
INTRODUCCIÓ:  
La tuberculosi és una malaltia infecciosa que pot localitzar-se en tots els òrgans. Fins al moment, la tuberculosi és un  
autèntic problema de salut pública. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) al 2017 va referir que 10 milions de 
persones van emmalaltir de tuberculosi i 1,6 milions van morir per aquesta malaltia (entre ells, 0,3 milions de 
persones amb VIH). Encara que es pensa fàcilment en l'afectació pulmonar a causa de la seva freqüència, en canvi, la 
tuberculosi cutània pot ser difícil de reconèixer, d'una banda, pel seu gran polimorfisme clínic i, d'altra banda, a 
causa d'un desconeixement d'aquesta situació, fins i tot en els països de forta endemicitat tuberculosa.  
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CAS 2:  
Noi de 25 anys natural de Marroc que viu a Catalunya des 
de fa 3 anys. Consulta a urgències per clínica de dolor 
escrotal i febre de 39º associada a malestar general de 5 
dies d'evolució. En l'últim any ha presentat 2 episodis de 
orquiepididimitis sense aïllament microbiològic, a les dues 
ecografies de control s'han detectat nòduls suggestius 
d'abscessos. Es decideix ingrés a planta per estudi on es 
detecta un embassament pleural amb característiques 
d'exsudat mononuclear amb glucosa disminuïda i ADA 
elevat, s'orienta el cas com un TBC amb resultat posterior 
de Lowestein positiu en líquid pleural.   
S'inicia tractament amb Rimstar 4 comprimits durant 2 
mesos que posteriorment es canvia per Rifinah fins a 
completar el tractament amb la desaparició total de les 
lesions.  

CAS 1 : 
Dona marroquina de 52 anys que en porta 15 vivint a 
Catalunya. Explica clínica de dispnea de 2 mesos d'evolució 
amb astènia, anorèxia i pèrdua de pes. S'acompanya de tos 
amb expectoració blanquinosa. El seu metge de capçalera 
sol·licita una radiografia on s'observa una imatge suggestiva 
de caverna a l'àpex esquerre per la qual cosa es deriva a 
l'hospital per ingrés i estudi. Durant el seguiment es detecta 
lesió supurada a nivell de mama esquerra amb cultiu positiu 
per  amb 1-9 BAAR per camp. 
S'inicia tractament amb Rimstar que s'ha d'interrompre durant 
1 mes per aparició d'hepatitis (acetiladora lenta), 
posteriorment es reinicia amb Etambutol + Estreptomicina + 
Moxifloxacino + Rifampicina fins completar 12 mesos de 
tractament amb resolució de les lesions. 

Afectació cutània i tuberculosi, 
un problema actual 

CONCLUSIONS:  
La tuberculosi representa un repte diagnòstic al món occidental, en part degut al gran polimorfisme clínic. No obstant, cal tenir 
sempre present aquesta entitat dintre d'un diagnòstic diferencial, per tal de realitzar com a mínim un examen anatomopatològic, 
un examen directe amb tinció de Ziehl i el cultiu en mitjans específics, i si escau, exàmens específics amb tècniques moleculars. S'ha 
d'avaluar el pacient de forma completa i global segons l'epidemiologia, els antecedents personals i patològics, i amb una exploració 
física tenint en compte els principals òrgans afectats per aquesta entitat. De manera general, no cal relaxar-se en la lluita 
antituberculosa (prevenció, tractament, detecció), per no córrer el risc que aquesta malaltia augmenti cada vegada més, no només 
en les zones d'endèmia de VIH, sinó també en les regions assotades per la precarietat socioeconòmica. 
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