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WSTĘP

Zgodnie z raportem WHO z 2015 r. gruźlica jest chorobą zakaźną 
dotykającą niemal 13 milionów osób na świecie [1], wraz z zaka-
żeniem wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV) stanowią 
główne przyczyny zgonów z powodu chorób zakaźnych. W kra-
jach rozwiniętych obserwowano wzrost zapadalności na gruźlicę 
związany ze współistniejącym zakażeniem HIV [2, 3]. Najczęst-
szą postać choroby stanowi gruźlica płucna. Zakażenie w obrębie 
jamy brzusznej może dotyczyć otrzewnej, przewodu pokarmowe-
go, węzłów chłonnych lub narządów miąższowych [4]. 

Współistnienie postaci brzusznej i płucnej stwierdza się w 15–25% 
przypadków [5, 6]. Gruźlica dróg żółciowych stanowi zaledwie 1% 
przypadków gruźlicy brzusznej [7, 8]. Donoszono o zajęciu wątroby 
w postaci trzewnej gruźlicy, jednakże pierwotna gruźlica dróg żół-
ciowych jest niezmiernie rzadka. Literatura dotycząca pierwotnej 
gruźlicy pęcherzyka żółciowego ogranicza się do zaledwie kilku 
opisów przypadków [9]. Gruźlicę pęcherzyka żółciowego po raz 
pierwszy opisał Gaucher w 1870 r. [10]. Od tej pory w poszczegól-
nych opisach przypadków donoszono o różnych postaciach kli-
nicznych zakażenia. Do 2011 r. w literaturze odnotowano mniej 
niż 120 przypadków [8, 11–13]. Celem tej pracy jest przedstawie-
nie przeglądu literatury dotyczącego epidemiologii, patofizjologii, 
diagnostyki i leczenia tej rzadkiej choroby.

EPIDEMIOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA

Pierwotna gruźlica dróg żółciowych jest rzadką postacią gruźlicy 
jamy brzusznej [7, 8]. Częściej stwierdza się ją u mężczyzna niż u 
kobiet w stosunku 2:1. Wiek pacjentów rozciąga się od 11 do 50 
lat [14]. Do zajęcia pęcherzyka żółciowego dochodzi na drodze 
krwionośnej i limfatycznej. Możliwym wydaje się również zajęcie 
przez ciągłość od otaczających narządów miąższowych [15]. Spo-
radyczne występowanie gruźlicy pęcherzyka żółciowego przypisu-
je się zasadowemu odczynowi żółci.Przewlekła kamica przewodu 
pęcherzykowego prowadzi do wchłaniania zwrotnego soli żółcio-
wych, co czyni  wyściełającą błonę śluzową podatną na zakażenia. 
Przewlekłe drażnienie błony śluzowej w przypadku współistnieją-
cej kamicy wydaje się warunkiem koniecznym rozwoju gruźlicze-
go zapalenia pęcherzyka żółciowego [16]. W literaturze opisano 
4 różne postacie gruźlicy tego narządu: 1) jako składową gruźli-
cy prosówkowej u dzieci i dorosłych; 2) jako składową rozsianej 
gruźlicy brzusznej; 3) izolowaną gruźlicę pęcherzyka żółciowego 
bez innych ognisk zakażenia; 4) zajęcie pęcherzyka żółciowego w 
stanach obniżonej odporności [13].

OBRAZ KLINICZNY
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różnicowanie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego i raka pę-
cherzyka żółciowego jest zazwyczaj trudne.

Ramia i wsp. [15] opisali przypadek gruźlicy z fałszywie dodatnim 
obrazem PET. Autorzy uzyskali pozytywny wynik PET sugerujący 
raka pęcherzyka żółciowego, jednakże badanie histopatologiczne 
wskazało na gruźlicę tego narządu. Był to pierwszy przypadek fał-
szywie dodatniego PET w gruźlicy pęcherzyka żółciowego. 11C-
-cholina w różnicowaniu gruźlicy od raka jest dokładniejszym 
wskaźnikiem niż 18F-fluorodeoksyglukoza [28].

