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Η διάγνωση της ΤΒ είναι κλινική 

• Τίθεται υπό τον συνδυασμό, υποψία και συμβατά 
κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα επί   θετικής 
Mantoux  ή  IGRA 

 

• H επιβεβαίωση είναι βακτηριολογική με θετική 
καλλιέργεια και ταυτοποίηση ότι πρόκειται για 
μυκοβακτηρίδιο ΤΒ  



Διάγνωση 

 

 

• Τότε, η επιβεβαίωση γίνεται με την απάντηση του 
ασθενή σε θεραπεία με θεραπευτικό κριτήριο 

 

• Δυστυχώς όμως, χωρίς έλεγχο ευαισθησίας στα 
αντιφυματικά φάρμακα  

20-35% καλλιέργειες είναι αρνητικές 



 

WHO GUIDELINES 2017 



Θεραπεία σε σοβαρή υποψία TB 

• Η απόφαση για την έναρξη της θεραπείας 
πρέπει να βασίζεται κυρίως στην πολύ  σοβαρή 
κλινική και ακτινολογική υποψία ακόμα κι όταν 
δεν υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση 

 

• Όλοι οι ασθενείς ανεξάρτητα από την εντόπιση 
της νόσου πρέπει να υποβάλλονται σε 
ακτινογραφία θώρακος 

 

 
       Πολυζωγόπουλος Δ, Πολυχρονόπουλος Β , 

Κλινική Πνευμονολογία 2005  

 



Μαρία 20 ετών 

 



Αννα  39 ετών 



Αλί   26 ετών 



Βασίλης  66 ετών 



Λευτέρης   61 ετών 



Λευτέρης  61 ετών,  41 ημέρες μετά 



Λευτέρης 61 ετών,41 ημέρες μετά 



Χρύσα  75 ετών - Θωρακοτομή 



 

Χρύσα  75 ετών - Θωρακοτομή 







Χρύσα  75 ετών - Θωρακοτομή 



Παναγιώτης 49 ετών,χρήστης 
ηρωίνης και ενεργός HCV 



Παναγιώτης 49 ετών,χρήστης 
ηρωίνης και ενεργός HCV 



Με την απόφαση χορήγησης  αντιΤΒ  Θεραπείας 

• Εξαντλούμε τις προσπάθειες για λήψη επαρκούς υλικού για 
εργαστηριακή επιβεβαίωση – έλεγχο ευαισθησίας 

 

• Ποτέ δε χορηγούμε θεραπεία για λανθάνουσα ΤΒ επί παρουσίας 
συμπτωμάτων, αν δεν αποκλείσουμε ΤΒ σε οποιοδήποτε 
ανατομικό μέρος 

 

• Ελέγχουμε πάντα για συνύπαρξη HIV, HbsAg, HCV 

 

        Εκτιμούμε:  

     -γεν. αίματος, ούρων - ηπατική, νεφρική λειτουργία 

           -οπτική οξύτητα   - ακουόγραμμα   



Θεραπευτικό κριτήριο  THINK TB          TREAT TB  

 

• Σε απειλητικές για τη ζωή 
καταστάσεις όπως : μηνιγγίτιδα, 
κεγχροειδή ΤΒ, αναπνευστική 
ανεπάρκεια, μεγάλη αιμόπτυση 
χωρίς άλλη προφανή αιτία, 
αυτόματος πνευμοθώρακας 
ιδιαίτερα με βρογχουπεζωκοτικό 
συρίγγιο 

 

 

• Σε κλινικοακτινολογικά ευρήματα 
λίαν ύποπτα ΤΒ με αρνητικά 
πτύελα   

 

Σε σοβαρή κλινική 
υποψία ΤΒ 
χορηγούμε άμεσα 
θεραπεία: 

 



Θεραπευτικό κριτήριο  

 Προ της θεραπείας, επανελέγχουμε τον 
ασθενή για τυχόν ευρήματα που διέλαθαν 

της προσοχής μας πχ. Λεμφαδένας. 

 

Εξασφαλίζουμε επαρκή δείγματα για 
καλλιέργεια ή βιοψία που θα αναμένουμε 

αργότερα 



 
Αναστασία 59 ετών 
 

THINK TB          TREAT TB  







 
Αναστασία 59 ετών 
 

THINK TB          TREAT TB  



Δημήτρης 75 ετών   

 

THINK TB           TREAT TB  



Δημήτρης 75 ετών    THINK TB           TREAT TB  



Αλέξης 52 ετών,κίρρωση και ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος        THINK TB           TREAT TB  



Αλέξης 52 ετών,κίρρωση και ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος            

THINK TB           TREAT TB  



Αλέξης  πρίν             2 μήνες μετά 



Αλέξης 52 ετών,κίρρωση και ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος        

THINK TB           TREAT TB  



Θεραπευτικό κριτήριο  

• Παρακολουθούμε στενά για να επιβεβαιώσουμε 
θεραπευτική ανταπόκριση 

  

• Αν δεν ανταποκρίνεται ο ασθενής, ελέγχουμε για 
άλλη διάγνωση ή συνύπαρξη με βρογχογενή 
καρκίνο, σαρκοείδωση, κολλαγόνωση, 
πνευμονοκονίωση κλπ. 



Αξιολόγηση θεραπευτικού κριτηρίου  

• Η βελτίωση των κλινικοαπεικονιστικών ευρημάτων με 
αρνητικές καλλιέργειες στο δίμηνο συνιστά συνέχιση 
της θεραπείας 

 

• Η επιδείνωση επιβάλλει εντατικό έλεγχο:  

    - για άλλη νόσο  

    - για πιθανή ανθεκτική ΤΒ 

    - για μη συμμόρφωση στη θεραπεία 

    - δυσαπορρόφηση των φαρμάκων 



Αξιολόγηση 
θεραπευτικού 
κριτηρίου   

Η αρχική βελτίωση 
ακολουθούμενη από 
επιδείνωση οφείλεται : 

 

1. σε μη συμμόρφωση 

 

2. δευτεροπαθή 
ανθεκτικότητα 

 

3.  συνύπαρξη με 
πνευμονία 

 

Η στασιμότητα 
είναι συμβατή με 

ανενεργό ΤΒ ή 
άλλη παθολογική 

κατάσταση 

 



  Πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα 

  

H -  Ισονιαζίδη (INH) 5 mg/kg/ημ (max 300 mg)                  Dianicotyl 

 

R -  Ριφαμπικίνη (RIF) 10 mg/kg/ημ (max 600 mg)              Rifadin 

       & Ριφαμπουτίνη (Rfb) 5 mg/kg/ημ (max 300 mg)        Mycobutin 

 

Z -  Πυραζιναμίδη (PZA) 20-30 mg/kg/ημ (max 2000 mg)  Pyrazinamide 

 

E -  Εθαμβουτόλη (ΕΜΒ) 15-25 mg/kg/ημ (max 1600 mg) Dexambutol 

WHO 2011, Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis 



 







Στόχοι αντιφυματικής θεραπείας 

↓ TB υποπληθυσμού με ταχύ μεταβολισμό, 
μειώνοντας   βαρύτητα και μεταδοτικότητα 

Εκρίζωση TB υποπληθυσμού με διαλείποντα 
μεταβολισμό υπεύθυνο για αναζωπύρωση 

Πρόληψη ανάπτυξης ανθεκτικότητας 

Ιαση 
 

 



Θεραπεία εκλογής για πνευμονική και 
εξωπνευμονική ΤΒ 

Σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία (ούτε η πηγή – εστία 
της ΤΒ) για HIV(-) και HIV(+) υπό DOT 

 

           HRZE 

 

- Η - Ισονιαζίδη (INH) 5 mg/kg/ημ., max 300 mg Dianicotyl 

- R - Ριφαμπικίνη (RIF) 10 mg/kg/ημ., max 600 mg Rifadin 

- Z - Πυραζιναμίδη (PZA) 20 – 30 mg/kg/ημ.,max 2 g Pyrazinamide 

- Ε - Εθαμβουτόλη (EMB) 25 mg/kg/ημ., το πρώτο δίμηνο και μετά       
15 mg/kg/ημ., max 1600 mg  Dexambutol 

 
AJRCCM 2003, WHO 2010 

 

Rifinah 



Φυσικές μεταλλάξεις στα αντιφυματικά φάρμακα 
γιατί χορηγούμε συνδυασμένη θεραπεία 
 

INH+RIF                1x1013 
INH+RIF+EMB      1 x1019 

2013 



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 



Γιατί χορηγούμε συνδυασμένη θεραπεία 

 
• Ο συνδυασμός INH και RIF μαζί με κάποιο άλλο συνοδό 

φάρμακο προλαμβάνει την ανάπτυξη αντοχής 

 

• Η EMB και είναι δραστικό φάρμακο στην πρόληψη της 
αντοχής ενώ η PZA δεν είναι  δραστική 

 

• Γι΄ αυτό δεν πρέπει να χορηγούμε σχήμα PZA μαζί με  
μόνο ένα άλλο φάρμακο για θεραπεία ενεργού ΤΒ 

 

 

                                                        Mitchison DA,Tubercle 1985 

 

 



Πρόληψη αντοχής 

• Σε ευαίσθητο στέλεχος Μ.ΤΒ και μόνο ο συνδυασμός 
INH+RIF θα μπορούσε να αρκεί 

 

• Η παγκόσμια αντοχή της INH>10% που σημαίνει 
μονοθεραπεία στη  RIF στον συνδυασμό INH+RIF με τελική 
κατάληξη MDR-TB 

 

• Για την προστασία της RIF (σε αντοχή INH) χρειαζόμαστε 
την προσθήκη ΕΜΒ για όλη τη θεραπεία 

 

• Προσθέτουμε επίσης ΡΖΑ προκειμένου να έχουμε 
τουλάχιστον 3 δραστικά (σε αντοχή INH)  αλλά και να 
μειωθεί το σχήμα σε τουλάχιστον 6 μήνες θεραπείας 



Δραστικότητα αντιφυματικών φαρμάκων 

   δραστικότητα πρόληψη 
ανθεκτικότητας 

βακτηριοκτόνος 
δράση 

αποστειρωτική 
δράση 

Μεγάλη Rifampicin Isoniazid Rifampicin 

Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide 

Ethambutol New FQs? 

