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STADIUL CUNOAŞTERII
Tuberculoza (TB) este o boală endemică prezentă încă din paleolitic la speciile
animale cu mult înainte să afecteze specia umană și care încă prezintă motive de
îngrijorare pentru sănătatea mondială la începutul secolului XXI, fiind cea de-a doua
boală infecțioasă ca frecvență după malarie și boala infecțioasă cu cele mai mari
decese provocate la nivel global, în ciuda progreselor remarcabile înregistrate în
ultimele decenii în ceea ce privește screening-ul, monitorizarea și strategiile
terapeutice [Steele și Ranney 1958; Morris et al. 2002; Mousa 2007; Trecarichi et al.
2012; Tseng et al. 2014; Cakir et al. 2014].
TB extrapulmonară (TBEP), definită ca fiind orice caz diagnosticat clinic sau
confirmat bacteriologic ce implică organe sau situri regiuni anatomice altele decât
plămânii (pleură, ganglioni limfatici, tractul gastrointestinal, tractul genitourinar,
tegument, sistemul osteoarticular sau meninge). Este mai frecventă în țările asiatice
și africane și urmează același tipar precum TB în general, având o “explozie” în
ultimile decenii în țările dezvoltate din Europa de Vest și SUA, de la 7.6% din toate
cazurile de TB în anii 1960 la 20-40% conform studiilor recente și de asemenea în
rândul minorităților etnice, femei, negri și pacienți cu TB HIV-pozitivi [Jutte et al.
2004; Yang et al. 2004; Peto et al. 2009; Gunal et al. 2011; WHO 2015; ECDC 2017].
Tuberculoza osteoarticulară (TBOA) este definită ca fiind orice proces
inflamator determinat de Mycobacterium tuberculosis (Mt) localizat la nivelul oaselor,
articulațiilor sau ambelor structuri simultan.
Tuberculoza (TB) încă reprezintă una dintre cauzele principale ale infecției
sistemului scheletal în multe regiuni ale globului [Vallejo et al. 1995; Raviglione et al.
1995].
Tuberculoza osteoarticulară (TBOA) este considerată a fi o formă rară de TB.
Limitele de variație ale incidenței din totalitatea cazurilor de TB sunt între 1-6%
[Petersdorf et al 1983; Al Saleh et al. 1988; Garrido et al. 1988; Daniel et al. 1994;
González-Gay et al. 1999; Morris et al. 2002; Ruiz et al. 2003; Malaviya și Kotwal
2003; Yoon et al. 2004; Jutte et al. 2004; Shah și Splain 2005; Sandher et al. 2007;
Hershkovitz et al. 2008; Vanhoenacker et al. 2009; Hong et al. 2010; Ali et al. 2012;
Houston și Macallan 2014; Chen și Chen 2014].
Factorii pot fi grupați în funcție de aria lor de intervenție în trei categorii: factori
generali, factori întâlniți mai des în țările/regiunile dezvoltate și factori întâlniți cu
precădere în regiunile/țările subdezvoltate.
Datele din literatură cu privire la relația dintre implicarea osteoarticulară a TB și
sexul pacienților sunt destul de controversate.
Tuberculoza osoasă și articulară este întâlnită la toate grupele de vârstă [Wilcox
și Laufer 1994; Vallejo et al. 1995].
Leziunea TB inițială este fie primară, fie provine de la un focar infecțios visceral
în stare dormantă care a fost reactivat.
Mecanismele prin care TB se răspândește de la focarul inițial spre structurile
osteoarticulare sunt următoarele, în ordinea frecvenței [Muradali et al. 1993; Heycock
și Noble 1961; Wright et al. 1996; Abdelwahab et al. 1998; Dhillon și Tuli 2001; Tuli
2002; Sharma și Mohan 2004; Talbot et al. 2007; Kritski și de Melo 2007; Pleșea și
Enache 2008; Shrestha et al. 2010]:
• Calea sanguină – cea mai des întâlnită. Aceasta este paucibacilară.
• Calea limfatică – mai puțin întâlnită.
• Invazia directă de la o leziune de contiguitate.
• Căi rare:
• Inocularea directă a Mt în situsul respectiv
• Traumele accidentale sau chirurgicale ale oaselor și articulațiilor
4

