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Rezumat  

Tuberculoza este o boală infecțioasă frecventă și, de obicei, curabilă, provocată de diferite tipuri de micobacterii, de obicei de 

Mycobacterium tuberculosis. Cel mai des, tuberculoza atacă plămânii, dar poate afecta și alte părți ale corpului.  

Tuberculoza se transmite prin aer, când persoanele care suferă de forme active de TBC tușesc, strănută sau elimină spută în 

aer (picăturile Pfluger). Tuberculoza este întâlnită în România mai frecvent decât în alte țări ale Uniunii Europene, se estimează 

că apar în medie 130 de cazuri la 100 000 de locuitori, față de media europeană de circa 30 bolnavi la suta de mii de locuitor i.  

Prezentam cazul unei femei diagnosticată cu meningită tuberculoasă cu o evoluţie rapid favorabilă sub tratamentul 

antituberculos. 
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MEDICAL PRACTICE   

Case prezentation 
 
Tuberculous meningitis 

Abstract 

Tuberculosis is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis generally affects the lungs, 

but can also affect other parts of the body. Tuberculosis is spread from one person to the next through the air when people who 

have active TB in their lungs cough, spit, speak, or sneeze. Tuberculosis is more common in Romania than in other countries of 

the European Union, it is estimated that there are an average of 130 cases per 100,000 inhabitants, compared to the European 

average of about 30 patients per thousand inhabitants. 

We present the case of a woman diagnosed with tuberculous meningitis with a rapidly favorable evolution under antituberculosis 

treatment. 
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    Pacientă în vârstă de 16 ani, din mediul rural, 

necăsătorită, fără vicii și fără antecedente de tuberculoză 

sau contact, este internată în spital pentru următoarele 

acuze: cefalee occipitală persistentă și care nu cedează la 

analgezice, grețuri, vărsături, amețeli, anorexie, fotofobie și 

stări constante de subfebrilitate.  

 

      Rezultatele analizelor de laborator arată:  

- bilirubină directă 0,26 mg/dl; bilirubină totală 0,69 mg/dl; 

colesterol 197 mg/dl; creatinină 0,69 mg/dl; fibrinogen 486 

mg/dl; fosfatază alcalină 486 UI/l; gama-glutamiltransferaza 

29 UI/l; glicemie 93 mg/dl; leucocite 9,57x109/l, bazofile 

0,03x109/l, neutrofile 8,41x109/l, eozinofile 0,03x109/l, 

limfocite 2x109/l, monocite 1x109/l, eritrocite 5,21x1012/l, 

hemoglobină 10,8 g/dl, hematocrit 35%, trombocite 

320x109/l, aspartat aminotransferază 33 UI/l; alanin 

aminotransferază 34 UI/l; trigliceride 152 mg/dl; uree serică 

19 mg/dl.  

- Radiografia pulmonară normală. Panel extins pentru 

anticorpi virali negativ.  

- Examenul bacteriologic al sputei pentru Mycobacterium 

tuberculosis: microscopie negativă, cultură negativă. 

- Examenul LCR relevă un lichid normotensiv cu o 

celularitate predominant limfocitară (55%), glicozurie și un 

nivel scăzut al clorului. TB-PCR test pozitiv.  

- RMN cerebral (foto): leziuni multifocale ce afectează 

ganglia bazală și cortexul, hidrocefalie.  

 

     Având în vedere debutul insidios al simptomatologiei și 

rezultatul investigațiilor paraclinice, pacienta este 

diagnosticată cu Meningită TBC.  

 

     Prezintă o evoluţie rapid favorabilă sub tratamentul 

antituberculos (caz nou, categoria I de tratament adaptat, 

bineînţeles, la greutatea pacientului):  

- Hidrazidă + Rifampicină + Etambutol + Pirazinamidă, zilnic 

timp de două luni (2 HRZE 7/7) + Prednison,  

- urmate de alte 10 luni de Hidrazidă și Rifampicină, 

administrate de trei ori pe săptămână (10 HR 3/7). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Foto 1 - RMN cerebral  
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