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ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρουσίασης του περιστατικού είναι να

τονίσουμε την σημαντικότητα της αξιολόγησης των

ευρημάτων του απεικονιστικού ελέγχου στη διάγνωση

της εξωπνευμονικής μορφής της φυματίωσης .



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Άνδρας 45 ετών με ιστορικό πολυκυστικών νεφρών, ενταγμένος σε

αιμοκάθαρση, νοσηλεύτηκε σε Παθολογικό Τμήμα Τριτοβάθμιου

Νοσοκομείου για διερεύνηση εμπύρετου από έτους τουλάχιστον.

 Ο ασθενής είχε πολλαπλές νοσηλείες σε νοσοκομεία όπου έλαβε ποικίλα

αντιβιοτικά σχήματα, με πρόσκαιρη υποχώρηση του εμπύρετου και

επανεμφάνισή του.

 Η ακτινογραφία κοιλίας ανέδειξε πολλαπλές αποτιτανωμένες κύστεις

νεφρών.

 Η Αξονική Τομογραφία Κοιλίας με ιν σκιαγραφικό επιβεβαίωσε τα

προαναφερθέντα και επιπλέον ανέδειξε αποτιτανωμένους και

διατεταμένους νεφρικούς κάλυκες, διάταση αριστερού πυελοκαλυκικού και

σύστοιχου ουρητήρα σε όλο το μήκος (tres jolie ουρητήρας) καθώς και

αποτιτανώσεις τοιχώματος ουροδόχου κύστης.



ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 

(ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ)

 πολλαπλές αποτιτανωμένες

κύστεις νεφρών



ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ (Ι)

 Αποτιτανώσεις 

τοιχώματος 

ουροδόχου κύστης

(κύστη κέλυφος)

 Διάταση αριστερού 

ουρητήρα σε όλο το 

μήκος (tres jolie 

ουρητήρας) 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΙΙ)

 Αποτιτανωμένοι και διατεταμένοι  νεφρικοί κάλυκες

 Διάταση αριστερού πυελοκαλυκικού

 Πολυκυστικοί Νεφροί



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με την άσηπτη πυουρία (καιτοι με 

αλκαλικά ούρα) έθεσαν την υποψία φυματίωσης ουροποιητικού η 

οποία επιβεβαιώθηκε με καλλιέργειες ούρων



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Η φυματίωση είναι ο μεγαλύτερος μίμος όλων των ασθενειών.

 Ο καλύτερος τρόπος για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της νόσου

είναι αρχικά η σοβαρή κλινική υποψία και ακολούθως η έγκαιρη

διάγνωση. Η αδιάγνωστη φυματίωση είναι η δεύτερη αιτία

αγωγών κατά των ιατρών για αποζημιώσεις για νόσους του

αναπνευστικού συστήματος μετά την πνευμονική εμβολή.

 Λάθη λόγω συνύπαρξης άλλων νοσημάτων αλλά και το

εκπαιδευτικό κενό σχετικά με τη νόσο, συχνά μας

απομακρύνουν από την απόφαση χορήγησης αντιφυματικής

αγωγής



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Όταν 

 τα ακτινολογικά ευρήματα είναι πολύ ύποπτα για φυματίωση

 ενώ ο μέχρι στιγμής βακτηριολογικός έλεγχος αρνητικός

 και υπάρχει κλινικά σοβαρή υποψία φυματίωσης

η έναρξη αντιφυματικής θεραπείας δεν πρέπει να καθυστερεί



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 Η φυματίωση ποτέ δεν εξαλείφθηκε.

 H μη διάγνωσή της οφείλεται κυρίως στο ότι δεν την

υποψιαζόμαστε.

 Τα διαγνωστικά λάθη στην προσέγγιση ασθενών με φυματίωση

αφορούν συνήθως στην ανεπαρκή αξιολόγηση του ιστορικού, των

συμπτωμάτων και τυχόν ευρημάτων από τη φυσική εξέταση.

 Τα ευρήματα του απεικονιστικού ελέγχου συνεισφέρουν

καθοριστικά στη διάγνωση της εξωπνευμονικής κυρίως

φυματίωσης, μιας γνωστής από παλιά νόσου με επανεμφάνιση

στις μέρες μας, αυτή τη φορά κυρίως σε αστικούς πληθυσμούς.


