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Περίληψη: Η φυματιώδης περικαρδίτιδα αποτελεί σπάνια
μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης στις αναπτυγμένες
χώρες (0,5-4% των περιπτώσεων), ενώ φθάνει σε ποσοστό
μέχρι 65-70% στις αναπτυσσόμενες. Το 25% των ανωτέρω
περιπτώσεων αφορά άτομα ηλικίας <21 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων
εξωπνευμονικής φυματίωσης και στην Ελλάδα, τόσο σε
μη εμβολιασθέντες οικονομικούς μετανάστες, όσο και
στο γηγενή πληθυσμό. Δεδομένου ότι η καθυστέρηση
στη διάγνωση μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή,
στη διαφορική διάγνωση της περικαρδίτιδας θα πρέπει
να περιλαμβάνεται και η λοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο
της φυματίωσης. Περιγράφεται περίπτωση φυματιώδους
περικαρδίτιδας σε έφηβο με παρατεινόμενο εμπύρετο και
απλή περικαρδιακή συλλογή με στόχο την ευαισθητοποίηση του παιδιάτρου και προς αυτή τη σπάνια κλινική οντότητα.

Abstract: Tuberculous pericarditis is considered a rare
form of extrapulmonary tuberculosis in developed countries (0.5-4% of TB cases), while the incidence increases
up to 65-70% in developing ones. 25% of the above mentioned cases involve patients less than 21 years. Over the
last years an increasing incidence of extrapulmonary tuberculosis has also been reported in Greece among both
unvaccinated economic immigrants as well as the indigenous population. Considering that delay in diagnosis
could be fatal for the patient, the differential diagnosis of
pericarditis should include infection by Mycobacterium tuberculosis. In this article we describe a case of tuberculous
pericarditis in an adolescent presented with prolonged
fever and pericardial effusion, to raise awareness among
pediatricians about this rare clinical entity.

Λέξεις-Κλειδιά: Φυματιώδης περικαρδίτιδα, εξωπνευμονική φυματίωση, παιδιά
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Εισαγωγή
Η περικαρδίτιδα δεν είναι σπάνια νόσος καθώς
ευθύνεται για το 5% των περιπτώσεων θωρακικού
άλγους στα παιδιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις
(70%) είναι ιογενής ή ιδιοπαθής και αντιμετωπίζεται επιτυχώς με αντιφλεγμονώδη αγωγή. Ωστόσο,
η αιτιολογική διάγνωση είναι πολύ σημαντική για
την εξέλιξη της νόσου, δεδομένου ότι υπάρχουν

περιπτώσεις όπου χρειάζεται ειδική φαρμακευτική
αντιμετώπιση. Παρόλο που η φυματίωση συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των αιτίων περικαρδίτιδας,
συνήθως η σκέψη του κλινικού παιδιάτρου κατευθύνεται σε άλλα συχνότερα αίτια περικαρδίτιδας.
Η φυματίωση αποτελεί ακόμη και στις μέρες
μας τη δεύτερη κατά σειρά συχνότητας λοιμώδη αιτία νοσηρότητας και θανάτου παγκοσμίως
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(2 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως)1,2. Υπολογίζεται
ότι το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει
μολυνθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά 5-10%
αυτού θα αναπτύξουν νόσο κατά τη διάρκεια της
ζωής3. Από αυτά 1.300.000 κρούσματα αφορούν
παιδιά, με ετήσια θανατηφόρο έκβαση σε 450.000
περιπτώσεις3,4.
Διάφοροι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για
την αύξηση των κρουσμάτων της φυματίωσης,
συμπεριλαμβανομένων του συνδρόμου επίκτητης
ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), της φτώχειας,
της μετανάστευσης, της έλλειψης στέγης και περισσότερο πρόσφατα της εμφάνισης πολυανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης4-7.
Οι εξωπνευμονικές μορφές φυματίωσης αφορούν το 20-33% του συνόλου των περιπτώσεων8-9.
