
Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Μ Α Ν Ι Κ Α  

ΕΠΙΚΟΥΡΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ ΙΑΣ  ΑΠΘ  
 

Μ Ο Ν Α Δ Α  Α Ν Α Π Ν Ε Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Λ Ο Ι Μ Ω Ξ Ε Ω Ν  

Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η - Φ Υ Μ Α Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η  Α Π Θ  

Γ Ν Θ  « Γ .  Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ »  

Πολυανθεκτική Φυματίωση: 
Διάγνωση και Θεραπεία 



Ιστορία της αντιφυματικής θεραπείας 

 1946: 1η επιτυχής θεραπεία με στρεπτομυκίνη - S 

 1948: 1η κλινική μελέτη στο ΗΒ – η S οδήγησε σε ελάττωση της άμεσης 
θνητότητας , ακτινολογική και βακτηριολογική βελτίωση – αλλά η 5ετής 
επιβίωση δεν βελτιώθηκε λόγω εμφάνισης αντοχής  

 1950: 2η κλινική μελέτη στο ΗΒ – η συγχορήγηση S και PAS ελάττωσε 
την ανάπτυξη αντοχής στην S 

 1952: κυκλοφορία της ισονιαζίδης –H: «θαυματουργό» φάρμακο με 
μεγάλη αποτελεσματικότητα και μικρή τοξικότητα 

 1957: 1η μελέτη για την αντοχή στο ΗΒ – τα ανθεκτικά στελέχη 
εμφάνιζαν αντοχή σε από τα 3 φάρμακα – χορήγηση 3πλού σχήματος 

 1964: μελέτη με το σχήμα 3SPH/9PH- υψηλή αποτελεσματικότητα, 
αλλά και τοξικότητα  

• 1970s-1980s: κυκλοφορία της ριφαμπικίνης R και πυραζιναμίδης Z – 
αποστειρωτική δράση, 6μηνο σχήμα 

• 2004: 2HRZE/4RH πιο αποτελεσματικό από το 2HRZE/6EH 

 
 

 
Mitchison D, Int J Tubec Lung Dis 2012 



Η ιστορία της φυματίωσης 

 

Migliori GB. Eur Respir J 2010;36:475 

TDR-TB, 2009 

MDR-TB, 1990 



Ορισμοί 

 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) 



Μηχανισμοί εμφάνισης αντοχής 

 Το ΜΦ είναι ανθεκτικό σε πολλούς κοινούς αντιμικροβιακούς 

παράγοντες – ισχυρό υδρόφοβο κυτταρικό τοίχωμα, 

παραγωγή υδρολυτικών ενζύμων, αντλίες ενεργού απέκκρισης 

 Η αντοχή στα αντιφυματικά φάρμακα είναι αποτέλεσμα 

αυτόματων και ανεξάρτητων μεταλλάξεων 

 Η DR-TBC είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και οφείλεται 

στην ανεπάρκεια του θεραπευτικού σχήματος, που ευνοεί την 

ανάπτυξη των ανθεκτικών στελεχών 

 Η σύνθετη αντοχή είναι το αποτέλεσμα διαδοχικών 

μονοθεραπειών  

 
 



Μηχανισμοί αντοχής 
    Η αντοχή του M. tuberculosis στα αντιφυματικά φάρμακα οφείλεται σε 

ανεξάρτητες, αυτόματες μεταλλάξεις, είναι οριστική και μη αναστρέψιμη 

ATS/CDC/IDSA 2016,  Chiang CY, IUTLD 2013 

Hoagland DT.  Adv Drug Deliv Rev, 2016 



Κλινικές συνέπειες MDR-TB 

 Το ποσοστό επιτυχούς έκβασης στις νέες περιπτώσεις ΤΒ το 2015 
παγκοσμίως ήταν 83% 

 Το ποσοστό επιτυχούς έκβασης στην MDR/RR-TB to 2014 ήταν 
54% και της XDR-TB 30% 

 Η ύπαρξη πολυαντοχής συνδέεται με: 

 

 

 

 

 Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην MDR-TB είναι 
ασθενέστερα, ακριβότερα και με περισσότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

 

 
Global TB report 2017, Ahuja SD. PLoS Med 2012, Lew W. Ann Intern Med 2008 

Περισσότερες θεραπευτικές αποτυχίες 

Περισσότερες υποτροπές 

Μεγαλύτερη πιθανότητα επέκτασης της αντοχής 

Μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας 



Παράγοντες κινδύνου για ανθεκτική ΤΒ 

 Αποτυχία 2ης θεραπείας και χρόνιες περιπτώσεις 

 Έκθεση σε γνωστή DR-TB 

 Αποτυχία 1ης θεραπείας 

 Αποτυχία θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα 

 Θετική χρώση 2-3 μήνες μετά την έναρξη 

 Υποτροπή και διακοπή  

 Έκθεση σε ιδρύματα με κρούσματα DR-TB 

 Προηγούμενη χρήση αντιφυματικών άγνωστης ή κακής ποιότητας 

 Διαμονή σε περιοχές με μεγάλο επιπολασμό DR-TB 

 Θεραπεία σε προγράμματα που δε λειτουργούν σωστά 

 Σύνδρομα δυσαπορρόφησης ή διαρροϊκά σύνδρομα 

 
WHO/HTM/TB/2008.402 



TB: επιδημιολογία 



MDR-TB: επιδημιολογία 



MDR-TB: επιδημιολογία 



MDR-TB: επιδημιολογία 2016 

  600.000 νέες MDR/RR-TB (82% 
MDR)- μόνο το 26% δηλώθηκε και 
το 22% έλαβε θεραπεία!!! 