Μέτρια Injectables Injectables FQs 

FQs FQs Injectables 

Ethionamide 
cycloserine 
PAS 

Linezolid Isoniazid 
Linezolid? 

Linezolid 

Χαμηλή Pyrazinamide Ethionamide Isoniazid 

Pyrazinamide 



Αρχική φάση θεραπείας 

Το πρώτο δίμηνο χορηγούνται και τα  4 φάρμακα άπαξ 
ημερησίως 

 

Αναμένουμε τον έλεγχο ευαισθησίας (μοριακό και 
συμβατικό) και την ταυτοποίηση του μυκοβακτηριδίου 

 

Εφόσον το στέλεχος ταυτοποιηθεί ΤΒ και βρεθεί πλήρως 
ευαίσθητο στα φάρμακα μετά το 2μηνο ακολουθεί η 
συνεχιζόμενη φάση θεραπείας 



Απαραίτητη προϋπόθεση 

Ο ασθενής να έχει : 

• 1. κλινική και απεικονιστική βελτίωση 

• 2. αρνητικά πτύελα ή άλλο υλικό και 

• 3. στέλεχος πλήρως ευαίσθητο 

 

• Σε περίπτωση που το στέλεχος βρεθεί ευαίσθητο αλλά ο 
ασθενής δεν παρουσιάζει κλινική και απεικονιστική βελτίωση 
δεν θα διακόπτεται κανένα φάρμακο και ο ασθενής θα 
επανεκτιμάται. 

 
ATS 2016, WHO 2017 

 



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

Θεραπεία                       1/1/2015                   1/3/2015               1/6/2015 

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) 
                                                                                                   

 

                        



Συνεχιζόμενη φάση θεραπείας 

Διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες  με τη χορήγηση του 
σχήματος HR στις ίδιες δόσεις 

 

Σε περίπτωση με εκτεταμένη ή σπηλαιώδη ΤΒ ή 
θετικές καλλιέργειες μετά το 2μηνο η συνεχιζόμενη 
φάση θα διαρκεί τουλάχιστον 7 μήνες και άρα η 
συνολική θεραπεία τουλάχιστον 9 μήνες 



Παράταση της  συνεχιζόμενης φάσης θεραπείας 
 

 

αργή κλινική ή απεικονιστική βελτίωση 

 

θετική καλλιέργεια στους 2 μήνες θεραπείας 

 

παρουσία κοιλότητας 

 

παραμονη κοιλότητας στο τέλος της θεραπείας 

 

<10% ιδανικού σωματικού βάρους 
ATS 2016 

 



Παράταση στη χορήγηση αντιφυματικής 
θεραπείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Πολυζωγόπουλος Δ, Πολυχρονόπουλος Β  

Κλινική Πνευμονολογία 2005  

WHO 2017 

Η φυματίωση του ΚΝΣ και η μηνιγγίτιδα, η 
φυματίωση των οστών και αρθρώσεων καθώς 
και η λεμφαδενίτιδα του μεσοθωρακίου είναι 

προτιμότερο να  θεραπεύονται τουλάχιστον  
9 και κατά προτίμηση 12 μήνες 

 



 

Η χορήγηση διαλειπόντων σχημάτων θεραπείας , 
με χορήγηση αντιφυματικών τρεις φορές την 
εβδομάδα , δεν συνιστάται για  κανένα ασθενή με  
πνευμονική ΤΒ από ευαίσθητο στέλεχος Μ.tb, ούτε 
στην αρχική ούτε στη  συνεχιζόμενη φάση θεραπείας 
 
 
 
                                                                                                  WHO GUIDELINES 2017 

Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυματικής 
θεραπείας 



NUTRITION RISC SCORE (NRS) 
  

   NRS ≥3 είναι προγνωστικός παράγοντας για οξεία 
αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο σε ασθενείς με ΤΒ 

 

       ↓  ΒΜΙ (ΔΜΣ) 

       ↓ λεμφοπενία 

       ↓ χοληστερόλη 

       ↓ αλβουμίνη  

 

 
                                                                                                                        Kim et al., Eur Resp J 2008; 32: 1031-6 



Θεραπεία ΤΒ – επισημάνσεις 
(στέλεχος πλήρως ευαίσθητο) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 6μηνα σχήματα είναι η 
χορήγηση ΙΝΗ με  RIF και 

ΡΖΑ σε όλο το πρώτο 
δίμηνο 

 6μηνα σχήματα είναι 
δραστικά ακόμα και   

xωρίς INH εφ’όσον η ΡΖΑ 
χορηγηθεί 6   μήνες – RZE 

 



Θεραπεία ΤΒ – επισημάνσεις 
(στέλεχος πλήρως ευαίσθητο) 
  

χωρίς ΡΖΑ, η ελάχιστη διάρκεια θεραπείας είναι 9 μήνες 

 

χωρίς RIF, η ελάχιστη διάρκεια θεραπείας 12-18 μήνες 

 

η SM και η ΕΜΒ είναι περίπου ισοδύναμα  

 

λόγω της μεγάλης πιθανότητας αντοχής στη SM,  

    χορηγείται  η ΕΜΒ  στην αρχική φάση θεραπείας 

 

 η SM χορηγείται μόνο επί βεβαιωμένης ευαισθησίας 



Απαράβατοι κανόνες 

• Ποτέ δεν προστίθεται 1 μόνο φάρμακο,σε ένα 
αμφίβολο θεραπευτικό σχήμα 

• Η ενεργός TB ποτέ δεν θεραπεύεται με 1 μόνο 
φάρμακο 

• Τουλάχιστον 2 φάρμακα στα οποία το TB στέλεχος 
είναι ευαίσθητο,απαιτούνται για θεραπεία 

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

 



Το TB στέλεχος παραμένει ευαίσθητο 

• Όταν ασθενής υπο θεραπεία διακόψει την ιδια 
ημέρα όλα τα φάρμακά του 

* Ιδιαίτερα χρήσιμο 

  - στην αμεσα επιβλεπόμενη θεραπεία (DOT) 

  - σε σκευάσματα με περισσότερα του ενός 
φάρμακα (INH + RIF) 

* Ανθεκτικότητα εμφανίζεται συνήθως μετά από 1 
μήνα ακατάλληλης θεραπείας, (ισως και σε ≥ 15 
ημέρες ιδιαίτερα σε εκτεταμένη νόσο). 



Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυματικής 
θεραπείας 

 

• Μεγάλη προσοχή απαιτείται στη χορήγηση της πυριδοξίνης - 
Β6 γιατί ανταγωνίζεται πλήρως την ισονιαζίδη (Η) mg προς 
mg. Συνιστάται σε ημερήσια δόση 10-25 mg ή 50 δύο φορές 
την εβδομάδα, σε ΣΔ, αλκοολισμό, εγκυμοσύνη, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθεια, AIDS και ψύχωση. 

 
Snider DE Jr,Tubercle 1980 

 

 





Βασικές αρχές στη χορήγηση αντιφυματικής 
θεραπείας 

 Σε θετική καλλιέργεια μετά από 3μηνη θεραπεία    ή σε 

μη κλινική και απεικονιστική ανταπόκριση, απαιτείται 

επανάληψη του ελέγχου ευαισθησίας, έλεγχος για μη 

συμμόρφωση και μέτρηση των επιπέδων των φαρμάκων 

στον ορό. 



ΚΑΝΟΝΑΣ 

 Όλοι οι ασθενείς με θετικά πτύελα για οξεάντοχα 
(απλή θετική) και στέλεχος πλήρως ευαίσθητο στα 
πρωτεύοντα αντιφυματικά αρνητικοποιούνται μέσα 
στο πρώτο 3μηνο κατάλληλης θεραπείας 

ATS/CDC treatment of Tuberculosis 2016 



Θεραπευτική αποτυχία  

• Σε θετικές καλλιέργειες μετά από 4 μήνες βέβαιης θεραπείας 
θεωρείται ότι υπάρχει αποτυχία.  

