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STRESZCZENIE:    Gruźlica (TB) jest chorobą zakaźną, która może wpływać na każdy z narządów w organizmie człowieka. Gruźlica brzuszna 
może przyjąć formę zapalenia żołądkowo-jelitowego, zapalenia węzłów chłonnych, zapalenia trzewnej lub otrzewnowej. Wo-
reczek żółciowy (GB) rzadko jest głównym narządem objętym gruźlicą brzuszną. Obszerna literatura badawcza dotycząca 
gruźlicy pęcherzyka żółciowego ogranicza się do pojedynczych opisów przypadków. Do tej pory brakuje omówienia tej rzad-
kiej patologii jamy brzusznej. Gruźlica GB jest trudna do zdiagnozowania przedoperacyjnie. Stanowi bowiem rzadkie przy-
padki pomiędzy bardziej powszechnymi patologiami pęcherzyka żółciowego: kamicą żółciową lub nowotworem pęcherzyka 
żółciowego. Typowa histopatologia wyciętego fragmentu pomaga w postawieniu tej nietypowej diagnozy. Poddanie każdej 
próbki badaniu histopatologicznemu, po którym następuje terapia, daje szansę na wyleczenie. W niniejszej pracy autorzy 
podjęli próbę zapewnienia wglądu w omawianą jednostkę chorobową.
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ABSTRACT:   Tuberculosis (TB) is an infectious disease that can affect any organ system of the body. Abdominal TB can be gastrointestinal, 
lymph nodal, visceral or peritoneal. The gallbladder (GB) is rarely involved in abdominal TB as a primary organ. Extensive re-
search literature on gallbladder TB is limited to case reports. There has been no review on this rare abdominal pathology. GB 
tuberculosis is a difficult diagnosis preoperatively. It is a rare differential among the more common gallbladder pathologies 
such as cholelithiasis, or a gallbladder malignancy. Typical histopathology of the resected specimen helps to establish this 
rare diagnosis. Subjecting every specimen to histopathological examination followed by medical treatment offers the chance 
of cure. Through this review, the authors attempt to provide an insight into this disease entity.
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WSTĘP

Według raportu WHO z 2015 roku gruźlica jest chorobą zakaź-
ną, która dotyka blisko 13 mln ludzi na całym świecie [1]. Wśród 
chorób zakaźnych jest główną przyczyną zgonów (obok ludzkie-
go wirusa niedoboru odporności (HIV). W krajach rozwiniętych 
odnotowano wzrost częstości występowania zakażeń spowodo-
wanych współistniejącym zakażeniem HIV [2, 3].

 Gruźlica płuc jest najczęstszą postacią gruźlicy. Natomiast gruźlica 
brzuszna może mieć formę otrzewnową, żołądkowo-jelitową, lim-
fatyczną lub trzewną [4]. Współistniejąca gruźlica jamy brzusznej 
i płuc występuje w 15–25% przypadków [5, 6]. Gruźlica wątrobo-
wo-żółciowa stanowi tylko 1% przypadków gruźlicy brzusznej [7, 
8]. Wątroba w gruźlicy trzewnej została omówiona w literaturze, 
lecz pierwotne zakażenie gruźlicze pęcherzyka żółciowego jest 
rzadkie. Literatura dotycząca pierwotnego zakażenia gruźliczego 
pęcherzyka żółciowego jest ograniczona do opisów kilku przypad-
ków [9]. Gruźlica pęcherzyka żółciowego została po raz pierwszy 
opisana przez Gauchera w 1870 roku [10]. 

Od tamtego czasu powstawały opisy prezentujące tę chorobę w 
indywidualnych przypadkach. Do 2011 roku odnotowano ich 
w literaturze mniej niż 120 [8, 11–13]. Celem niniejszej pracy – 
powstałej na podstawie dostępnej literatury – jest dostarczenie 
wglądu w epidemiologię, patofizjologię, diagnostykę i leczenie tej 
rzadkiej patologii.

EPIDEMIOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA

Pierwotna gruźlica wątrobowo-żółciowa jest rzadką postacią gruź-
licy brzucha [7, 8], dwukrotnie częściej występującą u mężczyzn. 
Wiek pacjentów waha się od 11 do 50 lat [14]. Na pęcherzyk żółcio-
wy wpływa krwiotwórczy układ limfatyczny, obserwuje się również 
bezpośrednie zaangażowane pobliskich narządów wewnętrznych 
[15]. Rzadkość gruźlicy pęcherzyka żółciowego przypisywana jest 
alkalicznemu charakterowi żółci. 