 MDR/RR-TB: 4,1% των νέων ασθενών 
και 19% των ασθενών με παλιά ΤΒ 

 47% του παγκόσμιου συνολικού 
αριθμού σε Κίνα, Ινδία και Ρωσία 

 240.οοο θάνατοι από MDR/RR-TB 

 Αντοχή σε Η (εκτός MDR-TB): 7,3% 
του συνόλου (7,3% των νέων και 14% 
των παλιών) 

 XDR-TB: 123 χώρες, 6,2% των MDR-TB 



Δεδομένα στην Ελλάδα  

1995-2016 

 Νέες περιπτώσεις ΤΒ: 9695  (65% Έλληνες – 35% αλλοδαποί) 

 Αντοχή σε Η: 6,7% στους Έλληνες - 10,3% στους αλλοδαπούς 

 Αντοχή σε R: 2,9% στους Έλληνες - 5,5% στους αλλοδαπούς 

 MDR-TB: 2.3% στους Έλληνες - 4,8% στους αλλοδαπούς 

 

2006-2016 

 MDR-TB: 128, 38 Έλληνες και 90 αλλοδαποί 

 XDR-TB: 20, 5 Έλληνες, 15 αλλοδαποί  

 
Data from the Microbiology Department  
National Reference Laboratory for Mycobacteria,  
Sotiria Chest Diseases Hospital, Athens 



Παρουσίαση περιστατικού 

 ΜΚ, 36 ετών, Ελλάδα 

 HL προ 8ετίας – χωρίς αγωγή 

 ΤΒ 2014, αγωγή Φεβ-Αυγ 

 

 Εμπύρετο από μηνός 

 Νυχτερινές εφιδρώσεις, 

 Απώλεια 3Kg σε 2 μήνες 

 

 

Σεπ 2015 



Προηγούμενη θεραπεία 

 Όχι μικροβιολογική επιβεβαίωση 

 R,H,E, Z για 6 μήνες 

 Επιδείνωση στη CT: μήπως όχι ΤΒ? 

 

 

Αυγ 2014 Φεβ 2014 



 Line-probe assays και Xpert MTB/RIF 

 Ευνοϊκή σχέση κόστoυς οφέλους για την αποτροπή θανάτων 
και περαιτέρω επέκτασης της αντοχής σε χώρες με MDR-TB > 
1% 



XpertMTB/RIF 



Ανίχνευση αντοχής 

 Η αντοχή στην R συνδέεται με μεταλλάξεις στο rpoB στο 97% των 
περιπτώσεων  

 90% των στελεχών με αντοχή στη R είναι επίσης ανθεκτικά στην H 

 Η διαπίστωση μετάλλαξης στο rpoB  αντικατοπτρίζει την ύπαρξη 
MDR-ΤΒ 

 Xpert MTB/RIF: Ευαισθησία 98% σε Ζ/Ν (+) και 75% σε Ζ/Ν (-), 
Ειδικότητα 98% 

 Για αντοχή σε R σε χώρες υψηλής επίπτωσης, ευαισθησία 94% και 
ειδικότητα 97%  

 

Dheda K. Respirology 2013;18:217. 



Xpert MTB/RIF 



Ερμηνεία αντοχής στη ριφαμπικίνη 

 Το αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει την αντοχή 

 Το θετικό αποτέλεσμα αξιολογείται ανάλογα με την τοπική 

συχνότητα αντοχής 

Weyer K. Eur Respir J, 2013 



Xpert MTB/RIF implementation manual, WHO 2014 



Line probe assays R+H 

 Σε ασθενείς με θετική χρώση, άμεσα 
στα πτύελα και σε ΜΤΒ που έχει 
απομονωθεί σε καλλιέργεια, έμμεσα 

 Δε συνιστώνται σε πτύελα με (-)Ζ/Ν 

 Η διενέργεια των LPAs δεν 
αντικαθιστά το φαινοτυπικό DST – 
απαραίτητο για την ανίχνευση 
αντοχής σε άλλα φάρμακα 

 



Line probe assays R+H 

 Η ακρίβεια της ανίχνευσης 
αντοχής σε R και Η διαφέρει 

 Το φαινοτυπικό DST παίζει ρόλο 
για την ανίχνευση επιπλέον 
αντοχής στην Η που δε θα 
ανιχνευθεί με τα LPAs- ιδιαίτερα 
σε πληθυσμούς με υψηλή pre-test 
probability για αντοχή στην Η 

 





