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Επίπτωση νόσου 

 



Αιτιολογία 

•  Βάκιλλος του Koch 

•  Λεπτό κεκκαμενο βακτηρίδιο,  

•  0.2-0.5 µ διάμετρο, 2-4 µ μήκος 

•  Δεν χρωματίζεται κατά Gram 

•  Θετική οξεοάντοχη χρώση 

•  Αερόβιο, μη σπορογόνο, ακίνητο 

•  Αργός χρόνος διπλασιασμού 15-20h 

•  Μπορεί να παραμείνει σε  

λανθάνουσα κατάσταση για  

δεκαετίες 





 Person-to-person:  Αερογενώς  

από μεταδοτικό πάσχοντα 

 Σπάνια:  

    Κατάποση M. bovis 

     σε απαστερίωτο γάλα 
 

 Ενοφθαλμισμός (ΤΒ δέρματος) 

 Διαπλακουντιακά  

Μετάδοση Φυματίωσης 

Μολυσμένα 

σταγονίδια 

 

Tubercle bacilli 

multiply in the alveoli

  

Pathogenesis of Tuberculosis  



Μετάδοση του MTB 

Μολυσμένα σταγονίδια 

 
• Βήχας 

• Πταρμός 

• Τραγούδι 

• Ομιλία 

• Εισπνεόμενη αγωγή 

• Πρόκληση πτυέλων 

• Βρογχοσκόπηση 

• Επεξεργασία εκκρίσεων 

 

Για να μεταδίδει πρέπει να 

εντοπίζεται στον πνεύμονα, 

στους βρόγχους  ή στον 

λάρυγγα 

 



 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΗΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ 

50-75% ΟΧΙ ΜΟΛΥΝΣΗ 
25-50% ΜΟΛΥΝΣΗ 
 

90% Λ. ΛΟΙΜΩΞΗ 
 

10% ΘΑ ΝΟΣΗΣΕΙ 

 

5% ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΒ 

 

5% ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ 



ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΟΣΟ 

• ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (<4 ετών) 

 

• ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ  ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

•  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ : 

 

Σ. ΔΙΑΒΗΤΗ 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ AIDS 

ΠΥΡΗΤΙΑΣΗ 

 

     

 





ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ (LTBI)  
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ TB 



Λανθάνουσα ΤΒ (LTBI) 

 

• Χωρίς κλινική συμπτωματολογία 

• Χωρίς μικροβιολογική ένδειξη   

• Χωρίς ακτινολογικά ευρήματα 

 

Χαρακτηρίζεται από: 

• Θετική Mantoux 

• Θετικά ανοσοδιαγνωστικά τεστ (IGRA) 



Φυματινοαντίδραση Mantoux 

 



Τεχνική Μέτρηση 



Δερματική Δοκιμασία Αντίδρασης Φυματίνης 

mantoux  

• Αναγνώριση μολυνθέντων 

• Διερεύνηση πιθανών ασθενών 

• Μέτρηση σκληρίας, όχι ερυθρότητας 

• Καταγραφή διάστασης σε mm,                             
ποτέ θετικό ή αρνητικό  

• Εκπαίδευση στη διενέργεια και 
μέτρηση 

• 48-72h αλλά το θετικο μέχρι 7 ημέρες 

 



Α. Ομάδα κινδύνου για την οποία η mantoux ≥ 5mm 

θεωρείται θετική 

Άτομα θετικά στον ιο HIV 

 

Άτομα με πρόσφατη επαφή (<2 έτη) με ασθενή με ενεργό φυματίωση 

 

Άτομα με ινώδη στοιχεία στην ακτινογραφία θώρακα, συμβατά με παλιά φυματίωση 

 

Ασθενείς μεταμοσχευμένοι και ανοσοκατεσταλμένοι (υπό anti-TNF-a παράγοντες, 

κορτικοειδή ≥ 15 mg ημερησίως για τουλάχιστον ένα μήνα) 

