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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η φυματίωση οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Η νόσος εκδηλώνεται, στην πρωτολοίμωξη, με 
ήπια, συνήθως, συμπτώματα. Στη μεταπρωτοπαθή επίσης μπορεί η νόσος να μη γίνει καν αντιληπτή από τον 
ασθενή. Εξαιρούνται οι ειδικές ομάδες ασθενών, όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. 
Επίσης η κλινική εικόνα εξαρτάται από το σύστημα το οποίο πάσχει. Απεικονιστικά η πνευμονική φυματίωση 
ελέγχεται με ακρίβεια με τη Υπολογιστική Τομογραφία (CT). Μπορεί να εμφανιστεί ως πύκνωση με αεροβρογ-
χόγραμμα, πλευριτική συλλογή και λεμφαδενικές διογκώσεις, στην πρωτοπαθή λοίμωξη. Όζοι, φυματώματα, 
κοιλότητες, αλλοιώσεις tree in bud, βλάβες του τοιχώματος των βρόγχων και των μεσολοβίων διαφραγματίων, 
βρογχεκτασίες, διαταραχές του βρογχαγγειακού δεματίου και ινώδεις και εμφυσηματικές αλλοιώσεις αποτε-
λούν ευρήματα περισσότερο της μεταπρωτοπαθούς νόσου. Για την ανεύρεση και μελέτη τους απαιτείται, πολ-
λές φορές, συμπληρωματική υπολογιστική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (HRCT). 
Λέξεις-κλειδιά: πνευμονική φυματίωση, υπολογιστική τομογραφία, υπολογιστική τομογραφία υψηλής ευκρί-
νειας.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η φυματίωση δεν είναι πλέον πρόβλημα του 

παρελθόντος.
Το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα οι αναπτυγ-

μένες χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη συνεχή 
μείωση του ρυθμού επιβράδυνσης των κρουσμά-
των της φυματίωσης και, μερικές φορές, με αντι-
στροφή αυτού. Σε αυτό το φαινόμενο συνέβαλλαν: 
η αύξηση των περιθωριοποιημένων ανθρώπων, η 
μετανάστευση από χώρες με υψηλό επιπολασμό 
της νόσου και το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Μ. 

Tuberculosis) ανήκει στην οικογένεια των μυκοβα-
κτηριδίων όπως το Μ. bovis, το Μ. africanum, και 
το Μ. microti. Πρόκειται για οξεάντοχο μικρόβιο 
όπως και η νοκάρδια, τα άτυπα μυκοβακτηρίδια, η 
legionella, και ο Rhodococcus. Με τις σύγχρονες 
μεθόδους απομόνωσης του rRNA του μυκοβακτηρι-
δίου επιτεύχθηκε και η εντόπιση μεταλλάξεων ανθε-
κτικών σε αντιφυματικά φάρμακα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Δύο είναι οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις, η πρω-

τολοίμωξη του οργανισμού και, η δεύτερη, η ανα-
ζωπύρωση λαθροβιόντων μυκοβακτηριδίων από 
προηγούμενη λοίμωξη. 

Στην πρώτη λοίμωξη η πλειοψηφία των περι-
πτώσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα παρά μόνο 
θετικοποίηση της φυματινοαντίδρασης (mantoux). Τα 
κλινικά συμπτώματα, όταν υπάρχουν, δεν είναι πολύ 
θορυβώδη, εκτός των ατόμων με ανοσοανεπάρκεια 
ή ανοσοκαταστολή. Περιλαμβάνουν: δεκατική πυρε-
τική κίνηση (κυρίως τα απογεύματα), κακουχία, ανο-
ρεξία, απώλεια βάρους, νυχτερινούς ιδρώτες, κεφα-
λαλγία, βήχας, πιθανώς και οζώδες ερύθημα. Στην 
περίπτωση εξωπνευμονικής φυματίωσης η κλινική 
εικόνα εξαρτάται από το σύστημα που πάσχει. 

