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Λανθάνουσα Φυματίωση: 

Διάγνωση-Διαχείριση-Νέες μέθοδοι  

Χαράλαμπος Μόσχος 

Επιμελητής Α’ 

Πνευμονολόγος-Φυματίολογος 

ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” 
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Latent tuberculosis may be defined for convenience as that which 

is unaccompanied by symptoms and physical signs, causes no 

obvious disturbance and is not recognised by the physician. There 

is no sharp distinction between latent and manifest tuberculosis, 

and in some instances latent tuberculosis is more extensive than 

that which is recognisable. Ability to distinguish between latent 

and manifest disease will vary with the means available for 

diagnosis.  

                                  Opie & McPhedran 1926 
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 Ορισμός  
Λανθανουσας Φυματικής 

Λοίμωξης  
   

Υποκλινική νόσος   

•Χωρίς συμπτώματα  

Λοίμωξη M. tuberculosis   

•Χωρίς μικροβιολογικά ή ακτινολογικά ευρήματα 
συμβατά με ενεργό φυματίωση  

•Ανιχνεύσιμος αντιγονικός ερεθισμός (Mantoux ή IGRA) 
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   5% ανάπτυξη ΤΒ 
στα πρώτα 2 έτη 

 10-15% Σε όλο 
τον υπόλοιπο 
βίο 
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Λανθάνουσα??? Φυματίωση 
1. Διαρκής αντιγονική διέγερση 

2. Αντιγόνα που χρησιμοποιούνται στην IGRA (ESAT)= 
δείκτες πολλαπλασιασμού μυκοβακτηριδίου 

3. Ανοσοκαταστολή (π.χ HIV ή αντι-ΤNF) προκαλεί 
νόσο  

4. «Θεραπεία» λανθάνουσας ΤΒ με ΙΝΗ 

5. Θεραπεία με ΙΝΗ              ~20% υποστροφή 
mantoux στους 3 μηνες μετα την ολοκλήρωση  

6. Η υποστροφή της mantoux στο τέλος της αγωγής 
σχετίζεται με αποτελεσματικότητα ΙΝΗ 

 Λοίμωξη από Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης 
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16-06-17 28-08-17 

Mantoux: 0mm Mantoux: 33mm 
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Η λανθάνουσα ΤΒ είναι μια δυναμική κατάσταση 
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 Η λοίμωξη προηγείται υποχρεωτικά της νόσου 

 Η λανθάνουσα Τβ καλύπτει όλα τα στάδια της νόσου από την ανενεργή λοίμωξη 
μέχρι την ενεργό νόσο 

 Το ανοσολογικό status είναι το κλειδί 



10 Δερματική Δοκιμασία Αντίδρασης 
Φυματίνης (mantoux) 

• Αναγνώριση μολυνθέντων 

• Διερεύνηση πιθανών ασθενών 

• Μέτρηση σκληρίας,  

    όχι ερυθρότητας 

• Καταγραφή διάστασης σε mm,   

• Εκπαιδευση στη διενέργεια και μέτρηση 

• 48-72h αλλά το θετικό μέχρι 7 ημέρες 

• Πανευρωπαϊκές ελλείψεις 
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Αντένδειξη mantoux 

                                             
•Άτομα με προηγούμενο ιστορικό θετικής αντίδρασης, ιδιως 

αν συνοδευόταν από εξέλκωση 

•Άτομα με εγκαύματα ή έκζεμα 

•Άτομα με γνωστή παλαιά φυματίωση 

•Άτομα με πρόσφατη ιογενή λοίμωξη (ανεμευλογιά, ιλαρά, 

λοιμώδη μονοπυρήνωση κτλ) κατά τις προηγούμενες 4 

εβδομάδες 

•Εμβολιασθέντες με ζώντα εμβόλια (πχ ιλαρά) για 4 

εβδομάδες 

 



12 Ερμηνεία Mantoux 

•“Intention to test is intention to treat” 

•Ποτέ η mantoux δεν αναφέρεται ως θετική ή αρνητική 

•Το μέγεθος είναι μόνο μέρος της ερμηνείας θετικότητας 

(πιθανώς το λιγότερο σημαντικό???) 