 

• Τα αίτια της αποτυχίας είναι η μη συμμόρφωση, η πρωτοπαθής 
ανθεκτικότητα, τα ιατρικά λάθη, η δυσαπορρόφηση των 
φαρμάκων και η αναμόλυνση με ένα νέο στέλεχος.  

 

 



• Σε παρουσία συμπτωμάτων,σκέψου ενεργό TB 

• Στείλε 3 πτύελα για καλλιέργειες,μοριακό και ελεγχο 
ευαισθησίας (πρόκληση-βρογχοσκόπηση για BAL-
βιοψίες-ιστοκαλλιέργεια) 

  

• Διαφορική διάγνωση και αποκλεισμός αλλης νόσου 

      Αρχισε θεραπεία με 4 φάρμακα 

        INH / RIF  / PZA / EMB 

 

 

 

 

 

  CDC/ATS TREATMENT GUIDELINES 2016    WHO GUIDELINES 2017 

Ποτέ δεν αρχίζουμε  με μόνο 1 φάρμακο   σε πιθανή ενεργό TB 

Α/α θώρακος συμβατή με παλαιά TB 
αγνώστου δραστηριότητας 



Αρνητική καλλιέργεια σε Α/α συμβατή 
με TB μετά από 2-3 μήνες θεραπεία  

• χωρίς ιστορικό προηγούμενης αντιφυματικής θεραπείας και  

    χωρίς ακτινολογική μεταβολή ,θα διακόπτονται η 
πυραζιναμίδη και εθαμβουτόλη.  

   Η ισονιαζίδη και η ριφαμπικίνη θα ληφθούν συνολικά 4 μήνες.  

 

• Σε αρνητική καλλιέργεια με ακτινολογική βελτίωση υπό 
θεραπεία (απουσία ελέγχου ευαισθησίας), μετά την αρχική 
2μηνη χορήγηση HRZE θα συνεχίζεται η χορήγηση με HRE 
(λόγω πιθανής αντοχής Η) για τουλάχιστον άλλους 4 μήνες. 

 
CDC/ATS TREATMENT GUIDELINES 2003       WHO GUIDELINES 2010 

 





Xορήγηση αντιφυματικής θεραπείας 

• Όλα τα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα 

 

 

 -  ισονιαζίδη (Η) 

 -  ριφαμπικίνη (R) 

 -  πυραζιναμίδη (Ζ) 

 -  εθαμβουτόλη (Ε) 

 

 
 

 

Πολυζωγόπουλος Δ, Πολυχρονόπουλος Β  

χορηγούνται με άδειο στομάχι,  2 
ώρες μακριά από αντιόξινα με 

αλουμίνιο, όλα μαζί άπαξ ημερησίως, 
επειδή ο μέσος χρόνος 
πολλαπλασιασμού του 

μυκοβακτηριδίου είναι 20 ώρες αλλά 
και για καλύτερη συμμόρφωση του 

ασθενούς  
 



Ελλειψη G6PD –πιθανή αιμόλυση 

• Isoniazid 

• Streptomycin 

• Moxifloxacin 

• Levofloxacin 

• Ofloxacin 

• Ciprofloxacin 

• Para-aminosalicylic acid 

 

     θεραπεία με RIF/PZA/EMB τουλάχιστον για 6 μήνες, 

     σε εκτεταμένη νόσο στην αρχική φάση προσθέτουμε    
αμικασίνη (AMK) 

 

    θεραπεία λανθάνουσας RIF για 4 μήνες                                        www.g6pddeficiency.org  

                                                                                                                                 



Xορήγηση αντιφυματικής θεραπείας σε 
Μ. bovis 

 

     Σε απομόνωση και ταυτοποίηση M. bovis (βόειος τύπος),  

      συχνά από θεραπευτική έκχυση BCG σε καρκίνο ουρ.κύστεως, 

θα χορηγηθεί σχήμα HRE το πρώτο 2μηνο 

 και εφόσον το στέλεχος βρεθεί πλήρως ευαίσθητο  

θα συνεχίσει για τουλάχιστον 7 μήνες ακόμα HR. 

 

Το M. bovis είναι πάντα ανθεκτικό στη πυραζιναμίδη 



Aντιφυματική θεραπεία και εγκυμοσύνη 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σε εγκυμοσύνη και 
φυματίωση χορηγείται HRE 

για τουλάχιστον 9 μήνες 
Πυραζιναμίδη, ενέσιμες 

αμινογλυκοσίδες, 
καπρεομυκίνη και κινολόνες 

αποκλείονται λόγω 
τερατογόνου δράσης 

Ο θηλασμός ενθαρρύνεται με 
συγχορήγηση Β6 σε δόση 15-25 

mg ημερησίως 

Πολυζωγόπουλος Δ, Πολυχρονόπουλος Β  
Κλινική Πνευμονολογία 2005  



    Θεραπεία ενεργού ΤΒ σε ηλικιωμένους ή σε 
προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία 

• η PZA είναι το πιο τοξικό από τα πρωτεύοντα αντιφυματικά και το 
συχνότερο αίτιο ηπατοτοξικότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία για ΤΒ. 

• Προτιμάται μη-χορήγηση PZA σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο 
ηπατοτοξικότητας, όπως ηλικιωμένους, ασθενείς με 
προϋπάρχουσα ήπια-μέτρια ηπατική δυσλειτουργία(HBV,HCV). 

• ↑ ALT/AST ενίοτε οφείλεται στην ΤΒ 

      INH /RIF για 9 μήνες, μαζί με  EMB μέχρι τη λήψη του τεστ 
ευαισθησίας 

Εάν ο ασθενής δεν λάβει PZA το πρώτο δίμηνο… 
 

… τότε, η συνολική διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 9 μήνες                     Canadian tuberculosis standards 2014     www.phac-

aspc.gc.ca 



Ηπατοτοξικότητα 

Ναυτία 

Αλλαγή γεύσης                              

Καταβολή 

Γαστρεντερικά 
ενοχλήματα 

Ανορεξία                                       

Μετεωρι- 

σμός 

έμετος 

Κοιλιακό άλγος 

Αλλαγή χρώματος ούρων 
και κοπράνων 

Aλλαγή επιπέδου συνείδησης 

         Πρώιμα σημεία   Όψιμα σημεία 

Drug-Resistant Tuberculosis: A Survival Guide for Clinicians, 2016        
www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 



Ηπατοτοξικότητα των αντιφυματικών 

  Ηπατοτοξικά                          Μη ηπατοτοξικά 

 

  Isoniazid                                   Ethambutol 

  Rifampicin                                Cycloserine 

  Pyrazinamide                          Aminoglycosides 

  Ethionamide                            Capreomycin 

  PAS                                            Levofloxacin 

  Clofazimine                              Linezolid 

  (Moxifloxacin)                          Imipenem/cilastatin 

 
Drug-Resistant Tuberculosis:A Survival Guide for Clinicians, 2016        www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 

 



HIV Αλκοόλ  

 
Σοβαρή  

και  
συχνότερη  

   >35 έτη 

Υποθρεψία 
Χαμ. 

Αλβουμίνη Εκτεταμένη  
ΤΒ 

Συλλοίμωξη 
HBV/HCV 

Γενετικοί 
πολυμορφισμοί 

 
 

 
NAT-2 βραδείς 

αλκυλιωτές 
 και INH drug-
induced liver 

injury 

Εγκυμοσύνη 

Ηπατοτοξικότητα από αντιφυματικά- 
Μείζονες παράγοντες κινδύνου 

 AJRCCM  2006,174,935-952            



Ηπατοτοξικότητα ισονιαζίδης- Θεραπεία LTBI  
 
• Για τους ασθενείς με:  

- ↑ALT > 2.5 -3 φορές από τα αν. φυσιολογικά όρια  

- χρόνια χρήση αλκοόλ 

- σοβαρή ηπατική νόσο με εκδηλώσεις όπως 
- υποαλβουμιναιμία 
- διαταραχές πήξης ή  
- εγκεφαλοπάθεια 

   

         ο κίνδυνος ηπατοτοξικότητας από τη θεραπεία της LTBI 
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από τα οφέλη της  

 

• Αν αποφασισθεί θεραπεία για LTBI → στενή παρακολούθηση                                        

       AJRCCM  2006,174:935-952 

 



Αντιφυματική θεραπεία  
σε σοβαρή ηπατική νόσο 

• Οι ασθενείς με ΤΒ και σοβαρή ηπατική νόσο με εγκεφαλοπάθεια, που δεν 
μπορούν να λάβουν ηπατοτοξικά φάρμακα, θα πρέπει να θεραπεύονται με 
σχήμα που αποτελείται από: 

 

   ethambutol/levofloxacin/cycloserine/amikacin ή capreomycin 
      για 18-24 μήνες 

 

• Οι ασθενείς με κίρρωση ήπατος, θα μπορούσαν να λάβουν σχήμα με: 
 rifampicin/ethambutol/levofloxacine ή/και (amikacin/cycloserine) 

