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ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Μαρία Πηρουνάκη,

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Μάρτιος 2014

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
9ος κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων

Αναδυόμενες και Επανεμφανιζόμενες Λοιμώξεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Τι κοινό είχαν οι George Orwell, Franz Kafka, Charlotte 
Bronte και ο Frederic Chopin;

1. Ήταν όλοι συγγραφείς

2. Ήταν όλοι Βρετανοί.

3. Απεβίωσαν από πνευμονία

4. Απεβίωσαν απ’ότι ήταν τότε γνωστό ως “φθίση” δηλ. 
Φυματίωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος;

1. Το 1/3 του πληθυσμού της γής έχει λοίμωξη (είναι μολυσμένο)
με το ΜΒ Φυματιώσεως

2. Το 1/6 του πληθυσμού της γης έχει λοίμωξη (είναι μολυσμένο)
με το ΜΒ Φυματιώσεως

3. 9 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με ενεργό

φυματίωση κάθε χρόνο, πολλοί με θετικά πτύελα

4. Περιπου 1,4 εκατομύρια θα πεθάνουν φέτος από φυματίωση
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The global TB situation (1)The global TB situation (1)

Estimated number 
of cases, 2011

Estimated number 
of deaths, 2011

0.99 million*

(0.8–1.1 million)

8.7 million

(8.3–9.0 million)

630,000 
(460,000‐790,000)
out of ~12 million 
prevalent TB cases

All forms of TB

Multidrug‐
resistant TB

HIV‐associated TB 1.1 million
(1.0–1.2 million)

430,000
(400,000–460,000)

Source: WHO Global Tuberculosis Report 2012 * Excluding deaths attributed to HIV/TB

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

•Η φυματίωση εξακολουθεί να καλπάζει στις αναπτυσσόμενες 
χώρες λόγω του συνδυασμού της HIV επιδημίας, υποσιτισμού, 
πτωχών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών (κοινωνική νόσος) και 
αναδυόμενης πολυαντοχής.  Nat Med.13(3),263(2007)

• Η φυματίωση, η ελονοσία και η HIV λοίμωξη συνιστούν τις 
νόσους που σχετίζονται ιδιαίτερα με την πτώχεια (poverty 
diseases) και αποδεκατίζουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Κύρια σημεία παρουσίασης

•Αλλαγή στην επιδημιολογία

• Νεώτερες διαγνωστικές μέθοδοι

• Θεραπεία σε συνδυασμό με την αναδυόμενη αντοχή του ΜΤΒ

• Χειρισμός παρενεργειών
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Ορισμός

Φυματίωση (ΤΒ):

Nόσος που προκαλείται από μέλη του Mycobacterium 
tuberculosis complex

• M. tuberculosis

• M. bovis

• M. africanum

• M. microti

• M. canetti

Περιγραφή περίπτωσης Α

Άνδρας ασθενής 60 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω πυρετού 
από 15θημέρου, παραγωγικού βήχα, καταβολής και απώλειας 
βάρους. ΑΑ: IVDU, χρόνια HCV λοίμωξη χωρίς στοιχεία 
κίρρωσης, ακρωτηριασμός δ. κάτω άκρου λόγω γάγγραινας μετά 
χρήση ΙV ουσιών. Κλινικά: ρεγχάζοντες άμφω και μη μουσικοί 
ρόγχοι ΔΕ.  Ακολουθεί η Α/α θώρακος.

Ευχαριστίες κ.Φιλαδιτάκη Β. Συντονίστρια Δ/ντρια  Πνευμονολόγο,Σισμανόγλειο

Περιγραφή περίπτωσης Α: Α/α θώρακος
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Περιγραφή περίπτωσης Α

Σε τι διαγνωστικές ενέργειες θα προβαίνατε;

1. 3 πρωινά δείγματα πτυέλων για άμεσο και καλλιέργεια για κοινά
και ΜΤΒ

2. Αιμοκαλλιέργειες
3. Υπερηχογράφημα καρδιάς
4. Να γίνει Mantoux ή Quantiferon
5. Έλεγχος αντι-HIV1,2 αντισωμάτων
6. Όλα τα παραπάνω
7. Το 1,4,5

Περιγραφή περίπτωσης Α

Ανήκει ο ασθενής μας σε ομάδα υψηλού κινδύνου για φυματίωση;

1. Ναι
2. Όχι

Καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο ενεργού TB

• HIV λοίμωξη

• Κατάχρηση ουσιών (IVDU)

• Πρόσφατη λοίμωξη με MTB

• Α/α θώρακος συμβατή με παλαιά 
TB

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Σιλίκωση

• Θεραπεία με κορτικοστεροειδή

• Άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή
(ιδιαίτερα αντι-TNF μονοκλωνικά 
αντισώματα)

• Καρκίνος κεφαλής /τραχήλου

• Αιματολογικά και λεμφο-
ϋπερπλαστικά νοσήματα

• Νεφρική νόσος τελικού σταδίου

• Γαστρεκτομή και εντερική
παράκαμψη

• Σύνδρομα χρόνιας δυσαπορρόφησης

• Χαμηλό σωματικό βάρος

• Μείωση >10% από ιδανικό ΒΣ
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Η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα anti-TNF
πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο Φυματιώσεως

Ann Rheum Dis 2010;69:522–528

• O TNF μαζί με την IFN-γ και 
χημειοκίνες προάγουν την 
συγκέντρωση κυττάρων ανοσίας στη 
θέση της λοίμωξης και τον 
σχηματισμό κοκκιωμάτων

• Ο TNF προάγει τη φαγοκυτταρική 
ικανότητα των μακροφάγων για 
ενδοκυττάρια παθογόνα

• Ο ΤΝF μαζί με την IFN-γ 
προάγουν την απόπτωση των Τ  
κυττάτων ρυθμίζοντας και 
περιορίζοντας την φλεγμονώδη 
απάντηση 

Δηλωθέντα κρούσματα φυματίωσης σε Χ.Ε.Ν (Έλληνες & αλλοδαποί), 
Ελλάδα, 2004 – 2013



*Προσωρινά στοιχεία
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Πηγή: Γραφείο  HIV/AIDS & Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων
Ετήσια Έκθεση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  Επιδημιολογική Επιτήρηση της HIV/AIDS 
λοίμωξης στην Ελλάδα. Δηλωθέντα στοιχεία έως 31/12/2012.

Ταξινόμηση φυματιώσεως

No TB exposure
Not infected

No history of exposure
Negative reaction to tuberculin skin test

TB exposure
No evidence of infection

History of exposure
Negative reaction to tuberculin skin test

TB infection
No disease
Latent tuberculosis

•Positive reaction to tuberculin skin test
•Negative bacteriologic studies (if done)
•No clinical, bacteriological, or 
radiographic evidence of active TB

TB, clinically active M. tuberculosis cultured (if done)
Clinical, bacteriological, or radiographic 
evidence of current disease

TB
Not clinically active

History of episode(s) of TB
or

Abnormal but stable radiographic findings
Positive reaction to the tuberculin skin test
Negative bacteriologic studies (if done)

and
No clinical or radiographic evidence of 
current disease

TB suspected Diagnosis pending

Κλάση Τύπος Περιγραφή 

0

1

2

3

4

5

ATS/CDC/IDSA:1999 Am J Respir Crit Care Med 2000;161:1376-95

Μετάδοση και Παθογένεια

• Μεταδίδεται με πυρήνες σταγονιδίων(droplet nuclei) 1-5 μ
(αερογενής μετάδοση/υψηλή μολυσματικότητα), όταν το άτομο 
βήχει, μιλάει, φυσάει την μύτη του. Υψηλότερος κίνδυνος για
«έχοντες στενή επαφή».

•Αερόλυμα (αεροζόλ): παραμένει στον χώρο

• Μολυσματικό: Μόνο άτομα με ενεργό πνευμονική ή λαρυγγική 
ΤΒ
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Παθογένεση λανθάνουσας φυματιώσεως

• Φλεγμονή κυψελίδων, συρροή μακροφάγων, τοπική (πυλαία) 
λεμφαδενοπάθεια, αιματογενής διασπορά (πρωτοπαθής φυματίωση)

• Τα μυκοβακτηρίδια επιβιώνουν μέσα στα κυψελιδικά 
μακροφάγα

• Συνήθως αναπτύσσεται η κυτταρική ανοσία, περιχαρακώνεται 
η πρωτοπαθής βλάβη και δεν έχομε πρόοδο σε ενεργό νόσο 
(λανθάνουσα ΤΒ)

• Σχηματισμός κοκκιωμάτων (φυμάτωμα), αποτιτάνωση

• Πρωτοπαθές σύμπλεγμα (Βλάβη του Ghon)

• Μέσα στις βλάβες: λαθροβιούντα  μυκοβακτηρίδια

Διάγνωση λανθάνουσας ΤΒ
Απεικόνηση Ι

Σύμπλεγμα Ghon

Παθογένεση  ενεργού φυματιώσεως

1. Επανενεργοποίηση λανθάνουσας φυματίωσης

• Μεταπρωτοπαθής ΤΒ (ιδιαίτερα πρώτα 2 έτη, πτώση άμυνας)

Σε HIV+ ασθενείς στο 50% τα πρώτα 2 έτη

2. Προοδευτική πρωτοπαθής φυματίωση

• Αν η αρχική ανοσολογική απάντηση είναι ανεπαρκής ο ξενιστής 
αναπτύσσει προοδευτική πρωτοπαθή φυματίωση με πνευμονικά και 
εξωπνευμονικά συμπτώματα (νόσος KNΣ, νεφρών,οστών, 
κεγχροειδής) λόγω της αιματογενούς διασποράς (διάσπαρτη ή 
γενικευμένη νόσος), συχνή σε βρέφη, μικρά παιδιά.
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Άτομα  εκτεθειμένα

στην  νόσο

ΟΧΙ Μόλυνση

μόλυνση 70%

30%

ΕΝΕΡΓΟΣ ΝΟΣΟΣ

5% σε 2χρ

λανθάνουσα

φυματιωση                5% μετά 2χρ

95% λανθάνουσα TB

Παθογένεση

Φυματινοαντίδραση- Διαδερμική αντίδραση 
φυματίνης-Δοκιμασία Μantoux Tuberculin Skin 

Testing/TST/PPD testing
• Παραδοσιακή μέθοδος  διάγνωσης  της  λοίμωξης γενικά
από ΜΒ.

