
 
 
 

Φυματίωση  
 
 
 

Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. 
 

Α΄ Παθολογική Κλινική   
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
 
 
 



Robert Koch 



Θνητότητα από ΤΒ στη Δυτική 
Ευρώπη 1740 to 1985 

J F Murray Am J Respir Crit Care Med 2004 







Mycobacterium tuberculosis complex 

• M. tuberculosis 
• M. bovis 
• M. africanum 
• M. microti 
• M. canetti 



Transmission and Pathogenesis 

This is an archived document. 





Οι εισπνεόμενοι βάκιλοι  
συναντούν τα κυψελιδικά μακροφάγα   

Πολλαπλασιάζονται εντός των μακροφάγων  
και μεταφέρονται στους λεμφαδένες  

και σε άλλα όργανα.  

Ανάπτυξη κυτταρικής ανοσίας  
περορισμός της λοίμωξης. 
Λανθάνουσα φυματίωση 

Αδυναμία ανάπτυξης κυτταρικής 
ανοσίας  

Εξέλιξη από λανθάνουσα 
φυματίωση σε  

μεταπρωτογενή φυματίωση,10% 

Ταχεία εξέλιξη σε  
Πρωτογενή φυματίωση 



IUATLD 2004 





Πρωτογενής Φυματίωση 

• Πρωτοπαθές σύμπλεγμα 
• Πνευμονία 
• Πλευρίτιδα 
• Κεγχροειδής ΤΒ- μηνιγγίτιδα 
• Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

–Οζώδες ερύθημα 
–Φλυκταινώδης κερατοεπιπεφυκίτιδα 



Πρωτοπαθές σύμπλεγμα Φυματιώδες κοκκίωμα 





Κλινικές Μορφές Φυματιώσεως 

 Πνευμονική                        80% 
 Εξωπνευμονική                 20% 
Λεμφαδένες                        30% 
Υπεζωκότας                       23% 
Ουροποιογεννητικό            12% 
Οστά και αρθρώσεις           10% 
Κεγχροειδής ΤΒ                    7% 
ΚΝΣ                                      5% 
Περιτόναιο                            3% 
Άλλα όργανα                       10% 



Διάγνωση Φυματιώσεως 

 Επιδημιολογικά δεδομένα 
 Κλινική υποψία 
 Απεικονιστικές μέθοδοι 
 Εξέταση πτυέλων ή άλλων βιολογικών υγρών 
AFB 
Καλλιέργεια 
PCR 
 Ιστολογική εξέταση 
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Ο Ρόλος του Εργαστηρίου 
• Ανίχνευση αντοχής 

 
• Τα στελέχη M. tuberculosis πρέπει να 

ελέγχονται γιά ευαισθησία στα πρώτης 
γραμμής φάρμακα  
– INH, RIF, PZA, EMB 

 
• Τα στελέχη με αντοχή στη Rifampin πρέπει να 

ελέγχονται και στα δεύτερης γραμμής φάρμακα 
– FQ, AMI, KAN, CAP 

Presenter
Presentation Notes
The role of the laboratory is to ….   And to prevent the acquisition of drug resistance.Current recommendations are …-  drug susceptibility test methods include …
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Δοκιμασίες ευαισθησίας 

 
• Κλασικαί μέθοδοι 

 

– Μέθοδος αναλογιών 
• Στερεά υλικά  
• Αυτοματοποιημένη σε υγρά υλικά 

 
 

• Μοριακαί μέθοδοι 
–Genotype MTBDRplus, MTBDRsl 
–Gene Xpert MTB/RIF   
 

Presenter
Presentation Notes
drug susceptibility test methods include …The proportion method is commonly used in the U.S.First-line drugs are typically tested in liquid media.  Second-line drugs are typically tested on solid media.-







 Rapid Molecular Detection of Tuberculosis and 
Rifampin Resistance (Gene Xpert cepheid) 

Smear (+) Smear (-) Sensitivity Specificity 

M. tb 551/561 
(98.2%) 

124/171 
(72.5%) 

92.2% 98.1% 

Rifampin 
resistance 

97.6% 98.1% 

Boehme CC  N Engl J Med 2010;363:1005-15. 