Line probe assays SL 

 Σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη αντοχή 

σε R ή R+H, οι SL-LPA μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως το αρχικό test, αντί 

του φαινοτυπικού DST, για την 

ανίχνευση αντοχής σε κινολόνες και 

δευτερεύοντα ενέσιμα 

 Η χρήση των SL-LPA αφορά δείγματα 

πτυέλων, ανεξάρτητα από τη χρώση 

ΜΤΒ που έχουν απομονωθεί σε 

καλλιέργεια 

 Οι SL-LPA δεν αντικαθιστούν το 

φαινοτυπικό DST 

 

 



Line probe assays SL 

     σχετίζονται στενά με 
αντοχή σε οφλο- και 
λεβοφλοξασίνη, αλλά 
για μόξι και 
γκατιφλοξασίνη η 
συσχέτιση δεν είναι 
ξεκάθαρη 

 Οι μεταλλάξεις για τα 
ενέσιμα που 
ανιχνεύονται από τις 
SL-LPA σχετίζονται 
στενά τη φαινοτυπική 
αντοχή  

• Η ακρίβεια ανίχνευσης αντοχής σε κινολόνες και ενέσιμα διαφέρει  
• Η ακρίβεια διάγνωσης της XDR-TB είναι ελαττωμένη 
• Οι μεταλλάξεις για τις κινολόνες που ανιχνεύονται από τις SL-LPA 



 



ΜΚ, Αντιβιόγραμμα 

 GeneXpert MTB/RIF : (+) με 
αντοχή σε R 

 

 Μετάλλαξη ΔWT8  στο rpoB- R 

 Μετάλλαξη S315T1 στο katG- H 

 Μετάλλαξη D94G στο gyrA – 
κινολόνες 

 Μετάλλαξη M306V στο embB- E 

 Όχι μετάλλαξη για SLID 



 



Αλλαγές  WHO 2011 

 Προτείνεται βραχύ θεραπευτικό σχήμα υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις 

 Ανακατανομή των δευτερευόντων αντιφυματικών φαρμάκων 

 Προσθήκη των δύο νέων αντιφυματικών 

 Θεραπεία για MDR-TB προτείνεται για όλους του ασθενείς με 

αντοχή στη R,  ανεξάρτητα από την αντοχή στην Η 

 Οι μακρολίδες δε συμπεριλαμβάνονται στα δευτερεύοντα 

αντιφυματικά φάρμακα 

 Δίνονται οδηγίες για το ρόλο του χειρουργείου 

 



Βραχύ σχήμα 

 Μελέτες σε Μπαγκλαντές, Καμερούν, Νίγηρα 

 Αρχική φάση 4m (6m σε παραμονή SS+): gtf(mxf)/km/pto/cfz/Hh/Z/E 

 Φάση συνέχισης (5m):gtf (mxf)/cfz/Z/E 

 Όχι τροποποίηση ανάλογα με DST 

 

 Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά μόνο το συγκεκριμένο σχήμα και τους 
περιορισμούς στην επιλογή των ασθενών 

 Προτείνεται ο αποκλεισμός της αντοχής τουλάχιστον σε κινολόνες και 
ενέσιμα πριν την έναρξη του σχήματος 



 427 pts (75% M) με MDR-TB στο Μπαγκλαντές 1997-2007 

 6 διαφορετικά σχήματα με οφλο- ή γκάτιφλοξασίνη 

 Το πιο αποτελεσματικό σχήμα περιλάμβανε γκατιφλοξασίνη 
και είχε διάρκεια 9 μηνών - Relapse free cure 87,9% 

 

 



z 

 Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για βραχύτερα και αποτελεσματικότερα 
σχήματα 

 20% των MDR-TΒ παγκοσμίως λαμβάνουν δευτερεύοντα 
αντιφυματικά – 50% θετική έκβαση 

 Ως και 50% των ασθενών δεν ολοκληρώνουν τη θεραπεία 

 Σε κάποιες μελέτες το βραχύ σχήμα πέτυχε υψηλότερο ποσοστό 
αρνητικοποίησης 

 Χαμηλότερο κόστος: 1.000$ vs 2.000-90.000 $ 

Αλλά….. 



 Οι μελέτες έλαβαν χώρα σε περιορισμένα γεωγραφικά διαμερίσματα 

 Οι ασθενείς των μελετών παρακολουθούνταν από ειδικούς και είχαν 
σημαντική στήριξη – θα είναι το βραχύ σχήμα εξίσου αποτελεσματικό εκτός 
των μελετών? 

