωμάτων από διετίας τα οποία 
όμως είχαν γίνει εντονότερα και ενοχλητικά τους 
τελευταίους 6 μήνες διάστημα στο οποίο ελάμβα-
νε αντιφλεγμονώδη αγωγή χωρίς αποτέλεσμα. Στο 
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Εικ. 4. Aκτινογραφία πνευμόνων. Παρατηρείται αποτιτάνωση πυλαίων λεμφαδένων από-
τοκος φυματικής νόσου θεραπευθείσης πριν 6 χρόνια.

Εικ. 5. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία δεξιού ισχίου. Παρατηρείται στένωση μεσαρθρίου δια-
στήματος και κυστική βλάβη κοτύλης.



ιστορικό ανέφερε πνευμονική φυματίωση θερα-
πευθείσα πριν 6 χρόνια (εικ 4). Ακτινολογικά εί-
χαμε στένωση μεσάρθριου διαστήματος και οστε-
ολυτική βλάβη στην κοτύλη (εικ 5). Η Mantoux 
ήταν θετική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχα-
με ελαφρά αύξηση της Τ.Κ.Ε, της C.R.P και των 
λευκών, με λεμφοκυτταρικό τύπο. Προχωρήσαμε 
σε χειρουργικό καθαρισμό, λήψη καλλιεργειών 
και βιοψίας και αντιφυματική τριπλή αγωγή για 
6 μήνες. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και 
βιοψίας επιβεβαίωσαν την αρχική μας υποψία για 
φυματίωση του ισχίου. 6 μήνες μετά υπεβλήθη ο 
ασθενής σε αρθρόδεση ισχίου κατά Britain με μό-
σχευμα από την κνήμη (εικ 6). Πώρωση επετεύ-
χθη σε 6 μήνες. 15 χρόνια μετά δεν έχουμε υπο-
τροπή της νόσου αλλά ο άρρωστος παραπονιέται 
για έντονη οσφυαλγία και γοναλγία εξ αιτίας της 
αρθρόδεσης του ισχίου (εικ 7).

Συζήτηση 

Η φυματιώδης αρθρίτις είναι συνήθως μονο-
εστιακή (σπάνια είναι πολυεστιακή) γεγονός 
που βοηθά στη διαφορική διάγνωση (Silber et al 

1996). Ακτινολογικά είναι δύσκολη η διάγνωση 
γιατί τα ευρήματα είναι όμοια με αυτά της ΟΑ 
ισχίου (στένωση μεσαρθρίου διαστήματος, περι-
αρθρική οστεοπόρωση και υποχόνδριες βλάβες) 
ενώ σπάνια δημιουργούνται κυστικές βλάβες 
που όταν βρίσκονται η μια απέναντι στην άλλη 
είναι ενδεικτικό φυματίωσης (Sovetova 1990 και 
Drummond-Webb and Schnaid 1986). Το σπινθη-
ρογράφημα και η μαγνητική τομογραφία δεν έχουν 
ευαισθησία ούτε και εξειδίκευση ως προς τη φυ-
ματίωση του μυοσκελετικού (Couland et al 1982, 
Midiri et al 1992). Η τελική διάγνωση τίθεται είτε 
με καλλιέργεια του υγρού της άρθρωσης κατόπιν 
παρακέντησης, (θετικό ποσοστό 80%) ή με λήψη 
βιοψίας που στέλνεται για ιστολογική εξέταση 
και καλλιέργεια (θετικό ποσοστό 90%) (Wallance 
and Cohen 1976). Ειδικές εξετάσεις όπως η P.C.P 
(αντίδραση αλυσίδας πολυμεράσης) από δείγμα-
τα αρθρικού υγρού, υμένα και περιφερικού αίμα-
τος φαίνεται να βοηθά γιατί είναι και ευαίσθητα 
και ειδικά για το IS6110 στοιχείο του μυκοβακτη-
ριδίου της φυματίωσης (Verettas et al 2003). Η δι-
άγνωση της νόσου γίνεται συνήθως 12-18 μήνες 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων λόγω της ήπι-
ας και ύπουλης εμφάνισης αυτών. Εάν η θεραπεία 
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Εικ. 6. Διεγχειρητική α και μετεγχειρητική β ακτινογραφία δεξιού ισχίου. Αρθρόδεση κατά Britain.

