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Η έναρξη θεραπείας πριν την αποστολή 
κατάλληλων δειγμάτων υλικού για απομόνωση 

στελέχους 

• Η φυματίωση σπάνια είναι επείγουσα νόσος 

• Πριν την αγωγή εξασφάλιση 3 δειγμάτων υλικού 
τουλάχιστον 

• Τεκμηρίωση της νόσου χωρίς αμφισβήτηση 

• Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα 

• Λήψη λεπτομερούς ατομικού-οικογενειακού 
ιστορικού 

 



• Απαραίτητη η χορήγηση των 4 πρωτευόντων 
αντιφυματικών σε κάθε νέα περίπτωση ΤΒ 

• Διακοπή πυραζιναμίδης στο δίμηνο και εθαμβουτόλης 
μετά τη λήψη ευαισθησίας στα αντιφυματικά 

• Μοριακές μέθοδοι για ανεύρεση μεταλλάξεων που 
ευθύνονται για ανθεκτικότητα σε H,R.(Xpert) 

• Σε μη ύπαρξη ευαισθησίας διατηρούμε την 
εθαμβουτόλη στο θεραπευτικό σχήμα (WHO 2017) 

Η τροποποίηση της θεραπείας  
πριν τη λήψη του αποτελέσματος ευαισθησίας  

στα αντιφυματικά φάρμακα 



Ασθενής άνδρας 28 ετών με εκτεταμένη, αμφοτερόπλευρη,  
σπηλαιώδη (Α), ενεργό πνευμονική φυματίωση αρχίζει  
αντιφυματική θεραπεία με HREZ.  

Βελτίωση των συμπτωμάτων και της ακτινολογικής  
εικόνας του ασθενούς μετά δίμηνο, διακοπή Ε και Ζ  
και εξακολούθηση λήψης HR.  



Βελτίωση των συμπτωμάτων και της ακτινολογικής  
εικόνας του ασθενούς μετά δίμηνο, διακοπή Ε και Ζ  
και εξακολούθηση λήψης HR.  

Κλινική και ακτινολογική επιδείνωση μετά τρίμηνο καθώς  

και θετικά πτύελα για B. Koch. Το αρχικό test ευαισθησίας  

στα αντιφυματικά έδειξε  ανθεκτικότητα στην Η  



Κλινική και ακτινολογική επιδείνωση μετά τρίμηνο καθώς  

και θετικά πτύελα για B. Koch. Το αρχικό test ευαισθησίας  

στα αντιφυματικά έδειξε  ανθεκτικότητα στην Η  

Σαφής βελτίωση της κλινικής και ακτινολογικής εικόνας του 
ασθενούς συνοδευόμενη από αρνητικοποίηση των πτυέλων 
μετά 24μηνη  αντιφυματική θεραπεία για  MDR-TB με 
εθαμβουτόλη,πυραζιναμίδη,αμικασίνη,μοξιφλοξασίνη και 
εθειοναμίδη 



Ιατρογενής  πολυανθεκτικότητα  MDR-TB  λόγω διακοπής  
στο δίμηνο  φαρμάκων  πρίν  το test ευαισθησίας (αλλά 
και χωρίς test) σε πρωτοπαθή αντοχή στην ισονιαζίδη 

Θεραπεία                       1/1/2017                   1/3/2017              1/4/2017 

Ισονιαζίδη 300 mg 

Ριφαμπικίνη 600 mg 

Εθαμβουτόλη 1500 mg 

Πυραζιναμίδη 1500 

 

test ευαισθησίας 

Ισονιαζίδη                           Α                             Α                                 Α 

Ριφαμπικίνη                        Ε                              Ε                                 Α 

Εθαμβουτόλη                      Ε                             (Ε)stop                        (E) 

Πυραζιναμίδη                      Ε                             (Ε)stop                        (E) 
                                                                                                   

 

                        



• Η προσθήκη ενός μόνο 
φαρμάκου σε θεραπευτικό 
σχήμα που δεν αποδίδει! 