• Θετική Mantoux δεν σημαίνει αναγκαστικά ενεργό νόσο

• Αναγνωρίζει  την  φυματινική  υπερευαισθησία           ( μετά  
2-10εβδ)

• Δερματική  αντίδραση  επιβραδυνομένου  τύπου  προς  την  
φυματινοπρωτεΐνη(PPD)

• Παραδοσιακή μέθοδος για διάγνωση της λανθάνουσας TB

• Επιδημιολογική  αξία  για  τον  έλεγχο  της TB

Ερμηνεία της 
Φυματινοαντίδρασης

 Εντονα θετική 
φυματινοαντίδραση

Αξιολογείται η σκληρία

 Εντονα θετική 
φυματινοαντίδραση 
(αρχόμενη νέκρωση)

8
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Πότε είναι θετική η 
φυματινοαντίδραση(Mantoux);

Ποικίλει ανάλογα με την ομάδα κινδύνου

• d  5mm
• HIV λοίμωξη

• μεταμοσχεύσεις

• Ανοσοκατεσταλμένοι, αντί-TNF
λήψη prednisone =>15mg/d >15 ημ-1μη

• Πρόσφατη  επαφή  με άτομο  που  νοσεί

(Close contacts)

• Ινωτικά  στοιχεία  παλαιάς  φυματίωσης 

Συστάσεις ATS /ACET/CDC, 2000

d  10mm
• Πρόσφατοι  μετανάστες < 5χρ. 

• Χρήστες  ναρκωτικών ουσιών IV

• Χρ.  διαβιούντες σε ιδρύματα αστέγων,
άσυλα, τρόφιμοι φυλακών

• Παιδιά < 4ετών ή  εκτεθειμένα σε 
ενήλικες υψηλού κινδύνου

• Χρ. διαβιούντες - εργαζόμενοι  σε  
οίκους ευγηρίας 

• Προσωπικό  μικροβιολογικών εργ/ρίων
• Χρόνια  νοσήματα  ( ΣΔ, ΧΝΑ,

αιματολογικά νοσ. Ca, γαστρεκτομή, )
• σιλίκωση
• Σ.Β. < 10% του  ιδανικού 
• Πρόσφατη  μεταστροφή

• Γενικός πληθυσμός

• (όχι ομάδα υψηλού κινδύνου)
d  15mm

Κριτήριο θετικότητας φυματινοαντίδρασης Μαntoux 

ανάλογα με την ομάδα κινδύνου

Μέθοδοι βασιζόμενες στην απελευθέρωση γ-ιντερφερόνης
από ολικό αίμα

(IGRAs)
(QuantiFERON TB, QuantiFERON TB GOLD )

• Έχουν εγκριθεί από το FDA ως διαγνωστικές δοκιμασίες για 
λανθάνουσα φυματίωση

• Βασίζονται στην παραγωγή INF-γ από τα λεμφοκύτταρα του
ύποπτου ατόμου που έχει λανθάνουσα φυματίωση εφόσον
αυτά αναγνωρίζουν τα ειδικά αντιγόνα του Μυκοβακτηριδίου
φυματιώσεως που περιέχονται στο test (ESAT-6, CFP-10) και
ενεργοποιούνται ερχόμενα σε επαφή με αυτά.

• Επίσης έχει αναπτυχθεί μία μέθοδος ανοσοενζυμική σημειακή 
(enzyme linked immunospot) ELISPOT με παρόμοια αρχή,
που ανιχνεύει άμεσα τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα του 
ατόμου που παράγουν INF-γ με την παρουσία ειδικών 
αντιγόνων.
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Test απελευθερώσεως γ-ιντερφερόνης από ολικό 
αίμα

(QuantiFERON TB, QuantiFERON TB GOLD )
• Μεταανάλυση 13 μελετών: οι μέθοδοι που βασίζονται στα 

RD1-ειδικά αντιγόνα, Esat-6 ή CFP-10 συμφωνούν καλύτερα 
με την ένταση της έκθεσης, άρα είναι πλέον πιθανόν να 
αναγνωρίζουν την λανθάνουσα ΤΒ καλύτερα από την 
φυματινοαντίδραση PPD

• Είναι περισσότερο πιθανόν να μην επηρεάζονται από BCG 
εμβολιασμό ειδικά το QuantiFERON TB GOLD ή HIV status 
αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες

Dinnes J et al. A systematic review of rapid diagnostic tests for the 
detection of tuberculosis infection Health Technol Assess 2007;11 (3)

Περιγραφή περίπτωσης Α

Αφού ελήφθησαν πολλαπλές αιμοκαλλιέργειες ο ασθενής ετέθη
εμπειρικά σε Βανκομυκίνη+Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη + 
Moxifloxacin, το TEE Υπερηχογράφημα καρδίας δεν ανέδειξε 
εκβλαστήσεις, συνέχισε να πυρέσσει και δύο δείγματα πτυέλων 
ήταν πτωχής ποιότητας. Αντι- HIV1/2: αρνητικό. 
Φυματινοαντίδραση Mantoux: 10 mm. Έγινε CT Θώρακος.

Περίπτωση Α Αξονική Τομογραφία Θώρακος
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Περίπτωση Α Αξονική Τομογραφία Θώρακος

Περιγραφή περίπτωσης Α

Αφού ελήφθησαν πολλαπλές αιμοκαλλιέργειες ο ασθενής ετέθη
εμπειρικά σε Βανκομυκίνη+Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη + 
Moxifloxacin, το TEE Υπερηχογράφημα καρδίας δεν ανέδειξε 
εκβλαστήσεις, συνέχισε να πυρέσσει και δύο δείγματα πτυέλων 
ήταν πτωχής ποιότητας. Αντι- HIV1/2: αρνητικό. 
Φυματινοαντίδραση Mantoux: 10 mm. Έγινε CT Θώρακος. 
Ποια θα είναι η επόμενη ενέργεια;

1. Αλλαγή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής

2. Βρογχοσκόπηση, BAL για αναζήτηση αναπνευστικών 
παθογόνων (συμπεριλαμβανιμένων και ΜΤΒ), κυτταρολογική

3. Έναρξη εμπειρικής αντι-ΤΒC αγωγής

4. Χορήγηση κορτικοστεροειδών και TMP/SMX

Φυματίωση (κλινικώς ενεργή)
Προσβαλλόμενα όργανα (σχεδόν οποιοδήποτε)

Α. Πνευμονική ΤΒ

Β. Εξωπνευμονική ΤΒ

• Υπεζωκώς (πλευρίτιδα)

• Λεμφαδένες

• ΚΝΣ

• Ουροποιογεννητικό σύστημα

• Οστά και αρθρώσεις

• Διάσπαρτη φυματίωση
(κεγχροειδής φυματίωση)
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Σημεία και συμπτώματα ΤΒ

Επειδεινούμενα συστηματικά συμπτώματα

– Πυρέτιο ή πυρετός (παρατεινόμενο εμπύρετο)

– Νυχτερινοί ιδρώτες

– Καταβολή

– Αδυναμία

– Ανορεξία

– Απώλεια βάρους

Ειδικά συμπτώματα αναλόγως πάσχοντος οργάνου (π.χ. 
πνεύμονα)

– Βήχας > 2-3 βδ, παραγωγικός συνήθως

– Πλευριτικός πόνος

– Αιμόφυρτα πτύελα

Σημεία και συμπτώματα ΤΒ

Ειδικά συμπτώματα αναλόγως πάσχοντος 
οργάνου (πνεύμονα)

– Σπάνια σημαντική αιμόπτυση ή Δύσπνοια

Σε προσβολή άλλων αργάνων ανάλογα π.χ.

– Μηνιγγιτιδικά συμπτώματα

– Άλγη ΣΣ ή αρθρίτιδα

– Συμπτωματολογία περικαρδίτιδας

– Άσηπτη πυουρία

Αντικειμενικά ευρήματα ΤΒ

Ευρήματα αναλόγως πάσχοντος οργάνου και 
κλινικής συνδρομής που όμως δεν είναι ειδικά 
για ΤΒ

Πιθανόν

– Λεμφαδενοπάθεια

– Ήπια σπληνομεγαλία
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Φυματίωση

Διαγνωστική προσέγγιση

Διάγνωση ενεργού πνευμονικής ΤΒ

• Φυματινοαντίδραση ή IGRA

• Α/α Θώρακος F/P

• Αμεσα παρασκευάσματα πτυέλων Χ 3 (πρόκληση)

• Καλλιέργεια πτυέλων για ΜΒ (>6 βδ)

• Βρογχικό έκπλυμα (ΒΑL)/διαβρογχική βιοψία

• Post-bronchoscopy sputum

• Γαστρικό υγρό για καλλιέργεια

• ΝΑΑΤ (PCR/DNA) γρήγορη/ακριβότερη

• Παράγοντες κινδύνου/Ανοσοκαταστολή/ HIV test

Αμεση μικροσκόπηση και αναζήτηση 
οξεάντοχων βακίλλων στα πτύελα

• 3 συνεχόμενα πρωϊνά δείγματα πτυέλων (επαγωγή)

• Χρώση Ziehl-Neelsen ή Kinyoun: Μετά τον χρωματισμό με 
ειδικές χρωστικές ανιλίνης το ΜTB ανθίστανται στον 
αποχρωματισμό με οξύ (acid fast-οξεάντοχο)

• Το MTB είναι θετικό κατά Gram. Το 50% του 
περιβλήματος του αποτελείται από μυκολικό οξύ (λιπίδιο)

• 104 cfu/ml απαιτούνται γιά έντονα θετική χρώση πτυέλων

• Μπορεί να γίνει και χρήση φθορίζουσας χρωστικής όπως ή 
auramine O (αουραμίνη-ραδαμίνη)
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Διάγνωση ενεργού πνευμονικής 
φυματιώσεως

 Αμεσος χρώση πτυέλων για οξεάντοχα (AFB)
Mycobacterium tuberculosis

Θετική άμεσος χρώση πτυέλων=υψηλή 
μολυσματικότητα,

 Κλασική καλλιέργεια ΜΒ σε στερεό υλικό 
(αλβουμίνη σε αγαρ) Lowenstein-Jensen (LJ) 
medium (> 6 βδομάδες)

Διάγνωση ενεργού πνευμονικής 
φυματιώσεως

Φθορίζουσα χρώση στα 
πτύελα

Διάγνωση ενεργού φυματιώσεως
Καλλιέργεια ΜΒ

Το ΜTΒ πολλαπλασιάζεται πολύ αργά σε στερεά 
υλικά /Lowenstein-Jensen (LJ) medium (> 6 
βδομάδες).