 Χαμηλό ποσοστό αντοχής σε Ζ, κινολόνες και SLID στις μελέτες, ωστόσο 1/3 
των MDR-TB βρίσκονται στην Ευρώπη όπου αντοχή σε Ζ: 59,7%, σε Ε: 
59,3%, σε SLID: 25% και σε κινολόνες 20% σε MDR-TB 

 Η αντοχή στην Η στην Ευρώπη οφείλεται κατά κανόνα σε μετάλλαξη στο 
KatG – Hh όχι δραστική 

 Με βάση το προφίλ αντοχής, ένα μικρό ποσοστό, ακόμη και <10% θα 
μπορούσε να λάβει το βραχύ σχήμα σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης 

  To Hain ΜΤΒDRsl έχει ευαισθησία 76,5% για τα MDR στελέχη με αντοχή σε 
SLID και 85,6% για αυτά με αντοχή σε κινολόνες – ευαισθησία για διάγνωση 
XDR-TB 70,9%, άρα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν μπορεί να διαγνωστεί 
άμεσα 

 Η χρήση της Cfz μπορεί να επάγει αντοχή στη Bdq 



 TB < 6/100.000, MDR-TB <2.5% 

 46 στελέχη από MDR/XDR-TB Σεπ 2007-Αυγ 2011 -16 έλληνες 

 Φυλογενετική ανάλυση με VNTR  

 19 Beijing, 8 LAM, 7 Haarlem 

 Τα στελέχη Beijing αντιπροσώπευαν το 40% και προέρχονταν 
κυρίως από χώρες της FSU – αντίστοιχα με αυτά των χωρών 
καταγωγής 

 Τα στελέχη LAM επίσης αντιστοιχούσαν σε αυτά των χωρών της 
FSU 

 60,8% (28/46 στελέχη) είχαν φυλογενετικές ομοιότητες με στελέχη 
ΜΤΒ των χωρών της FSU  

 

Clin Microbiol Infect 2017 



 



WHO, DR-TB, 2016 



Σχήμα για MDR-TB  

Τουλάχιστον 5 φάρμακα που θεωρούνται δραστικά: Ζ και 4 δευτερεύοντα (Α-C) 

WHO, 2016 

+1 

+1 

+≥2 

Z 

Z+4 



Σχήμα για MDR-TB  

 Αν δε συμπληρώνονται 5, χρησιμοποιούνται οι add-on agents (D) 

 Μπορεί να προστεθεί Hh και/ή E 

WHO, 2016 

+1 

+≥1 



ΜΚ, Θεραπεία 

Νοσηλεία 3/10/2015 –28/04/2016: 

Cm, Eto (διακοπή λόγω ΓΣ), Cs, Lnz, Cfz 
(διακοπή λόγω ΓΣ), Z, E, Imp/Cl, Rb 

Αρνητικοποίηση χρώσης: 20 μέρες 

Αρνητικοποίηση καλλιέργειας: 30 ημέρες 

 

 

 

 

 

 

 

Λευκοπενία υπό αυξητικό παράγοντα 

Φάση συνέχισης: E, Cs, Rb, Lnz, Cm 

Διάρκεια: 22 μήνες 

 

Απρ 2017 

Σεπ 2015 

1 

+2 

Z, Ε? 

+1 



Κινολόνες - A 

 Οι νεότερες κινολόνες – μοξιφλοξασίνη, γκάτιφλοξασίνη και 

λέβοφλοξασίνη σε υψηλή δόση σχετίζονται με καλύτερη 

έκβαση και αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα 

της θεραπείας της MDR-TB  

 Οφλοξασίνη και σιπροφλοξασίνη δεν συνιστώνται 

 Μοξιφλοξασίνη – παράταση QT 

 Γκατιφλοξασίνη- διαταραχές σακχάρου / διακοπή 

κατασκευής 



 Προοπτική πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη σε 182 pts με 
MDR-TB (ευαισθησία σε κινολόνες) 

 90pts lvf 750mg, 92pts mxf 400mg  

 Στους 3μήνες θεραπείας 88,3% όσων έλαβαν lvf και 90,5% 
όσων έλαβαν mxf αρνητικοποίησαν την καλλιέργεια-ns 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
παρόμοιο ποσοστό 

 Η επιλογή της κινολόνης δε 
φαίνεται να επηρεάζει την 
αρνητικοποίηση των 
καλλιεργειών 



 In vivo μελέτη σε ποντίκια της δραστικότητας mxf και lvf σε στελέχη ΜΤΒ με 
διαφορετικά επίπεδα αντοχής 

 Η mxf ήταν βακτηριοκτόνος  ανεξάρτητα από τη δόση, ενώ η lvf μόνο στη 
δόση των 1000mg 

 Το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει από mxf 800mg για στελέχη με MIC<2mg/l 
 H lvf είναι μια λιγότερο καλή επιλογή για στελέχη με αντοχή στις κινολόνες – 

750mg χωρίς δραστικότητα, 1000mg δραστικότητα εφόσον MIC ≤ 1mg/l 

750mg       1000mg       400mg         800mg 



Ενέσιμοι παράγοντες -B 

 Σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα επιτυχούς έκβασης 

 Συνιστώνται σε ενήλικες, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις για τα 
παιδιά – αυξημένος κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση 
με το όφελος εκτός και υπάρχει αντοχή στις κινολόνες 

 Η Sm δεν θεωρείται δευτερεύον αντιφυματικό, αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αν κανένα άλλο ενέσιμο δεν είναι διαθέσιμο και 
υπάρχει ευαισθησία με βάση αξιόπιστο DST 

