ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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Ἰωάννης Ι. Ζαρίφης
Καρδιολόγος - Συντονιστὴς Διευθυντὴς Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικὴ Κλινικὴ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Εἰσαγωγὴ
καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς εἶναι μία ὑπερ
επείγουσα, ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωή, κατά
σταση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἄμεση ἀντιμετώπιση
καὶ ἐνδελεχῆ διερεύνηση πρὸς ἀνεύρεση τοῦ αἰτι
ολογικοῦ παράγοντα. Συνήθη αἴτια καρδιακοῦ
ἐπιπωματισμοῦ ἀποτελοῦν οἱ κακοήθειες, οἱ ἰα
τρογενεῖς καὶ μὴ τραυματισμοὶ τῆς καρδιᾶς καὶ ἡ
φυματίωση, ἐνῶ σπανιότερα αἴτια ἀποτελοῦν τὰ

O

αὐτοάνοσα νοσήματα (ρευματοειδής ἀρθρίτιδα,
σκληρόδερμα, ΣΕΛ), ἡ ἀκτινοβολία, ἡ οὐραιμία,
ὁ ἀορτικὸς διαχωρισμός, οἱ βακτηριακὲς λοιμώ
ξεις κ.ἄ.2
Ἡ φυματίωση εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὸ 4% τῶν
περικαρδιακῶν νοσημάτων στὶς ἀναπτυγμένες
χώρες2, ἐνῶ ἀποτελεῖ τὴν αἰτία κλινικὰ σημαντι
κῶν περικαρδιακῶν συλλογῶν σὲ κατοίκους ἀνα
πτυσσόμενων χωρῶν, ποὺ ἐνδημεῖ ἡ φυματίωση,
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Εἰκόνα 1. Μεγάλη περικαρδιακὴ συλλογὴ μὲ ἐνδείξεις
ἐπιπωματισμοῦ.

καὶ σὲ νοσοῦντες ἀπὸ ΗΙV, σὲ ποσοστὰ 50-70%
καὶ 90%, ἀντίστοιχα.2
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ παρουσιάζεται περιστατικὸ
καρδιακοῦ ἐπιπωματισμοῦ φυματιώδους ἀρχῆς,
σὲ ἀσθενῆ μὲ ἱστορικὸ ψωριασικῆς ἀρθρίτιδας
ὑπὸ ἀγωγὴ μὲ ἰνφλιξιμάμπη.
Παρουσίαση περιστατικοῦ
Ὁ ἀσθενὴς ποὺ περιγράφουμε εἶναι ἄνδρας
60 ἐτῶν, τὸ ἀτομικὸ ἀναμνηστικὸ τοῦ ὁποίου
περιλαμβάνει στεφανιαία νόσο (ὀξὺ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου κατώτερου τοιχώματος μὲ ἀγγειο
πλαστικὴ δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας πρὸ 16
μηνῶν) καὶ ψωριασικὴ ἀρθρίτιδα ὑπὸ ἀγωγὴ
μὲ ἰνφλιξιμάμπη ἀπὸ 9 μηνῶν, ἐνῶ εἶχε προηγη
θεῖ χορήγηση μεθοτρεξάτης γιὰ 8 μῆνες πρὶν τὴν
ἔναρξη τῆς ἰνφλιξιμάμπης. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ,
πὼς ὁ ἀσθενὴς ἔλαβε ἰσονιαζίδη γιὰ 8 μῆνες κατὰ