Αιματογενής διασπορά της φυματίωσης (κεγ-
χροειδής φυματίωση) δημιουργείται με την οξεία 
διασπορά των μυκοβακτηριδίων με την αιματική κυ-
κλοφορία. Συχνότερα συμβαίνει σε βρέφη και μικρά 
παιδιά ή σε ηλικιωμένους όπου υπάρχει πτώση της 
αντίστασης του οργανισμού. Τα συμπτώματα είναι 
τα γενικότερα που προαναφέρθηκαν με συμμετοχή 
της κεφαλαλγίας από συνυπάρχουσα μηνιγγίτιδα 
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και ίσως λιγότερο συχνά βήχας και αιμόπτυση.
Στη μεταπρωτοπαθή φυματίωση πολλές φορές 

απουσιάζουν τελείως τα συμπτώματα ή είναι τόσο 
ήπια και βραδείας εξέλιξης που ο ασθενής δεν αντι-
λαμβάνεται τη νόσο. Πιθανή είναι ακόμη και η τυχαία 
αποκάλυψη της νόσου σε ακτινογραφία ή αξονική 
τομογραφία θώρακος.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ CT Ή HRCT ΘΩΡΑΚΟΣ
Η φυματίωση είναι μια χρόνια κοκκιωματώδης 

νόσος που χαρακτηριστικά νεκρώνει ιστούς και 
έχει τάση να προκαλεί ίνωση και αποτιτανώσεις. 
Αναπτύσσεται στους πνεύμονες με ποικίλους τρό-
πους: τοπική προσβολή, διάχυτη ή και εκτεταμένη 
προσβολή του παρεγχύματος που συμβαίνει στη 
λεμφογενή, τη βρογχογενή και την αιματογενή δια-
σπορά. 

Οι βλάβες της πρωτοπαθούς φυματίωσης εμ-
φανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του πνευμονικού 
παρεγχύματος με μικρή υπεροχή στα κάτω πνευμο-
νικά πεδία ενώ η μεταπρωτοπαθής αφορά περισσό-
τερο στα οπίσθια και κορυφαία τμήματα αμφοτέρων 
των πνευμόνων. Συνηθέστερα πρόκειται για πυ-
κνώσεις με αεροβρογχόγραμμα (εικ. 1), τμηματικές, 
υποτμηματικές, λοβώδεις, που μπορεί να αφορούν 
και ακόμη μεγαλύτερες περιοχές των πνευμόνων.

 

Εικ.1: Πύκνωση ΔΜΛ. Συνυπάρχει δεξιοκαρδία.

Επίσης μπορούν να απεικονισθούν λεμφαδενι-
κές διογκώσεις με ή χωρίς νεκρώσεις (εικ. 2,3), η 
λεγόμενη λεμφαδενοπάθεια που πιθανό να προκα-

λέσει πιεστικά φαινόμενα σε βρόγχους. Αφορά πε-
ρισσότερο τους μεσοθωρακικούς και πυλαίους λεμ-
φαδένες, με μεγάλη συχνότητα στην παιδική ηλικία. 
Παρατηρείται πιο πολύ στην πρωτοπαθή φυματίω-
ση, αλλά σπανιότερα και σε μικρότερη έκταση και 
στην μεταπρωτοπαθή.

Εικ.2: Αποτιτανωμένοι ΔΕ πυλαίοι και υποτροπιδικοί-
παραοισοφαγικοί λεμφαδένες μεσοθωρακίου

Εικ.3: Διογκωμένοι προτροπιδικοί λεμφαδένες 
μέσου μεσοθωρακίου

Δεν είναι σπάνιο, μοναδικό εύρημα να αποτε-
λεί η πλευριτική συλλογή, στην πρωτοπαθή νόσο. 
Πρόκειται συνήθως για υπεζωκοτική αντίδραση 
υπερευαισθησίας καθώς το ποσοστό των θετικών 
καλλιεργειών δεν είναι υψηλό. Μικρότερη σε έκταση 
συλλογή εμφανίζεται και στη μεταπρωτοπαθή, αλλά 
εδώ συνυπάρχει προσβολή και του παρεγχύματος. 
Μετά τη θεραπεία μπορεί να απομείνουν παχύνσεις 
του υπεζωκότα, πολλές φορές με αποτιτανώσεις 

Η βρογχογενής διασπορά είναι ο πιο συχνός 
τρόπος επέκτασης της νόσου με ανάπτυξή της μέσα 
στο αναπνευστικό βρογχιόλιο, δημιουργία τοπικής 
φλεγμονής με νέκρωση του τοιχώματος των βρόγ-
χων και των κυψελίδων. Έτσι δημιουργούνται μικροί 
όζοι μεγέθους 1-2 mm ή συρρέουν και συνενώνο-
νται σε σαφώς και μη σαφώς αφοριζόμενους όζους 
2-4 mm. Η κατανομή τους είναι κεντρολοβιδιακή. 