Infecția TB a oaselor și articulațiilor prezintă câteva caracteristici generale: este
cronică, lent progresivă și distructivă, provocând adesea dificultăți la mers și
dizabilități [Lesić et al. 2010].
În implicarea articulară, tabloul clinic este mult mai evident la adulți decât la
copii [Watts și Lifeso 1996].
Manifestările clinice se împart în două mari grupuri: simptome constituționale
(ce acompaniază simptomele sistemice) și simptome locale.
Nu există aspecte radiologice specifice care să fie patognomonice pentru
tuberculoza oaselor și articulațiilor, în stadiile avansate aceasta mimând alte leziuni
osteoarticulare.
CT-ul poate decela anomalii mai devreme decât radiografia clasică și este mult
mai indicată deoarece permite evaluarea gradului de implicare osoasă sau articulară
[Shrestha et al. 2010; Garg și Somvanshi 2011].
Rezonanța magnetică nucleară (cu îmbunătățire pe bază de gadoliniu) este
metoda de elecție pentru detecția timpurie a TB articular, chiar dacă informațiile
inițiale nu sunt foarte specifice, aceasta făcând posibilă detecția implicării intraosoase
în osteomielită mai devreme decât în cazul altor metode imagistice.

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
MATERIAL ŞI METODE
Lotul de studiu a cuprins 54 de cazuri internate în clinicile chirurgicale și în
special în cea de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență
din Craiova, între anii 1990 și 2015 și diagnosticați cu leziuni inflamatorii
tuberculoase ale diferitelor structuri ale sistemului osteoarticular SOA în Laboratorul
Clinic și în Serviciul de Anatomie Patologică al aceluiași spital. Lotul de cazuri a făcut
parte dintr-un lot mai mare, de 841 de pacienți care au fost diagnosticați cu leziuni
tuberculoase extrapulmonare în cadrul serviciului de Anatomie Patologică menționat
în aceeași perioadă de timp.
Sursele de date din care a provenit materialul de studiu au fost următoarele:
Documentele de evidenţă medicală ale pacienţilor incluşi în studiu ( Foi de observaţie
clinică, Protocoale de intervenţie chirurgicală, Registre de diagnostic histologic),
Preparatele histopatologice colorate cu Hematoxilină Eozină ale fiecărui caz,
Blocurile de parafină şi păstratele din arhiva Serviciului de Anatomie Patologică al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova. În unele situaţii, preparatele
histopatologice efectuate din blocurile arhivate și colorate pentru evidențierea
Mycobacterium tuberculosis cu ajutorul tehnicii Ziehl-Neelsen și al marcării
imunohistochimice.
Studiul efectuat a fost de tip retrospectiv, vizînd cazurile internate, diagnosticate
și înregistrate în documentele Serviciului între 1990 şi 2015.
Pentru culegerea datelor au fost create fişiere tip „bază de date” în calculator în
care au fost consemnaţi toţi parametrii luaţi în consideraţie pentru a fi studiaţi.
Aceştia au fost grupați în două mari categorii care au stat la baza a două studii:
- Studiul Clinic, care cuprinde analiza primei categorii de parametrii luați în
considerare – Parametrii Clinici ( Afectarea generală a SOA, Distribuția temporală a
cazurilor, Clinica/Secţia de provenienţă a materialului bioptic, Genul pacienților,
Vârsta pacienților, Suspiciunea diagnosticului etiologic la examenul clinic de la
internare,
- Studiul Morfopatologic, care cuprinde analiza celei de a II-a categorii de
parametri – Parametrii Morfologici (Localizarea procesului inflamator tuberculos la
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nivelul sistemului osteoarticular în funcție de diferitele segmente ale corpului;
Morfologia microscopică a procesului inflamator tuberculos – Celularitatea
ranulomului inflamator, Prezenţa Necrozei, Prezenţa Fibrozei, Gradul de diferenţiere
a granulomului/tipul de granulom în funcţie de morfologie – ; Evoluţia procesului
tuberculos – Gradul de extensie; Clarificarea Leziunilor granulomatoase atipice și a
Necrozei de cazeificare ca aspect dominant al leziunii dar cu o reacție
granulomantoasă nespecifică în jurul ei). Fiecare dintre aceşti parametri a fost
analizat individual în corelaţie cu localizarea procesului inflamator tuberculos.
Materialul biologic uman reprezentat de fragmentele de ţesut prelevate prin
biopsie a fost supus tehnicilor histologice clasice de prelucrare şi anume fixare în
formol 10% tamponat la pH neutru urmat de includere la parafină. În plus față de
lamele originale colorate cu HE, pentru fiecare caz s-au obținut secțiuni seriate din
blocurile de parafină și s-a utilizat fie colorația Ziehl-Neelsen pentru bacili acidoalcoolo-rezistenți, fie imunomarcarea pentru Mycobacterium tuberculosis (Mt) pentru
a confirma etilogia.
Caracteristicile morfologice microscopice au fost selectate cu ajutorul unui
microscop Olympus CX31, folosindu-se ocularul cu grosisment de 4. Pentru achiziţia
imaginilor s-au folosit obiectivele corectate optic planapocromat cu grosisment de X4,
X10, X20 şi X40. Cele mai semnificative imagini au fost preluate cu ajutorul unei
camere video-digitale Olympus ColorViewII, achiziţionate direct în calculator şi
prelucrate cu ajutorul programului analySIS Pro şi a modulului FotoCanvas Lite v1.1
din Programul ACDSee 4.0.
Pentru unii dintre parametrii clinici sau morfologici (Distribuţia temporală,
Vârsta, Localizarea procesului inflamator tuberculos, Suspiciunea diagnosticului
etiologic la examenul clinic , Celularitatea Granulomului TBC, Necroza, Fibroza,
Gradul de diferenţiere al granulomului) s-a impus, pentru o cât mai corectă evaluare
a procesului inflamator tuberculos, stabilirea unor criterii de împărţire a cazurilor care
au generat scale de stratificare a acestora în funcţie de fiecare criteriu.
Pentru parametrii numerici au fost calculaţi următorii indicatori statistici:
Valoarea cea mai mică (VMIN), Valoarea cea mai mare (VMAX), Valoarea medie
(AV) și Deviaţia standard (STDEV). Pentru reprezentările grafice s-a folosit: VMAX,
VMIN, AV + STDEV și AV – STDEV. Pentru compararea parametrilor împărţiţi în
clase cu ajutorul scalelor de stratificare a fost utilizat testul de corelaţie ”chi pătrat χ2".