Β.  Ομάδα κινδύνου για την οποία mantoux ≥ 10 mm 

θεωρείται θετική 

Έλληνες και μετανάστες διαμένοντες μόνιμα στην Ελλάδα 



Προβλήματα mantoux 

ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
• Πολύ πρόσφατη λοίμωξη 

• Νεογνά 

• Γενικευμένη νόσος 

• Ανοσοκαταστολή 

 

                          
   ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΗ 
• Προηγηθείς εμβολιασμός BCG 

• Άτυπα μυκοβακτηρίδια 



Δοκιμασίες έκκρισης IFN-γ 
QuantiFERON-TB Gold-in-tube, T-SPOT.TB 
 



     Πλεονεκτήματα IGRA 

•Δεν επηρεάζεται από εμβολιασμό BCG  και ατυπα μυκοβακτηρίδια 

•Απαιτείται μια μόνο επίσκεψη 

•Αντικειμενικότερη μέτρηση 

•Πιθανώς καλύτερη μέθοδος σε ανοσοκατεσταλμένους 

 

 

 

Μειονεκτήματα IGRA 

•Πιο πολύπλοκη, απαιτητική και ακριβή εξέταση 

• Αδιευκρίνιστα αποτελέσματα 

•Δεν διακρίνει ενεργότητα (PPV: 2,7%) 

 

 



Δεν υπάρχει Gold Standard εξέταση 

Mantoux 

IGRA 

Ιστορικό 

Ro θώρακος 

Διάγνωση της LTBI 



Αντιμετώπιση LTBI 

• Να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει ενεργός νόσος 

• INH για 6-9 μήνες ή RIF 4 μήνες μειώνουν 
δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης ενεργού 
νόσου 

• Σταθμίζουμε κίνδυνο από νόσο με κίνδυνο 
τοξικότητας από θεραπεία 

 



Διαγνωστική προσέγγιση για ΤΒ 

• Ιατρικό ιστορικό 

• Φυσική εξέταση 

• Έλεγχος mantoux-IGRAs 

• Απεικονιστικός έλεγχος 

• Βακτηριολογικός έλεγχος 

• Μοριακές τεχνικές ταχείας διάγνωσης 

• Θεραπευτικό κριτήριο-Κλινική διάγνωση 



• Έκθεσης σε ΤΒ, παλαιά ΤΒ, θεραπεία, φάρμακα, mantoux  

• Προδιαθεσικοί παράγοντες (κορτιζονοθεραπεία, ΣΔ, ΧΝΑ, Πυριτίαση, 

αντι-TNF) 

• Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες (μετανάστευση, συγχρωτισμός 

κλπ) 

• Βήχας > 15 ημερών, βράγχος φωνής (θωρακικός πόνος, αιμόπτυση, 

δύσπνοια, απώλεια βάρους, πυρετός, νυκτερινές εφιδρώσεις, 

ανορεξία, κόπωση, ρίγη) 

• Ιδιαίτερη προσοχή σε AIDS (Άτυπη συμπτωματολογία)  

Ιατρικό ιστορικό-Συμπτώματα 



Διαγνωστική προσέγγιση για ΤΒ 

• Ιατρικό ιστορικό 

• Φυσική εξέταση 

• Έλεγχος mantoux-IGRAs 

• Απεικονιστικός έλεγχος 

• Βακτηριολογικός έλεγχος 

• Μοριακές τεχνικές ταχείας διάγνωσης 

• Θεραπευτικό κριτήριο  



Ευρήματα στη φυσική εξέταση 

Η φυσική εξέταση είναι απαραίτητη, μπορεί να μην είναι 
αποκαλυπτική. 