Η συχνότητά τους είναι αυξημένη στα παιδιά με
συχνότερες μορφές τη φυματιώδη μηνιγγίτιδα
και την κεχροειδή φυματίωση9. Όπως προκύπτει
από επίσημα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) αλλά και την
πρόσφατη βιβλιογραφία, τόσο η επίπτωση της
φυματίωσης αυξάνει στη χώρα μας, όσο και τα
ποσοστά εξωπνευμονικών μορφών, που εντοπίζονται ακόμη και σε παιδιά μεταναστών (43% των
περιπτώσεων)6,9-11.
Η φυματιώδης περικαρδίτιδα αποτελεί μία
σπάνια μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης στις
αναπτυγμένες χώρες (0,5-4%)2,9,12,13, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό της αγγίζει το
65-70%2. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία καταγράφεται αύξηση της συχνότητας εκδήλωσής της
και στις αναπτυγμένες χώρες κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (πχ πάσχοντες από AIDS).
Παρά το γεγονός ότι 1 στις 4 περιπτώσεις παρα-

τηρείται σε άτομα ηλικίας <21 ετών14, υπάρχουν
λίγες βιβλιογραφικές αναφορές φυματιώδους περικαρδίτιδας σε παιδιά6,9,15-18. Παρουσιάζουμε την
περίπτωση ενός εφήβου με παρατεινόμενο εμπύρετο και περικαρδιακή συλλογή που αποδείχθηκε
φυματιώδους αιτιολογίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του παιδιάτρου και προς αυτή τη σπάνια
κλινική οντότητα.
Περιγραφή περίπτωσης
Αγόρι ηλικίας 13,5 ετών διακομίστηκε από Παιδιατρική κλινική λόγω εμπύρετου νοσήματος με συνοδό περικαρδίτιδα. Ο ασθενής παρουσίαζε από
48ώρου ήπιο οπισθοστερνικό άλγος επιδεινούμενο με τις κινήσεις, την αναπνοή και την κατάκλιση,
αίσθημα δύσπνοιας και πυρετό έως 40o C. Υπήρχε
επίσης θετικό ιστορικό ιογενούς συνδρομής στο
οικογενειακό περιβάλλον. Πρόκειται για το δεύτερο παιδί φαινομενικά υγιών γονέων, με ελεύθερο
ατομικό αναμνηστικό και πλήρως εμβολιασμένο
για την ηλικία του (συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου BCG πριν από 6,5 χρόνια).
Κατά την εισαγωγή ο ασθενής είχε όψη πάσχοντος, σφύξεις 130/min (με θερμοκρασία 38ο C),
αναπνοές 32/min, ΑΠ: 110/75 mm Hg, SpO2=98%.
Από την ακρόαση της καρδιάς διαπιστώθηκε βυθιότητα των καρδιακών τόνων χωρίς ακουστό
φύσημα, ενώ από την κλινική κατά συστήματα
εξέταση δεν διαπιστώθηκε κάτι παθολογικό. Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση: (Αριθμός Λευκών
Αιμοσφαιρίων: 22.740/mm3, Πολυμορφοπύρηνα: 80,8%, Λεμφοκύτταρα: 11,1%), αιμοσφαιρίνη:
10,9g/dl και αυξημένους τους δείκτες φλεγμονής:
C αντιδρώσα πρωτείνη (CRP): 14,7 mg/dl (ΦΤ<0,8
mg/dl), TKE: 32mm και προκαλσιτονίνη (PCT): 0,15
ng/ml (ΦΤ<0,05 ng/ml). Ο βιοχημικός έλεγχος

Εικόνα 1. ΗΚΓ του ασθενούς:
Παρατηρούνται ανασπάσεις
του ST διαστήματος που είναι
εμφανείς στις απαγωγές I, II και
V1-V6 (βέλη).
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ρουτίνας καθώς και τα επίπεδα τροπονίνης ήταν
φυσιολογικά. Στην ακτινογραφία θώρακα διαπιστώθηκε αυξημένος καρδιοθωρακικός δείκτης,
χωρίς εικόνα ενεργής πνευμονικής νόσου. Στο
ηλεκτροκαρδιογάφημα (ΗΚΓ) υπήρχε ανάσπαση
του ST διαστήματος στις απαγωγές I, II, και V1-V6
(Εικόνα 1), ενώ με το υπερηχοκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε η παρουσία μέτριας προς σοβαρή συλλογής περικαρδιακού υγρού με απουσία σημείων
καρδιακού επιπωματισμού (Εικόνα 2).