Αλέξης  31 ετών φαρμακοποιός 23-6-2011 



Αλέξης  31 ετών 



Ιατρογενής  pre XDR-TB ανθεκτικότητα  λόγω προσθήκης ενός 
μόνο φαρμάκου σε θεραπευτικό σχήμα που δεν αποδίδει σε 

απουσία test ευαισθησίας 

Θεραπεία                      1/3/08                   1/6/08                        1/7/08 

Ισονιαζίδη 300 mg 

Ριφαμπικίνη 600 mg 

Εθαμβουτόλη 1500 mg 

Πυραζιναμίδη 1500 mg 

Σιπροφλοξασίνη 1000 mg 

test  ευαισθησίας 

Ισονιαζίδη                             Α                              Α                                    Α 

Ριφαμπικίνη                          Α                              Α                                    Α 

Εθαμβουτόλη                        Α                              Α                                    Α 

Πυραζιναμίδη             Ε                               Α                                    Α 

Σιπροφλοξασίνη                                                     Ε                                     Α 
                                                                                                   

                        



Αλέξης  31 ετών 

 





test ευαισθησίας στο Λονδίνο 

 



Αλέξης  31 ετών 



Αλέξης  31 ετών 



Αλέξης  31 ετών,ο πρώτος ασθενής στην 
Ελλάδα με bedaquiline (Sirturo) 

• Αρχική φάση 
 TMC 207  (bedaquiline)-   

(sirturo)  

 Linezolid 

 Amikacin 

 Imipenem/Cilastatin 

 PAS 

 High dose Isoniazid 

• Συνεχιζόμενη φάση 
 

 Linezolid 

 Clofazimine 

 PAS 

 Amikacin 

 

Νοσηλεία στην Μον. Πολυανθεκτικής ΤΒ:   21/06/2011  -  6/02/2012 
 

Το στέλεχος σε test ευαισθησίας στο Λονδίνο ηταν ευαίσθητο μόνο σε 
 amikacin και linezolid 



Αλέξης  31 ετών 

21-06-11 20-06-13 



• Η πλήρης αξιοπιστία στον 
ελεγχο ευαισθησίας ! 



Αθανάσιος  83 ετών 

 



 



Αθανάσιος  83 ετών 

 



• Η δυσαρμονία των test 
ευαισθησίας στο ίδιο 
εργαστήριο! 



Κώστας   21 ετών 



Υποπληθυσμοί  TB  βακίλλων και η δραστικότητα της 
ριφαμπικίνης (RIF) και των αλλων αντιφυματικών 

 

     
     διαλείπων μεταβολισμός 

σε λαθροβίωση 
semi-dormant 

 
 

RIF 
 

•    ταχύς  μεταβολισμός 

 

• INH    RIF    EMB 

• βραδύς   μεταβολισμός 

 

• RIF  PZA 

μεταβολική  αδράνεια 
dormant 

  
  

     Η πυραζιναμίδη (PZA) είναι δραστική μόνο στον  
υποπληθυσμό με βραδύ μεταβολισμό και δεν θα πρέπει 
να υπολογίζεται σαν φάρμακο προστασίας  για τη RIF 
αλλά και την INH 



Ιατρογενής  πολυανθεκτικότητα  MDR-TB   στο δίμηνο σε 
πρωτοπαθή αντοχή σε INH και EMB 

Θεραπεία                                1/1/2017                    1/3/2017                

Ισονιαζίδη 300 mg 

Ριφαμπικίνη 600 mg 

Εθαμβουτόλη 1500 mg 

Πυραζιναμίδη 1500 

 

test ευαισθησίας 

Ισονιαζίδη                                     Α                                          Α                                  

Ριφαμπικίνη                                  Ε                                          Α                                  

Εθαμβουτόλη                               Α                                          Α                       

Πυραζιναμίδη                               Ε                                          Α?                                                                                                                          

 

                        



Κώστας   21 ετών 

                   27-5-2016                 28-6-2016 



Κώστας   21 ετών 



• Η αλόγιστη χρήση κινολόνης! 

• Η λανθασμένη ερμηνεία της 
ακτινογραφίας θώρακος! 



Μαρία 

                 15-2-2017 

• Ελληνίδα 

• 20 ετών 

• Φοιτήτρια Πολυτεχνείου 

• Βήχας παραγωγικός 2 μήνες 

• Χορήγηση levofloxacin 12 
ημέρες (από ιδιώτη ιατρό) 

 



  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΤΒ 

• Εκτεταμένες βλάβες στην ακτινογραφία 
θώρακος με εντόπιση κυρίως στα 
κορυφοπίσθια τμήματα των άνω λοβών και 
σχετικά καλή κλινική εικόνα 



Μαρία 

                15-2-2017                       2-3-2017 



 



Μαρία 

                 2-3-2017                 28-11-2017 



• Η Β6 εξουδετερώνει την ισονιαζίδη mg προς mg 

• Προσοχή κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας 

• Η Β6 χορηγείται (15-25 mg την ημέρα, εναλλακτικά 50mg δίς εβδομαδιαίως ) 
σε: 