 

    Ευρήματα όμως, όπως : 

-  διογκωμένοι λεμφαδένες 

-  ηπατομεγαλία 

-  αυχενική δυσκαμψία, σύγχυση 

-  ευρήματα συμβατά με υπεζωκοτική ή περικαρδιακή συλλογή, 
μπορεί να οδηγήσουν σε ταχεία διάγνωση 



Διαγνωστική προσέγγιση για ΤΒ 

• Ιατρικό ιστορικό 

• Φυσική εξέταση 

• Έλεγχος mantoux-IGRAs 

• Απεικονιστικός έλεγχος 

• Βακτηριολογικός έλεγχος 

• Μοριακές τεχνικές ταχείας διάγνωσης 

• Θεραπευτικό κριτήριο  



Έλεγχος για (+) mantoux-IGRA 

 

• Η φυματινοαντίδραση mantoux και οι τεχνικές 
απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRAs) 
βοηθούν να διακρίνουμε τα άτομα με ΤΒ 
μόλυνση από αυτά χωρίς μόλυνση 

• Το ένα τρίτο του πληθυσμού παγκοσμίως είναι 
μολυσμένο από ΜΤΒ 

• Η θετική δοκιμασία δεν επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση – συνήθως λανθάνουσα λοίμωξη 

• Οπωσδήποτε, όμως, αρνητική mantoux ή 
IGRA δεν αποκλείει τη διάγνωση ενεργού ΤΒ ή 
λανθάνουσας ΤΒ 



Διαγνωστική προσέγγιση για ΤΒ 

• Ιατρικό ιστορικό 

• Φυσική εξέταση 

• Έλεγχος mantoux-IGRAs 

• Απεικονιστικός έλεγχος 

• Βακτηριολογικός έλεγχος 

• Μοριακές τεχνικές ταχείας διάγνωσης 

• Θεραπευτικό κριτήριο  



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ 

1) Παρεγχυματική νόσος 

2) Λεμφαδενίτιδα 

3) Πλευρίτιδα 

4) Κεγχροειδής Φυματίωση 

5) Ατελεκτασία  

6) Πνευμονική 
υπερδιάταση 

ΜΕΤΑΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ 

   1) Παρεγχυματική νόσος 
με κοιλότητα 

   2) Ετερογενή διηθήματα 
με οζίδια 

   3) Νόσο των αεραγωγών     
βρογχεκτασίες/βρογχιολίτ
ιδα/ουλώδεις  στενώσεις    

  4) Πλευρίτιδα 

  5) Φυματίωση του 
θωρακικού τοιχώματος 



Πρωτοπαθής ΤΒ- Διήθημα και 
ατελεκτασία 



Πρωτοπαθής TB - Ατελεκτασία 



Πρωτοπαθής TB – Υπεζωκοτική συλλογή 



Πρωτοπαθής TB – Κεγχροειδές πρότυπο 



Πρωτοπαθής TB- Κεγχροειδές πρότυπο 



Μεταπρωτοπαθής TB 



Μεταπρωτοπαθής TB 
Διηθήματα και σπήλαια 



Βρογχογενής επινέμηση  



Φυματώματα 













Ακτινολογική εικόνα TBC σε 
HIV ασθενείς 

Κλασικό πρότυπο (HIV -) 

• Διηθήματα στα άνω 
πνευμονικά πεδία 

• Αμφοτερόπλευρα διηθήματα 

• Σπήλαια 

• Πνευμονική ίνωση, ρίκνωση 
πνεύμονα  

Άτυπο πρότυπο (HIV +) 

• Διηθήματα στα κάτω 
πνευμονικά πεδία 

• Μεσοθωράκιος 
λεμφαδενοπάθεια 

• Απουσία σπηλαίων 

• Απουσία παθολογίας στο 
παρέγχυμα 

 

 



CT στην απεικόνιση της Φυματίωσης 

• Στην πρωτοπαθή φυματίωση, ελάχιστα ευρήματα 
(λεμφαδενοπάθεια?) 

