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Rezumat
Tuberculoza  este  una  dintre  cele  mai  vechi  boli  ce  afecteazã  omenirea.  Tuberculoza  abdominalã  
reprezintã o problemã de sãnãtate publicã frecvent întâlnitã în țãri în curs de dezvoltare precum a  
noastrã.  Tuberculoza  gastrointestinalã  implicã  adesea  regiunea  ileocecalã.  Chirurgia  în  cazul  
tuberculozei  intestinale  este  necesarã  pentru  a  combate  efectele  dãunãtoare  ale  bolii,  de  tipul 
dezorganizãrii tisulare, obstrucției și perforației.
Scopuri: 1. De a studia diversele profiluri clinice ale tuberculozei gastrointestinale la pacienții supuși  
laparotomiei; 2. De a studia patologia chirurgicalã legatã de tuberculoza gastro-intestinalã; 3. De a 
studia diferitele modalitãți de tratament chirurgical pornind de la datele intraoperatorii și rezultatele 
acestora.
Rezultate: Acesta este un studiu prospectiv desfãșurat pe parcursul a 12 luni la Institutul De Științe  
Medicale Himalaya, din Swami Ram Nagar, Dehradun. Acest studiu a fost efectuat pentru a evalua 
profilul  clinico-patologic  al  tuberculozei  intestinale  supuse  laparotomiei.  Incidența  tuberculozei 
gastrointestinale prezintã valorile  cele mai ridicate în grupul de vârstã între 15 și  25 de ani,  cu o 
predominanțã în rândul sexului  masculin.  Forma cea mai frecventã de prezentare este obstrucția  
intestinalã, aria ileocecalã fiind cel mai adesea implicatã, iar hemicolectomia dreaptã este procedura 
cel mai des efectuatã. Alte patologii chirurgicale comun întâlnite au fost mase tumorale ileocecale și  
perforații ileale, de asemenea legate de tuberculoza pulmonarã.
Concluzii: În  ciuda antibioticelor antituberculoase specifice și  ale mãsurilor ample luate împotriva 
acestei boli, inclusiv chimioprofilaxia și pasteurizarea, tuberculoza intestinalã rãmâne o boalã relativ 
frecvent întâlnitã chiar și în zilele noastre. Tuberculoza gastrointestinalã are o progresie indolentã,  
formele obișnuite de prezentare fiind cea subacutã sau cea cronicã. Explorarea chirurgicalã promptã, 
îngrijirea postoperatorie vigilentã și administrarea de medicație antituberculoasã ajutã la tratarea cu 
succes a pacienților, ducând la vindecarea completã și reabilitarea acestora.
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