 Απώλεια ακοής, νεφροτοξικότητα 



 Μέτα- ανάλυση 

 Σε σχέση με θεραπευτική 
αποτυχία, υποτροπή και 
θάνατο, η επιτυχής 
θεραπεία ήταν 
μεγαλύτερη σε ασθενείς 
με MDR-TB χωρίς 
επιπλέον αντοχή (64%) 
vs MDR και αντοχή σε 
ενέσιμα (56%) vs MDR 
και αντοχή σε κινολόνες 
(48%) 

 



Λοιπά δευτερεύοντα -C 

 εθειοναμίδη (ή προθειοναμίδη) 

 κυκλοσερίνη (ή τεριζιδόνη) 

  λινεζολίδη 

 κλοφαζιμίνη 

 2 ή περισσότεροι από τα παραπάνω φάρμακα 
συμπεριλαμβάνονται στο σχήμα -με αυτή τη σειρά ώστε νε 
επιτευχθεί ο συνολικός αριθμός των 4 δραστικών φαρμάκων 

 Δεν υπάρχει αξιόπιστο DST  



 23 μελέτες – 507 pts 

 Επιτυχής έκβαση 77,36% 

 Αρνητικοποίηση 
καλλιεργειών 88,45% 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες που 
οδήγησαν σε μόνιμη 
διακοπή 15,8% 

 Όχι διαφορά στην έκβαση 
και την αρνητικοποίηση 
μεταξύ δόσεων ≤ 600mg και 
> 600mg 



 Προοπτική, πολυκεντρική RCT 

 65 ΧDR-TB pts με ιστορικό θεραπείας >12m 
έλαβαν εξατομικευμένο σχήμα 5 φαρμάκων ± 
Lnz ως την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών– 
600mg bid για 4-6w /300-600mg 

 Ομάδα Lnz: ταχύτερη σύγκλειση των 
κοιλοτήτων και αρνητικοποίηση καλλιεργειών   

 Επιτυχής έκβαση:69,7% στην ομάδα της Lnz 
έναντι  34,4% στη ομάδα ελέγχου (p=0.004) 

 81,8% όσων έλαβαν Lnz εμφάνισαν ΑΕ – οι 
περισσότερες υποχώρησαν με την ελάττωση ή 
την προσωρινή διακοπή της, οριστική διακοπή 
σε 2pts (αναιμία) 

 Αιματολογικές δ/χες 2w-2m, περιφερική 
νευροπάθεια 2-4m, οπτική νευρίτιδα 5-6m 
 



 Ανεπιθύμητες ενέργειες 



 Ανοιχτή, προοπτική, πολυκεντρική RCT 

 105 MDR-TB pts με ιστορικό θεραπείας 
>6m έλαβαν εξατομικευμένο σχήμα 5 
φαρμάκων ± Cfz 100mg για 21m 

  Σε όσους έλαβαν Cfz διαπιστώθηκε 
ταχύτερη σύγκλειση των κοιλοτήτων και 
αρνητικοποίηση καλλιεργειών   

 Επιτυχής έκβαση παρατηρήθηκε σε 
73,6% στην ομάδα της Cfz έναντι 53,8% 
στη ομάδα ελέγχου (p=0.035) 

 Χρωματισμός δέρματος στο 94,3% όσων 
έλαβαν Cfz 

 

 



Επιπρόσθετοι παράγοντες –D1 

 Η Ζ προστίθεται εκτός και αν πιστοποιείται αντοχή από 

αξιόπιστο DST 

 Σε περίπτωση αντοχής ή τοξικότητας, η Ζ αντικαθίσταται από 

παράγοντα της ομάδας C, D2 ή D3 

 Οι παράγοντες της ομάδας D1 (Ηh, E, Z) προστίθενται αν 

θεωρείται ότι προσδίδουν επιπλέον όφελος 

RCT: Ασθενείς με MDR-TB έλαβαν Ηh, H ή placebo μαζί με θεραπευτικό σχήμα  
Ηh: 2,38 φορές ταχύτερη αρνητικοποίηση καλλιεργειών 
       2,37 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα αρνητικής καλλιέργειας στους 6m 
       Καλύτερη ακτινολογική εξέλιξη 
       Χωρίς αύξηση κινδύνου τοξικότητας 

Katiyar SK 2008;Int J Turberc Lung Dis 



Ισονιαζίδη και σχήμα για MDR-TB 

 Στην RR-TB, η Η χρησιμοποιείται μαζί με πλήρες σχήμα για 

MDR-TB σε ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη ευαισθησία 

 inhA mutation: χαμηλού 

βαθμού αντοχή, μπορεί να 

ξεπεραστεί με Hh - 

διασταυρούμενη αντοχή με 

Eto 

 katG mutation: συχνότερη, 

μάλλον δεν έχει νόημα η Hh , 

Eto χωρίς  αντοχή 

 Rieder HL, IUATLD 2002 



Επιπρόσθετοι παράγοντες –D3 

 PAS 

 Ιμιπενέμη/σιλαστατίνη 

 Μεροπενέμη 

 Κλαβουλανικό 

 Θειοακεταζόνη 
 

 Χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν μπορεί να συντεθεί αλλιώς σχήμα 
με 5 (4+Ζ) δραστικά φάρμακα 