 1) διαβητικούς 

 2) αλκοολικούς 

 3) υποθρεψικούς 

 4) εγκυμονούσες, θηλάζουσες 

 5) ασθενείς με AIDS 

 6) ψύχωση-επιληψία 

        7) ΧΝΑ 

        8) κακοήθεια 

 
Snider DE Jr, Tubercle 1980                                   Davies PDO, Ormerod L.P. Case presentations in Clinical Tuberculosis PP 76-77, 1999 Arnold  

Η χορήγηση Β6 σε όλους  
και σε μεγάλες δόσεις 







Ιατρογενής  πολυανθεκτικότητα  MDR-TB  λόγω  υπερβολικής 
χορήγησης  της  βιταμίνης Β6 (πυριδοξίνη) 

Θεραπεία                       1/1/17                    1/3/17                  1/6/17 

Ισονιαζίδη 300 mg 

Ριφαμπικίνη 600 mg 

Εθαμβουτόλη 1500 mg 

Πυραζιναμίδη 1500 

Πυριδοξίνη-Β6 200mg 

test ευαισθησίας 

Ισονιαζίδη                             Ε                               Α                               Α 

Ριφαμπικίνη                         Ε                                Ε                               Α 

Εθαμβουτόλη                       Ε                              (Ε) 

Πυραζιναμίδη                       Ε                              (Ε) 
                                                                                                  Snaider DE Jr. Pyridoxine supplementation during isoniazid therapy. Tubercle 1980, 61:191-196 

                                                                                           Davies PDO, Ormerod L.P. Case presentations in Clinical Tuberculosis PP 76-77, 1999 Arnold 

 











Η χειρουργική επέμβαση πριν τη λήψη 
αντιφυματικής θεραπείας 

• Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών και επιπλοκών της φυματίωσης 

• Αποτελεί συμπληρωματική θεραπεία σε περιπτώσεις 
πολυανθεκτικής φυματίωσης καθώς και σε μερικές 
εξωπνευμονικές εντοπίσεις της νόσου 

• Σε χειρουργική επέμβαση χωρίς προηγούμενη θεραπεία, 
κίνδυνος διασποράς της νόσου και βρογχοϋπεζωκοτικών 
συριγγίων 

• Αντιφυματική θεραπεία  πριν το χειρουργείο 

• Συνέχιση της θεραπείας και μετά την επέμβαση 











Πρωτοπαθής  πολυανθεκτικότητα και χορήγηση 
θεραπείας χωρίς μοριακό και συμβατικό 

(φαινοτυπικό) test  ευαισθησίας 

Θεραπεία                     1/1/2017                                                     1/3/2017 

Ισονιαζίδη 300 mg 

Ριφαμπικίνη 600 mg 

Εθαμβουτόλη 1500 mg 

Πυραζιναμίδη 1500 mg 

 

test  ευαισθησίας 

Ισονιαζίδη                            Α                                                            Α 

Ριφαμπικίνη                         A                                                            Α 

Εθαμβουτόλη                       Ε                                                            Α 

Πυραζιναμίδη                       Ε                                                            Α 

                        



• Μη χορήγηση του 4πλου σχήματος HRZE υπό 
παρακολούθηση 

• Θεραπεία χωρίς προσπάθεια 
βακτηριολογικής επιβεβαίωσης – 
ταυτοποίησης – έλεγχο ευαισθησίας 

• Διακοπή φαρμάκων χωρίς το αποτέλεσμα 
ευαισθησίας 

• Πλήρης αξιοπιστία στον έλεγχο ευαισθησίας  
• Υποθεραπευτικές δόσεις  
• Προσθήκη ενός φαρμάκου σε ένα σχήμα που 

δεν αποδίδει 
 

Λάθη που 
οδηγούν σε 

αποτυχία και 
ανθεκτική ΤΒ  



 

• Μεγάλη δόση πυριδοξίνης 
• Πρόωρη έξοδος από το νοσοκομείο 
• Ακατάλληλη διάρκεια θεραπείας 
• Ακατάλληλη αντιμετώπιση παρενεργειών 
• Ποιότητα και διαθεσιμότητα των φαρμάκων  
• Απρόσωπη σχέση με τους ασθενείς 
• Εκπαίδευση και μη συνεργασία με έμπειρους 

στη ΤΒ 
• Πολιτική βούληση για καθιέρωση 

αντιφυματικού προγράμματος 
 

Λάθη που 
οδηγούν σε 

αποτυχία και 
ανθεκτική ΤΒ  