Ο ασθενής τέθηκε σε monitor για παρακολούθηση των ζωτικών του σημείων, ενώ παράλληλα
χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή (βανκομυκίνη
IV, αζιθρομυκίνη, ιβουπροφένη και κολχικίνη per
os).
Ο περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος στα
πλαίσια διερεύνησης της αιτιολογίας της περικαρδίτιδας είχε τα εξής αποτελέσματα: καλλιέργεια
αίματος: αρνητική, καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος: φυσιολογική χλωρίδα, ο τίτλος αντιστρεπτολυσίνης (ASTO) ήταν 308 IU/ml (ΦΤ<100) και
400 IU/ml σε 15 μέρες, αντισώματα για ιούς (CMV,
EBV, παρβοϊός Β19, αδενοϊός, coxcackie, echo,
ινφλουέντζα) αρνητικά για πρόσφατη λοίμωξη,
μυκόπλασμα πνευμονίας, τοξόπλασμα, Anti-HIV
(ELISA): αρνητικό, αντισώματα για Salmonella typhi, paratyphi, enteritis, yersinia, βρουκέλα και ρικέτσιες: αρνητικά, ενώ δεν ανιχνεύτηκαν αντιγόνα
λεγιονέλλας (τόσο στον ορό όσο και στα ούρα).
Η δερμοαντίδραση Mantoux ήταν αρνητική. Διενεργήθηκαν επίσης πλήρης ανοσολογικός έλεγχος (ανοσοσφαιρίνες, υποτάξεις ανοσοσφαιρινών,
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έλεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα, ανοσοφαινότυπος του περιφερικού αίματος) και έλεγχος θυρεοειδούς (θυρεοειδικές ορμόνες και αντισώματα), με
φυσιολογικά ευρήματα.
Ο ασθενής παρουσίασε αρχικά κλινική βελτίωση με ύφεση του ύψους του πυρετού, αραίωση
των πυρετικών κυμάτων και υποχώρηση του οπισθοστερνικού άλγους. Κατά την ακρόαση της καρδιάς διαπιστώθηκε αντικατάσταση της βυθιότητας
των καρδιακών τόνων από εμφάνιση ήχου τριβής
(κλινικό σημείο ελάττωσης της περικαρδιακής
συλλογής). Παράλληλα σημειώθηκε βελτίωση των
εργαστηριακών ευρημάτων (Λευκά 10.400/mm3,
Π:56,5%, Λ:26,9%, CRP: 6,09 mg/dl, TKE: 29mm και
αρνητικοποίηση της PCT) και σε διαδοχικά υπερηχοκαρδιογραφήματα διαπιστώθηκε η μείωση της
ποσότητας του περικαρδιακού υγρού. Στη συνέχεια η ποσότητα του υγρού παρέμεινε στάσιμη, με
παράλληλη επιμονή χαμηλού πυρετού (ως 38οC
και σπάνια 38,5οC) μία φορά τη μέρα.
Τη 13η μέρα νοσηλείας ο ασθενής παρουσίασε υποτροπή με αύξηση των κυμάτων πυρετού
(39οC ανά 4ωρο) και επανακινητοποίηση των
δεικτών φλεγμονής (CRP: 9,28 mg/dl με άνοδο
μέχρι 17,1mg/dl, TKE: 37mm με άνοδο ως 48mm
και μικρή αύξηση της PCT:0,14 ng/ml). Παράλληλα παρατηρήθηκε σταδιακή απώλεια βάρους, σε
συνδυασμό με εφιδρώσεις.
Στα πλαίσια της υποτροπής και δεδομένου ότι
δεν είχε ανευρεθεί η αιτιολογία της περικαρδίτιδας
διενεργήθηκε εκ νέου δερμοαντίδραση Mantoux,
η οποία αυτή τη φορά είχε διήθηση 12 mm. Πάρ-

Εικόνα 2. Παρουσία περικαρδιακού
υγρού (βέλη) κυκλοτερώς πίσω από
την αριστερή (LV) και δεξιά κοιλία
(RV).