 Το PAS δε φαίνεται να συμβάλλει στη θετική έκβαση  

 Οι καρβαπενέμες συνδυάζονται πάντα με κλαβουλανικό (που 
διατίθεται μόνο μαζί με αμοξικιλλίνη) 

 Η θειοακεταζόνη προκαλεί συχνά δερματολογικές ΑΕ 

 Οι μακρολίδες δεν συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα D3 



 96pts έλαβαν μεροπενέμη 1gx3/ κλαβουλανικό 1,2gx3 – 49% XDR, 48,9% 
αντοχή σε κινολόνες 

 84pts έλαβαν ιμιπενέμη 500mgx4/ κλαβουλανικό – 67,9% XDR, 79% 
αντοχή σε κινολόνες 

 Ο αριθμός των φαρμάκων με αντοχή ήταν ίδιος 

 Η μεροπενέμη αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη: υψηλότερη 
αρνητικοποίηση καλλιεργειών, μικρότερος χρόνος ως την αρνητικοποίηση 
και υψηλότερα ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας (77,5% vs 59,7%) 

 

 



Bedaquiline 

 Αναστέλλει τη σύνθεση του ATP στο Mtb, που είναι απαραίτητο για το 

μεταβολισμό του 

 Πρόκειται για μια διαρυλκινολίνη (diarylquinoline) που δεν εμφανίζει 

διασταυρούμενη αντοχή με τις φθοριοκινολόνες 

 Η δράση της είναι βακτηριοκτόνος για τα μεταβολικά ενεργά και μη 

μεταβολικά ενεργά Mtb 

 Η βακτηριοκτόνος δράση της σε πειραματικά μοντέλα  είναι ανώτερη των 

Η και R  

 Ο μεταβολισμός της πραγματοποιείται από το ηπατικό ένζυμο CYP3A4  

 Παρατείνει το διάστημα QTc στο ΗΚΓ και δεν πρέπει να συγχορηγείται με 

φάρμακα που έχουν την ίδια επίδραση 

 Κόστος: 30.000 US$ 

D’ Ambrosio L. ERJ Open Res, 2015  Diacon AH. N Engl J Med, 2014 



 RCT φάσης ΙΙb σε 160 νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με MDR-TB που έλαβαν Bdq 
400mg για 2w και 200mg, 3/w για 
22w ή placebo σε συνδυασμό με το 
προβλεπόμενο σχήμα 

  Η Βdq ελάττωσε το διάστημα ως την 
αρνητικοποίηση των καλλιεργειών από 
125 σε 83d (p<0.001) και αύξησε τον 
αριθμό των ασθενών με αρνητική 
καλλιέργεια στις 24w (79 vs 58%) και τις 
120w (62 vs 44%) 

 Θεραπεία επιτεύχθηκε σε 58% στην 
ομάδα της Bdq vs 32% στην ομάδα 
ελέγχου (p=0.003) 

Diacon AH. N Engl J Med, 2014 



Bedaquiline 

 2012: Έγκριση από τον FDA 

 2013: Έγκριση από τον ΕΜΑ 

 2013: Κατευθυντήριες οδηγίες του WHO 



Θάνατοι λόγω Bdq 

Οι λόγοι για την ανισορροπία στον αριθμό των θανάτων δεν έχουν διευκρινιστεί 

Θάνατοι 

Βdq: 10/79 

(12.7%) vs 

Placebo: 

2/81 (2.5%) 

 

TB  η αιτία 

θανάτου σε  

2/2 placebo 

pts και 5/10 

bdq pts 



  Sensitive          Resistant 

Α 26, ελεύθερο ιστορικό, ουκρανικής καταγωγής  



Ζ, Lnz, Imp/Cil - Cfz, Bdq-
Mxf, Cm, Eto, (Cs, PAS) 



Αντοχή στη Bdq 

 Μεταλλάξεις στο atpE – υπομονάδα της συνθάσης του ΑΤΡ με την 
οποία ενώνεται η Bdq: υψηλού βαθμού αντοχή 

 Άλλες μεταλλάξεις με χαμηλότερη αντοχή που δε σχετίζονται με τη 
συνθάση και συνδυάζονται με αντοχή στην κλοφαζιμίνη 



Delamanid 

 Ανήκει στα νιτροιμιδαζόλια και αναστέλλει τη σύνθεση των 
μουκολικών οξέων του Mtb 

 Διαθέτει υψηλή δραστικότητα και πρώιμη βακτηριοκτόνο δράση 
in vitro in vivo 

 Είναι δραστική έναντι ευαίσθητων και ανθεκτικών Mtb 

 Η χορήγησή της σε ασθενείς με 
MDR-TB οδήγησε σε αύξηση του 
αριθμού αυτών που αρνητικοποίησαν 
την καλλιέργεια των πτυέλων σε 2 
μήνες – 45,5 vs 29,6%, 95% CI 11-112 