Τυπικά Ακτινολογικά Ευρήματα σε 
Πνευμονική ΤΒ 

 
 Εντόπιση στα άνω 

πνευμονικά πεδία 
 

 Σχηματισμός 
κοιλοτήτων 



Άτυπα Ακτινολογικά Ευρήματα σε 
Πνευμονική ΤΒ 

 Εντόπιση στα μέσα 
και κάτω πνευμονικά 
πεδία 
 Δάμεσα στοιχεία 
 Διόγκωση 

λεμφαδένων 
μεσοθωρακίου 





Ziehl-Neelsen   



Κεγχροειδής Φυματίωση 

Οξεία εισβολή 
Σηπτικό shock 

Υποξεία εισβολή Κρυψιγενής 



Κεγχροειδής Φυματίωση 
Παράγοντες κινδύνου 

• Κίρρωση ήπατος 
• Κακοήθη νοσήματα  
• Νοσήματα του κολλαγόνου 
• Σακχαρώδης διαβήτης 
• Νεφρική ανεπάρκεια  
• Ασθενείς με HIV λοίμωξη  
• Ανοσοκαταστολή  



Symptoms include the following: 
• Weakness, fatigue (90%) 
• Weight loss (80%) 
• Headache (10%) 
Signs of miliary TB include the following: 
• Fever (80%) 
• Cough (60%) 
• Generalized lymphadenopathy (40%) 
• Hepatomegaly (40%) 
• Splenomegaly (15%) 
• Pancreatitis (< 5%) 
• Multiorgan dysfunction 
• adrenal insufficiency 

 

Κεγχροειδής Φυματίωση 







Χαρακτηριστικά Ασθενών με Κρυψιγενή 
Κεγχροειδή ΤΒ 

Ηλικία > 60 ετών 
Συνήθης αιτία προσέλευσης παρατεινόμενο 

εμπύρετο 
Συνυπάρχον υποκείμενο νόσημα 
Κλινική εικόνα πάσχοντος 
Ηπατοσπληνομεγαλία 
Mantoux αρνητική 

Proudfoot AT BMJ 1969; 2: 273-276 



Χαρακτηριστικά Ασθενών με Κρυψιγενή 
Κεγχροειδή ΤΒ (συνέχεια) 

Αναιμία, πανκυτταροπενία, λευχαιμοειδή 
αντίδραση 
 
Αύξηση χολοστατικών ενζύμων 

 
Υπονατριαιμία 
 
CXR: Ευρήματα προηγηθείσας ΤΒ λοίμωξης 

 
Yu YL Quart J Med 1986; 421-428 



Age Distribution in 324 Cases of Peripheral Lymphatic
Tuberculosis, Observed from 1934-6, Durham County, UK

Age group (years)
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Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα 



Φυματιώδης περικαρδίτιδα 

 
Χρόνια συμφυτική 

περικαρδίτιδα 



Κλινική Εικόνα Συμφυτικής 
Περικαρδίτιδας 

• Διάταση σφαγιτίδων 
• Σημείο Kussmaul 
• Τρίτος τόνος 
• Ηπατομεγαλία, ασκίτης, οιδήματα 
• Ενίοτε παράδοξος σφυγμός 



Φυματιώδης περικαρδίτιδα – Διάγνωση 
• Περικαρδιοκέντηση 

– Αιματηρό περικαρδιακό υγρό > 80% περιπτώσεων 
– Εξίδρωμα 
– Λευκοκυττάρωση – κυρίως λεμφοκύτταρα και 

μονοκύτταρα 
– Δεαμινάση της αδενοσίνης (ADA), δοκιμασία 

λυσοζύμης 
• Εξέταση περικαρδιακού υγρού για ΜΤΒ 

– Οξεάντοχη χρώση μικρή ευαισθησία (0-42%) 
– Καλλιέργειες για μυκοβακτηρίδια (53-75%) 

• Βιοψία περικαρδίου 
– Ευαισθησία 10-60% 

• PCR (σε υγρό και/ ή ιστό)  
Progress in Cardiovasc Dis 2007; 
50(3):218-36 



 



TB Πεπτικού 

• Μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε μέρος του 
πεπτικού, ολιγότερο συχνά το ανώτερο πεπτικό 

• Η πιό συχνή εντόπιση είναι στην ειλεοτυφλική 
βαλβίδα 

• Κλινική εικόνα 
–Το 30% των ασθενών προσέρχεται με εικόνα 

οξείας κοιλίας 
–Διάρροια, αιμορραγία, ειλεός, συρίγγια 
–Ασκίτης, ψηλαφητές μάζες 

 