•Κλινικοί παράγοντες  

•Ακτινολογικοί παράγοντες 

•Επιδημιολογικοί παράγοντες 

•Ατομικό αναμνηστικό 

•Ιατρικό ιστορικό 

1. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΙΜΩΞΗΣ 

2. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΝΟΣΗΣΗΣ 

 



13 Διαδικτυακή αξιολόγηση Mantoux - IGRA 

www.tstin3d.com 
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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 
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Προβλήματα Μantoux test 
Πλεονεκτήματα 

 

Μειονεκτήματα 

1. Φθηνή 

2. Δεν χρειάζεται εργαστήριο 

ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

• Πολύ πρόσφατη λοίμωξη 

• Νεογνά 

• Γενικευμένη νόσος 

• Ανοσοκαταστολή 

 ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΗ 

• Προηγηθείς εμβολιασμός 
BCG 

• Άτυπα μυκοβακτηρίδια 



16 BCG και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη 

•Η εντύπωση ότι μετά τη δεκαετία δεν προστατεύει και δεν θετικοποιεί 

Mantoux, δεν ισχύει 

•Σε 2 μελέτες (Ουγκάντα-Τουρκία) οι εμβολιασθέντες με στενή επαφή με 

πάσχοντες από ΤΒ είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες μόλυνσης από Mtb  

•Πρόσφατη Νορβηγική μελέτη έδειξε σημαντική προστασία από νόσηση 

τουλάχιστον για 20 χρόνια 

•Αν ο εμβολιασμός από το 1ο – 5ο έτος 10-15% mantoux ≥10 mm ακόμα 

και μετα από 25 έτη 

•Αν ο εμβολιασμός γίνει μετα το 6ο έτος στο 40% των ασθενών η 

mantoux διατηρείται ακόμα και μέχρι 25 mm για απροσδιόριστο χρονικό 

διάστημα  

•Η αύξηση της θετικής mantoux στα 15mm αυξάνει την ειδικότητα και 

προτείνεται σε ασθενείς με γνωστο εμβολιασμό BCG, χωρίς αυξημένο 

κίνδυνο νόσησης   

Nguipdop-Djomo P et al. Lancet Infect Dis.2016;219-26  
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Δοκιμασίες έκκρισης IFN-γ 
QuantiFERON-TB Gold-in-tube, T-SPOT.TB 
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Πλεονεκτήματα IGRA 

•Δεν επηρεάζεται από εμβολιασμό BCG  και άτυπα 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% vs 1,5% mantoux) 

•Βραδύτερη θετικοποίηση ειδικά επι εμβολιασμού BCG 

•Ψευδώς θετική αν μεσολαβήσουν ≥3 ημέρες από mantoux (2-12%) 

•Μη αξιόπιστη για παρακολούθηση μεταστροφής (25 φορές συχνότερη 

μεταβολή σε σχέση με mantoux) 



19 

Πλεονεκτήματα IGRA 

•Δεν επηρεάζεται από εμβολιασμό BCG  και άτυπα 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% vs 1,5% mantoux) 

•Βραδύτερη θετικοποίηση ειδικά επι εμβολιασμού BCG 

•Ψευδώς θετική αν μεσολαβήσουν ≥3 ημέρες από mantoux (2-12%) 

•Μη αξιόπιστη για παρακολούθηση μεταστροφής (25 φορές συχνότερη 

μεταβολή σε σχέση με mantoux) 



20 

 



21 Mantoux ή IGRA 

                                                IGRA 

•Σε εμβολιασθέντες με BCG 

•Σε αρρώστους που πιθανώς δεν θα επιστρέψουν για τη μέτρηση 
της mantoux         

                                                    Mantoux 

•Για συστηματική παρακολούθηση (πχ εργαζόμενοι υγείας ή 

βρεφονηπιακούς σταθμούς) (μεταστροφή = 10mm αν 0mm ή 6 αν 

5-9mm)  

                                      Και τα δύο 
Σε άτομα με παράγοντες κινδύνου για νόσηση από TB 

Σε άτομα με μικρή πιθανότητα νόσησης από ΤΒ 

Παρόμοια ευαισθησία μεταξύ IGRAs και mantoux : 71%–82% vs QFT : 81%–

86%  και T-SPOT : 90%–95% 

Μεγαλύτερη Eιδικότητα των IGRA’s (>95%) σε σύγκριση με mantoux (55-70%) 

που όμως αυξάνει στο 97% αν δεν υπάρχει ιστορικό BCG εμβολιασμού  
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Νεότερες μέθοδοι διάγνωσης 
λανθάνουσας ΤΒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 C-Tb Skin Test 

41% BCG 34% BCG 



24 C-Tb skin Test και BCG 

       BCG 

Unvaccinated 

       BCG 

Vaccinated 
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Ποίος πρέπει να λάβει θεραπεία για 
λανθάνουσα ΤΒ? 