STUDIUL CLINIC
Pacienții cu leziuni osoase din lotul nostru, au fost cel mai adesea de sex
masculin, cu vârsta sub 44 de ani sau peste 65 de ani, cu suspiciune de TB în mai
puțin de jumătate din cazuri, iar atunci când nu a fost suspicionată, diagnosticul a
fost cel mai des orientat către prezența unei formațiuni tumorale (Tabelul 1).
Profilul pacientului cu leziuni articulare a fost puțin diferit. Acesta a fost de
asemenea de sex masculin în majoritatea cazurilor însă adult matur (cu vârsta între
45 și 64 de ani). Suspiciunea de TB a fost prezentă în aproximativ jumătate din
cazuri dar, atunci când a lipsit, diagnosticul a fost orientat în principal către un proces
inflamator (Tabelul 1).
În final, pacienții cu leziuni mixte articulare și osoase au fost de sex feminin
într-o treime din cazuri, tinere (mai puțin de 44 de ani) într-un sfert din cazuri. Au
prezentat de asemenea și cea mai ridicată suspiciune clinică la internare
(aproximativ două treimi din cazuri) și, atunci când nu a existat suspiciune de TB,
diagnosticul a fost orientat către boală inflamatorie (Tabelul 1).
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Tabelul 1: Profilurile clinice ale pacienților din grupurile studiate
Parametru
Sex
Vârsta
Suspiciune
Clinică