Στρογγύλες ή ωοειδείς βλάβες, μεγέθους 5 mm 
έως 4 cm με εντόπιση κυρίως στους άνω λοβούς, 
αποτελούν τα φυματώματα και εμφανίζονται σε ιαθεί-
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σα πρωτοπαθή νόσο. Πρόκειται για ομαλές σαφείς 
λοβωτές βλάβες πιθανώς περιβαλλόμενες από δο-
ρυφόρες μικρές αλλοιώσεις με τυχόν ασβεστώσεις ή 
πολύ σπάνια να περιβάλλονται από άλω θολής υά-
λου που παριστά περιεστιακή μικροαιμορραγία.

Τα φυματώματα μπορούν να υποστούν κοιλο-
ποίηση. Παρουσία κοιλότητας (εικ. 4) σημαίνει ενερ-
γότητα της νόσου. Αίτιο της δημιουργίας τους είναι 
η υγροποίηση του περιεχομένου τους και η παρο-
χέτευσή του σε συνδεόμενο βρόγχο. Εμφανίζονται 
σε περιοχές πυκνωτικές, είτε πολλές και μικρές που 
συρρέουν με δημιουργία μιας μεγάλης, είτε πολλές 
γειτονικές ή και διάσπαρτες. Το τοίχωμα των κοιλο-
τήτων είναι σχετικά παχύ, πολλές φορές οζώδες με 
το έσω τοίχωμα να εμφανίζεται πιο ομαλό, ενώ μπο-
ρεί να αναγνωρισθεί, αν υπάρχει, και υδραερικό επί-
πεδο. Το μέγεθός τους ποικίλλει από λίγα mm έως 
και αρκετά εκατοστά. Οι κοιλότητες αυτές μπορούν 
να επιπλακούν με τη δημιουργία μυκητώματος που 
αναγνωρίζεται ως ενδοκοιλοτική συλλογή υλικού και 
αέρα με ημισεληνοειδή μορφή (crescent sign), το 
οποίο χαρακτηριστικά αλλάζει θέση με τη μετακίνη-
ση του ασθενούς. Ιαθείσα κοιλότητα δημιουργεί ου-
λώδη ιστό (εικ. 5) και κατ’επέκταση, πολλές φορές, 
εμφυσηματικές αλλοιώσεις.

Εικ.4: Φυματιώδες σπήλαιο ΔΑΛ

Εικ.5: Συρρέοντα ινώδη στοιχεία ΔΑΛ

Η ανάδειξη περιοχών με αλλοιώσεις «tree in 
bud» (δίκην ανθισμένου δένδρου) (εικ. 6) σημαίνει 
ενεργότητα της νόσου. Οι αλλοιώσεις αυτές ανα-

γνωρίζονται καλύτερα με αξονική τομογραφία υψη-
λής ευκρίνειας (HRCT). Πρόκειται για σύμπλεγμα 
πολλαπλών διακλαδιζόμενων γραμμοειδών σχη-
ματισμών με σχεδόν ίδια διάμετρο που αντιπροσω-
πεύουν τους τελικής τάξεως βρόγχους. Το ¨bud¨- 
μπουμπούκι παριστά, πιθανώς, εστιακές βλάβες 
στα βρογχιόλια και τους κυψελιδικούς πόρους και 
πλήρωση αυτών με τυροειδές υλικό.

Εικ.6: Αλλοιώσεις τύπου “tree in bud” ΔΚΛ

Βλάβη του ιδίου του τοιχώματος των βρόγχων 
μπορεί να συμβαίνει με αποτέλεσμα νέκρωση και 
ανώμαλη πάχυνσή του. Σπάνια παρατηρείται εν-
σφήνωση βλέννης στους βρόγχους. Οι αλλοιώσεις 
αυτές απεικονίζονται λεπτομερέστερα στη HRCT 
ως οζώδης πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων 
και ως εικόνα στρογγύλων ή γραμμοειδών υπόπυ-
κνων σκιάσεων σε επαφή με τα πνευμονικά αγγεία 
αντίστοιχα.