Affected Vertebrae in Spinal Tuberculosis

Cervical

Thoracic

Lumbar

Sacral

Chen WJ, et al.  Acta Orthop Scand 1995;66:137-42





Tuberculosis 





Η Φυματίω ση Αίτιο FUO σε 37 
Δημοσιευθείσες Σειρές Ασθενώ ν από 

το 1913-Σήμερα
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Διάγνω ση Φυματιώ σεω ς μετά 
Θάνατο στις ΗΠΑ
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% Ασθενών

Διάγνωση Φυματιώσεως μετά Θάνατο στις ΗΠΑ
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ΤΒ Μηνιγγίτιδα 
 

Σε περιοχές με υψηλή επίπτωση φυματιώσεως η ΤΒ 
μηνιγγίτιδα είναι πιο συχνή στα παιδιά και 
εμφανίζεται λίγους μήνες μετά από πρωτογενή 
φυματίωση 
 
 

Σε περιοχές με χαμηλή επίπτωση φυματιώσεως η 
ΤΒ μηνιγγίτιδα είναι πιο συχνή σε ενήλικες και 
εμφανίζεται μετά από ενεργοποίηση λανθάνουσας 
φυματιώσεως 
 



TB Μηνιγγίτιδα 

 
 

Εξίδρωμα (υδροκέφαλο, 
πάρεση εγκεφαλικών 
συζυγιών) 
 

Αγγειίτιδα, έμφρακτα 
 



Κλινική Εικόνα 

 
• Πρόδρομη φάση 

 
 

• Μηνιγγιτιδική φάση 
 
 

• Παραλυτική φάση 

• Αδυναμία, κόπωση 
• Κεφαλγία 
• Πυρετός 

 
• Έκπτωση επιπέδου 

συνείδησης 
• Αυχενική δυσκαμψία 
• Νευρολογική σημειολογία 

 
• Σύγχυση, λήθαργος, κώμα 
• Σπασμοί 
• Ημιπάρεση 



Βακτηριολογική Διάγνωση της ΤΒ 
Μηνιγγίτιδας 

 
AFB 
Ευαισθησία 52% 

 
Καλλιέργεια 
Ευαισθησία 64% 

 
Τουλάχιστον 6 ml ΕΝΥ 

και εξέταση τουλάχιστον 
για 30 min 
 
 

Thwaites JCM 2004; 42:378 



Η Συμβολή της PCR στη Διάγνωση 
της ΤΒ Μηνιγγίτιδας 



Φυματίωση ΚΝΣ 



   Φυματιώδες Απόστημα Εγκεφάλου 





HIV-associated TB contributes disproportionately to TB-related deaths.  

Kwan C K , and Ernst J D Clin. Microbiol. Rev. 2011;24:351-
376 

Presenter
Presentation Notes
HIV-associated TB contributes disproportionately to TB-related deaths. (Data are from WHO Global Tuberculosis Control: a Short Update to the 2009 Report [262].) Although HIV-associated TB accounted for 15% of all incident TB, it contributed to 29% of deaths among incident TB cases in 2008. The estimated case-fatality rate of incident TB was more than 2-fold higher for people infected with HIV (37%) than for those without HIV (16%).



TB incidence rates decrease with recovery of CD4 cell counts during antiretroviral therapy.  

Kwan C K , and Ernst J D Clin. Microbiol. Rev. 2011;24:351-
376 

Presenter
Presentation Notes
TB incidence rates decrease with recovery of CD4 cell counts during antiretroviral therapy. TB incidence is defined as incident TB cases per 100 person-years, with 95% confidence intervals shown. The blue line represents baseline TB incidence (0.7 cases/100 person-years) in adults without HIV in a comparable neighboring community. (Adapted from reference 156 with permission of the publisher.)



 Φάσμα Εκδηλώσεων Φυματιώσεως σε HIV Θετικούς  
Ασθενείς Βάσει του Αριθμού των CD4 + T Λεμφοκυττάρων  
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 Ακτινολογικά Ευρήματα σε HIV Θετικούς  
 Ασθενείς με Φυματίωση 

 
  
  
 

  
% 
   

Διόγκωση λεμφαδένων μεσοθωρακίου 
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ANTI-TNF KAI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 

http://info.ki.se/index_se.html


Tumor Necrosis Factor και κοκκιώματα 

Ο TNF παίζει σημαντικό 
ρόλο στον σχηματισμό και 
τη συντήρηση των 
κοκκιωμάτων  
 
Αναστολή της δράσης του 

TNF έχει σαν αποτέλεσμα 
την αποδόμηση του 
κοκκιώματος και τη 
διασπορά των 
μυκοβακτηριδίων 

