
 

 

Παρουσίαση περιστατικών 

Φυματίωσης  

                      
 Δ. Πολυζωγόπουλος 

 

21-02-2018 



Περίπτωση 1 

  45 ετών Ρουμάνος 

  χρήση αλκοόλ 

  πυρετός (38°C) 

  καταβολή 

  απώλεια βάρους (1 μήνα) 

  πλευριτικού τύπου πόνος 

  εισαγωγή 

  παρακέντηση (2 lt) 

  αγωγή με ευρέως φάσματος 

  αντιβιοτικά 

  βρογχοσκόπηση 

  εξιτήριο εν αναμονή  
αποτελεσμάτων 

 



 

Διάγνωση: 
Υπεζωκοτική συλλογή– αδιάγνωστος 



TST: 0mm 



Περίπτωση  2 

• Έλλην 75 ετών 

• Πρώην Καπνιστής 

• Ιστορικό ΣΝ και Αρτ. Υπέρτασης 

• Ασυμπτωματικός 

• Ακτινογραφία θώρακα στα πλαίσια 

ελέγχου επαφών μεταδοτικού ασθενή 

(υιός) 

 

 



 

08/03/17 





Περίπτωση 3 

• Υποβάλλεται σε EBUS (μη διαγνωστικό) 

• Παραπέμπεται παράλληλα στο Αντιφυματικό 

Ιατρείο για τον έλεγχο της λανθάνουσας ΤΒ 

Αντιφυματικό Ιατρείο για τον έλεγχο της 

λανθάνουσας ΤΒ 

 



• 3 Δείγματα πτυέλων 

• Έναρξη αντιφυματικής αγωγής με   

• Θεραπευτικό κριτήριο (HRE) 

 





15 ημέρες αντι-ΤΒ 
αγωγής 





06/07/17 



Λάθη στο χειρισμό 

1. Χαμηλή κλινική υποψία παρά τη συμβατη 

ακτινολογική εικόνα, επιδημιολογικά δεδομένα  

2. Δεν ζητήθηκε μοριακός έλεγχος στα υλικά της 

βρογχοσκόπησης 

3. Κακή ερμηνεία ιστολογικής EBUS/TBNB 

4. PET μη ικανή για διαφοροδιάγνωση ΤΒ από Ca 

5. Χειρουργική παρέμβαση χωρίς να έχεί προηγηθεί 

αγωγή έστω για 1-2 εβδομάδες (ακόμα και επι 

υποψίας) 

6. ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ από 

χειρουργική βιοψία   

 



 

ΤΗΙΝΚ ΤΒ -------TREAT TB 



 

Περίπτωση 4 

 

Γυναίκα 30 ετών  
 Γεωργιανής καταγωγής 

Παντρεμένη 

Αισθητικός σε Κομμωτήριο επαρχιακής πόλης  

 1 παιδί (4 ετών) 

 Ιστορικό φυματίωσης το 2011 (αγωγή 6 μήνες) 

Παραπομπή από Πνευμονολόγο του Νοσοκομείου 
μας λόγω θετικής καλλιέργειας με MDR-TB στέλεχος 

Εισαγωγή Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης 



Το 2011 θεραπεία για ΤΒ 

Εμπύρετο και βήχα για 1 εβδομάδα 

Ακτινολογική διάγνωση 

Ένα επίχρισμα πτυέλων για β-Koch  (-) 

Έναρξη αγωγής με Ισονιαζίδη300mg-Ριφαμπικίνη 

600mg (Rifinah 2x1)-Εθαμβουτόλη 1250mg 

(Dexambutol 2,5x1) – Πυραζιναμίδη 1500mg 

(Pyrazinamide 1x3) (HREZ)  + Vit B6 250mg  1/4x1   

Διακοπή Πυραζιναμίδης στους 2 μήνες (HRE) 

Διακοπή Εθαμβουτόλης στους 3 μήνες (HR) 

Διακοπή αγωγής στο 6μήνο 

 



Ακτινογραφία θώρακος 4/10/2011 

 



 

 

 

Ακτινογραφία θώρακος 6/04/2012 



Ακτινογραφία Θώρακος 
10/09/2012 



ΛΑΘΗ (1) 

• Παρά την ισχυρή υποψία εστάλη 1 μόνο πτύελο μόνο για 
επίχρισμα σε ακατάλληλο εργαστήριο. Όχι καλλιέργεια 

Δεν υπηρχε λόγος χορήγησης Πυριδοξίνης. Χορηγήθηκε σε δόση 
62,5mg. Η ασθενής έλαβε 250mg 