Καλλιέργεια ΜΒ σε υγρά καλλιεργητικά υλικά

• Θετικοποίηση: 2 βδομάδες (αναλόγως υλικού)

• Μεγαλύτερη ευαισθησία
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Διάγνωση ενεργού φυματιώσεως
Καλλιέργεια ΜΒ σε υγρά υλικά

1. BACTEC (Middlebrook 7H10) και ραδιοσημασμένο με  
14C palmitic acid (8-14d)

2. Septi-Chek (διφασικό υλικό)

3. Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT)

Η κατανάλωση O2 ανιχνεύεται με φθορισμό

4. Μb/BacT system(colorimetric)

5. Microscopic-observation drug-susceptibility assay for 
detection of tuberculosis Clin Infect Dis 2007 
May;44(5):674-80

Πότε θεωρείται οριστική η διάγνωση της 
φυματιώσεως;

1. Aπομόνωση του ΜTΒ από καλλιέργειες πτυέλων ή BAL 
(πνευμονική) ή άλλο υλικό αναλόγως εντοπίσεως

2. Tαυτοποίηση του μικροοργανισμού με τεχνικές  DNA ή RNA 
(PCR, gen-probe)

3. Η άμεση χρώση Ziehl-Nielsen πτυέλων ή άλλου υλικού είναι 
Θετική

4. Ιστολογική εξέταση ύποπτου υλικού με χαρακτηριστική 
παθολογοανατομική βλάβη: τυροειδοποιηθέντα κοκκιώματα

5. Το 1 και το 2

6. Όλα τα ανωτέρω

Διάγνωση ενεργού φυματιώσεως
Ιστολογική

Πιθανή διάγνωση

Ιστολογική εξέταση ύποπτου υλικού με 
χαρακτηριστική παθολογοανατομική βλάβη:
τυροειδοποιηθέντα κοκκιώματα
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Διάγνωση ενεργού φυματιώσεως
Ταχείς διαγνωστικές μέθοδοι

Πολλές μέθοδοι βασιζόμενοι σε NAAT (Nucleic Acid 
Amplification Technlogy)- εγκεκριμμένες από FDA

• Gen-Probe MTD (r RNA, Σε πτύελα με θετικά άμεσα)

•Enhanced MTD

•Amplicor MT test (DNA PCR)

Αναπνευστικά δείγματα

• Ευαισθησία 95% σε πτύελα με θετικά άμεσα

• Ευαισθησία 50% σε αρνητικά πτύελα

• Ειδικότητα >95%
Dinnes J et al. A systematic review of rapid diagnostic tests for the 
detection of tuberculosis infection Health Technol Assess 2007;11 (3)

Διάγνωση ενεργού φυματιώσεως
Πλεονέκτημα Ταχέων διαγνωστικών 

μεθόδων
Πολλές μέθοδοι που βασίζονται στην ανίχνευση πυρηνικών 
οξέων μπορούν άμεσα να ταυτοποιήσουν το Mycobacterium 
Tuberculosis compex από άτυπα μυκοβακτηρίδια αλλά να 
ανιχνεύσουν και γονίδια αντοχής στα πρωτεύοντα 
αντιφυματικά.

Dinnes J et al. A systematic review of rapid diagnostic tests for the 
detection of tuberculosis infection Health Technol Assess 2007;11 (3)

Ταχείς διαγνωστικές μέθοδοι/
Εξωπνευμονική ΤΒ

Οι μέθοδοι βασιζόμενοι σε NAAT

Αυξάνουν την ειδικότητα της διαγνώσεως αλλά έχουν χαμηλή
ευαισθησία σε εξωπνευμονική ΤΒ

Απαμινάση της αδενοσίνης (ΑDA)

• Σε ΤΒ πλευρίτιδα και ΤΒ μηνιγγίτιδα η ADA έχει υψηλή 
ευαισθησία αλλά χαμηλή ειδικότητα

ADA πλευριτικού >40: Ευαισθησία >90% και ειδικότητα >85%

•Αντίθετα επειδή οι μέθοδοι βασιζόμενοι σε NAAT έχουν υψηλη 
ειδικότητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την 
ΑDA, ειδικά σε ΤΒ μηνιγγίτιδα

•J. M. Porcel, R. W. Light Amer Fam Phys 2006;73 (7)1211-1220 

•Dinnes J et al. A systematic review of rapid diagnostic tests for the detection of 
tuberculosis infection Health Technol Assess 2007;11 (3)
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Διάγνωση ΤΒ πλευρίτιδας
• Λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα

• Καλλιέργεια υγρού για ΜΒ: μόνο 25% θετική

• Βιοψία υπεζωκότα δια βελόνης: 60% 
κοκκιωματώδη φλεγμονή  και 

• Καλλιέργεια 3 δειγμάτων υπεζωκότα σε 
συνδυασμό με άμεση μικροσκόπηση:> 90% 
θετική

Διάγνωση ΤΒ πλευρίτιδας(νεώτερες 
μέθοδοι)

• Απαμινάση της αδενοσίνης (ADA): καλή 
ευαισθησία και ειδικότητα σε πλευρίτιδα (όριο 45-
60)

• ADA-2 πλέον ειδική γιά ΤΒ, ADA-1 αυξάνει σε 
εμπύημα

• NAAT (νεώτερες τεχνικές βασιζόμενες σε 
ανίχνευση DNAή RNA): 
ευαισθησία/ειδικότητα στο πλευριτικό

• Μέθοδοι ανίχνευσης παραγωγής γ-ιντερφερόνης: 
δεν έχουν στανταριστεί

Κοιλότητα, πύκνωση ΔΑΛ, 

σε 25χρονη Σομαλή με 
θετικά πτύελα για AFB

Διάγνωση ενεργού πνευμονικής ΤΒ
Απεικόνηση ΙΙ
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Περίπτωση ασθενούς Α
ΒAL (Άμεση χρώση ΖΝ-Μοριακός έλεγχος αντοχής)

Θεραπεία  φυματιώσεως

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, 2006
ΚΕΕΛΠΝΟ, Ελληνική Ενωση Κατά της φυματίωσης,

TREATMENT OF TUBERCULOSIS, 2003 American 
Thoracic Society ,Centers for Disease Control and 
Prevention,  Infectious Diseases Society of America

Σταθμοί Αντιφυματικής 
Χημειοθεραπείας

PAS
SM

1960 19701940 1950 1980

INH EMB RIF PZA

MDR    XDR
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• Isoniazid-INH

• Rifampin-RIF

• Pyrazinamide-PZA

• Ethambutol-EMB

• Streptomycin-SM

• Rifabutin*

• Rifapentine-RPT

Πρωτεύοντα ∆ευτερεύοντα

Αντιφυματικά φάρμακα

• Cycloserine

• p-Aminosalicylic acid

• Ethionamide

• Amikacin or 

• kanamycin

• Capreomycin

• Levofloxacin*

• Moxifloxacin*

• Gatifloxacin*

Χορήγηση 15-25mg/ημ B6 όταν χορηγείται ΙΝΗ μόνο σε ηλικιωμένους
αλκοολισμό, εγκυμοσύνη, ΧΝΑ, ΣΔ, AIDS, ψύχωση.

Ως προς την αντιφυματική θεραπεία όλα τα παρακάτω είναι αληθή
εκτός:

1. Το βασικό θεραπευτικό σχήμα της πνευμονικής φυματιώσεως
περιλαμβάνει μια «αρχική φάση» 4 πρωτευόντων φαρμάκων για 2
μήνες και εν συνεχεία «φάση συνέχειας» 2 φαρμάκων για 4 μήνες.

2.   Η δεύτερη φάση παρατείνεται σε 7 μήνες όταν η καλλιέργεια
πτυέλων τον 2ο μήνα παραμένει θετική ή υπάρχει κοιλότητα

3.   Το βασικό θεραπευτικό σχήμα εφαρμόζεται σχεδόν πάντα και στην
εξωπνευμονική φυματίωση

4.   Η φυματίωση του KNΣ απαιτεί παρατεταμένη θεραπεία (12 μήνες)

5.  Τα κορτικοστεροειδή δεν χορηγούνται ποτέ στην φυματίωση

Ευαισθησία ΟΚ
Δείγμα στο
τέλος του

2ου
μήνα
θετικό

ΟΧΙ ΝΑΙ

Αρχική φάση θεραπείας με 4 φάρμακα

INH, RIF, EMB, PZA για 2 μήνες

Φάση συνέχισης 
θεραπείας

INH/RIF καθημερινώς 
ή τρις εβδομαδιαίως για 

4 μήνες

Υψηλή κλινική υπόνοια γιά ενεργό ΤΒ

Αλγόριθμος θεραπείας σε ασθενείς με
θετική καλλιέργεια
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HIV θετικός
ασθενής

Αλγόριθμος θεραπείας σε ασθενείς με
θετική καλλιέργεια (συνέχεια)

ΟΧΙ ΝΑΙΚοιλότητα
στην 
αρχική
Α/α

Φάση συνέχισης με 
INH/RIF

καθημερινά 
ή 3 φορές την  
βδομάδα  για 

4  μήνες

Φάση συνέχισης με 
INH/RIF

καθημερινά για 
7 μήνες

Φάση συνέχισης INH/RIF
καθημερινά ή δύο φορές 

την βδομάδα γιά
7 μήνες

ΟΧΙ ΝΑΙ
HIV +

Θεραπεία Εξωπνευμονικής ΤΒ
• Το βασικό 6-μηνο σχήμα ισχύει για όλες τις μορφές

με εξαίρεση τις

1. ΤΒ μηνιγγίτιδα

2. ΤΒ οστών/αρθρώσεων

3. Εκτεταμένη Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου

όπου διάρκεια τουλάχιστον 12-μηνη

Προσθήκη κορτικοστεροειδών σε

1. ΤΒ μηνιγγίτιδα 2. ΤΒ περικαρδίτιδα

3. Κεγχροειδή 4. Μαζική αμφοτερόπλευρη πλευρίτιδα

Νεότερα φάρμακα
• Rifabutin: Αντικαθιστά την ριφαμπικίνη όταν δίδονται 
φάρμακα με τα οποία αλληλεπιδρά (HIV/AIDS)