τὴν ἔναρξη τῆς ἰνφλιξιμάμπης, λόγῳ θετικῆς δερ
μοαντίδρασης Mantoux, μὲ πτωχὴ ὡστόσο συμ
μόρφωση καὶ παράλειψη ἀρκετῶν δόσεων, λόγῳ
γαστρεντερικῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν.
Ὁ ἀσθενὴς προσῆλθε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων,
μὲ ἀναφερόμενο ἐμπύρετο ἕως 39oC ἀπὸ 5 ἡμερῶν,
μὲ συνοδὸ δύσπνοια καὶ γενικευμένη ἀδυναμία.
Τὰ ζωτικὰ σημεῖα ἦταν θερμοκρασία 38.8oC, σφύ
ξεις ≈110/λεπτό, ἀρτηριακὴ πίεση 70/52 mm Ηg,
κορεσμὸ ὀξυαιμοσφαιρίνης (SaO2) 90%, ἀναπνοὲς
27/λεπτό. Τὸ ΗΚΓράφημα ἔδειξε φλεβοκομβικὸ
ρυθμό, κύματα Q στὶς ἀπαγωγὲς ΙΙ- ΙΙΙ- AVF τοῦ
κατωτέρου τοιχώματος, χαμηλὰ δυναμικὰ καὶ δι
άχυτες διαταραχὲς ἐπαναπόλωσης. Κατὰ τὴν κλι
νικὴ ἐξέταση διαπιστώθηκαν σημαντικὴ διάταση
τῶν σφαγίτιδων μὲ παρουσία σημείου Kussmaul,
βύθιοι καρδιακοὶ τόνοι, φυσιολογικὸ ἀναπνευ
στικὸ ψιθύρισμα, ἤπια ὠχρότητα ἐπιπεφυκότων
καὶ δέρματος, ψωριασικὲς πλάκες κάτω ἄκρων,
ἤπια διογκωμένοι καὶ εὐαίσθητοι βουβωνικοὶ
λεμφαδένες ἀμφοτερόπλευρα, ἰδίως ἀριστερά.
Ἡ ἀκτινογραφία θώρακος ἀνέδειξε αὐξημένο
καρδιο-θωρακικὸ δείκτη μὲ ἀποστρογγυλοποίη
ση καρδιακῆς σκιᾶς. Ἡ ὑπερηχογραφικὴ μελέτη
καρδιᾶς ἀνέδειξε μεγάλη περικαρδιακὴ συλλογὴ
μὲ ἐνδείξεις ἐπιπωματισμοῦ (Εἰκόνα 1). Ὁ ἀρχι
κὸς ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος καταγράφεται στὸν
Πίνακα 1.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

WBC

5,2 K/μL

3,8-10,5

Ουδ./ Λέμφ.

3,7/1,0 Κ/μL

1,6-6,5/1,5-3,6

HGB

10,7 g/Dl

13,5-18

PLT

498 K/μL

150-450

INR/ apTT

1,1/30sec

0,8-1,2/ 25-35

d-Dimers

0,1

<0,3

ΣΑΚΧΑΡΟ

83 mg/dl

<100

ΟΥΡΙΑ

34 mg/dl

10-55,0

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

1,3 mg/dl

0,7-1,1

ΚΑΛΙΟ

4,1 mmol/dl

3,5-5,5

ΝΑΤΡΙΟ

140 mmol/dl

135-145

ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

8,4/2,0 mg/dl

8,2-10,2/1,6-2,6

SGOT/SGPT

46/90 U/L

5,0-40

γ-GT/ ALP

132/100 U/L

10,0-60/30-90

TBIL/ DBIL

0,5/0,3 U/L

<1/<0,4

LDH

200 U/L

135-250

CPK

99 U/L

20-180

TROPONINE I

0,03 NG/ML

<0,04

ΟΛ.ΛΕΥΚΩΜΑ/ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

6,2/3,2 G/DL

5,5-8/3,5-5,5

TSH

1,5 μIU/ml

0,4-4

ΑΜΥΛΑΣΗ

64 U/L

10,0-99

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

1135 ng/ml

22-322

CRP

14 MG/DL

<0,8

ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ

0,6NG/ML

<0,4

TKE

100mm/1η ὥρα

<30

Β12/ ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

312/5,2 pg/ml

220-800/4,0-18

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ-ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΑΜΕΣΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΜΑΝΤΟUX

19mm

Πίνακας 1. Ἀρχικὸς ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος.
*(μὲ κόκκινη ἀπόχρωση σημειώνονται οἱ παθολογικὲς τιμές).
Ἀκολούθως, πραγματοποιήθηκε παρακέντη
ση περικαρδίου μὲ ἀφαίρεση 1.500 cc περικαρδια
κοῦ ὑγροῦ, ποὺ ὁδήγησε σὲ ἄμεση αἱμοδυναμικὴ
ἀποκατάσταση καὶ σαφῆ βελτίωση τῆς κλινικῆς
σημειολογίας καὶ συμπτωματολογίας. Ὁ ἐργαστη
ριακὸς ἔλεγχος τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ κατα