Ehlers S CID 2005; 41 (suppl 3) 



 
 Ο μέσος χρόνος εκδήλωσης ΤΒ 

μετά την έναρξη θεραπείας με 
infixibam ήταν 12 εβδομάδες 
 

 56% των ασθενών είχαν 
εξωπνευμονική και 24% 
γενικευμένηTB  
 

 Μη καλώς σχηματισμένα 
κοκκιώματα με μικρού βαθμού 
απόπτωση 

Φυματίωση σχετιζόμενη με τη χορήγηση 
Infliximab 

Keane J et. al NEJM 2001; 345: 1098 
 



  

 

Έλεγχος για λανθάνουσα φυματίωση 

Gomez-Reino J. Arthritis Reum 2007; 57(5):756 

http://info.ki.se/index_se.html


Σταθμοί Αντιφυματικής Χημειοθεραπείας 

PAS 
SM 

  1960 1970 1940 1950 1980 

INH EMB RIF PZA 

 MDR    XDR 



Αντιφυματικά Φάρμακα 
Πρώτη Ομάδα 

 
Πρώτης γραμμής 
Isoniazid    
Rifampin 
Pyrazinamide 
Ethambutol 

 

Δεύτερη Ομάδα 
 
Κινολόνες 
Levofloxacin 
Moxifloxacin 

 



Αντιφυματικά Φάρμακα 
(συνέχεια) 

  Τρίτη ομάδα 
 
Ενέσιμα 
Streptomycin 
Amikacin 
Kanamycin 
Capreomycin 
Viomycin 

 

    Τέταρτη ομάδα 
 
Δεύτερης γραμμής 

από του στόματος 
Ethionamide 
Protionamide 
Cycloserine 
PAS 
Thioacetazone 

 



Αντιφυματικά Φάρμακα 
(συνέχεια) 

Πέμπτη ομάδα 
 
Φάρμακα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας 
Clofazamine 
Amoxicillin/clavulanic 
Clarithromycin 
Linezolid 

 



Θεραπεία Φυματιώσεως  

Πρώτη Φάση  (2 months) 
– INH 300 mg qd 
– RIF 600 mg qd 
– EMB 15-25 mg/kg/day 
– PZA 25 mg/kg/day 

Δεύτερη Φάση  (4 months) 
– ΙNH 300 mg qd 
– RIF 600 mg qd 



Οδηγίες για την Θεραπεία της ΤΒ 
ATS/CDC/IDSA   

 
• Έναρξη θεραπείας με 4 φάρμακα (INH, RIF, EMB, 

PZA) 
 

• Παράταση της δεύτερης φάσης θεραπείας για 3 
επιπλέον μήνες: 
– κοιλότητα 
– Θετικές καλλιέργειες πτυέλων κατά το τέλος της 

πρώτης φάσης θεραπείας (HIV, εκτεταμένη 
πνευμονική νόσος) 

Am J Respir Crit Care Med 2003; 167:603 



Εξωπνευμονική Φυματίωση 
• Ίδια θεραπεία με την πνευμονική φυματίωση  

εξαιρούνται     
– Φυματιώδης μηνιγγίτιδα 
– Φυματίωση οστών και αρθρώσεων 
– Κεγχροειδής φυματίωση 

     Στις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται η δεύτερη φάση 
της θεραπείας (συνολική διάρκεια θεραπείας 12 μήνες)   

    Τα κορτικοστεροειδή αυξάνουν την επιβίωση σε 
φυματιώδη μηνιγγίτιδα και περικαρδίτιδα. Χορηγούνται 
γιά 6 εβδομάδες στην μηνιγγίτιδα και γιά 11 στη 
περικαρδίτιδα  



Θετικές Καλλιέργειες Πτυέλων 
μετά από Θεραπεία 3 μηνών  

 
Αντοχή 

 
Κακή συμμόρφωση  

 
Δυσαπορρόφηση 

 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα 



Παρακολούθηση Ασθενών για 
Ηπατοτοξικότητα 

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνται κλινικά 
 
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου (εγκυμοσύνη, 

ηπατοπάθεια, κατανάλωση αλκοόλ, HIV 
λοίμωξη) κλινικά και εργαστηριακά 
 
Τα φάρμακα διακόπτονται όταν έχουμε 3Χ 

αύξηση των τρανσαμινασών επί συμπτωματικών 
ασθενών ή 5Χ επί ασυμπτωματικών 



Ειδικές Ομάδες 

Έγκυες 
INH, RIF, EMB 
PZA? 

