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La

tuberculosi es una malaltia que ha tornat a apareixer en la nostra

societat amb l'arribada del V1H a partir de la decada de 1980. Tant

6s aixi, que la seva prevalenca en la poblacio es va veure molt aug-

mentada, pet-6 sembla estabilitzar-se gracies, en part, als noun tractaments

antiretrovirals. Una altra explicacio de l'augment de la tuberculosi en el

nostre entorn ha estat el flux migratori de persones des de pafsos on la

prevalenca de la malaltia es molt alta. En qualsevol cas, la tuberculosi es

pot presentar en diferents aparells de t'organisme, essent el pulmo el Hoc

on s'inicien la majoria de tipus de tuberculosi. Existeix una forma de

tuberculosi poc frequent i que antigament ho era mes, que es la forma

intestinal. La tuberculosi intestinal (TBC int) esta originada per micobac-

teris. En l'actualitat es poc frequent gracies als avencos assolits en el trac-

tament de la tuberculosi pulmonar. Es doncs del nostre interes presentar

dos casos de tuberculosi ileocecal i el maneig aquest casos quant a un

maneig conservador o quirurgic, junt amb una revisio de la bibliografia.

Casos clinics

El primer cas va tractar-se d'un pacient home de 76 anys, amb antecedents

patologics d'hipertensio arterial i portador d'una protesi de genoll. Com a
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consequencia d'un quadre de dolor abdominal , el pacient va iniciar un estu-

di ambulatori . Es va realitzar una fibrocolonoscopia que va visualitzar una

neoformacio d'aspecte neoplastic a nivell de colon ascendent . L'anatomia

patologica de les biopsies va informar de 1'existencia de la malaltia de Crohn

i una tincio de Ziehl-Neelsen negativa per a micobacteris . Un enema opac

va visualitzar una neoformacio cecal . Els marcadors tumorals CEA i CA 19,9

van ser normals . Una tomografia axial computada va demostrar una imatge

de neoformacio cecal que infiltrava l'ili terminal . Es va realitzar una inter-

vencio quirurgica , i es va trobar una gran massa a nivell cecal amb afectacio

macroscopica de la valvula ileocecal. Es van trobar adenopaties a nivell

locoregional . No es van palpar metastasis hepatiques . Es va realitzar una

hemicolectomia dreta amb anastomosi ileocolica.

L'evolucio postoperatoria va ser satisfactoria . El diagnostic anatomo-

patologic va informar de I'existencia d ' una tuberculosi intestinal, amb la

presencaa dels granulomes caseificants caracteristics.

El segon cas va tractar - se d'un home de 35 anys, amb un quadre

d'anorexia i perdua de pes fins a presentar un quadre de dispnea a minims

esforcos . A la radiografia simple de torax van veure's imatges nodulars

cavitades compatibles amb tuberculosi pulmonar. La baciloscopia va ser

positiva per a fer el diagnostic de tuberculosi i el pacient va iniciar un trac-

tament amb anti tuberculostatics . El pacient va presentar una clinica de

nausees, vomits i distensio abdominal, objectivant -se a la tomografia axial

computada una neoformacio a nivell cecal que va ser diagnosticada amb

fibrocolonoscopia . El pacient va seguir tractament medic i el seu estat

clinic va millorar, tot i seguir presentant tumoracio de la valvula ileocecal.

El pacient va poder ser donat d'alta , pert va reingressar als quatre mesos

de tractament per perforacio colonica a nivell cecal . Va haver de ser inter-

vingut quirurgicament i se Ii va practicar la reseccio de la zona colonica

afectada . El pacient va evolucionar favorablement en el postoperatori.

Discussio

La incidencia de la tuberculosi intestinal ha disminu'it. Quan la infeccio es

produeix, se so[ associar a estats d'immunosupressio com ara la infeccio

pel virus de la immudeficiencia humana. L'associacio a estats immunitaris

normals, com en els dos casos que presentem, es actualment rara.

L'adquisicio de la tuberculosi intestinal pot ser primaria (per ingesta de

Ilet de vaca contaminada), o secundaria a la deglucio d'esputs a partir

d'una tuberculosi pulmonar. En el nostre cas, i malgrat la seva raresa, sem-
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blaria deguda a la ingesta d'aliments contaminats. La tuberculosi intestinal

secundaria a una tuberculosi pulmonar es la situacio mes frequent.

L'afectacic mes comu del tub digestiu es la zona ileocecal, seguida del colon

ascendent i del recte. La malatia intestinal sol ser asintomatica. La presentaci6

de la TBC int pot dificultar el diagnostic, ja que, pot manifestar-se en forma de

sindrome constitucional, alteracions del ritme deposicional o quadres de gas-

troenteritis, que obliguen a plantejar diagnostics diferencials amb actinomico-

sis, amebiasis o infeccions parasitaries per altres agents.

Existeix una forma de presentacio pseudotumoral, com en el nostre

primer cas, que requereix el diagnostic diferencial amb el cancer de colon

o la malaltia de Crohn. En aquesta forma, la clinica d'obstruccio intestinal

pot apareixer, ja sigui per I'engruiximent de la paret o per la retraccio

secundaria a la cicatritzacio de les ulceres.

Per al diagnostic de la tuberculosi, es necessaria la demostracio de la

presencia del bacil. En mes del 30% dels pacients amb tuberculosi pul-

monar cavitada es troba el germen en les femtes sense que existeixi una

tuberculosi intestinal. La tincio de Ziehl-Neelsen i el cultiu de Lowenstein

permeten fer-ne el diagnostic.

El tractament de la tuberculosi intestinal es basa en his dels farmacs

antituberculosos, a iguals dosis i durades que el tractament de la tubercu-

losi pulmonar. En el cas d'estenosi o tumoracio ileocecal que clinicament

cursin com a oclusio intestinal, s'ha de plantejar el tractament quirurgic

com en el nostre primer cas. En el nostre segon cas, tot i haver iniciat el

tractament conservador va ser necessari intervenir quirurgicament, ja que

el pacient va presentar una perforacio de colon, possiblement pel debilita-

ment de la paret colonica.
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