γράφεται στὸν Πίνακα 2. Στὴ συνέχεια ὁ ἀσθενὴς
ὑποβλήθηκε σὲ ἀξονικὴ τομογραφία τραχήλου-θώ
ρακος-ἄνω καὶ κάτω κοιλίας καὶ ὀπισθοπεριτονα
ϊκοῦ χώρου, ἡ ὁποία ἀνέδειξε πλευριτικὴ συλλογὴ
ἀμφοτερόπλευρα, ἐλεύθερη δεξιὰ καὶ ἐγκυστωμέ
νη ἀριστερά, μὲ συνοδὸ παρουσία ἤπια διογκωμέ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΓΛΥΚΟΖΗ

93 mg/dl

75-115

LDH

1790 U/L

135-250

ΑΜΥΛΑΣΗ

37 U/L

24-90

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

35 mg/dl

40-150

ΟΛ.ΛΕΥΚΩΜΑ

4,6 gr/dl

6,0-8,4

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

2,36 gr/dl

3,5-5,1

ADA

32 U/L

0-15

ΟΨΗ

ΕΛΑΦΡΩΣ ΘΟΛΗ

ΧΡΩΜΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

50/μL

HCT

0,20%

ΑΜΕΣΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ GRAM-ZIEHL NIELSEN

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

5 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

PCR (Xpert MTB/RIF)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΙΑΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΞΙΔΡΩΜΑ,ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ,ΥΨΗΛΗ ADA.

<400/μL

Πίνακας 2. Ἐργαστηριακὰ εὑρήματα περικαρδιακοῦ ὑγροῦ.
*(μὲ κόκκινη ἀπόχρωση σημειώνονται οἱ παθολογικὲς τιμές).

νων βουβωνικῶν λεμφαδένων ἀμφοτερόπλευρα. Ἡ
παρακέντηση τῆς ἐγκυστωμένης ἀριστερᾶς πλευρι
τικῆς συλλογῆς ἀνέδειξε τὰ ἀναγραφόμενα στὸν
Πίνακα 3 ἐργαστηριακὰ εὑρήματα. Ὁ λοιπὸς πα
ρακλινικὸς ἔλεγχος, ποὺ πραγματοποιήθηκε κατὰ
τὴ νοσηλεία, καταγράφεται στὸν Πίνακα 4.
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας του ὁ
ἀσθενὴς παρουσίαζε κυματοειδῆ ἐπεισόδια ἐμπύ
ρετου ἕως 39oC, διάρκειας 3-4 ἡμερῶν, μὲ ἀντί
στοιχης διάρκειας περιόδους ἀπυρεξίας, ἐνῶ
ἐλάμβανε ἀντιφλεγμονώδη. Ἐπιπλέον, οἱ δεῖκτες
φλεγμονῆς παρουσίαζαν αὐξομειούμενη κινητικὴ
χωρὶς σαφῆ πτωτικὴ ἢ ἀνοδικὴ πορεία. Στὰ πλαί
σια διερεύνησης ἐμπύρετου ἀγνώστου αἰτιολογίας
πραγματοποιήθηκε βιοψία ἀριστεροῦ βουβωνικοῦ
λεμφαδένα, ἡ ὁποία ἀνέδειξε ἄφθονα συρρέοντα
κοκκιώματα μὲ σημαντικοῦ βαθμοῦ, κεντρικῆς
ἐντόπισης, νέκρωση τυροειδοῦς τύπου. Ἡ ἄμεση
χρώση κατὰ Ziehl-Nielsen καὶ ἡ PCR τοῦ λεμφαδέ
να ἦσαν ἀρνητικές. Ἡ καλλιέργεια ὡστόσο, ἦταν
θετικὴ γιὰ M.tuberculosis.

Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν προαναφερθέντων κλινι
κο-εργαστηριακῶν εὑρημάτων τέθηκε ἡ διάγνω
ση τῆς φυματιώδους περικαρδίτιδας. Τὴν ἔναρξη
ἀντιφυματικῆς ἀγωγῆς μὲ ριφαμπικίνη, ἰσονιαζί
δη, πυραζιναμίδη καὶ ἐθαμβουτόλη ἀκολούθησε
ἡ ἀπυρεξία τοῦ ἀσθενοῦς ἐντὸς 12 ἡμερῶν καὶ ἡ
σαφὴς πτωτικὴ πορεία τῶν δεικτῶν φλεγμονῆς.
Δύο μῆνες μετὰ ὁ ἀσθενὴς παραμένει ἀσυμ
πτωματικός, σὲ ἐξαιρετικὴ κλινικὴ κατάσταση, μὲ
μείωση τοῦ μεγέθους τῶν βουβωνικῶν λεμφαδέ
νων, ἀπουσία περικαρδιακοῦ ὑγροῦ σὲ πολλαπλὲς
ὑπερηχο-καρδιογραφικὲς μελέτες καὶ πτωτικὴ πο
ρεία τῶν δεικτῶν φλεγμονῆς (ΤΚΕ, CRP).
Συζήτηση
Ἡ φυματιώδης αἰτιολογία νοσημάτων τοῦ πε
ρικαρδίου θὰ πρέπει νὰ ἀναζητεῖται σὲ ἀσθενεῖς
ἀναπτυσσόμενων χωρῶν, σὲ νοσοῦντες ἀπὸ HIV
καὶ σὲ ἀνοσοκατεσταλμένους, ἐξαιτίας ὑψηλῆς
ἐπίπτωσης στοὺς πληθυσμοὺς αὐτούς. Οἱ ἀσθενεῖς
ποὺ λαμβάνουν ἀναστολεῖς τοῦ TNF-a, ὅπως ἡ ἰν
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΓΛΥΚΟΖΗ

82 mg/dl

75-115

LDH

203 U/L

135-250

ΟΛ.ΛΕΥΚΩΜΑ

4,0 gr/dl

6,0-8,4

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

2,27 gr/dl

3,5-5,1

ADA

14 U/L

0-15

ΟΨΗ

ΘΟΛΗ

ΧΡΩΜΑ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

2137/μL

ΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

12% ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ
56% ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ

HCT

0,10%

ΑΜΕΣΗ ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ GRAM-ZIEHL NIELSEN

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

PCR (Xpert MTB/RIF)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΞΙΔΡΩΜΑ, ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ

<400/μL

Πίνακας 3. Ἐργαστηριακὰ εὑρήματα πλευριτικοῦ ὑγροῦ.
*(μὲ κόκκινη ἀπόχρωση σημειώνονται οἱ παθολογικὲς τιμές).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ WIDAL-WRIGHT

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ

ΕΛΛΑΤΩΣΗ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ-ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥ
ΞΗΣΗ α1,α2,β2,γ-σφαιρινῶν

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΙ
ΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ BENCE-JONES.

ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (COXCACKIE,ADENOVIRUS,RSV, NFLUENZA
A+B,PARAINFLUENZA,VZV,CMV,EBV,HSV 1+2,HBV,HCV,HIV

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

ANTI-MYCOPLASMA PN.-ANTI-TOXOPLASMA

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (RF,ASTO,ANTI-ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙ
ΛΙΚΑ,ANTI-ENA,ANTI SSA/SSB, ANTI-SM,ANTI-RNP,ANTISCL70,ANTI-DS DNA,ANA,ANCA,ANTI-U1RNP,ANTI
SRP,ANTI-ΤΟΠΟΙΣΟΜΕΡΑΣΗ,ΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΟΥ,ΑΝΤΙ-RNA
ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ,ΑΝΤΙ-CCP,ΑΝΤΙ-JO-1,AMA,ASMA,APCA

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΛΗΨΗ BAL (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΧΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ,ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ
M.TUBERCULOSIS,ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ,PCR ΓΙΑ M.TUBERCULOSIS)

ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΑΡΝΗΤΙ
ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πίνακας 4. Λοιπὸς ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος.
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΕΙΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΚ.ΥΓΡΟΥ

30%

100%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΚ.ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

50%

100%

PCR ΠΕΡΙΚ.ΥΓΡΟΥ

30%

100%

PCR ΠΕΡΙΚ.ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

80%

100%

ADA≥40

93%

97%

ADA≥30

92%

68%

uINF-γ≥44 pg/mL

96%

96%

Πίνακας 5. Διαγνωστικὴ ἀκρίβεια ἐργαστηριακῶν δοκιμασιῶν διάγνωσης φυματιώδους περικαρδίτιδας.