για 12-18 μήνες 
 

Σε αύξηση ηπατικών ενζύμων, με ή χωρίς συμπτώματα, σταματάμε τη 
rifampicin, χορηγούμε τουλάχιστον τρία αντιφυματικά μη ηπατοτοξικά,  
εξετάζοντας το ενδεχόμενο χορήγησης αμικασίνης ή καπρεομυκίνης 

                                                                                  AJRCCM  2006,174:935-952 

 

 

                                                                      



Διαχείριση ηπατίτιδας στη διάρκεια 
αντιφυματικής θεραπείας (Ι) 

• Δεν είναι ασυνήθιστο για τους ασθενείς που πρωτοξεκινούν 
συνδυασμένη αντιφυματική θεραπεία να εμφανίζουν τάση 
προς έμετο 

• Η INH, RIF και η PZA, μπορούν να προκαλέσουν γαστρίτιδα, 
με συμπτώματα παρόμοια με της ηπατίτιδας, αλλά οι 
λειτουργικές δοκιμασίες του ήπατος είναι φυσιολογικές 

• Οι ασθενείς που εμφανίζουν ανορεξία, ναυτία, έμετο, 
κοιλιακό άλγος, ίκτερο, πρέπει: 
  να σταματήσουν όλα τα φάρμακα 

να εκτιμηθούν κλινικά 

να υποβληθούν σε έλεγχο με λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος 
(LFTs) - χολερυθρίνη 

 



Διαχείριση ηπατίτιδας στη διάρκεια 
αντιφυματικής θεραπείας HRZE (ΙΙ) 

 

• Η ALT είναι πιο ειδική εξέταση για ηπατοκυτταρική βλάβη 

• Η AST μπορεί να προέρχεται και από τους μυς, το μυοκάρδιο,… 

 

• Εάν  AST > ALT, ο ασθενής να εκτιμηθεί για αλκοολισμό 

• 10-20%  των ασθενών υπό INH εμφανίζουν ασυμπτωματική 
άνοδο τρανσαμινασών  

• Συνήθως εμφανίζεται τους πρώτους μήνες λήψης INH 

• Δεν απαιτεί διακοπή της θεραπείας  

• Βελτιώνεται με τη συνέχιση της θεραπείας 
 

 AJRCCM  2006,174:935-952 

 

 



Διαχείριση ηπατίτιδας στη διάρκεια 
αντιφυματικής θεραπείας HRZE (ΙΙΙ) 

 

• Διακοπή φαρμάκων επί εμφάνισης οποιασδήποτε παθολογικής λειτουργικής 
δοκιμασίας ήπατος (LFTs) σε συνδυασμό με παρουσία συμπτωματολογίας  
 

• Εάν οι λειτουργικές δοκιμασίες του ήπατος (LFTs) είναι παθολογικές:  

                         AST ή ALT > 5x ανώτερα φυσιολογικά όρια 

                 ή  

                                  ↑χολερυθρίνης, με ή χωρίς συμπτώματα 

          
                                                                

  Όλα τα αντιφυματικά φάρμακα πρέπει να διακοπούν   
 

 

• Ο ασθενής πρέπει να ελέγχεται με LFTs και χολερυθρίνη τουλάχιστον κάθε 
εβδομάδα  

• Άμεσα με τη διάγνωση ηπατίτιδας, πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ιογενούς 
ηπατίτιδας  

                                                      AJRCCM  2006,174:935-952 

 



Διαχείριση ηπατίτιδας στη διάρκεια 
αντιφυματικής θεραπείας (ΙV) 

 

     Εάν ο ασθενής έχει εκτεταμένη πνευμονική, 
μηνιγγική ή διάσπαρτη ΤΒ:  
 

• Έναρξη νέου συνδυσασμού αντιφυματικών 
που δεν μεταβολίζονται στο ήπαρ 
 ethambutol, levofloxacine, amikacin, 

cycloserine 

 

• RIF – χολοστατικό προφίλ, δυσανάλογη αύξηση 
χολερυθρίνης και ALP σε σχέση με τις ALT/AST 

 

• INH, RIF, PZA – προφίλ ηπατοκυτταρικής βλάβης, 
δυσανάλογη αύξηση ALT/AST σε σχέση με 
χολερυθρίνης και ALP 

 

   AJRCCM  2006,174:935-952 

 

 

 



Ηπατίτιδα στη διάρκεια αντι-ΤΒ θεραπείας 
Επανέναρξη φαρμάκων- Οι LFTs  πρέπει να  είναι < 2 x αν. φ.τ. 

Προφίλ ηπατοκυτταρικής βλάβης: 
 

Έναρξη με EMB και RIF για 1 εβδομάδα 
 

Επανεκτίμηση LFTs – bil, εάν ↔ ή ↓ 
 

Προσθήκη INH 
 

Επανεκτίμηση LFTs – bil 
 

                 εάν ↔ ή ↓                                                 εάν ↑  
 

Συνέχιση με EMB/RIF/INH                       Διακοπή INH, προσθήκη levofloxacin  
        και / ή  amikacin (cycloserine) 

 
Έλεγχος  LFTs τουλάχιστον ανά 15νθήμερο 

         

 

        Παρακολούθηση LFTs ανά 15νθήμερο 
 

  

Η επανέναρξη PZA σε ασθενείς που ανέχονται την επανέναρξη RIF/INH μπορεί να 
ενέχει κινδύνους. Σε αυτή την περίπτωση, η PZA μπορεί να διακοπεί εντελώς, με 
επέκταση της θεραπείας στους 9 μήνες   

• Με ηπατοτοξικότητα συσχετίζονται περισσότερο η ΙΝΗ και η PZA, αλλά η PZA συχνότερα 
• Συνδυασμοί που περιέχουν PZA μπορεί είναι πιο προβληματικοί 

0 

AJRCCM Issues>Vol. 
174, No. 8 | Oct 15, 

2006 

https://www.atsjournals.org/loi/ajrccm
https://www.atsjournals.org/loi/ajrccm
https://www.atsjournals.org/loi/ajrccm
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8
https://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/174/8


Ηπατίτιδα στη διάρκεια αντι-ΤΒ θεραπείας 
Επανέναρξη φαρμάκων- Οι LFTs  πρέπει να  είναι < 2 x αν. φ.τ. 

Χολοστατικό προφίλ: 
 

Έναρξη με  INH και EMB για 1 εβδομάδα 
 

Επανεκτίμηση LFTs – χ/θ, εάν ↔ ή ↓ 
 

Προσθήκη RIF  
 

Επανεκτίμηση LFTs – χ/θ 
 

   εάν ↔ ή ↓  τις ημ.3, 7,15                                   εάν ↑  
 

Συνέχιση με INH/EMB/RIF                    Διακοπή RIF, προσθήκη levofloxacin  
     και / ή  amikacin (cycloserine) 

 
Έλεγχος ηπατικής βιοχημείας τουλάχιστον ανά 15νθήμερο 

         

 

  

 



Κλινική περίπτωση 1 

• ♀ 50 ετών εισάγεται για εκτεταμένη κοιλοτική 
πνευμονική νόσο, με πυρετό, βήχα, απίσχναση. 

• Άμεση μικροσκόπηση πτυέλων για οξεάντοχα: +++ 

• AMTD Genprobe + 

• Κ/ες και DST αναμένονται 

• HBV(-),HCV(-), HIV(-) 

• ALT 4O, AST 37, ολική χ/θ 0.9, ALP 90 

• Έναρξη HRZE 



Κλινική περίπτωση 1 

• Μετά από 12 ημέρες 

- ναυτία  

- αρκετά επεισόδια εμέτου 

- ανορεξία 

• ALT 325, AST 257, ολική χ/θ 1.5, ALP 125 



Τί θα κάνατε; 

• Συνέχιση αντι-ΤΒ θεραπείας με προσθήκη 
αντιεμετικών, επανεκτίμηση σε 1 εβδομάδα 

• Διακοπή HRZ και έναρξη θεραπείας με  
ethambutol/levofloxacin/amikacin 

• Διακοπή PZA, επανεκτίμηση σε 1 εβδομάδα 

• Διακοπή INH, επανεκτίμηση σε 1 εβδομάδα 

 



Κλινική περίπτωση 1 

• Ethambutol 25 mg/kg/ημ. 

• Levofloxacine 1000 mg/ημ. 

• Amikacin 15 mg/ημ. 

 

• 20 ημέρες αργότερα, ALT 48, AST 4O, ολική χ/θ 1.1, 
ALP 120 

• κ/α MGIT (+) για M.tuberculosis 

• DST αναμένεται... 