OBRAZ HISTOPATOLOGICZNY

Typowy obraz serowaciejących ziarniniaków z obecnością wie-
lojądrowych komórek olbrzymich Langhansa pomaga postawić 
rozpoznanie. Poddawanie każdego materiału pooperacyjnej oce-
nie histopatologicznej pomaga różnicować gruźlicę od innych sta-
nów chorobowych. Jednakże typowe ziarniniaki w gruźlicy mogą 
być trudne do różnicowania z innymi ziarniniakowatymi choro-
bami pęcherzyka żółciowego. Żółtakowate zapalenie pęcherzyka 
żółciowego również daje obraz ziarniniaków, jednakże nieserowa-
ciejących, a dominujące są komórki piankowate [29]. Chorobę Le-
śniowskiego-Crohna z obecnością nieserowaciejących ziarninia-
ków z zajęciem pęcherzyka żółciowego opisali Andoh i wsp. [30]. 
Sharara i wsp. [31] odnotowali również przypadek schistosoma-
tozy pęcherzyka żółciowego dającej obraz ziarniniakowatego za-
palenia. Około 10 przypadków schistosomatozy pęcherzyka żół-
ciowego opisano w literaturze anglojęzycznej [31]. Chorobę tę od 
gruźlicy pomaga różnicować obecność pasożytów w pęcherzyku 
żółciowym. Mimo trudności technicznych badanie histopatolo-
giczne pozostaje złotym standardem w diagnostyce gruźlicy pę-
cherzyka żółciowego.

LECZENIE

Zastosowanie leków przeciwprątkowych stanowi leczenie z wyboru. 
Terapia obejmuje podawanie ryfampicyny (10 mg/kg), izoniazydu 
(5 mg/kg) oraz pyrazynamidu (25–30 mg/kg) przez 2 miesiące oraz 
kontynuację leczenia ryfampicyną i izoniazydem przez kolejne 4 
miesiące [32]. Niestety, zabieg operacyjny stał się podstawą dia-
gnostyki ze względu na brak markerów przedoperacyjnych. Niekie-
dy operacja okazuje się okaleczająca w przypadku choroby, którą 
można leczyć zachowawczo. Uszkodzenie przewodu żółciowego 
w 0,2% przypadków może stanowić ryzyko dla życia pacjenta. Jain 
i wsp. w swoim badaniu udokumentowali regresję masy w pęche-
rzyku żółciowym w obrazie USG oraz zmniejszenie się węzłów 
chłonnych jamy brzusznej w miarę leczenia przeciwprątkowego.

WNIOSKI

Gruźlica pęcherzyka żółciowego jest rzadką chorobą rozpozna-
waną w badaniu histopatologicznym. W okresie przedoperacyj-
nym stanowi wyzwanie diagnostyczne dla klinicystów. Tragedia 
tej choroby polega na tym, że do postawienia właściwego rozpo-
znania wciąż konieczny jest zabieg operacyjny – mimo postępów 
w technikach badań obrazowych. Gruźlica pęcherzyka żółciowe-
go powinna być brana pod uwagę zawsze w przypadku obecności 
patologicznej masy w pęcherzyku żółciowym. Podejrzenie po-

rodny. Większość pacjentów zgłasza ból brzucha. W literaturze 
opisano różne obrazy gruźlicy pęcherzyka żółciowego obejmujące 
objawy niecharakterystyczne, takie jak: męczliwość, utrata masy 
ciała, niewielka gorączka [17], jak również wyciek treści z pępka 
w przypadku rozsiewu wewnątrzotrzewnowego [18], perforacja 
pęcherzyka żółciowego z wytworzeniem okołowątrobowego zbior-
nika żółci (biloma) [19], żółtaczka zaporowa, perforacja pęche-
rzyka żółciowego z wytworzeniem ropnia i przetoki w przedniej 
ścianie jamy brzusznej opisane przez Kumara i wsp. [20]. Gulati 
i wsp. [21] opisali torbielowato zmieniony pęcherzyk żółciowy z 
obustronnym powiększeniem nadnerczy. Kamica pęcherzyko-
wa i przewodu pęcherzykowego (70%) współistnieje w większo-
ści przypadków z gruźliczym zapaleniem pęcherzyka [22]. Do tej 
pory opisano w literaturze 3 przypadki niekamiczego gruźliczego 
zapalenia pęcherzyka [16]. Rzadko wysuwa się przedoperacyjne 
podejrzenie gruźlicy tego narządu, gdyż podobny obraz kliniczny 
często obserwuje się w przypadkach powszechniej występujących 
chorób, takich jak: kamica żółciowa, rak pęcherzyka żółciowego i 
żółtakowate zapalenie pęcherzyka żółciowego. 