Os
68% Bărbați
42% < 44 ani
31% – > 65 ani
Da – 42%
Nu – 63% Neoplazie

Țesutul implicat
Articulații
75% Bărbați

Os+Articulații
1/3 Femei

65% – 45-64 ani

26% – <44 ani

Da – 45%
Nu – 63% Inflamație

Da – 60%
Nu – Inflamație

STUDIUL MORFOLOGIC
La pacienții cu leziuni osoase din lotul nostru, oasele trunchiului, precum
coastele și osul coxal, adesea de pe partea stângă, au fost mai frecvent afectate.
Decelarea etilogiei TB nu a necesitat (cu excepția unui singur caz) folosirea
tehnicilor de colorație specială. Deși marea majoritate a reacțiilor granulomatoase au
prezentat celule gigante Langhans în cadrul populației de celule inflamatorii,
aproximativ 40% din reacțiile granulomatoase au fost slab diferențiate (de tip III –
Hiporeactive) sau chiar dezorganizate (de tip IV – Areactive), cu necroză bazofilă,
respectiv supurativă. Aceste aspecte morfologice dublate de prezența extensiei
lezionale către țesuturile vecine poate pleda pentru o agresivitate mai mare a Mt și
pentru o superinfecție. Cu toate acestea, prezența fibrozei la mai mult de 40% din
cazuri reprezintă un argument pentru stabilizarea leziunii (Tabelul 2).
Tabelul 2: Profilurile morfologice ale pacienților din grupurile studiate
Parametru
Localizare/
Segment
Localizare/
Plan Sagital
Localizare/
Țesut
Celularitate
Necroză

Os
58% – Trunchi
58% Partea Stângă
Coastă / Coxal /
Radius
84% Granulom cu
E+CGL
38%
Bazofilă+Supurativă
42% Prezentă

Țesut afectat
Articulații
60% – Membru
Inferior
60% Partea
Stângă
Genunchi /Șold /
Pumn
20% Granulom
Epitelioid
15% Absentă

Os+Articulații
53% – Membru Inferior
40% Partea Dreaptă
Genunchi+Femur+Tibie
/ Coloană Vertebrală
>90 Granulom cu
E+CGL
1/3 –
Bazofilă+Supurativă
1/3 – Prezentă

Fibroză
25% Prezentă
Diferențiere
38% III Hipo+IV A
20% Ia Hip
1/3 – III Hipo+IV A
Granulom
Extensie
25% din cazuri
Rară
26% Mușchii învecinați
Identificare
Nu a fost nevoie
30% din cazuri
40% din cazuri
Profilul unui pacient cu leziuni articulare a fost puțin diferit. Articulațiile
membrului inferior și în special cele ale genunchiului și șoldului de pe partea stângă
au fost cel mai des afectate.
Rareori extinse, leziunile TB au prezentat un procent semnificativ de
granuloame cu celule epitelioide și fără necroză, însemnând granuloame de tip Ia –
hiperplazic (bine diferențiate), care au pledat pentru o leziune recentă și activă, fapt
confirmat și de gradul scăzut de fibroză.
Spre deosebire de leziunile osoase, leziunile articulare au necesitat tehnici
speciale de identificare a Mt într-o treime din cazuri (Tabelul 2).
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În final, la pacienții cu leziuni mixte articulare și osoase, leziunile au afectat
cel mai des membrul inferior drept, în special articulația genunchiului și oasele
vecine, precum și coloana vertebrală. Aproape toate granuloamele au conținut celule
gigante Langhans.
La o treime din cazuri, necroza a fost bazofilă sau supurativă, ceea ce
înseamnă un procent semnificativ de reacții granulomatoase slab diferențiate sau
dezorganizate. Procesul inflamator s-a extins, de asemenea, și la țesuturile vecine
non-osoase sau articulare într-un număr semnificativ de cazuri (un sfert) deși o
treime din cazuri au prezentat fibroză de stabilizare. Aspectul slab diferențiat al
leziunilor și gradul ridicat de extindere a necesitat utilizarea tehnicilor speciale într-un
număr semnificativ de cazuri (40%) pentru a decela etiologia micobacteriană (Tabelul
2).
Încercarea noastră de a compara rezultatele noastre cu cele din literatură a
reprezentat o sarcină extrem de dificilă deoarece studiul nostru a fost singurul care a
separat cazurile în funcție de tipul de țesut al SOA afectat. Apoi, în afara câtorva
observații acceptate la modul general precum predominanța masculină variabilă și
afectarea mai frecventă a coloanei vertebrale alături de articulațiile de susținere a
greutății corpului, literatura oferă o paletă foarte largă de informații.
Astfel, există curbe variabile ale evoluției temporale și ale distribuției pe vârste.
Suspiciunea clinică este doar menționată nu și analizată în detaliu. În afara
studiilor dedicate unui singur țesut ce face parte din SOA, în celelalte studii nu este
specificat în permanență ce tip de țesut este afectat și în ce proporție.
Aparent, unele detalii oferite de examenul HP nu stimulează suficient de mult
curiozitatea examinatorilor deși studiul nostru a indicat faptul că aceste detalii pot
defini unele diferențe între felurile variate în care tuberculoza poate afecta
componenta tisulară a SOA.
Cu excepția studiului lui Ramanathan et al [Ramanathan et al. 1999] dedicat
tuberculozei ganglionilor limfatici, nu am găsit nici un alt studiu centrat pe analiza
aspectelor morfologice ale conflictului dintre Mt și țesutul implicat.
După cum am observat în studiile noaste anterioare [Popescu et al. 2014,
2015], acest conflict poate prezenta pe de o parte o serie de profiluri morfologice
particulare în funcție de țesutul afectat. Pe de altă parte, tabloul morfologic poate
oferi indicii cu privire la agresivitatea Mt, calitatea reacției imune a gazdei sau
evoluția temporală a leziunilor (ex: predilecția acestora spre extindere), informații ce
nu ar trebui trecute cu vederea sau subestimate.