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θηκαν δείγματα γαστρικού υγρού που στάλθηκαν
για άμεσο παρασκεύασμα και καλλιέργειες μυκοβακτηριδίου, έγινε Quantiferon test που ήταν αρνητικό και οφθαλμολογική εξέταση (για παρουσία
φυματίων) που ήταν φυσιολογική. Με πιθανή διάγνωση τη φυματιώδη περικαρδίτιδα το παιδί ξεκίνησε άμεσα τετραπλή αντιφυματική θεραπεία με
Ισονιαζίδη–Ριφαμπικίνη-Πυραζιναμίδη-Εθαμβουτόλη. Παράλληλα έγινε έλεγχος με ακτινογραφία
θώρακα σε όλα τα μέλη της οικογένειας που ήταν
φυσιολογική.
Διενεργήθηκε επίσης αξονική και στη συνέχεια μαγνητική τομογραφία θώρακα, που ανέδειξε ογκόμορφη βλάβη στην περιοχή του προσθίου άνω μεσοθωρακίου χωρίς επασβεστώσεις, με
συνύπαρξη παθολογικά διογκωμένων μεσοθωρακικών λεμφαδένων και παρουσία αρκετής ποσότητας περικαρδιακού υγρού. Για αποκλεισμό
κακοήθειας ζητήθηκαν επιπλέον α-φετοπρωτεΐνη:
0,2 ng/ml (ΦΤ<8,78) και καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο: 2,58 ng/m (ΦΤ<5l) που έδειξαν φυσιολογικά
επίπεδα.
Παρά τη θεραπευτική αγωγή η κλινική εικόνα
του ασθενούς παρέμενε στάσιμη με δεκατική πυρετική κίνηση και παραμονή μικρής ποσότητας
περικαρδιακού υγρού. Έγινε νέα προσέγγιση του
ιστορικού του ασθενούς και διαπιστώθηκε ότι δεν
λάμβανε σωστά την αντιφυματική αγωγή (λόγω
έντονης ναυτίας). Ένα 24ωρο μετά τη σωστή λήψη
των αντιφυματικών φαρμάκων ο ασθενής απυρέτησε, οι δείκτες φλεγμονής παρουσίασαν βελτίωση (Λευκά: 7.700/mm3, Π: 49%, Λ: 39%, CRP: 9,63
mg/dl, TKE: 31mm) και στο υπερηχοκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε υποχώρηση της ποσότητας του
περικαρδιακού υγρού. Ωστόσο τρεις μέρες μετά
επανεμφάνισε πυρετό μέχρι 38,5ο C, με νέα αύξηση των δεικτών φλεγμονής (Λευκά: 19.040/mm3,
Π: 66,8%, Λ: 24,1%, CRP: 11,1 mg/dl, TKE: 42mm).
Στη θεραπευτική αγωγή προστέθηκε πρεδνιζολόνη, αλλά και πάλι το παιδί δεν απυρέτησε. Δεδομένης της μάζας στο πρόσθιο μεσοθωράκιο και
προς αποκλεισμό κακοήθειας (θύμωμα, λέμφωμα) το παιδί διακομίσθηκε σε Κλινική Θώρακος,
Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων για λήψη βιοψίας.
Με πρόσθια αριστερή θωρακοτομή έγινε λήψη
ιστοτεμαχίων από τη μάζα του μεσοθωρακίου και
ιστολογική εξέταση, η οποία απέδειξε υπερτροφικό θύμο αδένα χωρίς σημεία κακοήθειας, καθώς
επίσης αλλοιώσεις αντιδραστικής λεμφαδενίτιδας
στους παρακείμενους λεμφαδένες.

Το παιδί απυρέτησε μία μέρα μετά από τη βιοψία και πήρε εξιτήριο με οδηγίες να συνεχίσει
την αντιφυματική αγωγή για 6 μήνες, ενώ έγινε
διακοπή της κορτιζόνης. Η τελική διάγνωση επιβεβαιώθηκε με τη λήψη των αποτελεσμάτων της
καλλιέργειας γαστρικού υγρού, η οποία ανέπτυξε
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης ευαίσθητο στα
αντιφυματικά φάρμακα.