φλιξιμάμπη, εἶναι περισσότερο ἐπιρρεπεῖς σὲ σο
βαρὲς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης τῆς φυμα
τίωσης καὶ πρέπει νὰ παρακολουθοῦνται στενὰ
γιὰ τὴν ἐμφάνιση λοιμώξεων πρίν, κατὰ τὴ διάρ
κεια καὶ μετὰ τὴ θεραπεία. Πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς
θεραπείας μὲ δεσμευτὲς τοῦ TNF-a ὅλοι οἱ ἀσθε
νεῖς πρέπει νὰ ἀξιολογοῦνται γιὰ ἐνεργὴ καὶ λαν
θάνουσα φυματίωση. Ἡ ἀξιολόγηση αὐτὴ πρέπει
νὰ περιλαμβάνει ἕνα λεπτομερὲς ἱστορικό, ἀκτι
νογραφία θώρακος, δερμοαντίδραση Mantoux
καὶ μεθόδους ἀνίχνευσης παραγωγῆς ἰντερφερό
νης-γ (Quantiferon)1. Στὴν πλειοψηφία ἀναφορῶν
φυματίωσης σὲ ἀσθενεῖς ὑπὸ δεσμευτὲς τοῦ TNFa, ἡ φυματίωση ἦταν ἐξωπνευμονική, ἐμφανιζόμε
νη εἴτε ὡς τοπικὴ ἢ γενικευμένη νόσος.
Ἡ καρδιακὴ φυματίωση μπορεῖ νὰ ἐκδηλω
θεῖ ὡς ὀξεῖα περικαρδίτιδα, χρόνια περικαρδια
κὴ συλλογή, καρδιακὸς ἐπιπωματισμός, ὑγρὴσυμπιεστικὴ περικαρδίτιδα (effusive-constrictive
pericarditis) ἢ συνηθέστερα ὡς χρόνια συμπιεστι
κὴ περικαρδίτιδα μὲ κλινικὴ εἰκόνα συμφορητι
κῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.2
Ἡ ὁριστικὴ διάγνωση φυματιώδους πε
ρικαρδίτιδας βασίζεται στὴν ἀπομόνωση τοῦ
M.Tuberculosis στὸ περικαρδιακὸ ὑγρὸ ἢ σὲ
ἱστολογικὸ παρασκεύασμα περικαρδίου, μέσῳ
καλλιέργειας ἢ PCR (Xpert MTB/RIF).2,7 Ἡ πιθα
νότητα ἀπομόνωσης τοῦ μικροοργανισμοῦ στὸ
περικαρδιακὸ ὑγρό, μέσῳ καλλιέργειας, εἶναι
περίπου 30% (εἰδικότητα 100%) καὶ αὐξάνεται
ὅταν τὸ ὑγρὸ ἐξεταστεῖ νωρὶς στὸ ἐξιδρωματικὸ
στάδιο τῆς νόσου.6 Ἡ εὐαισθησία καὶ εἰδικότητα
τῆς καλλιέργειας τοῦ περικαρδιακοῦ ἱστοτεμαχί
ου εἶναι 50% καὶ 100%, ἀντίστοιχα.6 Ἡ PCR τοῦ