• Το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα μεταπρωτοπαθούς 
φυματίωσης είναι εστιακές ασαφώς οριζόμενες 
πυκνώσεις στα κορυφοπίσθια τμήματα ή στους 
κορυφαίους του κάτω 

• Κοιλότητες παρατηρούνται στο 20–45% των ασθενών 

• Κοιλοποίηση οδηγεί σε ενδοβρογχική διασπορά με tree 
in bud αλλοιώσεις 

• Φυμάτωμα ως μόνο εύρημα ενεργού ΤΒ μόνο στο 5% 
με συνοδά όμως μικρότερα δορυφορικά οζίδια στο 
80% των περιπτώσεων 

 

















Διαγνωστική προσέγγιση για ΤΒ 

• Ιατρικό ιστορικό 

• Φυσική εξέταση 

• Έλεγχος mantoux-IGRAs 

• Απεικονιστικός έλεγχος 

• Βακτηριολογικός έλεγχος 

• Μοριακές τεχνικές ταχείας διάγνωσης 

• Θεραπευτικό κριτήριο  



Κατάλληλα Υλικά 

• Πτύελα 

• Προκλητά πτύελα εξίσου καλά με βρογχοσκόπηση 
(αν όχι καλύτερα) 

• Βρογχοσκόπηση : washing πιο συχνα AFB+ σε 
σχέση με BAL 

• Διαβρογχικές βιοψίες ιστολογική εικόνα συμβατή 
στο 42-63% 

• Μεταβρογχοσκοπικά πτύελα θετικά 35-71% 

• Εξωπνευμονικά υλικά αναλόγως εστίας 

 



Άμεση χρώση πτυέλων (AFB) 

• Χρώση Ζ-Ν  

• Χρώση Kinyoun 

• Φθορίζουσα χρώση Auramine O & Rhodamine 



• Ταχεία και οικονομική διάγνωση 

• Ειδικότητα >95% - Ευαισθησία 25-65% 

• Φθορίζουσα χρώση (+10% ευαισθησία) 

• Πρωινό δείγμα (+12% ευαισθησία) 

• 3ml min (ιδανικά 5-10ml) 

• 3 δείγματα max (1o 86% - 2o 11%) 

 

Άμεση χρώση πτυέλων 

Μειονεκτήματα 

• Χρειάζονται 10000 βάκιλοι/ml 

• Ψευδώς θετικά (Νοκάρδια, Άτυπα Μυκοβακτηρίδια) 

• 70% ευαισθησία σε δείγματα με θετικές καλλιέργειες 



Καλλιέργειες για MTB 

• Στερεές Καλλιέργειες (4-6 wks) 

Lowenstein-Jensen (LJ) 

Middlebrook 7H10/11 

 

 

 

• Υγρές Καλλιέργειες (1-2 wks) 

BACTEC 9000 MB 

BACTEC MGIT 960 
Αυτοματοποιημέν
α Συστήματα 

20-35% καλλιέργειες είναι αρνητικές 

Δυστυχώς όμως, χωρίς έλεγχο 
ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα  

 

H επιβεβαίωση γίνεται με την 
ανταπόκριση του ασθενή στη θεραπεία 

Αν δεν ανταποκρίνεται ο ασθενής, 
ελέγχουμε για άλλη διάγνωση ή 
συνύπαρξη π.χ με βρογχογενή καρκίνο, 
σαρκοείδωση 



        Μοριακές τεχνικές (ΝΑΑΤ) 

Μοριακές τεχνικές ανίχνευσης μυκοβακτηριδίου ΤΒ: 

• PCR (Amplicor)-DNA 

• AMTD (Amplification Molecular Tuberculosis Direct)-rRNA 

• Xpert MTB/RIF – DNA + RIF resistance 

• LPA (MTBDR plus) – DNA + RIF & INH resistance 

                                