Przewlekłe zaklinowanie kamienia w przewodzie pęcherzykowym 
prowadzi do resorpcji soli żółciowych, predysponując śluzówkę GB 
do infekcji. Przewlekłe uszkodzenie błony śluzowej – spowodowa-
ne współistniejącą kamicą żółciową – wydaje się być warunkiem 
wystąpienia gruźliczego zapalenia pęcherzyka żółciowego [16]. 
W literaturze odnotowano cztery różne odmiany gruźlicy pęche-
rzyka żółciowego: 1) jako element gruźlicy prosówkowej u dzieci 
i dorosłych; 2) jako składnik gruźlicy rozsianej jamy brzusznej; 3) 
jako wyizolowaną gruźlicę pęcherzyka żółciowego bez ognisk za-
każenia w innych częściach ciała; 4) jako udział pęcherzyka żół-
ciowego w stanach niedoboru odporności [13].

CECHY KLINICZNE

Gruźlica GB ma niejednolitą postać. Pacjenci zją , większość od-
czuwa ból brzucha. Główne objawy wymienione przez Kumara i 
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Ramia i wsp. [15] odnotowali fałszywie dodatni przypadek gruźlicy 
zgłaszany przez pozytonową tomografię emisyjną (PET). W raporcie 
tym autorzy uzyskali pozytywny wynik tomografii z podejrzeniem 
raka GB. Przeciwnie – histopatologia wskazała na gruźlicę pęcherzy-
ka żółciowego. Był to pierwszy przypadek fałszywie dodatniej tomo-
grafii w GB gruźlicy. Znacznik 11C-choliny jest bardziej dokładny niż 
18-fluorodeoksyglukozy w celu różnicowania gruźlicy lub raka [28].

HISTOPATOLOGIA

Diagnozę pomaga ustalić typowa histopatologia ziarniniaka se-
rowaciejącego wraz z obecnością komórek olbrzymich typu Lan-
ghansa oraz poddanie każdej próbki badaniu histopatologiczne-
mu po operacji. Typowy ziarniniak gruźliczy może być trudny do 
odróżnienia od innych chorób ziarnistych pęcherzyka żółciowego. 
Żółtakoziarniniakowe zapalenie pęcherzyka żółciowego ukazuje 
również ziarniniaka w badaniu histopatologicznym, choć w tym 
przypadku regułą są niezłośliwe ziarniniaki i komórki piankowate 
[29]. Jak opisali Andoh i wsp. [30] choroba Crohna z nieserowacie-
jącymi ziarniniakami obejmuje także pęcherzyk żółciowy. Sharara 
i wsp. [31] opisali również przypadek przywrowej postaci infek-
cji ziarniniakowej woreczka żółciowego. W literaturze angielskiej 
odnotowano około 10 przypadków schistosomatozy pęcherzyka 
żółciowego [31]. Jednak w celu ustalenia diagnozy należy wyklu-
czyć rzadką gruźlicę. Obecność pasożytów w ścianie pęcherzyka 
żółciowego pomoże odróżnić ten stan od gruźlicy. Jednak trud-
na histopatologia jest ostatecznym potwierdzeniem GB gruźlicy.

LECZENIE

Jedną z metod leczenia jest chemioterapia przeciwrakowa. Te-
rapia obejmuje ryfampicynę (10 mg/kg masy ciała), izoniazyd (5 
mg/kg masy ciała), pyrazinamid (25–30 mg/kg masy ciała) przez 
2 miesiące, a następnie fazę kontynuacji przez 4 miesiące w po-
staci podawania ryfampicyny i izoniazydu [32]. Niestety opera-
cja stała się kamieniem węgielnym w diagnozie tej dolegliwości 
z powodu braku markerów przedoperacyjnych. Czasami opera-
cja może okazać się pustosząca z powodu choroby, którą można 
leczyć w inny sposób. Prawdopodobieństwo urazu dróg żółcio-
wych na poziomie 0,2% [33] w tej procedurze chirurgicznej może 
stanowić realne zagrożenie dla życia pacjenta. W swoim badaniu 
Jain i wsp. wykazali ultrasonograficzną regresję masy pęcherzyka 
żółciowego wraz z regresją węzłów chłonnych brzusznych z lecze-
niem przeciwrakowym.