περικαρδιακοῦ ὑγροῦ παρουσιάζει εὐαισθησία
30% καὶ εἰδικότητα 100% γιὰ τὴ διάγνωση τῆς
νόσου,5 ἐνῶ ἡ PCR ἱστοτεμαχίου 80% καὶ 100%,
ἀντίστοιχα.7 Κατὰ συνέπεια, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ
λήψη ἱστοτεμαχίου γιὰ πλήρη ἐργαστηριακὴ διε
ρεύνηση (Πίνακας 5).
Ὡς πιθανὴ θεωρεῖται ἡ διάγνωση, ὅταν ὑπάρ
χει ἀπόδειξη φυματίωσης ὁπουδήποτε στὸν ὀργα
νισμὸ σὲ ἀσθενῆ μὲ ἀνεξήγητη περικαρδίτιδα, ἢ/
καὶ λεμφοκυτταρικὸ περικαρδιακὸ ἐξίδρωμα μὲ
αὐξημένα ἐπίπεδα ἰντερφερόνης-γ (uINF-γ), ἀπα
μινάσης τῆς ἀδενοσίνης (ADA) ἢ λυσοζύμης ἢ/
καὶ ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση στὴν ἀντιφυματικὴ
θεραπεία σὲ ἐνδημικὲς περιοχές.2,7 Τὸ εὐρέως ἀπο
δεκτὸ ὅριο (cut-off) περικαρδιακῆς ADA ≥40 U/L
παρουσιάζει εὐαισθησία 93% καὶ εἰδικότητα 97%
γιὰ φυματιώδη περικαρδίτιδα,6 ἐνῶ ADA ≥30 U/L
92% καὶ 68%, ἀντίστοιχα.8 Ἡ uINF-γ παρουσιάζει
ὑψηλότερη διαγνωστικὴ ἀκρίβεια γιὰ τὴ μικροβιο
λογικὴ ἐπιβεβαίωση τῆς φυματιώδους περικαρδίτι
δας, συγκριτικὰ μὲ τὴν ADA καὶ τὴν PCR.2,3 Ἐπί
πεδα uINF-γ≥44 pg/ml παρουσιάζουν εὐαισθησία
96% καὶ εἰδικότητα 96%2,3 (Πίνακας 5).
Ἡ τυροειδὴς νέκρωση ἀποτελεῖ παθολογο-α
νατομικὸ εὕρημα, μὲ ἰσχυρὴ διαγνωστικὴ ἀξία
ὑπὲρ τῆς φυματίωσης, χωρὶς νὰ εἶναι παθογνωμο
νικὴ αὐτῆς, καθὼς παρατηρεῖται, σπανιότερα, σὲ
περιπτώσεις σύφιλης, μυκητιασικῶν λοιμώξεων,
ἱστοπλάσμωσης, κρυπτοκκόκωσης κ.ἄ.4
Στὸν ἀσθενῆ ποὺ παρουσιάζουμε, ὁ συνδυ
ασμὸς λήψης Anti-TNFa παράγοντα, καρδιακοῦ
ἐπιπωματισμοῦ καὶ ἐμπυρέτου ἀγνώστου αἰτιο
λογίας, ἔθεσαν τὴν ὑποψία φυματίωσης. Οἱ αὐ
ξημένες τιμὲς ADA τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ,
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σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνεύρεση κοκκιωμάτων μὲ
ἑστίες νέκρωσης τυροειδοῦς τύπου κατὰ τὴ βιο
ψία λεμφαδένων, ἐνίσχυσαν σημαντικὰ τὶς πι
θανότητες. Ἡ καλλιέργεια τοῦ μυκοβακτηριδίου
στὸ λεμφαδενικὸ ἱστοτεμάχιο καὶ ἡ ἀνταπόκριση
στὴν ἀντιφυματικὴ ἀγωγὴ ἐπιβεβαίωσαν τὴ διά
γνωση.
Ἡ θεραπεία συνίσταται στὴ χορήγηση ριφα
μπικίνης, ἰσονιαζίδης, πυραζιναμίδης καὶ ἐθαμ
βουτόλης γιὰ τουλάχιστον 2 μῆνες, ἀκολουθούμε
νης ἀπὸ χορήγηση ἰσονιαζίδης καὶ ριφαμπικίνης
γιὰ ἐπιπλέον 4 μῆνες.2
Πρὶν τὴν κυκλοφορία τῆς ἀντιφυματικῆς
ἀγωγῆς, τὸ 50% τῶν ἀσθενῶν μὲ φυματιώδη πε
ρικαρδίτιδα ἀνέπτυσσε συμπιεστικὴ περικαρδίτι
δα καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.2 Ἡ ἀντιφυματικὴ
θεραπεία μείωσε αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη κατὰ 17-40%.2
Ὁ ρόλος συμπληρωματικῶν θεραπειῶν παραμέ
νει ἀσαφής. Νεότερα δεδομένα ὑποστηρίζουν πὼς
ἡ χορήγηση ὑψηλῶν δόσεων πρεδνιζολόνης καὶ
ἡ ἐνδο-περικαρδιακὴ ἔγχυση οὐροκινάσης μειώ
νουν τὶς πιθανότητες ἐξέλιξης σὲ συμπιεστικὴ πε
ρικαρδίτιδα.2

ἀσθενεῖς ἐνδημικῶν, ἀναπτυσσόμενων χωρῶν.
Εἶναι ἐπιβεβλημένος ὁ ἔλεγχος γιὰ ἐνεργὴ ἢ λαν
θάνουσα φυματίωση σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
πρόκειται νὰ ξεκινήσουν θεραπεία μὲ anti-TNF a
παράγοντες.

Συμπέρασμα
Ἡ φυματιώδης νόσος τοῦ περικαρδίου εἶναι
μία διάγνωση ποὺ θὰ πρέπει ἐπίμονα νὰ ἀναζη
τεῖται σὲ ἀδιάγνωστες περικαρδιακὲς συλλογὲς
σὲ ἀνοσοκατεσταλμένους, HIV θετικοὺς καὶ σὲ

8. Burgess LJ, Reuter H, Carstens ME et al. The use of adenosine
deaminase and interferon-gamma as diagnostic tools for
tuberculous pericarditis. Chest. 2002 Sep;122(3):900-5.
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