• Rifapentine: Χρησιμοποιείται σε φάση συνέχισης της 
θεραπείας με χορήγηση 1 φορά την βδομάδα + ΙΝΗ σε HIV 
αρνητικούς ενήλικες με αρνητικές κ/ες στον 2ο μήνα και 
χωρίς κοιλότητες

• Νεώτερες φλουοροκινολόνες (Levofloxacin, Moxifloxacin, 
Gatifloxacin): Σε δυσανεξία ή αντοχή στα πρωτεύοντα 
αντιφυματικά

• Μετά από πολλά χρόνια εμφανίζονται εντελώς καινούριες
κατηγορίες αντιφυματικών φαρμάκων΄.
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Κατηγορία: Diarylquinoline Αρνητικοποίησαν νωρίτερα τις κ/ες
σε χορήγηση 8 βδομάδων αλλά αρκετές παρενέργειες.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2012, 56(6):p. 3271–3276

Eur Respir J 2013;41:1393–1400 

Favourable outcomes were observed in 143 (74.5%) out of 192 patients
who received delamanid for ≥6 months, compared to 126 (55%) out of
229 patients who received delamanid for ≤2 months. Mortality was
reduced to 1.0% among those receiving long-term delamanid versus
short-term/no delamanid (8.3%; p<0.001). Treatment benefit was
also seen among patients with extensively drug-resistant TB. 

Κατηγορία: Νιτρο-διϋδρο-ιμιδαζολη, Ελαβε έγκριση ΕΜΕΑ για
MDR TB

Ποιος είναι ο ορισμός του πολυανθεκτικού MTB (MDR)

1. Αντοχή σε 3 τουλάχιστον πρωτεύοντα αντιφυματικά

2. Αντοχή σε ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη

3. Αντοχή σε ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη και επιπλέον αντοχή σε
κινολόνες και ένα τουλάχιστον από τα ενέσιμα 2ης γραμμής:
καπρεομυκίνη, καναμυκίνη, αμικασίνη

4. Αντοχή σε 4 τουλάχιστον πρωτεύοντα αντιφυματικά



22

Ορισμοί Αντοχής

Πρωτογενής = Αντοχή χωρίς προηγούμενη έκθεση σε 
αντιφυματικά φάρμακα

Επίκτητη = Αντοχή μετά από έκθεση σε αντιφυματικά φάρμακα

MDR (Πολυανθεκτικά) = Αντοχή τουλάχιστον στην Ισονιαζίδη 
και Ριφαμπικίνη

XDR (Εκτεταμένη αντοχή) = MDR + αντοχή στις κινολόνες + 
ένα από τα ενέσιμα με εξαίρεση τη στρεπτομυκίνη (καναμυκίνη,
αμικασίνη, καπρεομυκίνη)

MMWR

Πως θεραπεύεται η πολυανθεκτική 
Φυματίωση

Proportion of MDR among new TB cases 
1994‐2011

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning 
the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border 

lines for which there may not yet be full agreement. 
WHO 2012. All rights reserved
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INH
RIF
PZA

INH

Drug-resistant 
mutants in large
bacterial population

Multidrug therapy: 
No bacteria resistant to all 3 drugs

Monotherapy: INH-resistant 
bacteria proliferate

Treatment Outcome of XDR and 
MDR-Tuberculosis

Mithnik CD NEJM 2008; 359: 563
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Step 1
Use any 
available

Begin with any
First line agents to
Which the isolate is 
Susceptible

Add a
Fluoroquinolone
And an injectable
Drug based on
susceptibilities

Fluoroquinolones

Levofloxacin 
Moxifloxacin

Injectable agents

Amikacin 
Capreomycin 
Streptomycin 
Kanamycin

PLUSOne of 
these

One of 
these

First-line drugs

Pyrazinamide

Ethambutol

PLUS

BS
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Step 1
Use any 
available

Begin with any
First line agents to
Which the isolate is 
Susceptible

Add a
Fluoroquinolone
And an injectable
Drug based on
susceptibilities

Fluoroquinolones

Levofloxacin 
Moxifloxacin

Injectable agents

Amikacin 
Capreomycin 
Streptomycin 
Kanamycin

PLUSOne of 
these

One of 
these

First-line drugs

Pyrazinamide

Ethambutol

PLUS

Step 2 Pick one or more of these

Oral second line drugs

Cycloserine  
Ethionamide   
PAS

Add 2nd line drugs until 
you have 4-6 drugs to 
which isolate is 
susceptible (which have 
not been used previously)

72

Step 3

Third line drugs

Imipenem     Linezolid       Macrolides 
Amoxicillin/Clavulanate

Consider use of these

If there are not 
4-6 drugs 
available 
consider 3rd line 
in consult with 
MDRTB experts

Step 1
Use any 
available

Begin with any
First line agents to
Which the isolate is 
Susceptible

Add a
Fluoroquinolone
And an injectable
Drug based on
susceptibilities

Fluoroquinolones

Levofloxacin 
Moxifloxacin

Injectable agents

Amikacin 
Capreomycin 
Streptomycin 
Kanamycin

PLUSOne of 
these

One of 
these

First-line drugs

Pyrazinamide

Ethambutol

PLUS

Step 2 Pick one or more of these

Oral second line drugs

Cycloserine  
Ethionamide   
PAS

Add 2nd line drugs until 
you have 4-6 drugs to 
which isolate is 
susceptible (which have 
not been used previously)

BS



25

Περίπτωση ασθενούς Α
ΒAL (Άμεση χρώση ΖΝ-Μοριακός έλεγχος αντοχής)

• Τι θεραπευτικό σχήμα θα προτείνετε για τον 
ασθενή;

1. INH+RIF+PZA+ETH για 2 μήνες και εν συνεχεία 
INH+RIF για 4 μήνες

2. RIF+PZA+ETH για 6-9 μήνες

3. STR+RIF+PZA+ETH +LEVO για 2 μήνες και εν 
συνεχεία RIF+PZA+ETH +LEVO για 4-7 μήνες

4. 2+3

Περίπτωση ασθενούς Α
ΒAL (Αποτέλεσμα καλλιεργειών-Έλεγχος ευαισθησίας)
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1. Ο ασθενής ετέθη τελικά σε

Amicacin+RIF+PZA+ETH +LEVO για 2 
μήνες με στόχο εν συνεχεία να λάβει 
RIF+PZA+ETH +LEVO 

Ποσοστό πολυανθεκτικότητας (MDR) κατά εθνικότητα, 
Ελλάδα, 2004-2012

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»

Ποσοστό INH ανθεκτικότητας κατά εθνικότητα

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία», ΠΗΓΗ www.mednet.gr/Whonet.gr

YEAR NEW CASES
(TOTAL)

No

NEW CASES
(GREEKS)

No (%)

NEW CASES
(FOREIGN-BORN)

No (%)

RES INH
[ANY]

(GREEKS)

No (%)

RES INH
[ANY]

(FOREIGN-BORN)

No (%)

2004 460 282 (61.3) 178 (38.7) 35 (12.4) 20 (11.2)

2005 497 319 (64.2) 178 (35.8) 20 (6.3) 12 (6.7)

2006 466 312 (67.0) 154 (33.0) 12 (3.8) 10 (6.5)

2007 454 262 (57.7) 192 (42.3) 9 (3.4) 25 (13.0)

2008 431 245 (56.8) 186 (43.2) 25 (10.2) 15 (8.1)

2009 441 201 (45.6) 240� (54.4) 7 (3.4) 19 (7.9)

2010 461 154 (33.4) 307 (66.6) 8 (5.2) 18 (5.9)

2011 444 174 (39.2) 270 (60.8) 8 (4.6) 28 (10.4)

2012
422 197 (47%) 225 (53%) 20 (10.1) 19 (8.4%)

TOTAL 1995-
2012

(7) (10)
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Ποσοστό εκτεταμένης ανθεκτικότητας (XDR) κατά 
εθνικότητα, Ελλάδα, 2004-2012

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»

Παρακολούθηση ασθενών σε Θεραπεία 
Φυματιώσεως

Κλινική εξέταση / εργαστηριακός έλεγχος ανά μήνα 

Συμμόρφωση

Ανταπόκριση

• Βακτηριολογικά: αν κ/α πτυέλων θετική

Αμεσο και κ/α πτυέλων σε 15 ημέρες, 2,4, 6 μήνες

• Απεικονιστικός έλεγχος: Στο 3μηνο

•Αρνητικά πτύελα ή εξωπνευμονική ΤΒ

Κλινικά και εργαστηριακά

Παρακολούθηση ασθενών σε Θεραπεία 
Φυματιώσεως

Κλινική εξέταση / εργαστηριακός έλεγχος ανά μήνα 

Συμμόρφωση

Ανταπόκριση

• Βακτηριολογικά: αν κ/α πτυέλων θετική

Αμεσο και κ/α πτυέλων σε 15 ημέρες, 2,4, 6 μήνες

•Αρνητικά πτύελα ή εξωπνευμονική ΤΒ

Κλινικά και εργαστηριακά



28

Παρακολούθηση ασθενών σε Θεραπεία 
Φυματιώσεως

Ποιο είναι το σωστό. Θεραπευτική αποτυχία με υπόνοια ανθεκτικής 
φυματίωσης υπάρχει:

1. Όταν η καλλιέργεια πτυέλων παραμένει θετική μετά τον 2ο μήνα

2. Όταν η καλλιέργεια πτυέλων παραμένει θετική μετά τον 3ο μήνα

3. Όταν η καλλιέργεια πτυέλων παραμένει θετική μετά τον 4ο μήνα

Περιγραφή περίπτωσης Β

Ασθενής, 27 ετών Πακιστανικής καταγωγής, εισήχθη λόγω κοιλιακού
άλγους, αναφερομένων μελαίνων κενώσεων, απώλεια ΣΒ
( ~15 κιλά) και διαλείπουσα πυρετική κίνηση από μηνός. 
Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος: Δαχτυλική (-) για μέλαινα, ασκίτης (-),
Αναιμία , HIV (-), χρόνια HCV λοίμωξη χωρίς στοιχεία κίρρωσης. 
Α/α και CT θώρακος χωρίς στοιχεία ενεργού νόσου.
Κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση  χωρίς σημαντικά ευρήματα. 
Θετική Δερμοαντίδραση Mantoux, θετικό rapid test Elispot.
CT άνω-κάτω κοιλίας: διήθηση του μεσεντερίου με συνοδό διόγκωση
μεσεντέριων λεμφαδένων. 

