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Φυματίωση 2017 

 

 Το 1/3 του πληθυσμού της γης έχει μολυνθεί 
με το Μ. tuberculosis 

 

 Υπολογίζεται οτι η φυματίωση προκαλεί 
4,700 θανάτους / ημέρα παγκοσμίως 

 

 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις / έτος, 80% 
σε 22 χώρες 

 





Mycobacterium tuberculosis complex 

• M. tuberculosis 

• M. bovis 

• M. africanum 

• M. microti 

• M. canetti 



Αερογενής Διασπορά  M. tuberculosis 





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 

30% πιθανότητα λοίμωξης μετά την 
έκθεση σε μολυσματικό ασθενή  



Πρωτογενής Φυματίωση 

• Πρωτοπαθές σύμπλεγμα 

• Πνευμονία 

• Πλευρίτιδα 

• Κεγχροειδής ΤΒ- μηνιγγίτιδα 

• Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

–Οζώδες ερύθημα 

–Φλυκταινώδης κερατοεπιπεφυκίτιδα 



Πρωτοπαθής βλάβη του Ghon 

Πρωτοπαθές σύμπλεγμα του Ranke 

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 (>103 βάκιλοι/ml)  

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 
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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   

 





 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 
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Άτυπα Ακτινολογικά Ευρήματα σε 
Πνευμονική ΤΒ 

 Εντόπιση στα μέσα 
και κάτω πνευμονικά 
πεδία 

 Δάμεσα στοιχεία 

 Διόγκωση 
λεμφαδένων 
μεσοθωρακίου 





Ziehl-Neelsen   



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



Γενικευμένη 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  





Χαρακτηριστικά Ασθενών με Κρυψιγενή  
Φυματίωση 

•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 ΤΒ 
(συνέχεια) 

•Αναιμία, πανκυτταροπενία, λευχαιμοειδή 
αντίδραση 

•Αύξηση χολοστατικών ενζύμων 

•Υπονατριαιμία 

•CXR: Ευρήματα προηγηθείσας ΤΒ λοίμωξης 

 

Yu YL Quart J Med 1986; 421-428 



 



Φυματιώδης περικαρδίτιδα 

 

Χρόνια συμφυτική 
περικαρδίτιδα 



Κλινική Εικόνα Συμφυτικής 
Περικαρδίτιδας 

• Διάταση σφαγιτίδων 

• Σημείο Kussmaul 

• Τρίτος τόνος 

• Ηπατομεγαλία, ασκίτης, οιδήματα 

• Ενίοτε παράδοξος σφυγμός 



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 





Affected Vertebrae in Spinal Tuberculosis

Cervical

Thoracic

Lumbar

Sacral

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





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 

–Απόφραξη 

–Διάρροια, αιμορραγία, ειλεός, συρίγγια 

–Δυσαπορρόφηση 

 





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 

 





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

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

376 



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 



• Όλοι οι HIV-θετικοί ασθενείς πρέπει να 
ελέγχονται γιά λανθάνουσα ΤΒ (TST, 

IGRAs) 

• Oι HIV ασθενείς με βήχα, πυρετό ή 
νυκτερινούς ιδρώτες πρέπει να ελέγχονται 
γιά ενεργό ΤΒ 

• Όλοι οι ασθενείς με ΤΒ πρέπει να 
ελέγχονται γιά  HIV 

 



Λανθάνουσα Φυματίωση 

  

 

Targeted screening 

 

 



Tuberculin Skin Test 



 

 

2004 

ELISpot 

quantification IFN-g-releasing cells 

ELISA 

quantification released IFN-g  
 

 Interferon-gamma release assays -  new biomarkers of TB infection 

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

http://www.tbtest.eu/


Φυματινοαντίδραση5mm 

• 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 



Φυματινοαντίδραση10mm 

• 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 



 

Φυματινοαντίδραση15mm 

 

• Άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη 
φυματιώσεως 



ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ 

Ανίχνευση του >90% των μολυσματικών περιπτώσεων ΤΒ 

 

Επιτυχής θεραπεία του >90% των διαγνωσθέντων ασθενών 

 