 Έχει καλό προφίλ ασφάλειας 

 Αυξάνει το QTc στο ΗΚΓ  

 Κόστος: 33.000 US$ 
D’Ambrosio L. ERJ Open Res, 2015  Gler MT. N Engl J Med, 2012 



 481 MDR-TB pts 
έλαβαν  Dlm 100mgx2, 
200mg x2 ή placebo 
για 2 μήνες +OBR 

 ≥ 1 μήνα μετά, 213 pts 
έλαβαν Dlm 100mgx2 
+ OBR για 6 μήνες  

 Ευνοϊκή έκβαση διαπιστώθηκε σε 74,5% όσων έλαβαν Dlm για ≥ 6 
μήνες vs 55% όσων έλαβαν Dlm για ≤ 2 μήνες ή placebo (p<0.001) 

 Η υποομάδα των XDR-TB είχε αντίστοιχα αποτελέσματα 

 Η θνητότητα ήταν 1% σε όσους έλαβαν Dlm για 6 μήνες vs 8,3% 
(p<0.001) όσους έλαβαν για 2 μήνες ή καθόλου  

 

 



Delamanid 

2014: Έγκριση από τον ΕΜΑ 

2014: Κατευθυντήριες οδηγίες του WHO 



Ανεπιθύμητες ενέργειες 



XDR-TB 

 Σε ασθενείς με RR-/MDR-TB με επιπλέον αντοχή σε κινολόνες και 
SLID ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για το σχεδιασμό του σχήματος 

 Αν υπάρχουν αμφιβολίες για κάποιο από τα φάρμακα του σχήματος 
προστίθενται παράγοντες της ομάδας D2 ή D3. 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός φαρμάκων σχετίζεται με καλύτερη 
έκβαση σε ασθενείς με MDR-TB και επιπλέον αντοχή σε κινολόνες 
και/ή SLID 

 Το genotype MTBDRsl μπορει τώρα να χρησιμοποιηθεί για την 
ταχεία ανίχνευση της αντοχής σε κινολόνες και ενέσιμα 

 Οι μεταλλάξεις που προσδίδουν αντοχή στις κινολόνες  και 
ανιχνεύονται στο genotype MTBDRsl σχετίζονται  στενά με 
φαινοτυπική αντοχή στην οφλο- και τη λεβοφλοξασίνη και λιγότερο 
καλά με μοξι- και γκατιφλοξασίνη- η επιλογή των τελευταίων 
καλύτερα να βασίζεται σε φαινοτυπικό DST  



Ο ρόλος του χειρουργείου 

 Αύξηση θετικής έκβασης σε ασθενείς με λοβεκτομή/ τμηματεκτομή 

 Ωστόσο 

 Ίσως χειρουργήθηκαν οι ασθενείς σε καλύτερη κατάσταση 

 Η θνητότητα δεν διέφερε μεταξύ χειρουργηθέντων και μη, αλλά ίσως ο 
κίνδυνος θανάτου να ήταν μεγαλύτερος σε όσους χειρουργήθηκαν, 
χωρίς το χειρουργείο 

 Σκέψη για χειρουργείο μόνο υπό την προϋπόθεση καλών συνθηκών και 
έμπειρου προσωπικού 



 4238 pts από χειρουργικές μελέτες (ns1) και 2193 pts  από μη χειρουργικές μελέτες (ns2)   

 428 pts χειρουργήθηκαν 

 Η λοβεκτομή/ τμηματεκτομή - αλλά όχι η πνευμονεκτομή συνδέθηκε με καλύτερη έκβαση 
/ μείωση θνητότητας 

 Καλύτερη έκβαση όταν το χειρουργείo (aOR 2,6) πραγματοποιήθηκε μετά την 
αρνητικοποίηση των καλλιεργειών 

 Όσοι χειρουργήθηκαν είχαν περισσότερη αντοχή και πιο εκτεταμένη νόσο 

 Αυξημένη θνητότητα σε πνευμονεκτομή (8,5% vs 2.2%): επιπλοκές, μεγαλύτερο 
βακτηριακό φορτίο 

 Καλύτερη συμμόρφωση στους χειρουργικούς ασθενείς 



Διάρκεια θεραπείας 

 

 Αρχική φάση 8m και συνολικά διάρκεια 20 μηνών σε 
ασθενείς χωρίς προηγούμενη θεραπεία 

 

 Η διάρκεια μεταβάλλεται ανάλογα με την 
ανταπόκριση στη θεραπεία 



Αντοχή σε ισονιαζίδη 



 WHO: αν υπάρχει DST,  RZE ± FQ για 6-9 μήνες 

 ATS: RZE ± FQ για 6 μήνες 

 NICE: (RZE)2/(RE)7  



 Αναδρομική μελέτη 140 ασθενών με 
πνευμονική ΤΒ και αντοχή στην Η  

 Ευνοϊκή έκβαση παρατηρήθηκε σε 124 
pts (91,4%) 

 75pts έλαβαν FQs vs 65 δεν έλαβαν FQs 

 Ο κίνδυνος δυσμενούς 
έκβασης ήταν μεγαλύτερος 
για όσους δεν έλαβαν FQs 
8,8% vs 1,5% -p=0,037 