Περιγραφή περίπτωσης Β
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Περιγραφή περίπτωσης Β

Περιγραφή περίπτωσης Β

Ποια ή ποιες διαγνωστικές ή θεραπευτικές είναι σωστές;

1. Προγραμματισμός για βρογχοσκόπηση και BAL
2. Λήψη δειγμάτων για άμεσο για MTB, καλλιέργεια και 

μοριακό έλεγχο και ιστολογική εξέταση από οστεομυελική
βιοψία και βιοψία ήπατος

3. Έναρξη εμπειρικής αντιφυματικής αγωγής και εκτίμηση της
κλινικής ανταπόκρισης

4. Λαπαροτομία προς λήψη βιοψιών από περιτόναιο,
λεμφαδένες για MTB, καλλιέργεια και μοριακό έλεγχο και
ιστολογική εξέταση

Περιγραφή περίπτωσης Β
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Περιγραφή περίπτωσης Β

Περιγραφή περίπτωσης B

Βιοψία επιπλόου και περιτοναίου (open surgery):
κοκκιωματώδεις και νεκρωτικές βλάβες. Στο υλικό βιοψίας PCR-TB 
ταυτοποίησε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Υλικό για άμεσο και 
καλλιέργεια για ΜΤΒ δεν απεστάλλη στο Μικροβιολογικό εργαστήριο.

Ο ασθενής ετέθη σε αντιφυματική αγωγή με ETH, RIF, INH, PZA
(ημερομηνία έναρξης αντιφυματικής αγωγής 21/11/13) και
εξέρχεται σε σταθερή κλινική εικόνα, απύρετος, με οδηγίες για τακτική
παρακολούθηση από το λοιμωξιολογικό ιατρείο.
·

Περιγραφή περίπτωσης Β

Δύο βδομάδες μετά στα πλαίσια τακτικού ελέγχου, ο ασθενής ανέφερε 
κοιλιακό άλγος με συνοδό δεκατική πυρετική κίνηση και ναυτία από 
3ημέρου. Από τον  εργαστηριακό έλεγχο, ανευρέθη 
τρανσαμινασαιμία με τρανσαμινάσες > 5 φορές ULN. Νέα CT 
κοιλίας: Χωρίς ανάδειξη νέων παθολογικών ευρημάτων συγκριτικά 
με παλαιότερα.

Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;
1. Η αντιφυματική αγωγή πρέπει να συνεχισθεί εφόσον ο ασθενής δεν 

παρουσιάζει ίκτερο και διαταραχές πήξεως
2. Πρέπει να διακοπούν άμεσα τα ηπατοτοξικά αντιφυματικά φάρμακα
3. Πρέπει να χορηγηθεί άμεσα εναλλακτικό θεραπευτικό σχήμα χωρίς 

ηπατοτοξικότητα
4. Εφόσον αποκατασταθεί η ηπατική βιοχημεία μπορεί να δοκιμασθεί

σταδιακή επαναχορήγηση κάθε ενός χωριστά των πιθανών 
ηπατοτοξικών φαρμάκων με στενή παρακολούθηση

5. Το 1 + 4
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Περιγραφή περίπτωσης Β

Έγινε διακοπή της αντιφυματικής αγωγής λόγω φαρμακευτικής 
ηπατίτιδας. Ο ασθενής ετέθη σε αμικασίνη, λεβοφλοξασίνη και 
αιθαμβουτόλη ( 04/12/13). Στην πορεία της νοσηλείας του , εμφάνισε 
πτωτική πορεία των τιμών των ηπατικών ενζύμων και άρχισε 
δοκιμαστική επαναχορήγηση αρχικά της ριφαμπικίνης (10/12/13) και 
αργότερα της ισονιαζίδης (5/01/14), χωρίς επανεμφάνιση 
ηπατοτοξικότητας.

Περιγραφή περίπτωσης Β
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Περιγραφή περίπτωσης Β
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Πότε βγαίνει ο ασθενής με ενεργό πνευμονική 
ΤΒ από απομόνωση;

1. Επαρκής θεραπεία με καλή κλινική 
ανταπόκριση

2. 3 διαδοχικά άμεσα παρασκευάσματα 
πτυέλων 3 διαφορετικά συνεχόμενα πρωϊνα 
αρνητικά

3. Διάρκεια θεραπείας > 15 ημέρες

4. Όλα τα παραπάνω

Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα 
φυματίωσης στην Ελλάδα

Σπάλα Γεωργία
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 

Δηλωθέντα κρούσματα φυματίωσης σε Έλληνες & 
αλλοδαπούς, Ελλάδα, 2004-2013







*Προσωρινά στοιχεία
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Δηλούμενη επίπτωση φυματίωσης 
Διαχρονική εξέλιξη, Ελλάδα, 2004 - 2013



*Προσωρινά στοιχεία

Ηλικιακή κατανομή φυματίωσης 
στην Ελλάδα, 2011



*Προσωρινά στοιχεία

Λανθάνουσα  φυματίωση

• Ατομο  χωρίς  
συμπτώματα

• Ακτινογραφία συνήθως  
φυσιολογική

• Αρνητικές εξετάσεις 
δειγμάτων  απλές  και  
καλλιέργειες  για  
βακίλους Koch

• Φυματινοαντίδραση  
(Μantoux) θετική
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Θεραπεία λανθάνουσας φυματιώσεως

Ποιο είναι λάθος από τα παρακάτω:
1. Θεραπεία εκλογής αποτελεί ο συνδυασμός ριφαμπικίνης και

πυραζιναμίδης για 2 μήνες.

2. Θεραπεία εκλογής: Ισονιαζίδη (INH) 300 mg  για 9 μήνες

3. Εναλλακτική θεραπεία: Ριφαμπικίνη 600 mg για 4 μήνες

4. Εναλλακτική θεραπεία: Ο συνδυασμός Ισονιαζίδης και
Ριφαμπικίνης   για 3 μήνες

• Ηπια τρανσαμινασαιμία (≤ 3φορές ULN)
εκδηλώνεται στο 10–20% των ασθενών που
λαμβάνουν ισονιαζίδη και παρέρχεται
αφευαυτής, συμπτωματική ηπατίτιδα στο 1-
2%, ενώ η σοβαρή οξεία ηπατοκυτταρική
ικτερική ηπατίτιδα είναι πολύ σπάνια.

• Ηπατοτοξικότητα από ΙΝΗ θνητότητα <1%

• Θνητότητα από ενεργό φυματίωση 6,7%

Ηπατοτοξικότητα από ΙΝΗ

ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

WHO: THE STOP TB STRATEGY

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να σταματήσει και να ελαττώσει την επίπτωση της ΤΒ ως το 
2015

2. Ανιχνευση του 70% των ΤΒ με θετικά πτύελα και επιτυχής 
θεραπεία του 85% αυτών ως το 2015

3. Μείωση του επιπολασμού και των θανάτων στο μισό σε σχέση 
με το 1990 ως το 2015

4. Εξάλειψη της φυματιώσεως ως Παγκόσμιο Πρόβλημα υγείας 
ως το 2050
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ΛΕΠΡΑ
Γεώργιος Πάνος

BSc, DTM&H(Lon), FRCP

Επ. Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων ΠΓΝΠ

ΛΕΠΡΑ

• Ασθένεια του ανθρώπου

• Αιτιολογικός παράγοντας: Mycobacterium leprae

Mycobacterium leprae:

Ποιά τα χαρακτηριστικά 

& οι ιδιαιτερότητές του 

σε σχέση με τα άλλα 

μυκοβακτηρίδια;
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Mycobacterium leprae

• Οξεοάντοχος βάκιλλος

• 0.5 μm x 4.0‐7.0 μm

• Πολύ αργός πολ/σμος (χρόνος 

διπλασιασμού: 12ημέρες)

• Αναπτύσσεται ευχερέστερα σε 

θº χαμηλότερες του κορμού του 
σώματος (27‐33 ºC)

• Υποχρεωτικά ενδοκυττάριο 

ραβδίο

• ΔΕΝ αναπτύσσεται in vitro

• Προτίμηση για προσβολή 

νεύρων

Η κύρια παθολογία της νόσου περιορίζεται στα ψυχρότερα μέρη του 

σώματος:

• Δέρμα

• Βλεννογόνο ανώτερου αναπνευστικού

• Επιπολής νεύρα

• Λεμφαδένες

• Όρχεις
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

• Παγκόσμια κατανομή

• Κυρίως σε πτωχές χώρες

• Ο συνωστισμός διευκολύνει τη διασπορά & την εξάπλωσή της

• Δε συσχετίζεται ειδικά με θερμά κλίματα

Ποσοστά ανίχνευσης νέων περιστατικών, αρχές 2011
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Εκτιμήσεις ΠΟΥ για ενεργό νόσο:

• 1965 < 11 εκατ.

• 1970 > 11 εκατ.

• 1980 = 15 εκατ.