 



Κλινική περίπτωση 1 

• Προσθήκη RIF 

• 1 εβδομάδα αργότερα, LFTs ↔ 

• Συνέχιση θεραπείας με RIF/EMB/LEVO/AMK 

• 2 εβδομάδες αργότερα, φ.τ. LFTs  

    DST = HRES ευαίσθητο 



Τί θα κάνατε; 

• Διακοπή levofloxacin και amikacin, συνέχιση RIF/EMB 
για 12 μήνες 

• Προσθήκη PZA και επανεκτίμηση σε 1 εβδομάδα 

• Συνέχιση RIF/EMB/LEVO για 12 μήνες 

• Προσθήκη INH και επανεκτίμηση σε 1 εβδομάδα 



Κλινική περίπτωση 1 

• Προσθήκη INH 

• φ.τ. LFTs στις 7,15 και 30 ημέρες αργότερα 

• 5 άμεσα αρνητικά 

• Κλινική και ακτινολογική βελτίωση 

• Αύξηση Σ.Β. 

• Διακοπή EMB/LEVO/AMK 

• Συνέχιση INH/RIF τουλάχιστον για 9 μήνες 

 



Πνευμονική ΤΒ σε ασθενή υπό αιμοδιάλυση 

• Άτυπη κλινική εμφάνιση 

• Συχνότερο σημείο ο πυρετός  

• Ανορεξία 

• Απώλεια βάρους 

• Βήχας 

• Σε υποτροπιάζουσα πνευμονία ή πνευμονία χωρίς βελτίωση μέσα στις 2 
εβδομάδες από την  έναρξη αντιβιοτικής αγωγής (χωρίς FQN), σκεφτόμαστε 
την ΤΒ 

• Οι ασθενείς με ισχυρή υποψία νόσησης από ενεργό ΤΒ πρέπει να τίθενται 
στο κλασσικό σχήμα αντι-ΤΒ θεραπείας μέχρι να είναι διαθέσιμα τα 
αποτελέσματα των κ/ων και του ελέγχου ευαισθησίας στα αντιφυματικά και 
να εκτιμηθεί η κλινική ανταπόκριση στην εμπειρική θεραπεία 

   
Screening and Treatment of Patients  with Chronic Kidney Disease, Hemodialysis, Peritoneal Dialysis, 

                                                                                    Patients Undergoing Renal Transplantation and Employees of Dialysis Facilities, 2007  CTCA 

 



     ΤΒ περιτονίτιδα 

      ΤΒ εντέρου 

      ΤΒ ήπατος 

     ΤΒ 
λεμφαδενίτιδα  

Συχνότερο 

Οποιαδήποτε 
θέση  

Εξωπνευμονική ΤΒ σε ασθενή με 
αιμοδιάλυση  

Screening and Treatment of Patients  with Chronic Kidney Disease,  emodialysis, Peritoneal 
Dialysis,Patients Undergoing Renal Transplantation and Employees of Dialysis Facilities, 2007  CTCA 



Αντιφυματική θεραπεία σε νεφρική 
ανεπάρκεια 

 Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και φυματίωση με 
κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min αλλά και οι ασθενείς υπό 

αιμοκάθαρση λαμβάνουν καθημερινά τα παρακάτω φάρμακα 
στην προβλεπόμενη από το σωματικό τους βάρος δόση : 

         ισονιαζίδη,  ριφαμπικίνη,  μοξιφλοξασίνη,  εθειοναμίδη, 
λινεζολίδη,  κλοφαζιμίνη 

 

 

 
Drug-Resistant Tuberculosis,Francis J.Curry,2016  



Αντιφυματική θεραπεία στη  
νεφρική ανεπάρκεια 
   Εάν η Cr Cl < 30 ml/min, προσαρμογή δόσεων PZA και EMB 

 

     Αρχική φάση  

• INH 300 mg/RIF 600 mg καθημερινά μετά την αιμοδιάλυση 

• PZA 25-35 mg/Kg και EMB 15mg/Kg  3 φορές την εβδομάδα 
μετά την αιμοδιάλυση 

• Vitamin B6 25 mg καθημερινά  ή  3  φορές την εβδομάδα 

 

     Συνεχιζόμενη φάση  

• Επί νόσου από ευαίσθητο στέλεχος, INH/RIF καθημερινά 
μέχρι τη συμπλήρωση θεραπείας τουλάχιστον 6μηνης 
συνολικής διάρκειας  

• Εάν χρειαστεί, το σχήμα μπορεί να δίδεται 3 φορές την 
εβδομάδα μετά τις 2 πρώτες εβδομάδες θεραπείας με: 
o INH 900 mg/RIF 600 mg/PZA 25-35 mg/Kg/EMB 15 mg/Kg/B6   

50 mg μετά την αιμοδιάλυση  
                                            Screening and Treatment of Patients  with Chronic Kidney Disease, Hemodialysis, Peritoneal 

Dialysis, 
          Patients Undergoing Renal Transplantation and Employees of Dialysis Facilities*, 2007  CTCA 



Ενεργός ΤΒ στη διάρκεια της κύησης 

• Η διάγνωση πνευμονικής ΤΒ  μπορεί να είναι δυσχερής, 
λόγω απροθυμίας για υποβολή σε α/α θώρακος 

• Η διάγνωση εξωπνευμονικής ΤΒ, πιο δύσκολη 

• Η έκβαση, τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί, 
βελτιώνονται με την αντιφυματική θεραπεία στη διάρκεια 
της κύησης 

• Εάν η μητέρα εξακολουθεί να παραμένει μεταδοτική κατά 
τον τοκετό, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προφύλαξης 
έναντι της μετάδοσης 

• Έγκυοι και λεχωΐδες, για τους πρώτους 3 μήνες μετά τον 
τοκετό, μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
ηπατοτοξικότητας.                                                                      

 

      http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/specpop/pregnancy.pdf 



Θεραπεία φυματίωσης στην κύηση  
 

• Η INH, η RIF και η EMB περνούν τον πλακούντα, αλλά δεν 
έχει αποδειχθεί να έχουν τερατογόνο δράση 

 
• Το αρχικό σχήμα θα πρέπει να αποτελείται από : 
INH/RIF για τουλάχιστον 9 μήνες, μαζί με EMB μέχρι 

τα αποτελέσματα DST, με διακοπή της EMB εάν το 
στέλεχος είναι ευαίσθητο σε INH και RIF 

 
PZA,FQN και άλλα φάρμακα δεύτερης γραμμής για 

στέλεχος ανθεκτικό σε αντιφυματικά φάρμακα 
 

                           http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/specpop/pregnancy.pdf 

 



Θηλασμός και αντιφυματική θεραπεία 

• Πολύ μικρές συγκεντρώσεις αντιφυματικών φαρμάκων 
εκκρίνονται στο μητρικό γάλα 

 
• Τα επίπεδα αντιφυματικών στο μητρικό γάλα   

είναι απίθανο να έχουν τοξική δράση στο βρέφος 
δεν επαρκούν για την προστασία του βρέφους 
 

• Ο θηλασμός πρέπει να ενθαρρύνεται 
 
• Οι μητέρες πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα 

πυριδοξίνης 
 

                                                                        

     http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/specpop/pregnancy.pdf 



Αντιφυματική θεραπεία και HIV   

 Προτιμότερο η θεραπεία να διαρκεί 9 μήνες ή να συνεχίζεται 
για 6 μήνες μετά την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών.  

 Η θεραπεία για HIV αλληλεπιδρά με τις ριφαμυκίνες (RIF και 
Rifabutin) και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

  Όταν δε χορηγείται ριφαμυκίνη, καθυστερεί η αρνητικοποίηση 
των καλλιεργειών και παρατείνεται η διάρκεια της θεραπείας. 

 



• Σε όλους τους ασθενείς με υποψία ή επιβεβαιωμένη ΤΒ θα πρέπει 
να συστήνεται  εργαστηριακός έλεγχος και συμβουλευτική για 
HIV. 

•  Ο εργαστηριακός έλεγχος για HIV, ως μέρος της διαχείρισης 
ρουτίνας όλων των ασθενών σε περιοχές υψηλού επιπολασμού HIV 
λοίμωξης στο γενικό πληθυσμό και των ασθενών με συμπτώματα ή 
/και σημεία συμβατά με καταστάσεις σχετιζόμενες με τον HIV, έχει 
ιδιαίτερη σημασία.  

•  Λόγω της στενής συσχέτισης μεταξύ της λοίμωξης από φυματίωση 
και από HIV,  συνιστώνται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις πρόληψης 
και θεραπείας και των δύο λοιμώξεων 

 



   Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη που, μετά από προσεκτική 
εκτίμηση, διαγιγνώσκονται με θετική δοκιμασία για 
λανθάνουσα  λοίμωξη από M. tuberculosis (LTBI) (TST και/ή 
IGRAs) , αλλά δεν πάσχουν από ενεργό ΤΒ, θα πρέπει να 
λαμβάνουν θεραπεία με ΙΝΗ για 6–9 μήνες ή οποιοδήποτε 
νεότερο  σχήμα  για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις 
αποτελεσματικότητας. 