BADANIA DODATKOWE

Wyniki badań laboratoryjnych zasadniczo nie wskazują odchyleń 
u pacjentów z gruźlicą pęcherzyka żółciowego. Przedoperacyjny 
wzrost OB i dodatni test tuberkulinowy mogą sugerować rozpo-
znanie w sytuacji klinicznego podejrzenia. W pewnych przypad-
kach gruźlicy wątroby i dróg żółciowych może dojść do wzrostu 
poziomu enzymów wątrobowych [23]. Opisywano użycie testów 
wykrywających przeciwciała w klasach IgG, IgA i IgM. Czułość 
tych badań wynosi odpowiednio 62%, 52% i 11%, podczas gdy swo-
istość – 100%, 97% i 95%, zgodnie z opisami Raja i wsp. oraz Kau-
stova i wsp. [24, 25]. Prątki kwasooporne (acid-fast bacilli, AFB) 
rzadko stwierdza się w aspiratach żółci pobranej w czasie ECPW 
[12]. Jednakże zwiększone stężenie deaminazy adenozyny (ADA) 
zwiększa czułość badania [26].

Jain i wsp. [27] w 1995 r. po raz pierwszy opisali obraz ultrasono-
graficzny gruźlicy pęcherzyka żółciowego. W USG zamiast pra-
widłowego obrazu pęcherzyka stwierdza się echogeniczną masę 
utkaną kamieniami. Ciężko odróżnić raka pęcherzyka żółciowe-
go od pierwotnej gruźlicy pęcherzyka w oparciu o obraz USG. 
Autorzy sądzą, że obecność powiększonych węzłów chłonnych 
krezkowych wraz z pogrubieniem sieci większej przemawiają za 
rozpoznaniem gruźlicy, podczas gdy naciek wątroby wraz z obec-
nością przerzutów do wątroby wskazują na nowotwór. Obecność 
limfadenopatii i wodobrzusza nie wnosi dodatkowych informacji, 
gdyż obie patologie mogą być obecne w powyższych chorobach.

Xu i wsp. opisali 3 różne obrazy w tomografii komputerowej z po-
daniem środka kontrastowego (contrast-enhanced computed to-
mography, CECT) [8]. Obejmowały one mikroguzkowe zmiany 
w ścianie pęcherzyka żółciowego, pogrubienie jego ściany oraz 
obecność patologicznej masy. Zmiany mikroguzkowe mogą imi-
tować polipy lub postać egzofityczną raka. Polipy i rak mają zwy-
kle wielkość >1 cm, podczas gdy pogrubienie ściany w przebiegu 
gruźlicy jest niewielkie. Pozostałe dwie formy są nierozróżnialne 
od zmian nowotworowych. Obecność innych patologii, takich jak 
limfadenopatia i pogrubienie sieci większej oraz zmiany w płu-
cach, mogą sugerować gruźlicę. Pogrubienie ściany jest najczęst-
szym obrazem gruźlicy pęcherzyka żółciowego w CECT, dlatego 
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ślono znaczenie badania histopatologicznego wyciętych tkanek, 
które wciąż jest słabo dostępne w wielu krajach rozwijających się.

winno być wysokie u pacjentów z obszarów endemicznych oraz 
u chorych z upośledzoną odpornością. W tym artykule podkre-
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