                                 
    Χρήσεις 

1. Ταχεία διάγνωση ΤΒ 

2. Επιβεβαίωση ΜΤΒ σε AFB+ δείγματα 

3. Ταχύς έλεγχος ανθεκτικότητας 



NAAT 

• Επι SS+ : 96% ευαισθησία/85% ειδικότητα 

• Επι SS- : 66% ευαισθησία/98% ειδικότητα 

• Αρνητική εξέταση δεν αποκλείει την διάγνωση 

• Λόγω κόστους και τεχνικών δυσκολιών, είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιούνται για διάγνωση, επι υψηλής πιθανότητας για ΤΒ 
(30%) 

• Η μοριακή ανίχνευση αντοχής στην ΙΝΗ έχει πολύ υψηλή PPV 

• Η μοριακή ανίχνευση αντοχής στην RIF έχει πολύ υψηλή NPV 

• Προτείνεται μοριακός έλεγχος ανθεκτικότητας σε όλα τα AFB + 
δείγματα επί υποψίας (κλινικής ή επιδημιολογικής) για MDR-TB 
και σε ασθενείς με HIV 

• Καμία μέθοδος δεν έχει ένδειξη σε εξωπνευμονικά δείγματα 

 



Θεραπευτικό 
κριτήριο  

 

• Σε απειλητικές για τη ζωή 
καταστάσεις όπως : μηνιγγίτιδα, 
κεγχροειδή ΤΒ, αναπνευστική 
ανεπάρκεια, μεγάλη αιμόπτυση 
χωρίς άλλη προφανή αιτία, 
αυτόματος πνευμοθώρακας 
ιδιαίτερα με βρογχουπεζωκοτικό 
συρίγγιο 

 

 

• Σε κλινικοακτινολογικά ευρήματα 
πολύ ύποπτα ΤΒ με αρνητικά 
πτύελα   

 

Σε σοβαρή κλινική 
υποψία ΤΒ 
χορηγούμε άμεσα 
θεραπεία: 

 



Με την απόφαση χορήγησης  αντιΤΒ  Θεραπείας 

• Εξαντλούμε τις προσπάθειες για λήψη επαρκούς υλικού για 
βακτηριδιολογική διάγνωση – έλεγχο ευαισθησίας 

 

 

• Ελέγχουμε πάντα για συνύπαρξη HIV, HbsAg, HCV 

 

        Εκτιμούμε:  

     -γεν. αίματος, ούρων - ηπατική, νεφρική λειτουργία 

            -οπτική οξύτητα  - ακουόγραμμα   



  Πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα 

  

H -  Ισονιαζίδη (INH) 5 mg/kg/ημ (max 300 mg) 

 

R -  Ριφαμπικίνη (RIF) 10 mg/kg/ημ (max 600 mg) 

       & Ριφαμπουτίνη (Rfb) 5 mg/kg/ημ (max 300 mg) 

 

Z -  Πυραζιναμίδη (PZA) 20-30 mg/kg/ημ (max 2000 mg) 

 

E -  Εθαμβουτόλη (ΕΜΒ) 15-25 mg/kg/ημ (max 1600 mg) 

WHO 2011, Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis 



Τριπλός στόχος  
αντιφυματικής θεραπείας 

1. Ίαση του ασθενή 

 

2. Διακοπή της μεταδοτικότητας της νόσου 

 

3. Πρόληψη ανάπτυξης ανθεκτικότητας 



Υποπληθυσμοί  TB  βακίλλων 

     
      

διαλείπων μεταβολισμός 
σε λαθροβίωση 
semi-dormant 

102-104 

RIF 
 

   ταχύς  μεταβολισμός 

107-109 

INH   RIF  EMB 

βραδύς   μεταβολισμός 

(όξινο περιβάλλον) 

102-103 

RIF  PZA 

μεταβολική  αδράνεια 
Dormant 

  103  

  



Αρχική φάση θεραπείας 

Το πρώτο δίμηνο χορηγούνται και τα  4 
φάρμακα άπαξ ημερησίως 

 