•2,2 δισεκατομμύρια ανθρωποι με λανθάνουσα ΤΒ 

•10 εκατομμύρια αρρωστοι κάθε χρόνο 

•Στις χώρες με χαμηλή-μέση επίπτωση προτείνεται ο έλεγχος-                

θεραπεία ανθρώπων με: 

1. Αυξημένο κίνδυνο πρόσφατης λοίμωξης 

2. Αυξημένο κίνδυνο νόσησης 

    (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΥ) 
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Πρόσφατα μολυνθέντες  

• Στενές επαφές νοσούντων με ενεργό 
πνευμονική ΤΒ 

• Μεταστροφή mantoux (τελευταία 2 χρόνια) 

• Μετανάστες από χώρες με υψηλή επίπτωση 
φυματίωσης (πρόσφατη εγκατάσταση στην 
χώρα <5 έτη) 

• Τρόφιμοι-εργαζόμενοι ιδρυμάτων,δομών 
υγείας, κέντρων φιλοξενίας   

 



27 Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο 
νόσησης 
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Έλεγχος περιβάλλοντος ασθενών 
με πνευμονική ΤΒ 

•1 Ασθενής μολύνει 20 άλλους: 

     1 ασθενής μολύνει 2,6-5,9 ανθρώπους – 

     ‘Super Spreaders’ 8,5% = 98% λοιμώξεων 

•Η επαφή με ασθενή με θετικά άμεσα πτύελα διπλασιάζει-

πενταπλασιάζει την πιθανότητα νόσησης από ενεργό ΤΒ 

•Η τυχαία ενεργοποίηση μετα τα 10ετη είναι εξαιρετικά σπάνια σε 

χώρες με μικρη επίπτωση ΤΒ (0,8%) 

•Το ΝΝΤ είναι 37 στις στενές επαφές μεταδοτικών αρρώστων και 

179 σε παλαιότερα μολυνθέντες 
 

 

 

Borgdorff MW et al. The incubation period distribution of tuberculosis estimated with a molecular epidemiological 

approach. Int. J. Epidemiol. 2011; 964–970. 

McCarthy OR. Asian immigrant tuberculosis: the effect of visiting Asia. Br. J. Dis. Chest 1984;248-253 
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Ενεργοποίηση παλαιάς 
λανθανουσας λοίμωξης 

•Το 70% σποραδικών περιστατικών αναζωπύρωσης = 

ινωδοατελεκτατικές βλάβες κορυφών (15Χ) 

•Προφανώς επαναλοίμωξη/εις προκαλούν ενεργό νόσο 

•Η νόσηση μάλιστα μπορεί να μην οφείλεται στο «νέο» στέλεχος 

μικροβίου 

•Η επαναλοίμωξη/εις ενεργοποιεί το λανθάνων μυκοβακτηρίδιο 

•Στο 33% των στενών επαφών, το στέλεχος στο περιβάλλον του 

ασθενους «πηγή» διαφέρει  

•Το ίδιο ισχύει και για τις στενές επαφές πολυανθεκτικών αρρώστων 

Esmail H et al. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014 
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Στοχευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος 
επαφών ασθενών με πνευμονική ΤΒ 

Ενεργός 

ΤΒ 

Λανθάνουσα 

ΤΒ 

10,5 x 106 

2.2 x 109 



31 Ο έλεγχος επαφών κομβικο σημειο στον έλεγχο 
της Φυματίωσης 

Οι ανοσοεπαρκείς ενήλικες με σπηλαιώδη ΤΒ και 

θετικές άμεσες χρώσεις συντηρούν την μετάδοση 

της νόσου προκαλώντας λοίμωξη στο 30-50% 

των ‘στενών’ οικιακών επαφών 



Θεραπεία Λανθάνουσας Φυματικής 
Λοίμωξης 

Όχι χημειοπροφύλαξη 
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Αποκλεισμός ενεργότητας 

•Συνήθως με ακτινογραφία θώρακος: Μέτρια ευαίσθητη 

αλλά μη ειδική 

•Έλεγχος πτυέλων: 100% ειδικός – χαμηλή ευαισθησία 

– μεγάλος χρόνος αναμονής 

•Αναζήτηση συμπτωμάτων συμβατών με ενεργότητα: 

Μη ειδικά 
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Ο ρόλος της CT και της PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Η CT πλεονεκτεί σε σύγκριση με CXR στη διάγνωση ενεργού νόσου 

96% vs 48% 

•Ευρήματα συμβατά με ενεργό ΤΒ στη CT: 