Νεφροπαθείς 
INH και RIF χορηγούνται κανονικά 
ΕΜΒ και PZA χορηγούνται τρεις φορές/εβδ 



Παράδοξη Ανταπόκριση στην αντι-ΤΒ 
Θεραπεία (IRIS) 

Αρχικά περιγράφηκε σε λεμφαδενική 
μορφή ΤΒ και σε ΤΒ του ΚΝΣ 
 
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε HIV+ 

ασθενείς που αρχίζουν αντιρετροϊκή 
θεραπεία εντός 2 μηνών από την έναρξη 
της αντι-ΤΒ θεραπείας  



Immunologic Riconstitution 
Inflammatory Syndrome-IRIS 

• Πυρετός 
 

• Λεμφαδενοπάθεια 
 

• Επιδείνωση κλινικής και ακτινολογικής 
εικόνας 



Έναρξη Αντιρετροϊκής Θεραπείας σε 
ΤΒ/HIV Ασθενείς  

CD4/μl Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής 

< 50 Σε 2 εβδομάδες μετά την 
έναρξη της αντι-ΤΒ αγωγής 

>50 και βαριά 
κλινική εικόνα 

Σε 2-4 εβδομάδες μετά την 
έναρξη της αντι-ΤΒ 

>50 με ήπια 
κλινική εικόνα 

Σε 8-12 εβδομάδες μετά την 
έναρξη της αντι-ΤΒ 
 

WHO 



Ορισμοί Αντοχής 
 
Πρωτογενής = Αντοχή χωρίς προηγούμενη 

έκθεση σε αντιφυματικά φάρμακα 
Επίκτητη = Αντοχή μετά από έκθεση σε 

αντιφυματικά φάρμακα 
 
MDR = Αντοχή τουλάχιστον στην Ισονιαζίδη και 

Ριφαμπικίνη 
XDR = MDR + αντοχή στις κινολόνες + ένα από 

τα ενέσιμα με εξαίρεση τη στρεπτομυκίνη 



  
Ποσοστό MDR ΤΒ κατά εθνικότητα, Ελλάδα, 2004-2012 

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων 
 Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» 
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Θεραπεύεται η Πολυανθεκτική Φυματίωση; 





Outcomes of MDR TB Treatment 

• 50% Cured  
 

• 16% Died 
 

• 10% failed 
 

• 16 % lost to follow up 
 

•  8% No information 
 

• Target cure rate >75%  
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Step 1 
Use any 
available 

Begin with any 
First line agents to 
Which the isolate is  
Susceptible 
 
Add a 
Fluoroquinolone 
And an injectable 
Drug based on 
susceptibilities 

Fluoroquinolones 

Levofloxacin 
Moxifloxacin 

Injectable agents 
Amikacin 
Capreomycin 
Streptomycin 
Kanamycin 

PLUS One of 
these 

One of 
these 

First-line drugs 

Pyrazinamide 

Ethambutol 

PLUS 

BS 

Presenter
Presentation Notes
Building a Treatment Regimen Let’s look at this diagrammatic representation of the general approach to designing a treatment regimen for MDR-TB. In Step 1 the first action is to identify any first line drugs which have proven or likely susceptibility.  These generally should be used if the organism is susceptible, even if they have been used as part of a failed treatment regimen. Next a fluoroquinolone which will likely be the most important and active drug in the regimen should be added if one is available.  When a fluroquinolone is not included in the treatment regimen the likelihood of a good outcome is significantly less.  The high mortality of XDR TB is especially related to resistance to fluoroquinolones. Moxifloxacin is regarded by many to be the most active fluroquinolone.  Finally an injectable agent should be added.  Any of these agents is generally considered equally efficacious but slight differences in toxicity profiles exist.  Because the incidence of streptomycin resistance is >10% in many areas of the world, it should only be used if there is documented sensitivity.After incorporation of drugs in step one, the next step is to add one or more of the oral second line drugs to create a regimen of at least four and preferably five to six drugs.  When possible consider the medical co-morbidities of your patient. For example you would want to avoid cycloserine in patients with seizures or serious underlying psychiatric diagnoses and ethionamide in those with serious underlying liver disease.  The last step is to add a third line drug if an acceptable regimen cannot be built from drugs available in Step 1 and 2. The drug that is most helpful from this group is linezolid. The CDC recommends consulting an expert for the management of all drug resistant cases, but especially those requiring the use of drugs in step 3. 
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Step 1 
Use any 
available 