Συζήτηση
Η αυξανόμενη επίπτωση της φυματίωσης στη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια τόσο σε οικονομικούς μετανάστες, όσο και στο γηγενή πληθυσμό,
καθώς και η ανάγκη για πρώιμη και επιθετική αντιμετώπιση επιβάλλει υψηλό βαθμό υποψίας για
όλες τις μορφές της νόσου, ιδιαίτερα όμως για τις
θεωρούμενες λιγότερο συχνές εξωπνευμονικές
εκδηλώσεις, όπως τη φυματιώδη περικαρδίτιδα.
Ο ασθενής που παρουσιάζουμε αρχικά αντιμετωπίσθηκε με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και
κολχικίνη για την υποχώρηση της περικαρδιακής
συλλογής12,19. Η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο που
προστέθηκε τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία
της οξείας περικαρδίτιδας άγνωστης αιτιολογίας,
διότι φάνηκε ότι μειώνει τις πιθανότητες υποτροπής της νόσου19,20.
Ως πιο πιθανή αρχική μας διάγνωση θεωρήθηκε η ιογενής παρά η βακτηριακή περικαρδίτιδα
λόγω του θετικού οικογενειακού ιστορικού ιογενούς λοίμωξης, της απουσίας κακουχίας ή απώλειας βάρους, και της πρώτης αρνητικής Mantoux.
Ωστόσο είναι γνωστό ότι σε 25-30% των ασθενών
η Mantoux μπορεί να αποβεί ψευδώς αρνητική12,
αλλά και αντίστροφα σε 30-40% των ασθενών
μπορεί να είναι ψευδώς θετική2,21. Επομένως θα
πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι επιβεβαίωσης της διάγνωσης (πχ λήψη γαστρικού υγρού ή
Quantiferon test) όταν η Mantoux είναι αρνητική
και υπάρχουν συνοδά ύποπτα ευρήματα από το
ιστορικό ή την κλινική εξέταση, έτσι ώστε να αρχίζει άμεσα η αντιφυματική θεραπεία πριν από τη
λήψη των αποτελεσμάτων.
Η φυματιώδης περικαρδίτιδα προκύπτει είτε
μέσω αιματογενούς διασποράς των μυκοβακτηριδίων από άλλη απομακρυσμένη εστία πρωτολοίμωξης, είτε μέσω επέκτασης της λοίμωξης από
παρακείμενους φλεγμαίνοντες λεμφαδένες (παρατραχειακούς, περιβρογχικούς, ή λεμφαδένες του
μεσοθωρακίου)2,14. Τις περισσότερες φορές, όπως
και στην περίπτωση που περιγράφουμε, απουσιά-
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ζει η πνευμονική λοίμωξη τη στιγμή της εμφάνισης
της φυματιώδους περικαρδίτιδας. Η ανοσολογική
απάντηση του περικαρδίου σε πρωτεϊνικά αντιγόνα του οξεάντοχου μυκοβακτηριδίου φαίνεται ότι
είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της φυματιώδους περικαρδίτιδας, στα πλαίσια της αντίδρασης
υπερευαισθησίας των Th-1 λεμφοκυττάρων2,14.
Η αρχική συμπτωματολογία της φυματιώδους
περικαρδίτιδας στα παιδιά είναι συνήθως αμβληχρή (σταδιακή απώλεια βάρους, νυχτερινοί ιδρώτες, δύσπνοια σε συνδυασμό με θωρακικό πόνο).
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η μεγάλη αύξηση του περικαρδιακού υγρού οδηγεί σύντομα
σε συμπτώματα καρδιακού επιπωματισμού ως
πρώτη εκδήλωση της νόσου (ταχυκαρδία, βύθιοι
καρδιακοί τόνοι, διάταση σφαγίτιδων, ηπατομεγαλία, ασκίτης, παράδοξος σφυγμός)2,14.