 Οι κινολόνες μπορούν να 
βελτιώσουν την έκβαση 
της φυματίωσης με 
αντοχή στην ισονιαζίδη 

 

Lee H, 2015 



 59 μελέτες για την θεραπεία της φυματίωσης με αντοχή στην Η 

 Σύγκριση με το προτεινόμενο σχήμα του WHO για την εμπειρική 
θεραπεία όταν η αντοχή στην Η είναι υψηλή – (RHEZ)2/(RHE)4 

 Η αύξηση της διάρκειας της R (>6m) και του αριθμού των δραστικών 
φαρμάκων τον 4ο μήνα ελαττώνει τη πιθανότητα δυσμενούς έκβασης 
κατά 70% 

 



 Μέτα- ανάλυση 9153 ασθενών 
 Ανεπιθύμητες ενέργειες που 

οδήγησαν σε αλλαγή: 21%  



Η καλύτερη έκβαση συνδέεται με: 

 

 χρήση οφλοξασίνης ή νεώτερων κινολονών (aOR 2.5) 

 Χρήση αποτελεσματικών 4-5 φαρμάκων στην αρχική φάση και 3 
στην φάση συνέχισης (aOR 2,3) 

 Σε ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία με δευτερεύοντα, χρήση 5 
φαρμάκων στην αρχική φάση και στη φάση συνέχισης  

 Διάρκεια αρχικής φάσης 8 μηνών 

 Συνολική διάρκεια 18-20 μηνών (εφόσον νεώτερη κινολόνη) 

 



Έκβαση 

Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη ΤΒ  

θετικό αποτέλεσμα χρώσης, 
καλλιέργειας ή μοριακής δοκιμασίας σε 
ένα βιολογικό δείγμα 

 

Κλινικά διαγνωσμένη ΤΒ 

διάγνωση ΤΒ χωρίς εργαστηριακή 
επιβεβαίωση που οδηγεί σε έναρξη 
πλήρους θεραπείας  (α/α, ιστολογικό 
αποτέλεσμα) 





Έκβαση 2014 

MDR/RR-TB:  

 54% επιτυχής έκβαση 

 8% αποτυχία 

 16% θάνατος 

 15% ελλιπής παρακολούθηση 

 7% χωρίς στοιχεία 

XDR-TB 

 30% επιτυχής έκβαση 

 28% θάνατοι 

 21% αποτυχία 

 20% ελλιπής παρακολούθηση / χωρίς στοιχεία 



 113 MDR-TB pts στην 
Ολλανδία 2000-2009 

 96% αλλοδαποί 

 85% πνευμονική ΤΒ 

 50% με θετική χρώση 

 12% HIV (+) 

 Διάμεση διάρκεια: 445d 

 86% θετική έκβαση με 6 
δραστικά φάρμακα –
εξατομικευμένο σχήμα 

DST 



 

Beatrixoord TB center, Haren 
The Netherlands 





ΚΝΣ 

Το σχήμα αποτελείται από φάρμακα με καλή διαπερατότητα στο ΕΝΥ:  

 Κινολόνες 

 Εθειοναμίδη 

 Κυκλοσερίνη 

 Λινεζολίδη 

 Πυραζιναμίδη 

 Ηh  εκτός και αν υπάρχει υψηλού βαθμού αντοχή 

 

 SLID: μόνο σε φλεγμονή των μηνίγγων 

 Cfz, Bdq, Dlm, Cm: άγνωστο 



WHO, 2008 





 Η μέτρηση των επιπέδων της lnz 
οδήγησε σε μείωση της δόσης και 
της τοξικότητας του φαρμάκου 



Ιατρικά λάθη στη διαχείριση της ΤΒ 

 Χορήγηση ανεπαρκούς αρχικού σχήματος 

 Προσθήκη ενός μόνο φαρμάκου σε θεραπεία που 
αποτυγχάνει 

 Αδυναμία αναγνώρισης προηγούμενης αντοχής 

 Αδυναμία αναγνώρισης κακής συμμόρφωσης 

 

 

Ιατρικά λάθη διαπιστώθηκαν σε 28/35 MDR-TB - 3,9 
λάθη/ασθενή 

Mahmoudi A. JAMA 1993;270:249 



Διασταυρούμενη αντοχή 

 Ριφαμπικίνη: οι περισσότερες μεταλλάξεις προκαλούν αντοχή σε 
όλες τις ριφαμυκίνες - <15% δεν αφορούν τη ριφαμπουτίνη 

 Ισονιαζίδη: μεταλλάξεις στο inhA (20-35%) και στο ndh (10%) 
οδηγούν σε αντοχή στην εθειοναμίδη 

 Στρεπτομυκίνη: μεταλλάξεις στο rrs (20%) οδηγούν σε αντοχή 
στις άλλες αμινογλυκοσίδες 

 Αμικασίνη / Καναμυκίνη: διασταυρούμενη αντοχή 

 Κινολόνες: διασταυρούμενη αντοχή 

 



Κινολόνες 

WHO, 2008 



Ενέσιμοι παράγοντες 