Χορήγηση Πυραζιναμίδης 1x3 



ΛΑΘΗ (2) 

Δεν υπήρχε στέλεχος για έλεγχο ευαισθησίας, δεν επιβεβαιώθηκε 
μικροβιολογική επιτυχία της αγωγής, δεν επιβεβαιώθηκε ακτινολογική 
επιτυχία 

Εφόσον δεν υπήρχε ευαισθησία στελέχους η ασθενής έπρεπε να λάβει 
συνολικά 9 μήνες HRE 

Έπρεπε να είχαν σταλεί πτύελα για καλλιέργεια στο δίμηνο 

Έλεγχος περιβάλλοντος σε επιτυχές θεραπευτικό κριτήριο 



08/14 

Εμφάνιση παραγωγικού βήχα ιδίως νυχτερινές 
ώρες 

 

Δεν θερμομετρήθηκε-νυχτερινές εφιδρώσεις 

 

Φοβάται υποτροπή Φυματίωσης 

 

Επισκέπτεται την ίδια Πνευμονολόγο 

 

Υποβάλλεται σε ακτινογραφία 

 

 



Ακτινογραφία Θώρακος 
08/09/2014 25/02/2015 



Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος 
Ακτινογραφία θώρακος 
Σπιρομέτρηση 
Πληρης εργαστηριακός έλεγχος 
Ακτινογραφίες ιγμορείων 
 1 πτύελο για επίχρισμα              Αρνητικό 

                       ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

           Βρογχικό άσθμα 

 Έναρξη αγωγής 



Περαιτέρω έλεγχος 

Αξονική τομογραφία θώρακος 

Ανοσολογικός έλεγχος 

24ωρη καταγραφή θερμοκρασίας 

Γαστροσκόπηση 

 
Λόγω προοδευτικής επιδείνωσης 

4 Νοσηλείες 

Συχνή λήψη αντιβιοτικών-Κορτικοστεροειδών 

Προσθήκη βιολογικού παράγοντα αντι-IgE  (Xolair) 





 

Σπιρομέτρηση: Φυσιολογική 
           Θερμομετρηση: 

   Απογευματινή πυρετική κίνηση 



 

Ανοσολογικός έλεγχος Έλεγχος θυρεοειδούς 

Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων      Γαστροσκόπηση 



CT Θώρακος 5/2/2015 

 



                    Βρογχοσκόπηση (10/11/2015) 

 

 

 

 

Λόγω περαιτέρω επιδείνωσης 



 

Αποτελέσματα Βρογχοσκόπησης (27/1/16) 

MDR-TB 



Λάθη  

Ιστορικό ασθενούς 

Xώρα προέλευσης (MDR-TB) 

 

Κλινική εικόνα 

Ακτινολογική εικόνα 

 

1 μόνο δείγμα σε ακατάλληλο εργαστήριο (μόνο επίχρισμα) 

Επανειλημμένα σχήματα κορτιζόνης – Νεώτερων κινολονών  



Στη βρογχοσκόπηση: Αναμονή 2 μήνες για επιβεβαίωση-έλεγχο 
ευασθησίας 

4 νοσηλείες σε κοινό θάλαμο 

  Πολλαπλές εξετάσεις χωρίς προφυλάξεις  

Έλεγχος περιβάλλοντος για στέλεχος MDR-TB  



Τι Θα έπρεπε να γίνει? 

 Υψηλή κλινική υποψία 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Πολλαπλά δείγματα πτυέλων (απλά-προκλητά-βρογχοσκόπηση μόνο επί έλλειψης 

εναλλακτικής) 

 Εξειδικευμένο εργαστήριο – Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης + Μοριακός έλεγχος 

ευαισθησίας 

 Έναρξη εκ νέου αγωγής με HREZ (και αναμονή μοριακού-φαινοτυπικού ελέγχου  

ανθεκτικότητας) 

                          Ή  

 Επί κακής κλινικής εικόνας έναρξη αγωγής για MDR-ΤΒ (και αναμονή μοριακού-

φαινοτυπικού ελέγχου  ανθεκτικότητας) 

 Έλεγχος περιβάλλοντος συγγενικού-ιατρικού 

    (Έμφαση σε άμεσο περιβάλλον-ευπαθείς ομάδες) 

 
     

1. Ιστορικό- Xώρα προέλευσης (MDR-TB) 

2. Ακτινογραφία θώρακος 

3. Τυπική συμπτωματολογία  



Ακτινογραφίες 

 12/02/2016 25/04/2016 







Θεραπευτικό κριτήριο 



Προ θεραπείας Μετά τη θεραπεία 



Βελτίωση μετά τη θεραπεία 