• 1990 – 11‐15 εκατ. (μόνο 3.7 εκατ. Καταγράφηκαν σε ιατρικές μονάδες)

• Μόνο τα 2.5 εκατ. των πασχόντων έλαβαν ποτέ θεραπευτική αγωγή

• Αρχικός Στόχος ΠΟΥ < 1:10000 πληθυσμού με λέπρα το 2000

Καταγραφόμενη επικράτηση & αριθμός νέων περιστατικών σε 105 χώρες του ΠΟΥ, 
2011 & 1ο 4μηνο 2012

Περιοχή Αρ. καταγραφόμενων περιστατικών και 
επικράτηση, αρχές 2012

Αρ. νέων περιστατικών και ποσοστό 
ανίχνευσης περιστατικών

Αφρική 15 006 (0.37) 12 673 (3.14)

Αμερική 34 801 (0.40) 36 832 (4.18)

ΝΑ Ασία 117 147 (0.64) 160 132 (8.75)

Ανατολική Μεσόγειος 7 368 (0.12) 4 346 (0.71)

Δυτικός Ειρηνικός 7 619 (0.05) 5 092 (0.30)

Σύνολο 181 941 (0.34) 219 075 (4.06)

Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από την ΕΕ
Ποσοστό επικράτησης = αρ περιστατικών / 10 000 πληθυσμό
Ποσοστό ανίχνευσης περιστατικών = αρ περιστατικών / 100 000 πληθυσμό

Τάση καταγραφόμενων περιστατικών 

λέπρας παγκοσμίως, 1995 – 2012 
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Ποσοστά επικράτησης ανά ΠΟΥ 

περιοχή, πρώτο 4μηνο 2013 

Επιδημιολογία

• Δεδομένα:

Οι τρόποι μετάδοσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί ενώ κάποια 

δεδομένα υποστηρίζουν τη σημασία γενετικών παραγόντων στην ανάδυση 

ανθεκτικότητας.

• Σταθερά δεδομένα στη λέπρα:

Ο άνθρωπος είναι ο μόνος φυσικός ξενιστής (σπάνια ο armadillo)

Ο βάκιλλος της λέπρας πολλαπλασιάζεται αργά

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
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ΜΕΤΑΔΟΣΗ

• Κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο

• Παρατεταμένης διάρκειας στενή κοινωνική επαφή & συνωστισμός δεν είναι απαραίτητα 

για μετάδοση, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης

• Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετάδοση είναι αποτέλεσμα έκθεσης ευπρόσβλητου 

ατόμου σε μεγάλο φορτίο μυκοβακτηριδίων της λέπρας, όπως την εισπνοή τεράστιου 

αριθμού βακίλλων μετά από φτέρνισμα πάσχοντος.

• Τα έλκη σε ‘πλειοβακιλλικές’ περιπτώσεις αποτελούν επίσης εστίες λοίμωξης 

• Επαφή με ασθενείς που πάσχουν από φυματιώδη λέπρα (όπου 

ελάχιστοι ή καθόλου βάκιλλοι ανιχνεύονται) 

• Κίνδυνος μετάδοσης 2‐3x μεγαλύτερο σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό

• Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε κοινή έκθεση ‘shared exposure’ είτε σε 

κάποιο λοιμογόνο παράγοντα της φυματιώδους λέπρας που δεν μπορεί 

ακόμη να προσδιοριστεί

Η έκθεση σε 

Mycobacterium leprae

ισοδυναμεί πάντα με 

νόσο;
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Σε ενδημικές χώρες:

• Όλος ο πληθυσμός εκτίθεται στη λέπρα

• Ελάχιστοι όμως παρουσιάζουν νόσο 

• ~  5 – 10 % όσων μολύνθηκαν θα παρουσιάσουν προοδευτική κλινική νόσο σε ενδημικές 

περιοχές. 

• Η παρατήρηση αυτή συνάδει με την αντίστοιχη περίπτωση έκθεσης, μόλυνσης και 

νόσου με φυματίωση

Ποία η κλινική πορεία της 

λέπρας; Είναι η λέπρα 

αυτοϊάσιμη νόσος;

ΠΡΩΙΜΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΛΟΙΜΩΞΗ
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ΠΡΩΙΜΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΛΟΙΜΩΞΗ

• Ελάχιστα συμπτώματα ή ασυμπτωματική

• Ακολουθεί αυτόματη αποκατάσταση ή ίαση

• Μόνο μικρός αριθμός πρώιμων (αρχικών) λοιμώξεων αναγνωρίζονται 

κλινικά

• Ορισμένοι παρουσιάζουν παροδικές βλάβες οι οποίες ακόμα και όταν 

κλινικά αναγνωρίζονται, στη συνέχεια ιώνται αυτόματα. 

• Η κλινικά ορατή βλάβη αποκαλείται «απροσδιόριστη λέπρα» 

(“indeterminate leprosy”) καθ’ ότι είναι αδύνατον να προβλεφθεί η 

εξέλιξή της

• «Απροσδιόριστες βλάβες» χωρίς θεραπευτική παρέμβαση:

• Πλείστες περιπτώσεις αποκαθίστανται πλήρως

• Μόνο μικρός αριθμός θα προχωρήσει στο να προκαλέσει την κλινική νόσο



43

‘Indeterminate’ λέπρα

Σαφώς αφοριζόμενη

δερματική βλάβη, υπόχρωμη, 

ελαφρώς επηρμένη σε 

κορίτσι 9 ετών.

Από τι εξαρτάται η 

έκβαση της νόσου;

Η έκβαση της νόσου εξαρτάται από την ανοσολογική 

απάντηση του ξενιστή
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Ασθενείς με:

• Χαμηλή ουδό αντίστασης προς τη νόσο 

εκδηλώνουν Λεπρωματώδη Λέπρα

• Υψηλότερη ουδό αντίστασης, που όμως υπολείπονται πλήρους 

αντίστασης προς τη νόσο 

εκδηλώνουν Φυματιώδη Λέπρα

ΛΕΠΡΩΜΑΤΩΔΗΣ ΛΕΠΡΑ

ΛΕΠΡΟΜΑΤΩΔΗΣ ΛΕΠΡΑ

Σε αυτή τη μορφή της λέπρας οι ανευρισκόμενοι βάκιλλοι 

είναι αφθονότατοι
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Εντόπιση βακίλλων:

• Δέρμα

• Ρινικό βλεννογόνο

• Νεύρα (ειδικά στα κύτταρα 

Schwann)

• Λεμφαδένες

• Ήπαρ

• Μύες

• Οφθαλοί

• Όρχεις

• Μυελός των οστών

• Ο ξενιστής απαντά στη λοίμωξη με διήθηση των ανατομικών περιοχών 

όπου βρίσκονται οι βάκιλλοι της λέπρας με μακροφάγα και λιγότερα 

λεμφοκύτταρα

• Οι βάκιλλοι μπορούν να πολ/ονται εντός των ΜΦ

• Σαν απάντηση δημιουργείται ένα διάχυτο διήθημα – Λέπρομα
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• Παράγονται αντισώματα (σε μεγάλο αριθμό), αλλά δεν είναι 

αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση ή φόνευση των βακίλλων

• Η κυτταρική διαμεσολαβούμενη ανοσία (cell mediated immunity – CMI) 

που προκύπτει δεν είναι αποτελεσματική

• Δοκιμασία Λεπρομίνης (μέτρο προσμέτρησης της κυτταρικής 

διαμεσολαβούμενης ανοσίας) ΠΑΝΤΑ αρνητική στη Λ.Λ

Το ΔΕΡΜΑ

• Δερματικές βλάβες:

• Διάχυτες

• Μη σαφώς αφοριζόμενες

• Συμμετρικές

• Χροιά: 

• Ερυθηματώδεις (σε λευκούς) 

• Υπόχρωμες – Λευκωπές (σε μελαχρινούς, μαύρους)
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• Μορφολογία: (ποικίλει)

• Διάχυτη διήθηση με γενικευμένη πάχυνση του δέρματος

• Απώλεια των οφρύων (μαδάρωση)

• Κηλίδες

• Οζώδη στοιχεία

• Βλατίδες

Δερματικές Βλάβες 
Λεπροματώδους
Λέπρας
Πιο εκτεταμένες βλάβες σε σχέση με τη 

Φυματιώδη Λέπρα.

Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν 

εκτεταμένες κηλιδώδεις, οζώδεις, 

πλακώδεις ή βλαττιδώδεις δερματικές 

βλάβες.

Φυσαλλίδες ή ελκωτικές βλάβες μπορεί 

επίσης να παρουσιαστούν

ΕΙΚΟΝΑ: Ασθενής με ΛΛ που εμφανίζει 

πολλαπλά δερματικά οζίδια με διάχυτη 

διήθηση.
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Ποια χαρακτηριστικά 

του ασθενή σας 

παραπέμπουν στη 

διάγνωση της 

Λέπρας;

• Απώλεια οφρύων

• Δέρμα ρυπαρό (greasy)

• Προσβεβλημένες περιοχές δέρματος φαίνονται ρυπαρές (greasy)

• Οι ξεχωριστές δερματικές βλάβες ‘σβήνουν’ απαλά στο περιβάλλον 

δέρμα (δεν αφορίζονται σαφώς)

• Συνήθως ΔΕΝ παρουσιάζουν έλλειψη αισθητικότητας
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Η ΡΙΝΑ

• Ρινικός βλεννογόνος διηθημένος από βάκιλλους & κύτταρα

• Η αποβαλλόμενη βλέννα περιέχει αφθονότατους βακίλλους

• +/‐ εξέλκωση βλενογόνου

• Μπορεί να παρατηρηθεί καταστροφή του ρινικού διαφράγματος και 

παρακείμενου οστού

• Αγγεία ρινικού βλεννογόνου δρουν ως διηθητήρες (φίλτρα) για 

κυκλοφορούντες βάκιλλους

‘Saddle – nose deformity’ 
Ρίνα δίκην σέλλας

Μακροχρόνια λεπρωματώδης λέπρα 

μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή  

και κατάρρευση του ρινικού χόνδρου.  

Εάν η νόσος εξελιχθεί τότε τα ρινικά 

οστά μπορεί επίσης να καταστραφούν 

με αποτέλεσμα την εμφάνιση της ρίνας 

δίκην σέλλας ίππου. Παρατηρείται 

επίσης απουσία των οφρύων.

Τα ΝΕΥΡΑ

• Διηθημένες απολήξεις νεύρων σε περιοχές του δέρματος με 

λοίμωξη, αλλά όχι σε βαθμό ώστε να καταστρέφονται

• Συνήθως προσβάλλονται επιπολής διαδρομές των νεύρων και μπορεί 

να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη των νεύρων αυτών



50

Νεύρα που προσβάλλονται συχνότερα:

• Ωλένιο ν. (γαμψοχειρία)

• Μέσο ν. (γροθιά με το δείκτη & το μεγάλο δάκτυλο σε έκταση)

• Ιγνυακό ν.