Η διάγνωση της φυματιώδους περικαρδίτιδας
είναι σαφώς δύσκολη. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτεί περικαρδιοκέντηση και ανεύρεση μυκοβακτηριδίων στο περικαρδιακό υγρό ή βιοψία
τμήματος περικαρδίου μετά χειρουργική περικαρδιοτομή22. Το υγρό της περικαρδιοκέντησης είναι
οροαιματηρό με αυξημένο λεύκωμα και υπεροχή
λεμφοκυττάρων14,22, αλλά η καλλιέργεια είναι θετική στο 50-75% των περιπτώσεων2. Σε χειρουργική περικαρδιοτομή (περικαρδιακό παράθυρο)
η βιοψία του περικαρδίου μπορεί να αναδείξει τα
χαρακτηριστικά κοκκιώματα ή τους βάκιλους σε
ποσοστό 80-90%2,22.
Η παρακέντηση του περικαρδίου συστήνεται
σε όλους τους ενήλικες ασθενείς στους οποίους
υπάρχει υποψία φυματιώσεως22. Όμως η περικαρδιοκέντηση για διαγνωστικούς λόγους είναι
προτιμότερο να αποφεύγεται στην παιδική ηλικία,
διότι αυξάνει η θνητότητα, με εξαίρεση την περίπτωση του καρδιακού επιπωματισμού23. Εξάλλου
σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, εάν ο ασθενής
εμφανίζει πυρετό και προοδευτικά αυξανόμενη
ή επίμονη περικαρδιακή συλλογή, μετά από 5-6
εβδομάδες θα πρέπει να του χορηγηθεί εμπειρικά
αντιφυματική αγωγή22,24. Σημαντική βοήθεια στην
πρώιμη διάγνωση μπορεί να προσφέρει ο προσδιορισμός της απαμινάσης της αδενοσίνης και της
έκλυσης ιντερφερόνης γ από προευαισθητοποιημένα στο μυκοβακτηρίδιο Τ-κύτταρα (Quantiferon
test)22. Ωστόσο το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τη νόσο, όπως συνέβη και στη δική μας περίπτωση13.
Όπως προαναφέρθηκε η θεραπεία της φυ-
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ματιώδους περικαρδίτιδας πρέπει να ξεκινά άμεσα πριν από την επιβεβαίωση της διάγνωσης14,22.
Λόγω του υψηλού ποσοστού ανθεκτικών στελεχών η συνήθης αρχική θεραπεία περιλαμβάνει 4
αντιφυματικά φάρμακα (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη,
πυραζιναμίδη και στρεπτομυκίνη ή εθαμβουτόλη)
για 9-15 μήνες14. Ορισμένοι συστήνουν την προσθήκη στη θεραπεία κορτικοστεροειδών σε υψηλές δόσεις για 1 με 2 μήνες με σκοπό τη μείωση
της φλεγμονής και την επιτάχυνση της απορρόφησης του περικαρδιακού υγρού25. Ωστόσο δεν έχει
αποδειχθεί ότι τα κορτικοειδή μειώνουν τη θνητότητα ή εμποδίζουν την εξέλιξη σε συμπιεστική
περικαρδίτιδα26,27. Έτσι μέχρι σήμερα η χρήση της
κορτιζόνης παραμένει αμφιλεγόμενη και υπάρχει
ανάγκη τυχαιοποιημένων μελετών που να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητά της 27,28.
Η θνητότητα της φυματιώδους περικαρδίτιδας
χωρίς θεραπεία φθάνει μέχρι 85%, αλλά ακόμη και
οι θεραπευόμενοι ασθενείς μπορεί να εκδηλώσουν συμπιεστική περικαρδίτιδα σε ποσοστό 3035%2,14,22. Η τελευταία είναι συνέπεια της χρόνιας
φλεγμονής του περικαρδίου, που οδηγεί στο σχηματισμό κοκκιωματώδους και ουλώδους ιστού,
καθώς επίσης και σε πάχυνση του περικαρδίου και
δημιουργία επασβεστώσεων14,22. Οι ασθενείς λοιπόν που νόσησαν από φυματιώδη περικαρδίτιδα
θα πρέπει να βρίσκονται σε τακτική παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και
μετά το τέλος της θεραπευτικής τους αγωγής.
Συνοψίζοντας τονίζουμε ότι η φυματιώδης περικαρδίτιδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις
διαγνωστικές μας σκέψεις, σε κάθε περίπτωση
περικαρδιακής συλλογής που δεν ανταποκρίνεται
στη θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
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