α β



84 Ορθοπαιδική, 20, 1, 2007

1996). Σε προχωρημένα στάδια με καταστροφή 
της άρθρωσης η θεραπεία είναι χειρουργική. Ένας 
τρόπος αντιμετώπισης δημοφιλής παλαιότερα 
ήταν η αφαίρεση της κεφαλής και του αυχένα του 
μηριαίου (Girdlestone arthroplasty) ή οποία ανα-
κουφίζει μεν από τον πόνο αλλά έχει ως συνέπεια 
ο ασθενής να έχει αστάθεια και χωλότητα λόγω 
βράχυνσης (Tuli and Makherjee 1981, Sharma et 
al 1982). Μια άλλη χειρουργική λύση είναι η αρ-
θρόδεση του ισχίου η οποία γίνεται με πολλούς 
τρόπους είτε εξωαρθρικά είτε ενδοαρθρικά. Είναι 
επέμβαση η οποία ανακουφίζει από τον πόνο, δί-
νει σταθερότητα αλλά έχει συχνές επιπλοκές (μη 
πώρωση) ενώ συχνά προκαλεί οσφυαλγία ή γο-
ναλγία και χωλότητα (Knofler 1980, Ordemir et 
al 2004). Υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της 
αρθρόδεσης ισχίου σε ολική αρθροπλαστική η 
οποία είναι τεχνικά δύσκολα εγχείρηση και έχει 
υψηλό ποσοστό επιπλοκών (Joshi et al 2002). Η 
ολική αρθροπλαστική με ή χωρίς τσιμέντο έχει 
καλά λειτουργικά αποτελέσματα, κατάργηση του 
πόνου, καλό εύρος κινήσεων αλλά εγκυμονεί 
τις επιπλοκές μιας ολικής αρθροπλαστικής και 
υψηλό ποσοστό υποτροπής της νόσου εάν γίνει 
σε έδαφος φυματίωσης ανενεργούς για διάστη-
μα μικρότερο των 10 ετών. (Kimm et al 2001 και 
1987, Laforgia et al 1988, Escola et al 1988, Yoon 
et al 2005).

Εικ. 7. 15 χρόνια μετεγχειρη-
τική προσθιοπίσθια α και πλα-
γιοπλάγια β ακτινογραφία του 
ιδίου ασθενούς. Παρατηρείται 
σχετικά μικρή κόπωση του 
μοσχεύματος. 

α

β

γίνει σωστά και έγκαιρα με χειρουργικό καθαρι-
σμό και αντιφυματική αγωγή (τριπλό ή τετραπλό 
σχήμα με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυριζιναμίδη 
και εθαμπουτόλη ή στρεπτομυκίνη) για τουλάχι-
στον 9 μήνες ή και χρόνο σε περιπτώσεις ασθε-
νών με ανοσοκαταστολή έχει καλά αποτελεσμάτα 
σε ποσοστό 90-95% (Babhulkar and Pande 2002, 
Sequeira et al 2000, Tuli 2002, Watts and Lifeso 
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Abstract

Tubercular coxitis – Two cases report

Paraschou S, Flegas P, Georgiadis A, Alexiou S, 
Karanikolas A, Haritides J.

We present two patients with tubercular coxitis. 
The first patient was male 46 years old without 
previous tuberculous infection of the lungs. He was 
complaining for left hip pain which started 4 years 
ago but became worse the last 3 months. He was re-
ceiving drugs for hip osteoarthritis the 4 last years. 
In hip roedgenography 4 years ago we observed 
periarticular osteoporosis mainly in the acetabulum 
and mild narrowing of intraarticular space. Recent 
radiographic findings included extreme stenosis 
of the intraarticular space, destruction of articu-
lar surfaces and a custic lesion in great trochanter. 
The patient was treated with total hip arthroplasty 
and received anti-TB therapy for 6 months preop-
eratively and 12 months postoperatively. The second 
patient was male too, 61 years old. He had a tu-
berculous infection of the lungs 6 years ago (inacti-
vated). He was complaining about right hip pain for 
the last 6 months. Mantoux test was posivite but the 
other laboratory findings were about normal. Ra-
diographic findings included narrowing of intraar-
ticular space asnd acetabular osteolytic lesson. After 
he had been submitted in surgical debridement and 
anti-TBtherapy for 6 months he was finally treated 
with Britain hip artrodesis and anti-TB drugs for 
12 months. 14 and 15 years postoperatively the 
two patients are satisfied and there are neither 
complications nor recurrence of tuberculosis.

key words:  tuberculosis, hip, arthrodesis, T.H.R.
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