CD4 Start ART 

<50 Within 2 weeks of  TB treatment 

 >50 and TB 
severe  

Within 2 - 4  weeks of  TB 
treatment 

>50 but TB not 
severe 

Can defer ART beyond 2 - 4 
weeks but should start within 8-

12 weeks 
 
   

HIV-infected TB patients not yet on ART 

www.aidsinfo.nih.gov/guidelines   

When to Start Antiretrovirals  



Σύνδρομο IRIS  
(Immune Reconstitution Inflammatory 

Syndrome)   

 
 Κλινική επιδείνωση των συμπτωμάτων, των ευρημάτων από 

την απεικόνιση ή τη φυσική εξέταση, σε ασθενή υπό 
κατάλληλη αγωγή 

 
• “Παράδοξη” επιδείνωση γνωστής λοίμωξης από ευκαιριακό 

παθογόνο για το οποίο ο ασθενής λαμβάνει ή έχει ολοκληρώσει 
θεραπεία 
 
 TB,  διάσπαρτη λοίμωξη από MAC, Pneumocystis jirovecii 

pneumonia (PCP), τοξοπλάσμωση, CMV, VZV, ιστοπλάσμωση, 
HBV, HCV, κρυπτοκοκκική λοίμωξη 

 
 
• “Αποκάλυψη” υποκλινικής λοίμωξης από ευκαιριακό παθογόνο                         

 

 
 http://aidsinfo.nih.gov/guidelines 



Σύνδρομο IRIS 

• Παράγοντες κινδύνου 
• Διάσπαρτη TB 
• Συντομότερο διάστημα μεταξύ έναρξης αντι-ΤΒ και 

ART 
• Χαμηλή αρχική τιμή CD4, υψηλότερο αρχικό ιϊκό 

φορτίο 
• Μεγαλύτερη απόκριση αριθμού CD4 ή ιϊκού φορτίου 

στην ART 

• Χρονική εμφάνιση 
• Συνήθως μέσα στις πρώτες 6 εβδομάδες από την 

έναρξη ART (συχνότερα 2–3 εβδομάδες, αλλά ακόμη 
και μήνες μετά την έναρξη ΑRT) 

                                                                        
http://aidsinfo.nih.gov/guidelines 



Διαφορική Διάγνωση IRIS  

• Αποτυχία θεραπείας TB  

• DR-TB 

• Αποτυχία ART   

• Άλλες ευκαιριακές (ή μη ευκαιριακές) 
λοιμώξεις 

• Λέμφωμα, Σάρκωμα Kaposi 

• Φαρμακευτικές αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας  

                                                                       



Αντιμετώπιση IRIS 

• Συνέχιση αντι-ΤΒ θεραπείας   

• Συνέχιση ART   

• Αποκλεισμός αποτυχίας αντι-ΤΒ θεραπείας 
• Συμμόρφωση   
• Αντοχή 

• Αποκλεισμός επιπλέον/νέας διάγνωσης 

• Ενδεχόμενη χορήγηση NSAIDS, 
κορτικοστεροειδών για τις σοβαρότερες 
περιπτώσεις (prednisone 25-50 mg/ημέρα) 

• Παροχέτευση αποστημάτων 

                                                                                    
http://aidsinfo.nih.gov/guidelines 



 
Διαχείριση Περιφερικής Νευροπάθειας  

 από isoniazid,ethionamide,cycloserine,linezolid 
 Συμπτώματα:  

• Αίσθημα καύσου στα δάκτυλα των ποδιών, στα πόδια, μυρμηκιάσεις 

• Αιμωδίες και στα δύο κάτω άκρα, με επιδείνωση τη νύχτα ή κατά τη βάδιση  

• Αδυναμία κάτω άκρων κατά τη βάδιση 

• Ενδεχόμενη προσβολή άνω άκρων  

Αποκλεισμός άλλων αιτιών, περιλαμβανομένων: 

• Σ.Δ., αλκοολισμού, ένδειας βιταμινών, HIV, υποθυρεοειδισμού, ουραιμίας, 
κύησης 

Αντιμετώπιση: 

• Διακοπή θεραπείας, υψηλές δόσεις pyridoxine, μόλις ελεγχθούν τα 
συμπτώματα, επανέναρξη αντιφυματικών υπό προφύλαξη με pyridoxine  

• Ενδεχόμενη χορήγηση χαμηλής δόσης του τρικυκλικού αντικαταθλιπτικού 
amitriptyline 25 mg PO κατά την κατάκλιση, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις. 

o Προσοχή! Η linezolid δεν μπορεί να συγχορηγηθεί  μαζί με τρικυκλικά ή 
εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) 

• Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής λαμβάνει την κατάλληλη δόση pyridoxine 

                                                           Drug-Resistant Tuberculosis:A Survival Guide for Clinicians, 2016        
www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 

 



Αντιφυματική θεραπεία και στεροειδή 

  

Τα στεροειδή χορηγούνται κυρίως στην εξωπνευμονική 
φυματίωση και συγκεκριμένα  

   σε μηνιγγίτιδα - βλάβη του ΚΝΣ, περικαρδίτιδα,      
ιριδοκυκλίτιδα, λεμφαδενίτιδα με πίεση βρόγχου,σύνδρομο 

IRIS και σε επαπειλούμενη για τη ζωή κλινική εικόνα με 
αιματογενή διασπορά – κεγχροειδή φυματίωση,  

 σε δόσεις 35-40 mg πρεδνιζόνης ημερησίως. 

  

 

Πολυζωγόπουλος Δ,Πολυχρονόπουλος Βλ. 2005 



Κορτικοστεροειδή και 
φυματιώδης πλευρίτιδα 

 

• Εάν ο ασθενής είναι περισσότερο από ήπια συμπτωματικός, 
συνιστάται θεραπευτική θωρακοκέντηση 

• Εάν ο ασθενής, μετά τη θεραπευτική θωρακοκέντηση, 
εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά συστηματικά 
συμπτώματα (πυρετό, κακουχία, πλευροδυνία), εξετάστε το 
ενδεχόμενο χορήγησης πρεδνιζόνης 80 mg παρ’ημέρα, 
μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων.  Στη συνέχεια, 
προχωρήστε σε ταχεία μείωση της δόσης και διακοπή των 
κορτικοειδών 

• Η θεραπεία της φυματιώδους πλευρίτιδας είναι ίδια με 
αυτή της πνευμονικής ΤΒ 

 
RICHARD  W. LIGHT   Update on tuberculous pleural effusion   Respirology   ( 2010) 15, 451–458 

 



Κορτικοστεροειδή στην 
ΤΒ μηνιγγίτιδα (Ι) 

• Οι ασθενείς με: 

• Glasgow Coma Scale score <15 ή  

• εστιακό νευρολογικό έλλειμμα 

• τίθενται σε i.v dexamethasone για 4 εβδομάδες ως εξής: 

• 0.4 mg/kg/ημέρα την εβδομάδα 1 

• 0.3 mg/kg/ημέρα την εβδομάδα 2 

• 0.2 mg/kg/ημέρα την εβδομάδα 3 και  

• 0.1 mg/kg/ημέρα την εβδομάδα 4 

• στη συνέχεια περνούν σε p.o. dexamethasone, με προοδευτική 
μείωση της δόσης, ανά 1 εβδομάδα,  ως εξής: 

• 4 mg/ημέρα→ 3 mg/ημέρα→ 2 mg/ημέρα→ και 1 
mg/ημέρα 

 

  

 

 Thwaites GE et al. (2004) Dexamethasone for the treatment of tuberculous 
meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med 351: 1741-1751 



Κορτικοστεροειδή 
στην 
ΤΒ μηνιγγίτιδα (ΙΙ) 
• Οι ασθενείς με φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης και χωρίς 

νευρολογικά ευρήματα 

• τίθενται σε i.v. dexamethasone για 2 εβδομάδες ως εξής: 

• 0.2 mg/kg/ημέρα την εβδομάδα 1 

• 0.1 mg/kg την ημέρα την εβδομάδα 2 

• στη συνέχεια περνούν σε p.o. dexamethasone, με 
προοδευτική μείωση της δόσης, ανά 1 εβδομάδα,  ως εξής: 

• 4 mg/ημέρα→ 3 mg/ημέρα→ 2 mg/ημέρα→ και 1 
mg/ημέρα 

• Τα κορτικοστεροειδή θα πρέπει να ξεκινήσουν όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα μετά την έναρξη της αντι-ΤΒ 
θεραπείας 

 Thwaites GE et al. (2004) Dexamethasone for the treatment of tuberculous 
meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med 351: 1741-1751 



G. E. Thwaites, S.M. Bhavnani, T. T. H. Chau et al., 
 “Randomized pharmacokinetic and pharmacodynamic comparison of 

fluoroquinolones for tuberculous meningitis,”  
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, vol. 55, no. 7, pp. 3244–3253, 2011 

• Οι φθοριοκινολόνες λεβοφλοξασίνη και 
μοξιφλοξασίνη είναι ιδιαίτερα δραστικές έναντι 
των περισσότερων στελεχών του Μ. Tuberculosis, 
παρουσιάζουν εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και 
διείσδυσης στο ΕΝΥ, και φαίνεται να  έχουν 
εξαιρετικό δυναμικό σαν μέρος της αγωγής 
πρώτης γραμμής για τη φυματίωση 

 