• Γαστροκνημιαίο ν. 

• Προσωπικό ν. (VII)

• Τρίδυμο ν. (Va)

Γαμψοχειρία
(claw – hand deformity)

Μόνιμη καταστροφή  

ωλένιου νεύρου & μέσου 

νεύρου .

Τα νεύρα στη ΛΛ

Το προσωπικό νεύρο (VII)

προσβάλλεται συχνά στη λέπρα. Ο 

ασθενής παρουσιάζει πάρεση τόσο 

του προσωπικού νεύρου όσο και 

του ωλένιου & μέσου νεύρου 

(γαμψοχειρία)
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• Τα προσβεβλημένα νεύρα είναι τυπικά πεπαχυσμένα (εν μέρει λόγω 

κυτταρικής διήθησης και λόγω οιδήματος)

• Συμμετρική βλάβη νεύρων

• Βλάβη αισθητικότητας & κινητικότητας σε μικτά νεύρα

• 1α χάνεται η αισθητικότητα

Ιστολογία: Λοίμωξη & 
Φλεγμονή νεύρων του 
δέρματος

Περινευρική& ενδονευρική συμμετοχή.

Πάνω:  Αντικατάσταση από κοκκιωματώδη ιστό 

εν τω βάθει δερματικού νεύρου σε BT

λέπρωση.

Μέση:  Στην BL, ο περινευρικός πολ/σμος

δημιουργεί πάχυνση δίκην ‘κρεμμυδιού (‘onion 

– skin’) στο χόριο.

Κάτω: Στη LL, τα νεύρα μπορεί να είναι βαριά 

προσβεβλημένα. Η λειτουργικότητά τους όμως 

μπορεί να διατηρείται για μακρύ χρονικό 

διάστημα ακόμα και επί σημαντικής 

προσβολής.

Οι ΟΦΘΑΛΜΟΙ

• Η λέπρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους οφθαλμούς με 3 

τρόπους: 

1. Λεπροματώδης ιρίτιδα (επί πλειοβακιλλικής μορφής)

2. Βλάβη στον κερατοειδή σε συνδυασμό με απώλεια αισθητικότητας 

σε συνδυασμό με,

3. Βλάβη του προσωπικού νεύρου (VII)
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‘Λεόντειο προσωπείο’

Άλλες εκδηλώσεις της Λ.Λ:

• Διόγκωση προσβεβλημένων λεμφαδένων. Ενδέχεται να 

διασπασθούν με εκροή ακόμα και χωρίς 2ογενή άλλη λοίμωξη

• Διήθηση των όρχεων μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία & 

γυναικομαστία
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• Παρουσιάζεται άστοχη παραγωγή αντισωμάτων που πολλάκις

στοχεύουν έναντι νεκρών βακίλλων μέσω αντιγονικού

ανταγωνισμού, ελαττώνοντας έτσι την ικανότητα παραγωγής 

αντισωμάτων έναντι άλλων συντρεχουσών λοιμώξεων (όπως στην 

περίπτωση της λεϊσμανίασης).

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΕΠΡΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΕΠΡΑ

Μικρός αριθμός βακίλλων, που περιορίζονται κυρίως στο 

δέρμα & στα προσβεβλημένα νεύρα
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• Ο ξενιστής απαντά έντονα στην παρουσία βακίλλων

περικυκλώνοντάς τους με ΜΦ, τα οποία μεταμορφώνονται σε 

επιθηλιοειδή κύτταρα ενώ παρουσιάζονται και γιγαντιοκύτταρα

• Οι φωλεές που απατρίζονται από την κατά τόπους αντίδραση 

επιθηλιοειδών κυττάρων, αφορίζονται σαφώς σε διακριτές περιοχές 

από λεμφοκύτταρα που περιβάλλουν αυτές τις περιοχές.
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• Η βλάβη είναι εντοπισμένη,

Αποτέλεσμα της κυτταρικής διαμεσολαβούμενης ανοσολογικής απάντησης (CMI) του 

ξενιστή

&

• στην περίπτωση που η βλάβη επεκτείνεται,

Η εξέλιξη είναι αργή με την τάση οι περιοχές όπου η βλάβη εντοπίστηκε στην αρχή να 

επουλώνεται πρώτα, με ποικίλου βαθμού εναπομείνουσα ατροφία ή ίνωση

Δ.Δ βλάβης;

1. Λεύκη

2. Ποικιλόχρους

πυτιρίαση

3. Λεπρωματώδης

Λέπρα

4. Φυματιώδης 

Λέπρα
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Το ΔΕΡΜΑ

• Δερματικές βλάβες:

• Μονήρης βλάβη (το μέγιστο 2‐3)

• Σαφώς αφοριζόμενες από περιβάλλον φυσιολογικό δέρμα

• Χροιά: 

• Ερυθηματώδεις (σε λευκούς) 

• Υπόχρωμες – Λευκωπές (σε μελαχρινούς, μαύρους)

• Απώλεια αισθητικότητας

• Επηρμένος όχθος βλάβης

• Απολέπιση δέρματος (scaly surface) 

• Απώλεια εφίδρωσης & λειτουργίας σμηγματογόνων αδένων

• Τάση για αποκατάσταση‐επούλωση κεντρικά της βλάβης

• Τάση για αυτόματη ίαση

• Καταστροφή θυλάκων τριχών
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Τα ΝΕΥΡΑ

• Τα νεύρα στην άμεση περιοχή της βλάβης συνήθως διηθούνται από 

κοκκιωματώδη ιστό σε ικανό βαθμό, έτσι ώστε:

• Να προκληθεί απώλεια αισθητικότητας

• Πρώτα στη θερμοκρασία

• Στη ψαύση

• Στο τσίμπημα με βελόνα (pin‐prick)

• Με ή χωρίς κλινικά ανιχνεύσιμη πάχυνση του εμπλεκόμενου νεύρου

• Νεύρο σε παρακείμενη περιοχή της βλάβης μπορεί να διηθηθεί με 

πρόκληση πάχυνσης και απώλεια λειτουργικότητας

• Συνηθέστερα μόνο 1 νεύρο (nerve trunk) πάσχει στη φυματιώδη λέπτρα

• Ασύμμετρη συμμετοχή νεύρων σε όλες τις μορφές φυματιώδους λέπρας

• Ενίοτε, συμμετοχή νεύρου χωρίς κλινικά εντοπισμένη δερματική βλάβη 



59

Φάσμα Κλινική Εικόνας

• Οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ανοσολογική απάντηση του ξενιστή στη λοίμωξη της λέπρας

• Η ταξινόμηση της λέπρας με το συγκερασμό κλινικών & 

ανοσολογικών εκδηλώσεων οφείλεται στις παρατηρήσεις των Ridley 

and Jopling (Int J Lepr:1996; 34, 255). 

• Η λεπροματώδης και η φυματιώδης λέπρα βρίσκονται στα ακριβώς 

αντίθετα άκρα ενός κλινικού φάσματος εκδηλώσεων και εμπερικλείει 

ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που δεν κατατάσσονται σε μια από τις 2 

κατατάξεις ή κατηγορίες

• Οι ασθενείς σε αυτή την κατηγορία των ανέντακτων  πάσχουν από 

οριακή “borderline” λέπρα.
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• Ασθενείς που προσεγγίζουν περισσότερο την αυστηρά φυματιώδη 

λέπρα (ΤΤ) κατατάσσονται στην κατηγορία της borderline 

φυματιώδους λέπρας (ΒΤ)

• Ασθενείς που προσεγγίζουν τη λεπρωματώδη λέπρα (LL)

κατατάσσονται ως borderline λεπροματώδης λέπρα

• Όπου η κλινική και ανοσολογική κατάσταση του ασθενή φαίνεται να 

κατατάσσεται περίπου στο μέσο του φάσματος μεταξύ ΤΤ και LL, η 

ασθένεια κατατάσσεται ως “borderline borderline” (BB)

• Οι 3 “borderline” κατηγορίες (BT, BL, BB) είναι ασταθείς:

• Η ανοσολογική κατάσταση του ασθενεί μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε

• Το φάσμα της κλινικής εικόνας τότε μετακινείται προς οποιοδήποτε άκρο του 

κλινικού φάσματος εκδηλώσεων (προς ΤΤ ή LL)
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• Αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από τη δεδομένη σταθερή 

κατάσταση ασθενών που ξεκάθαρα βρίσκονται στα άκρα του 

κλινικού φάσματος, δηλ. στη ΤΤ ή LL κατάταξη, που συνηθέστατα 

διατηρούν την ανοσολογική τους κατάσταση αμετάβλητη για 

απροσδιόριστα μεγάλο διάστημα.

CMI & Κλινική Εικόνα

Πολύ αυξημένη CMIΠολύ αυξημένη CMI

(Indeterminate lesion –
Απροσδιόριστη βλάβη)

Πτωχή CMIΠτωχή CMI

(Indeterminate lesion –
Απροσδιόριστη βλάβη)

Ήπια αυξημένη CMIΉπια αυξημένη CMI

(Indeterminate lesion –
Απροσδιόριστη βλάβη)

Borderline νόσος
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TT LL

Δερματικές Βλάβες

Αριθμός 1 ή λίγες Πολλαπλές

Αισθητικότητα Απούσα Δεν επηρεάζεται

Επιφάνεια Ξηρή ή λεπιδώδης Ριπαρή

Τριχοφυΐα Απούσα Δεν επηρεάζεται

Πάχυνση νεύρων

Δερματικά νεύρα Συνήθης Μη πεπαχυσμένα

Μεγάλα περιφερικά νεύρα Πολύ σπάνια Συμμετρική πάχυνση

ENL αντίδραση Δεν εμφανίζεται Συχνή

Δοκιμασία Λεπρομίνης (+) (‐)

Βακτηριακός Δείκτης 0 5 ή 6

Ιστολογία δέρματος

Κοκκιώδη κύτταρα Επιθηλιοειδή Αφρώδη ιστιοκύτταρα

Λεμφοκύτταρα +++ +/‐

Δερματικά νεύρα Κατεστραμμένα Εύκολα ορατά

Πρόγνωση Καλή Πτωχή

Κλινική Εξέταση ασθενή με 
Λέπρα
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I. Λεπτομερής (ολόσωμη) εξέταση ασθενή με πολύ καλό φωτισμό 