 
 

 

 

 

 

                                          

•Εστίες ενεργού ΤΒ προσλαμβάνουν ισχυρά FDG ακόμα και επί 

απουσίας συμπτωμάτων 

•Η πρόσληψη μειώνεται μετά τη λήψη θεραπείας 

•«Ενεργά» φυματώματα έχουν υψηλότερο SUVmax συγκριτικά με 

«ανενεργά»  

•SUVmax  ≥1.05 (στα 60 min) έχει ευαισθησία 100% 

•Χρειάζονται δείκτες ειδικότεροι για ΤΒ (υπο ανάπτυξη) 

 
 

1. Πύκνωση στον κορυφοπίσθιο ή στους κορυφαίους 
των κάτω  

2. Κοιλοτική βλάβη (20-45%) 

3. Σύπλεγμα μικροζιδίων-Tree in Bud βλάβες 

4. Απουσία κεντρολοβιδιακών οζιδίων 

                 PET 



35 Εγκεκριμένα Θεραπευτικά σχήματα αγωγής 
λανθάνουσας ΤΒ 

Φάρμακο Διάρκεια Διάστημα Ολοκλήρωση 

Ισονιαζίδη 6 - 9 Μήνες Καθημερινά  180 δόσεις μέσα σε 9 μήνες          

(6μηνο σχήμα) 

 270 δόσεις μέσα σε 12 μήνες       

(9μηνο σχήμα) 

Ισονιαζίδη + 

Ριφαμπικίνη 

4 μήνες Καθημερινά   120 δόσεις μέσα σε 6 μήνες 

Ριφαμπικίνη 4 μήνες Καθημερινά   120 δόσεις μέσα σε 6 μήνες 

 

Ισονιαζίδη & 

Ριφαπεντίνη 

3 μήνες Άπαξ 

εβδομαδιαίως DOT 

 12 δόσεις 
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Η επιτυχία του σχήματος εξαρτάται από το 
ποσοστό των ασθενών που το ολοκληρώνουν 

Horsburgh CR Chest 2010:137:401-09 



38 Νέα θεραπευτική επιλογή στη θεραπεία της 
λανθάνουσας ΤΒ 

• 12 εβδομαδιαίες δόσει  Ισονιαζίδης/Ριφαπεντίνης (INH/RPT) μόνο 
μεσω DOT 

– Εξίσου αποτελεσματικό με INH για 9 μήνες 

– Συχνότερη ολοκλήρωση 82% vs 89% 

– Ήπια αύξηση παρενεργειών  

που οδηγούν σε διακοπή (4.9% VS 3.7%) 

– Μικρότερη ηπατοτοξικότητα 

Αντενδείξεις: Εγκυμοσύνη, παιδιά <2 ετών, HIV υπο θεραπεία, 
υποψια ανθεκτικότητας είτε ΙΝΗ είτε RIF 



39 Νέα θεραπευτική επιλογή στη θεραπεία της 
λανθάνουσας ΤΒ 
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Μόνο μέσω DOT 

Δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη 
ΔΕ 

 



40 Έλεγχος Ηπατικών ενζύμων-
Ηπατίτιδας B και C και HIV προ της 

έναρξης της αγωγής σε όλους 

Πιθανότητα φαρμακευτικης ηπατίτιδας αυξάνει με: 

-Ηλικία: 

<20 ετων= 0,1-0,2% 

 

 

-Ιστορικό αλκοολισμού 

-Ιογενής Ηπατίτιδες 

-Λήψη και άλλων ηπατοτοξικών φαρμάκων 

-Κύηση και λοχεία 

 

 

20-35 ετων = 0,3%  

36-49 ετών= 0,5% 

50-64 ετών = 1-3% 

>65 ετών = 2-5% 
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Αγωγή για λανθάνουσα επι έκθεσης σε 
ανθεκτικό στέλεχος 

3 τυχαιοποιημένες μελέτες 

υπο εξέλιξη: 

•V-QUIN Trial – LFX 

•TB CHAMP-LFX 
 

•PHOENIx-Delamanid 

 

 

 



42 Αγωγή για λανθάνουσα επί έκθεσης σε πολυανθεκτικό 
στέλεχος 

 

ΔΙΕΤΗΣ ΣΤΕΝΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Marks SM et al.Systematic Review, Meta-analysis, and Cost-effectiveness of Treatment of Latent Tuberculosis to reduse Progression to 

Multidrug-Resistant Tuberculosis. Clin Infect Dis. 2017:64:1670-1677 

 



43 

 



44 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