WNIOSEK 

Gruźlica pęcherzyka żółciowego jest rzadko stawianą diagnozą, 
potwierdzaną przez histopatologię. Stanowi to wyzwanie diagno-
styczne dla klinicystów podczas oceny przedoperacyjnej. Utrud-
nieniem tej choroby jest wymóg operacji dla potwierdzenia dia-
gnozy, pomimo postępów w formach diagnostyki. TB pęcherzyka 
żółciowego zawsze powinna podlegać rozpoznaniu różnicowemu 
pod względem masy pęcherzyka żółciowego. Wskaźnik podejrze-
nia powinien być wysoki u osobnika gatunku endemicznego lub u 
pacjenta z obniżoną odpornością. Artykuł ten potwierdza wartość 
badania histopatologicznego pobranego fragmentu, co wciąż nie 
jest standardem w wielu krajach rozwijających się.

wsp. [20] to: złe samopoczucie, utrata masy ciała i podwyższenie 
temperatury ciała [17], wydzielina z pępka spowodowana wysiewem 
do otrzewnej [18], perforacja pęcherzyka żółciowego i dwunastnicy 
[19], żółtaczka zaporowa, perforacja pęcherzyka żółciowego oraz 
utworzenie się ropnia i zatok w przedniej ścianie jamy brzusznej. 
Gulati i wsp. [21] odnotowali torbielowatą masę pęcherzykową 
wraz z powiększeniem b/l nadnercza. Kamienie żółciowe i prze-
wód pęcherzykowy są związane z większością (70%) przypadków 
guzowatego zapalenia pęcherzyka żółciowego [22]. Do dzisiaj w 
literaturze opisano 3 przypadki gruźliczego zapalenia pęcherzyka 
żółciowego [16]. W literaturze dostępnych jest wiele doniesień o 
występowaniu gruźlicy naśladującej raka pęcherzyka żółciowe-
go. Przedoperacyjne podejrzenie tuberkulicznej GB jest rzadkie, 
ponieważ podobne przejawy są powszechne w kamicy żółciowej, 
raku pęcherzyka żółciowego; żółtakoziarniniakowym zapaleniu 
pęcherzyka żółciowego. Częstość występowania tych różnic jest 
znacznie wyższa niż TB pęcherzyka żółciowego.

BADANIA

Standardową procedurą u pacjenta z gruźlicą pęcherzyka żółciowe-
go jest badanie hematologiczne. W przypadkach, które uznajemy 
za podejrzane mogą pomóc analizy wyników badań: przedopera-
cyjnie zwiększony poziom ESR (szybkość sedymentacji erytrocy-
tów) oraz dodatnie wyniki testu tuberkulinowego. W niektórych 
przypadkach gruźlicy wątrobowo-żółciowej mogą powstawać en-
zymy wątrobowe [23]. Opisano testy serologiczne do wykrywania 
przeciwciał, tj. IgG, IgA i IgM. Ich czułość wynosi 62,52 i 11%, pod-
czas gdy swoistości utrzymuje się na poziomie 100%, 97% i 95%, 
jak opisano w badaniu Raja i Kaustova i wsp. [24, 25]. Pałeczki 
kwasoodporne (AFB) są rzadko identyfikowane w żółci pobranej 
przez ERCP (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) 
[12]. Jednak podwyższone poziomy deaminazy adenozyny (ADA) 
wykazują zwiększoną czułość [26]. 

W 1995 roku Jain i wsp. [27] po raz pierwszy opisali wyniki ultra-
sonograficzne (USG) gruźlicy pęcherzyka żółciowego. W ultraso-
nografii pęcherzyk żółciowy jest zastępowany przez masę z osa-
dzonymi w niej kamieniami. Trudno jest odróżnić raka pęcherzyka 
żółciowego od pierwotnej gruźlicy pęcherzyka żółciowego na pod-
stawie wyników badania USG. Autorzy stwierdzili, że obecność 
limfadenopatii krezkowej wraz z sieciowym pogrubieniem była 
korzystna dla gruźlicy, podczas gdy obecność infiltracji wątroby 
wraz z przerzutami do wątroby sprzyjała rakowi GB. Obecność 
limfadenopatii i puchliny brzusznej nie wnosi nic do dostępnych 
informacji, ponieważ mogą one występować w obu przypadkach. 

Na podstawie tomografii komputerowej z kontrastem (CECT) 
w badaniach autorstwa Xiu-Fanga Xu i wsp. zostały opisane trzy 
różne wyniki [8]. Obejmują one: 1) drobnoguzkową zmianę ściany 
GB, 2) pogrubioną ścianę, 3) masę pęcherzyka żółciowego. Zmiany 
drobnoguzkowe mogą naśladować polipy lub guz brodawkowaty 
GB. Polipy i nowotwory mają zwykle >1 cm, podczas gdy pogru-
bienie w TB jest mniejsze. Pozostałe dwie formy są nieodróżnialne 
od zmian złośliwych. Obecność innych markerów, np.: powiększe-
nie węzłów chłonnych wraz z sieciowym zgrubieniem z nacieka-
mi w klatce piersiowej, może być markerem gruźlicy. Pogrubiony 
typ ściany jest najczęstszą postacią gruźlicy GB obecną w CECT, 
a zatem zróżnicowanie od ostrego zapalenia pęcherzyka żółcio-
wego lub raka jest często trudne. 
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