• Η προσθήκη μιας φθοριοκινολόνης στο κλασσικό 
σχήμα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αντι-
ΤΒ αγωγής, όπως δείχνουν διάφορες κλινικές 
παράμετροι 



TB drugs with good CSF penetration 

• Isoniazid 

• Pyrazinamide 

• Ethionamide 

• Cycloserine 

• Moxifloxacine 

• Imipenem/cilastatin 

• Meropenem  

• Linezolid       (1/3 of those in serum in animal models) 

• Levofloxacine     (65% of that in the serum)  

  
 

 

            Drug-Resistant Tuberculosis:A Survival Guide for Clinicians, 2016        www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 



Φθοριοκινολόνες (FQN) και TB 

• Κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής του M. tuberculosis 
στις FQN λόγω πολλαπλών ή παρατεταμένων 
(>14 ημερών) θεραπειών με FQN για πνευμονία 
της κοινότητας 

 

 

• Οι συγκεντρώσεις των FQN στον ορό μειώνονται 
όταν αυτές συγχορηγούνται με RIF  

 



Εξάνθημα στη θεραπεία της ΤΒ 
       

   Ήπιο κνησμώδες εξάνθημα 

1) Αντιισταμινικά  

2) Ενδεχόμενη χορήγηση πρεδνιζόνης σε δόση 
20mg/ημέρα και σταδιακή μείωση και διακοπή με την 
υποχώρηση του εξανθήματος  

3) Τοπική θεραπεία 

   Πετεχειώδες εξάνθημα 

1) Κυρίως ευθύνεται η rifampicin 

2) ΄Ελεγχος PLT 

3) Εάν  PLT <150.000/μl, διακοπή rifampicin και 
αποκλεισμός του φαρμάκου από το σχήμα 

4) Παρκολούθηση PLT μέχρι αυτά να επιστρέψουν σε 
φ.τ. 

 

        Drug-Resistant Tuberculosis:A Survival Guide for Clinicians, 2008        www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 

 



Ερυθηματώδες εξάνθημα με πυρετό στη 
θεραπεία της ΤΒ 

       

1. Διακοπή όλων των φαρμάκων ταυτόχρονα 

2. Αποκλεισμός αναφυλακτικής αντίδρασης: 
• Αγγειοοίδημα, οίδημα γλώσσας/λάρυγγα, flushing 

προσώπου, απόφραξη αεραγωγών, συριγμός, 
δύσπνοια, υπόταση 

3. Ενδεχόμενη χορήγηση κορτικοστεροειδών 

4. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε να 
περιμένουμε να υποχωρήσει το εξάνθημα για να 
ξεκινήσουμε την αντι-ΤΒ θεραπεία 

5. Εάν η θεραπεία δεν μπορεί να διακοπεί λόγω της 
σοβαρότητας της νόσου, ο ασθενής μπορεί να τεθεί 
σε σχήμα που αποτελείται από άλλα φάρμακα, τα 
οποία δεν έχει λάβει στο παρελθόν 

6. Εάν το εξάνθημα υποχωρήσει, επαναχορηγούμε τα 
φάρμακα του σχήματος σταδιακά, ένα κάθε 2-3 
ημέρες, αρχίζοντας από την RIF, που είναι το πλέον 
δραστικό και το λιγότερο πιθανό ως αίτιο του 
εξανθήματος, ακολουθούμενη από την INH, κατόπιν 
την PZA και την EMB 

                 

 

 

 Drug-Resistant Tuberculosis:A Survival Guide for Clinicians, 2016        
www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 



Επαναχορήγηση TB φαρμάκων 

Day  Drug and dose  

1  RIF  75 mg 

2  RIF  300 mg 

3  RIF  600 mg 

4  RIF  600 mg + INH  50 mg 

5  RIF  600 mg + INH  100 mg 

6  RIF  600 mg + INH  300 mg 

7  RIF  600 mg + INH  300 mg + PZA  250 mg 

8  RIF  600 mg + INH  300 mg + PZA  1000 mg 

9  RIF  600 mg + INH  300 mg + PZA  25-30 mg/kg 

10  RIF  600 mg + INH  300 mg + PZA  25-30 mg/kg  +  EMB  125 mg 

11  RIF  600 mg + INH  300 mg + PZA  25-30 mg/kg  +  EMB  500 mg 

12  RIF  600 mg + INH  300 mg + PZA  25-30 mg/kg  +  EMB   15-25 mg/kg 

If the initial reaction was severe, use 1/10th of the Day 1 dose 
and then increase carefully if tolerated. Give the drugs in a setting where a 
healthcare provider can respond to any reaction 

 

Monitor the signs and symptoms and if rush recurs at any point  

The last drug added should be stopped 

Drug-Resistant Tuberculosis:A Survival Guide for Clinicians, 2016        www.nationaltbcenter.ucsf.edu/drtb 

 



 
Αναζήτηση  παραγόντων κινδύνου και έλεγχος για ΤΒ 
ασθενών που πρόκειται να λάβουν ανοσοκατασταλτικές 
θεραπείες και ανταγωνιστές TNF-α  
 

 

• γέννηση σε χώρα υψηλού επιπολασμού ΤΒ 

• διαβίωση υπό συνθήκες στενού συγχρωτισμού (π.χ. δομή κράτησης, 
ξενώνας αστέγων, δομή φιλοξενίας χρονίως πασχόντων,κλπ.) 

• θετική TST 

• χρήση ουσιών (ενέσιμες/μη ενέσιμες) 

• εργασία στο χώρο της υγείας, σε περιβάλλον με ασθενείς με ΤΒ 

• α/α θώρακος με ευρήματα συμβατά με παλαιά ΤΒ 

 

Σε ασθενείς με υποκείμενη ανοσοκαταστολή (λόγω νόσου ή φαρμακευτικής 
αγωγής), TST με σκληρία >5 mm θεωρείται θετική και αποτελεί ένδειξη 
μόλυνσης από M. tuberculosis 

 

ΤST με σκληρία  <5 mm θεωρείται αρνητική, αλλά δεν αποκλείει τη 
μόλυνση από M. tuberculosis 

         

    The risk of tuberculosis related to tumour necrosis factor antagonist therapies: a TBNET consensus statement    Eur  Respir J 2010; 36: 1185–120 

                                                                                                                                                                                                                       MMWR 2010: 59 (RR-5) 



Μείωση του κινδύνου ΤΒ  

Πριν από την έναρξη ανταγωνιστών TNF-α (Ι)  
 

• Αναζητήστε την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για έκθεση σε ΤΒ 

• Ελέγξτε τον ασθενή για  LTBI και αποκλείστε ενεργό ΤΒ 

• Εκπαιδεύστε τον ασθενή σχετικά με τον κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων και ιδιαίτερα 
ΤΒ  

• Δώστε οδηγίες για άμεση αναφορά συμπτωμάτων λοιμώδους νοσήματος, όπως: 
 Πυρετού, κακουχίας, βήχα, εντοπισμένου ή γενικευμένου άλγους  

• Έχετε υπόψιν ότι η εμφάνιση της ΤΒ μπορεί αρχικά να είναι ύπουλη, αλλά η νόσος 
μπορεί να εξελιχθεί και να διασπαρεί ταχέως 
  η α/α θώρακος μπορεί να φαίνεται φυσιολογική και 
  τα διηθήματα κεχροειδούς διασποράς μπορεί να είναι ορατά μόνο στην CT θώρακος 

• Εφόσον διαγνωσθεί LTBI ή ενεργός TB, χορηγήστε θεραπεία αντίστοιχα 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης θεραπείας για LTBI σε ασθενείς με αρνητική TST, 
οι οποίοι έχουν υψηλή πιθανότητα LTBI βάσει του επιδημιολογικού ιστορικού ή της 
κλινικής τους κατάστασης  

 

 

 

 The risk of tuberculosis related to tumour necrosis factor antagonist therapies: a TBNET consensus statement           Eur Respir J 2010; 36: 1185–120 

                                                                                                                                                        MMWR 2004: 53 (RR-30) 

 



Μείωση του κινδύνου ΤΒ  
Πριν από την έναρξη ανταγωνιστών TNF-α (ΙΙ)  

 

• Δοκιμασία IGRA  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσυμπτωματικό 
έλεγχο ασθενών υποψήφιων για χορήγηση ανταγωνιστών TNF-α 

• Επαναλάβατε τον έλεγχο για ΤΒ ακόμη, και αν η αρχική TST / IGRA είναι 
αρνητική  

• Η έναρξη της θεραπείας με ανταγωνιστή του TNF-α μπορεί να βελτιώσει την 
ανοσολογική απόκριση 

• Μερικοί ασθενείς μπορεί να μολυνθούν από M.tb μετά την έναρξη της 
θεραπείας με ανταγωνιστή TNF-α 

• Η θεραπεία για LTBI (π.χ. isoniazid για 9 μήνες) θα πρέπει να ξεκινά 
ΠΡΙΝ από την έναρξη θεραπείας με ανταγωνιστές TNF-α  

• Καθυστερήστε την έναρξη θεραπείας με ανταγωνιστή  TNF-α για 
τουλάχιστον ένα μήνα από την έναρξη θεραπείας για LTBI 
 