Begin with any 
First line agents to 
Which the isolate is  
Susceptible 
 
Add a 
Fluoroquinolone 
And an injectable 
Drug based on 
susceptibilities 

Fluoroquinolones 

Levofloxacin 
Moxifloxacin 

Injectable agents 
Amikacin 
Capreomycin 
Streptomycin 
Kanamycin 

PLUS One of 
these 

One of 
these 

First-line drugs 

Pyrazinamide 

Ethambutol 

PLUS 

Step 2 Pick one or more of these 

Oral second line drugs 
Cycloserine  
Ethionamide   
PAS 

Add 2nd line drugs until 
you have 4-6 drugs to 
which isolate is 
susceptible (which have 
not been used previously) 



Θεραπεία Πολυανθεκτικής ΤΒ 
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The Development Pipeline for New TB 
Drugs 
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Λανθάνουσα Φυματίωση 
 

Targeted screening 



 
• Ιστορικό LTBI/ TB – άνευ θεραπείας 

 
• Πρόσφατη επαφή σε μολυσματικό ασθενή 

 
• Εθνικότητα 

 
• Χώρα προέλευσης 

 
• Μέρος διαμονής 

Επιδημιολογικό Ιστορικό 





Tuberculin Skin Test 



 
 

2004 

ELISpot 
quantification IFN-γ-releasing cells 

ELISA 
quantification released IFN-γ  

 

 Interferon-gamma release assays -  new biomarkers of TB infection 

Whole blood incubated with tubercular antigens ESAT-6/CFP-10) 

http://www.tbtest.eu/


Ro Θώρακος 
Ενδείξεις γιά παλαιά λοίμωξη? 



Σχόλια 
 

•Έλεγχος γιά LTBI/TB πριν από την έναρξη θεραπείας 
με steroids/immunosuppressive treatment/anti-TNF   
 

•Αυξάνεται η ευαισθησία με τις τρεις εξετάσεις 
(TST/IGRA/CXR)  
 

•Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι απαραίτητα 
 

•IGRA έχουν καλλίτερη ειδικότητα 
 
 
 



Φυματινοαντίδραση≥5mm 

• HIV θετικοί ασθενείς  
• Ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων ή άλλοι 

ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς 
(≥15mg/ημέρα πρεζολόνη για ≥ 1 μήνα) 

• Θεραπεία με Αντι-TNF 
• Πρόσφατη έκθεση σε μολυσματικό ασθενή με 

ΤΒ 
• Ινώδη στοιχεία στην CXR συμβατά με παλαιά 

ΤΒ 



Φυματινοαντίδραση≥10mm 

• Πρόσφατη άφιξη (<5 έτη) από χώρα με 
υψηλό επιπολασμό ΤΒ 

• Κάτοικοι και εργαζόμενοι σε περιβάλλον 
υψηλού κινδύνου 

• Άτομα που πάσχουν από νοσήματα που 
επιταχύνουν την εξέλιξη της ΤΒ λοίμωξης 
σε Φυματίώση 

• Παιδιά ηλικίας <4 ετών 



 
Φυματινοαντίδραση≥15mm 

 
• Άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη 

φυματιώσεως 



Θεραπεία Λανθάνουσας ΤΒ Λοίμωξης 

• INH  9 μήνες 
• RIF  4 μήνες 
• INH plus Rifapentine άπαξ εβδομαδιαίως γιά 3 

μήνες (12 δόσεις) 
• INH plus Rifampin  γιά 3 μήνες 
• RIF και PZA 2 μήνες 

Σε 7.700 άτομα που έλαβαν RIF και PZA για LTBI 3% διέκοψαν  
τη θεραπεία λόγω ηπατοτοξικότητας, 30 νοσηλεύτηκαν 
και 7 απεβίωσαν 
Ο συνδυασμός RIF και PZA πλέον δεν συνιστάται 



Στόχοι της WHO  

 
Ανίχνευση του 70% των μολυσματικών 

περιπτώσεων ΤΒ 
 
Επιτυχής θεραπεία του 85% των 

διαγνωσθέντων ασθενών 
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