CONCLUZII
Studiul nostru a condus la următoarele concluzii:
Incidența procesului tuberculos a evoluat diferit în timp la cele trei grupuri de
pacienți cu determinări tuberculoase la nivelul SOA. Astfel, dacă la formele
articulare și mixte, evoluția temporală a avut o tendință oscilantă cu un trend
general ascendent spre ultima parte a intervalului, la formele localizate la nivelul
oaselor, evoluția temporală a fost una constant descendentă.
Diferențele au existat și în ceea ce privește genul, vîrsta și clinicile în care au fost
internați pacienții. Astfel leziunile osoase și cele articulare au predominat net la
bărbați însă primele cu o distribuție în funcție de vârstă bimodală – adolescent
și adult tânăr pe de-o parte și vârstnic pe de altă parte iar ultimele predominând
la adultul matur. Leziunile mixte în schimb, au afectat într-un procent
semnificativ femeile și persoanele tinere.
Suspiciunea diagnosticului etiologic la examenul clinic a fost în general ridicată,
cel mai înalt indice înregistrându-se la grupul cu leziuni mixte. Când TB nu a
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fost bănuită, suspiciunea s-a îndreptat către neoplazie la grupul leziunilor
osoase și către un proces inflamator la celelalte două grupuri.
Reacţia granulomatoasă a fost de tip slab diferențiat sau chiar dezorganizat, cu
fibroză prezentă la un număr semnificativ de cazuri din grupurile cu leziuni
osoase și cu leziuni mixte în timp ce la grupul cu leziuni articulare au fost
observate destul de multe leziuni incipiente, de tip hiperreactiv, numai cu celule
epitelioide și cu necroză absentă.
Extensia leziunilor la structurile tisulare vecine SOA a fost observată mai ales la
grupurile cu leziuni osoase și cele cu leziuni mixte.
Tabloul morfologic nu a problema stabilirii diagnosticului anatomopatologic la
grupul cu leziuni osoase însă a trebuit evaluat suplimentar, prin tehnici speciale
la celelalte două grupuri într-un număr semnificativ de cazuri.
TBOA încă reprezintă o provocare pentru sistemele de sănătate publică,
deoarece, în special în zonele nonendemice, diagnosticul este întârziat, iar
această întârziere poate determina complicații majore precum deformările
osoase sau leziuni neurologice.
Tuberculoza sistemului musculoscheletal reprezintă un spectru de tablouri clinicomorfologice dinamice corelate strâns cu țesutul SOA afectat, agresivitatea
micobacteriană sau statusul imun al gazdei, aspecte care încă sunt parțial
cunoscute, descrise și înțelese în special pe fondul modificărilor morfologice.
Cu toate că număul de cazuri a fost redus în cele trei subgrupuri din cadrul lotului
studiat, am reușit să definim, pentru fiecare țesut ce aparține SOA, unele
caracteristici ale profilurilor clinic și morfologic ale conflictului dintre Mt și țesutul
respectiv.
Patologia este bine cunoscută ca fiind una invalidantă. Astfel, pentru a îmbunătăți
abordarea terapeutică este necesară o analiză integrată și detaliată a
aspectelor clinice și morfologice astfel încât timpul dintre elaborarea unui
diagnostic prezumtiv la internare și a celui de certitudine să fie unul cât mai
scurt.
Insistăm asupra ideii de a creea un mecanism complet și integrat de prezentare și
de raportare a unor astfel de cazuri pe de o parte, iar pe de altă parte de a
disemina aceste informații prețioase de o manieră cât mai eficientă.
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