Αναμένουμε τον έλεγχο ευαισθησίας (μοριακό και 
συμβατικό) και την ταυτοποίηση του 
μυκοβακτηριδίου 

 

Εφόσον το στέλεχος ταυτοποιηθεί ως ΤΒ και 
βρεθεί πλήρως ευαίσθητο στα φάρμακα μετά το 
2μηνο ακολουθεί η συνεχιζόμενη φάση θεραπείας 



Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
περάσουμε στα 2 φάρμακα 

Ο ασθενής να έχει : 

• 1. κλινική και απεικονιστική βελτίωση 

• 2. αρνητικά πτύελα ή άλλο υλικό και 

• 3. στέλεχος πλήρως ευαίσθητο 

 

• Σε περίπτωση που το στέλεχος βρεθεί ευαίσθητο 
αλλά ο ασθενής δεν παρουσιάζει κλινική και 
απεικονιστική βελτίωση δεν θα διακόπτεται 
κανένα φάρμακο και ο ασθενής θα επανεκτιμάται. 

 
AJRCCM 2003, WHO 2010 

 
 

 

 



Συνεχιζόμενη φάση θεραπείας 

Διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες  με τη χορήγηση 
του σχήματος HR στις ίδιες δόσεις (2HREZ/4HRE) 

 

Σε περίπτωση με εκτεταμένη ή σπηλαιώδη ΤΒ ή 
θετικές καλλιέργειες μετά το 2μηνο η 
συνεχιζόμενη φάση θα διαρκεί τουλάχιστον 7 
μήνες και άρα η συνολική θεραπεία τουλάχιστον 
9 μήνες 

 

Αυξημένη διάρκεια αγωγής σε ΤΒ του ΚΝΣ, 
Οστών,Λεμφαδενίτιδας (ειδικά 
μεσοθωρακίου),ΚΝΣ 



       Θεραπευτική αποτυχία  

Σε θετικές καλλιέργειες μετά από 4 μήνες βέβαιης 

θεραπείας θεωρείται ότι υπάρχει αποτυχία 

• Mη συμμόρφωση 

• Πρωτοπαθής ανθεκτικότητα 

• Ιατρικά λάθη 

• Δυσαπορρόφηση των φαρμάκων  

• Αναμόλυνση με ένα νέο στέλεχος  

 

 

Φαρμακευτική 
ανθεκτικότητα 



Μορφές ανθεκτικής TB 

       

      πρωτοπαθής, όταν τα άτομα από την αρχή    
μολύνονται με ανθεκτικούς βακίλους 

 

      δευτεροπαθής (επίκτητος), όταν η     
ανθεκτικότητα δημιουργείται κατά την αντι-TB 
θεραπεία 

      1) λόγω μη συμμόρφωσης 

      2) μη κατάλληλης θεραπείας (ιατρογενώς) 

 



• Mono-resistance: μονοαντοχή, αντοχή σε 1 
αντιφυματικό 

• Poly-resistance: σύνθετη αντοχή σε > 1αντιφυματικά 
(όχι ισονιαζίδη + ριφαμπικίνη) 

• Multidrug-resistance (MDR): πολυαντοχή σε 
ισονιαζίδη + ριφαμπικίνη τουλάχιστον 

• Extensive drug-resistance (XDR): εκτεταμένη αντοχή, 
πολυαντοχή και αντοχή σε 1 φθοριοκινολόνη και 
τουλάχιστον 1 ενέσιμο παράγοντα β΄ γραμμής 
(καπρεομυκίνη, αμικασίνη, καναμυκίνη) 



ΚΛΙΝΙΚΗ  ΥΠΟΨΙΑ   
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ -ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ  ΤΒ 

 

 Λήψη ανεπαρκούς θεραπείας για >15 ημέρες 

 Ιστορικό προηγούμενης αποτυχημένης θεραπείας για ΤΒ  

 Θετικά πτύελα μετά τον 3ο  μήνα κατάλληλης θεραπείας 
(απλές ή καλλιέργειες) 