The risk of tuberculosis related to tumour necrosis factor antagonist therapies: a TBNET consensus statement    Eur  Respir J 2010; 36: 1185–120 

                                                                                                                                                                                                                          MMWR 2010: 59 (RR-5) 

                                                                                                                                                                                          Arthritis Care Research Vol.64,No.5, 2012 



Θεραπεία με αντι-ΤNF-α 
Διαχείριση ασθενούς που αναπτύσσει σημεία ή/και 
συμπτώματα λοιμώδους νοσήματος 

 

• Εκτιμήστε προσεκτικά τον ασθενή τόσο για κοινές όσο και για ευκαιριακές λοιμώξεις 

• Εάν η α/α θώρακος είναι φυσιολογική σε ασθενή με βήχα, δύσπνοια ή ανεξήγητο πυρετό, σκεφτείτε 
να προβείτε σε CT θώρακος  

• Συλλέξτε πτύελα για μικροσκοπική για οξεάντοχα, κ/α και ταχύ μοριακό έλεγχο για μυκοβακτηρίδια 
και άλλα ευκαιριακά παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων των μυκήτων  

• Διακόψτε τη θεραπεία με τον ανταγωνιστή TNF-α, μέχρι να τεθεί διάγνωση  

• Έχετε υπ’όψη ότι η ΤΒ σε ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές TNF-α: 
• εμφανίζει ταχεία εξέλιξη 
• είναι πολύ συχνότερα εξωπνευμονική ή/και διάσπαρτη 
• είναι πολύ πιθανότερο να οδηγήσει σε θάνατο  

• Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες στην ΤΒ προτιμούν, πριν την επανέναρξη 
της θεραπείας με τον ανταγωνιστή TNF-α , ο ασθενής να έχει λάβει επαρκή 
αντι-ΤΒ θεραπεία, ώστε η νόσος να έχει τεθεί υπό έλεγχο και οι κ/ες να 
έχουν αρνητικοποιηθεί 

 

 

The risk of tuberculosis related to tumour necrosis factor antagonist therapies: a TBNET consensus statement           Eur Respir J 2010; 36: 1185–120 

 

  
 

 



Όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί INH 

• Δύναται να χορηγηθεί FQN (Moxi/Levo) σε ολη τη διάρκεια 
θεραπείας 

   RIF,EMB,PZA ± FQN  για 6-9 μήνες 

• Σε δυσανεξία PZA 

   RIF,EMB,FQN για 9-12 μήνες 

 

* RIF,EMB,PZA,MFX  2 μήνες καθημερινά και  

   RPT 1200 mg,MFX 400mg  1/εβδομάδα για 4 μήνες 

 

 

 

 



Όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί EMB 

• Χορήγηση FQN (Moxi/Levo) σε αντικατάσταση EMB 

   δεν εχει μελετηθεί επαρκώς. 

   Η χορηγησή τους,προτείνεται από experts στην 
αρχική φάση θεραπείας, τουλάχιστον. 

*Προυπόθεση,το στέλεχος να είναι ευαίσθητο 
μοριακά,τουλάχιστον στην RIF (XpertMTB/RIF,Line 
probe assays) 

   INH,RIF,PZA,FQN  για 6-9 μήνες 



Όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί RIF 

• INH,EMB,FQN και 2 μήνες τουλάχιστον PZA, 

   για 12-18 μήνες 

• INH,EMB,PZA  για 18 μήνες 

 

 

* Σε εκτεταμένη νόσο(κοιλότητα) προσθήκη 
ενέσιμου(SM,AK,KM,CM, με ευαισθησία) για τουλάχιστον 2 
μήνες,μπορεί να μειώσει τη θεραπεία σε 12 μήνες 

 

 

 

 



Αναζωπύρωση  
 

 Η αναζωπύρωση είναι μία κλινική οντότητα κατά την 
οποία μετά από επιτυχή συμπλήρωση της θεραπείας 

με αρνητικοποίηση των καλλιεργειών, οι ασθενείς 
παρουσιάζουν υποτροπή με νέες θετικές καλλιέργειες 

ή κλινική και ακτινολογική επιδείνωση συμβατή με 
ενεργό νόσο  

 



Παράγοντες που σχετίζονται με 
αναζωπύρωση 

 

▪ κοιλότητα 

▪ εκτεταμένη νόσος 

▪ θετική καλλιέργεια στο 

    δίμηνο 

▪ ΤΒ λεμφαδενίτις 

▪ υποθρεψία και μη  
ανάκτηση βάρους 

▪ ανθεκτική νόσος 

▪ προηγούμενη αντι ΤΒ 
θεραπεία 

▪ HIV, διαβήτης, 
δυσαπορρόφηση 

▪ DOT 

▪ συμμόρφωση 

▪ διάρκεια θεραπείας 

▪ χορήγηση RIF 

 



Αναζωπύρωση  
  

• Συνήθως εμφανίζεται μετά από 6-12 μήνες. Στην περίπτωση που 
το στέλεχος ήταν ευαίσθητο στα φάρμακα, η δοσολογία σωστή 
και η συμμόρφωση του ασθενούς αναμφισβήτητη τότε 
χορηγείται ξανά το ίδιο σχήμα και αναμένεται η νέα 
ευαισθησία, από τον μοριακό κυρίως αλλά και συμβατικό 
έλεγχο. 

 

    Αν το στέλεχος ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ  

 

 

     

             HR για 12 μήνες  



Αναζωπύρωση  
 

• Όταν δεν είναι εφικτό να γνωρίζουμε την προηγούμενη θεραπεία 
που έλαβε ο ασθενής και σε αναμονή του μοριακού ελέγχου 
ευαισθησίας  χορηγούμε σχήμα HRZE 

 

 

• Σε διαφορετική περίπτωση, όταν κινδυνεύει η ζωή του ασθενή, 
όπως βαριά κλινική κατάσταση, προσβολή ΚΝΣ, ανοσοκαταστολή ή 
αναπνευστική ανεπάρκεια, χορηγείται το αρχικό θεραπευτικό 
σχήμα μαζί με τουλάχιστον 4 νέα φάρμακα,  τα οποία δεν έχουν 
ληφθεί κατά το παρελθόν, μέχρι να ληφθεί  το νέο test 
ευαισθησίας. 

 
WHO 2010 

 



Διακοπές αντιφυματικής θεραπείας 
• Διακοπή κατά την αρχική φάση της θεραπείας 

Διακοπή διάρκειας > 14 ημερών: έναρξη θεραπείας από την 
αρχή 

Διακοπή διάρκειας <14 ημερών: η  θεραπεία συνεχίζεται 
κανονικά, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 
αριθμού των δόσεων των δύο μηνών 

• Διακοπή κατά τη συνεχιζόμενη φάση θεραπείας 
Εφόσον έχει ληφθεί >80% της προβλεπόμενης θεραπείας 

αν ο ασθενής είχε αρχικά αρνητικά πτύελα: η θεραπεία 
διακόπτεται 

αν ο ασθενής είχε αρχικά θετικά πτύελα: η θεραπεία συνεχίζεται 
μέχρι συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου 

Αν έχει ληφθεί <80% της προβλεπόμενης θεραπείας 
Διακοπή διάρκειας >3 μηνών: η θεραπεία αρχίζει πάλι από την 

αρχή 
Διακοπή διάρκειας <3 μηνών: η θεραπεία συνεχίζεται μέχρι 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου  χρόνου και των δόσεων, όπως 
είχε οριστεί αρχικά, με πιο τακτική παρακολούθηση 

 

 



Χορήγηση επιβλεπόμενης θεραπείας DOT 



ΝΟΣΗΛΕΙΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ  

 Απομονωμένος θάλαμος με αρνητική πίεση σε σχέση με το 
διάδρομο και με αερισμό ο οποίος ανανεώνεται ≥ 12 φορές 
την ώρα 

 

 Ο εξαγόμενος αέρας φιλτράρεται (ΗΕΡΑ) και γίνεται τακτική 
χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας σε θαλάμους και 
κοινόχρηστους χώρους 

 

 Το προσωπικό φορά μάσκες  

κατάλληλων προδιαγραφών (3Μ1860-1862-1863-1872 

1873,FPP2-FFP3) 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

  Ενδείκνυται  

 όταν υπάρχει κλινική ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή αλλά 
παραμένει ένα μεγάλο σπήλαιο χωρίς βελτίωση 3 μήνες αργότερα 

 μη ανταπόκριση σε MDR-TB/XDR-TB θεραπεία 

 τεχνητός πνευμοθώρακας,βελτιώνει σημαντικά την έκβαση 

 

  Προϋποθέσεις 

 εντοπισμένη νόσος ενίοτε και σε αμφίπλευρη κορυφών 

 ικανοποιητική μετεγχειρητική αναπνευστική λειτουργία 

 ευαισθησία μόνον σε 2-3 αδύναμα δευτερεύοντα φάρμακα που δεν 
αναμένονται να αποστειρώσουν τον ασθενή 