Επίσης η κεγχροειδής μορφή σημαίνει ενεργό 
νόσο. Απεικονιστικά πρόκειται για μικρούς όζους 
κεντρολοβιδιακής κατανομής και μεγέθους 1-2 
mm, ομαλούς και σαφώς αφοριζόμενους (εικ. 7). 
Οζωδώς παχυσμένα εμφανίζονται τα μεσολοβίδια 
διαφραγμάτια.

Εικ.7: Κεντρολοβιώδη οζίδια, εικόνα κεχροειδούς φυμα-
τίωσης

Η πάχυνση των μεσολοβίων διαφραγμάτων, 
που παρατηρείται σχετικά συχνά στη μεταπρωτο-



ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ  83

παθή φυματίωση, αφορίζει το δευτερογενές λόβιο 
και οφείλεται περισσότερο σε αυξημένη ροή της 
λέμφου ή σε απόφραξη της ροής της λόγω κεντρι-
κότερης λεμφαδενοπάθειας. 

Η χρόνια νόσος προκαλεί ινωτικά στοιχεία με 
διάταση των βρόγχων και δημιουργία βρογχεκτα-
σιών. Οι αλλοιώσεις αυτές αφορούν περισσότερο 
στους ανώτερους λοβούς και πρόκειται ουσιαστικά 
για βρογχεκτασίες εξ έλξεως επί εδάφους ινωτικών 
βλαβών και στενώσεων. Η παρουσία τους μπορεί 
να προκαλέσει συχνές λοιμώξεις ή και αιμόπτυση.

Στα πλαίσια των ινωδών αλλοιώσεων και των 
διαταραχών του βρογχαγγειακού δεματίου, μετά 
από TBC λοίμωξη, αναπτύσσονται εμφυσηματικές 
αλλοιώσεις. Η έκταση και η μορφή τους εξαρτώνται 

από τη γενεσιουργό πρώτη βλάβη του παρεγχύμα-
τος, που θα αφορούν είτε μικρές στρογγύλες περι-
οχές εμφυσήματος είτε πιο εκτεταμένες παραουλώ-
δεις βλάβες.

Η μεταπρωτοπαθής φυματίωση αποτελεί μια ση-
μαντική αιτία παγκόσμιας νοσηρότητας και θνητότη-
τας. Η CT θώρακος είναι πολύ συχνά απαραίτητη για 
τη διάγνωση της νόσου ή τη διαφοροδιάγνωσή της, 
σε συνδυασμό πάντα με το κλινικό ιστορικό, τη δερμα-
τική mantoux και την καλλιέργεια πτυέλων. Λόγω των 
συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων ο παγκόσμιος 
οργανισμός υγείας και οι κατά τόπους υγειονομικές 
αρχές ενθαρρύνουν την επιφυλακή και τη συνεργασία 
όλων των ειδικοτήτων για την πρώιμη διάγνωση και 
αναχαίτιση της σοβαρής αυτής απειλής.

SUMMARY
Imaging of Pulmonary Tuberculosis with Computed Tomography

P. Tsagouli, H. Moschouris, S. Tsagouli, D. Xatzilia, D. Matsaidonis

Tuberculosis is a disease caused by Mycobacterium Tuberculosis. It may involve multiple organs. Patients 
with primary or postprimary tuberculosis may be minimally symptomatic with minimal constitutional symptoms. 
(except immunocompromised, elderly patients and children). Chest CT and HRCT can accurately depict the 
pulmonary manifestations of tuberculosis. Segmental or lobar airspace consolidation, hilar and mediastinal 
lymphadenopathy and/or pleural effusion can be found in primary tuberculosis. Nodules, cavitation, “tree in bud” 
appearance, septal line thickening, bronchial wall thickening, bronchovascular distortion, fibrotic bands, bronchial 
impaction, bronchiectasis and emphysema are findings most commonly observed in postprimary tuberculosis. 
Key words: pulmonary tuberculosis, computed tomography, high-resolution computed tomography
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