 Κλινική και ακτινολογική επιδείνωση υπό θεραπεία 

 Έκθεση σε ανθεκτική – πολυανθεκτική φυματίωση 

 Ασθενείς από χώρες με υψηλή επίπτωση ανθεκτικής ΤΒ 

 

 

Lew W, Ann Intern Med, 2008 Jul 15;149 
Lancet 2011 Jan 8;377(9760):147-52 



Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυματικής 
θεραπείας 

• Ποτέ δεν προστίθεται ένα μόνο φάρμακο σε ένα αμφίβολο ή 
αποτυχημένο σχήμα. Η φυματίωση θεραπεύεται με σχήμα 
φαρμάκων το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 2, κατά 
προτίμηση, περισσότερα φάρμακα στα οποία το 
μυκοβακτηρίδιο είναι ευαίσθητο. 

 

• Μεγάλη προσοχή απαιτείται στη χορήγηση της πυριδοξίνης - 
Β6 γιατί ανταγωνίζεται πλήρως την ισονιαζίδη (Η) mg προς 
mg. Συνιστάται σε ημερήσια δόση 10-25 mg ή 50 δύο φορές 
την εβδομάδα, σε ΣΔ, αλκοολισμό, εγκυμοσύνη, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθεια, AIDS και ψύχωση. 

 
Snider DE Jr,Tubercle 1980 

 

 



Παρακολούθηση της θεραπείας 

• Νεφρική λειτουργία, AST, ALT, χολερυθρίνη, 
και αιμοπετάλια αν υπάρχουν παθολογικά 
ευρήματα στην αρχική εκτίμηση 

 

• Οφθαλμολογική εξέταση ανά μήνα αν χορηγείται 
EMB > 2 μήνες ή σε δόσεις > 15-20 mg/kg 



Ανεπιθύμητη ενέργεια Σημεία και συμπτώματα 

Όλα τα φάρμακα Αλλεργία Ερύθημα 

Εθαμβουτόλη Οφθαλμική βάβη Θολή όραση 

Αλλαγή στην αντίληψη των 
χρωμάτων 

Ισονιαζίδη, 

Πυραζιναμίδη 

ή 

Ριφαμπικίνη 

Ηπατίτιδα Κοιλιακό άλγος 

Παθολογική ηπατική βιολογία  

Κόπωση 

Ανορεξία 

Ναυτία 

Έμετοι 

Ίκτερος 

Σκούρα ούρα 

Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
αντιφυματικής αγωγής 



Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες 
της αντιφυματικής αγωγής 

Ανεπιθύμητη ενέργεια Σημεία και συμπτώματα 

Ισονιαζίδη Περιφερική 
νευροπάθεια 

Αιμωδίες σε χέρια-πόδια 

Πυραζιναμίδη Γαστρεντερεκικές 
διαταραχές 

Αρθραλγίες 

Αρθρίτιδα 

Γαστρίτιδα, έμετοι, ανορεξία 

Αρθραλγίες 

 

Στρεπτομυκίνη Ωτοτοξικότητα 

 

 

Νεφρική βλάβη 

Προβλήματα ισορροπίας 

Κώφωση 

Εμβοές  

Παθολογική νεφρική λειτουργία 



Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες 
της αντιφυματικής αγωγής 

Ανεπιθύμητη ενέργεια Σημεία και συμπτώματα 

Ριφαμυκίνες 

 Ριφαμπουτίνη 

 Ριφαπεντίνη 

 Ριφαμπικίνη 

Θρομβοκυττοπενία 

 

Γαστρεντερικές 
διαταραχές 

Αλληλεπιδράσεις με 
φάρμακα 

Μώλωπες, εκχυμώσεις 

 

Γαστρίτιδα 

 
Αλληλεπίδραση με συγκεκριμένα 
φάρμακα, όπως αντισυλληπτικά, 
μεθαδόνη, κορτιζόνη 