παρατηρώντας για οποιεσδήποτε δερματικές εκδηλώσεις

• Να καταγράφονται: 

• Υφή δέρματος

• Χρώμα δέρματος

• Λειτουργικότητα σμηγματογόνων 

αδένων

• Ικανότητα εφίδρωσης

• Κατανομή δερματικής τρίχωσης

• Παρουσία δερματικού (ών) έλκους 

(ών)

• Στοιχεία οστικής απορρόφησης 

(resorption)

• Άλλη παθολογία
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Η απλή ακτινογραφία μπορεί να 

αναδείξει σημαντικές οστικές αλλαγές σε 

μακροχρόνια νόσο. Η ακτινογραφία του 

άκρου ποδός δείχνει απουσία του 2ου ‐

5ου δακτύλου & άπω λέπτυνση των 

μεταταρίων ως αποτέλεσμα 

νευροπάθειας (“candy stick 

appearance”). Οι φάλαγγες του μεγάλου 

δακτύλου δείχνουν 2ο παθείς βλάβες 

οστεομυελίτιδας
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ΙΙ. Εξετάζονται όλες, με πρόσβαση στην κλινική εξέταση, πορείες 

επιπολής νεύρων για τυχόν πάχυνση

• Εξέταση νεύρων και της πορείας τους σε περιοχές με δερματικές αλλοιώσεις ή κοντά σε 

αυτές

• Συστηματική εξέταση σε όλους τους νευρικούς κορμούς και επιμελής αναζήτηση 

πεπαχυσμένων νεύρων οπουδήποτε
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• Περιοχές επίσης που θα πρέπει να εστιάζεται η προσοχή:

• Οπίσθια επιφάνεια τραχήλου (ινιακή & υπινιακή χώρα)

• Οπίσθιες επιφάνειες άκρων χειρών & άκρων ποδών

• Υπερ – οφθαλμικές περιοχές

ΙΙΙ.  Εξετάζεται ο ασθενής για απώλεια αισθητικότητας και αδυναμία 

στην κινητικότητα.

• Προσοχή στην εξέταση:

• των άκρων χειρών (απώλεια αισθητικότητας, αδυναμία και απίσχνανση)

• των κάτω άκρων (απώλεια αισθητικότητας & πτώση άκρου – βλάβη περονιαίου νεύρου)

• του προσώπου (αδυναμία – orbiculatis oculis)

• την αισθητικότητα του κερατοειδούς

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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Εξέταση επιχρίσματος από σχάση δέρματος 
(Skin‐slit smear)

• Η σημαντικότερη μέθοδος για τη διάγνωση της πλειοβακιλλικης

μορφής (multibacillary disease)

• Στη λεπρωματώδη λέπρα (LL) μπορεί να ανευρεθούν βάκιλλοι 

οπουδήποτε στο δέρμα

Skin‐slit test – Προτιμώμενα σημεία:

1. Η περιφέρεια δερματικής βλάβης

2. Ωτικό λοβίο

3. Οπίσθια επιφάνεια της 1ης φάλαγγας οποιουδήποτε δακτύλου 

(προτιμάται το σημείο μεταξύ αντίχειρα και δείκτη)
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Εξέταση επιχρίσματος από σχάση δέρματος 
–Μέθοδος:

• Καθαρίζεται το σημείο στο δέρμα με οινόπνευμα

• Με τον αντίχειρα και τον δείκτη σας πιέστε το δέρμα στην περιοχή 

αντίχειρα + δείκτη στη οπίσθια επιφάνεια της 1ης φάλαγγας μέχρι να 

δημιουργηθεί μια πτυχή και πιέστε σταθερά έτσι ώστε να 

αποκλείσετε το αίμα από την περιοχή 

• Δημιουργείστε με νυστέρι σχάση βάθους 1mm και μήκους 5mm

• Γυρίστε το νυστέρι κατά 90º και σύρετε τη λεπίδα κατά μήκος της σχάσης 

ώστε να παρασύρετε υλικό από τον εκτεθημένο ιστό πιέζοντας την πτυχή 

που δημιουργήσατε ώστε να μην υπάρχει παρουσία και πρόσμιξη αίματος 

στο υλικό που πήρατε στη λεπίδα

• Τοποθετήστε το επίχρισμα από τη λεπίδα σε αντικειμενοφόρο πλάκα με 

κινήσεις τύπου επάλειψης τοποθετώντας το υλικό σε εμβαδόν 0.5‐1 cm
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• Στεγνώστε στον αέρα

• Μονιμοποιήστε με φλόγα (εφαρμόζοντας τη φλόγα από την κάτω 

επιφάνεια του πλακιδίου που φέρει το επίχρισμα)

• Χρώστε το επίχρισμα με τροποποιημένη χρώση Ziehl – Neelsen

χρησιμοποιώντας μόνο 1% acid‐alcohol, διότι έτσι αποφεύγετε τον 

αποχρωματισμό των βακίλλων

Αξιολόγηση αποτελέσματος επιχρίσματος

• Εξετάστε το πλακίδιο στο μικροσκόπιο με εμβύθιση φακού σε λάδι 

(oil immersion lens)

• Οι βάκιλλοι μπορεί να εντοπίζονται ελεύθεροι ή σε μακροφάγα ως 

‘globi’

Gerhard Armauer Hansen
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Τι καλούμε Βακτηριακό

Δείκτη και τι Μορφολογικό 

Δείκτη;

• Ο αριθμός των βακίλλων καταγράφεται και αξιολογείται βάσει 

συμφωνημένης κλίμακας που αποκαλείται:

Βακτηριακός Δείκτης (Bacterial Index)
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Βακτηριακός Δείκτης

> 1000 βάκιλλοι ανά πεδίο +6

100 – 1000 βάκιλλοι ανά πεδίο +5

10 – 100 βάκιλλοι ανά πεδίο +4

1 – 10 βάκιλλοι ανά πεδίο +3

1 – 10 βάκιλλοι ανά 10 πεδία +2

1 – 10 βάκιλλοι ανά 100 πεδία +1

• Πρέπει να εξετάζονται 100 πεδία για να διαπιστωθεί η απουσία 

βακίλων 

Και να δοθεί αρνητικό αποτέλεσμα, 

δηλαδή,

• Βακτηριακός δείκτης (bacterial index) = 0

Μορφολογικός Δείκτης (Morphological 
Index)

• Είναι το ποσοστό των βακίλλων που φαίνονται στη μικροσκόπιση

φυσιολογικοί και χρώνονται ως ακέραια (solid‐looking) ραβδία.

• Όταν η χρώση είναι ανομοιογενής (‘beaded’ ή ‘fragmented’) οι 

βάκιλλοι είναι μάλλον θνησιγενείς.
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• Όταν ο ασθενής βρίσκεται υπό αποτελεσματική αγωγή ο 

μορφολογικός δείκτης ελαττώνεται πολύ νωρίτερα από τον 

βακτηριακό δείκτη.

• Φαίνεται ότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται αρκετό χρόνο για 

να ‘τακτοποιήσει’ τους νεκρούς βάκιλλους.

Ρινικό Επίχρισμα (Nasal smear)

• Λήψη ρινικού επιχρίσματος με μακρύ ‘ξέστρο’ (απόξεση πρόσθιων 

ρινικών θαλαμών)

Ή

• Λήψη ρινικού εκκρίματος αφού ο ασθενής φυσήξει τη μύξα του και 

επιστρωθεί σε πλακίδιο

• Στη συνέχεια στεγνώνεται στον αέρα, μονιμοποιείται και χρώνυται

ως ανωτέρω

• Το αποτέλεσμα της θετικής χρώσης δείχνει τη μολυσματικότητα

ανάλογα με τον αριθμό βακίλλων που ανιχνεύονται στα πεδία κατά 

τη μικροσκόπηση.



73

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

• Τα επιχρίσματα είναι συνήθως θετικά στην LL, BL και BB

• Επί (+) επιχρίσματος η ιστολογία δεν απαιτείται για να τεθεί η διάγνωση 

(ακαδημαϊκό μόνο ενδιαφέρον)

• Σε πολλές περιπτώσεις φυματιώδους νόσου, η παρουσία της τυπικής, 

επηρμένης, σαφώς αφοριζόμενης δερματικής βλάβης με απώλεια 

αισθητικότητας σε συνδυασμό με πάχυνση νεύρου θέτει τη διάγνωση 

κλινικά

• Η ιστολογική εξέταση βοηθά σε περιπτώσεις με αμφιβολία 

• Ο ιστός πρέπει να λαμβάνεται από την ‘ενεργό’ περιφέρεια της 

δερματικής βλάβης

• Η ιστολογική χρώση TRIFF παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες:

• Πολύ καλή απεικόνιση της ιστικής μορφολογίας

• Πολύ καλή απεικόνιση χρωματισμένων βακίλλων
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Δοκιμασία Λεπρομίνης (Lepromin test)

• Δερματική δοκιμασία όπου χρησιμοποιούνται νεκροί βάκιλλοι λέπρας

• Υποδερματική ένεση 0.1ml ‘standarized’ δ/τος νεκρών βακίλλων

• Αξιολογείται δια της επισκοπήσεως και της αφής μετά από 72 ώρες 

(αντίδραση Fernandez)

• Αντίδραση βραδείας υπερευαισθησίας έναντι αντιγόνων του M.leprae

• Παρουσία οζιδίου διαμέτρου ≥ 3 mm θεωρείται (+)

(+) δοκιμασία λεπρομίνης:

• Δείχνει ότι ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει κυτταρικά 

διαμεσολαβούμενη ανοσία (CMI) έναντι του M.leprae

Ή

• Ότι ήδη είχε δυνατότητα για CMI όταν εφαρμόστηκε η δοκιμασία 

λεπρομίνης
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• Η δοκιμασία δεν είναι ειδική 

• Άλλα μυκοβακτηρίδια έχουν κοινά αντιγόνα με το M.leprae

• Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για διάγνωση της λέπρας

Χρήση της δοκιμασίας λεπρομίνης

• Σταδιοποίηση ή κατάταξη της νόσου & προσδιορισμός πρόγνωσης

• Ασθενής με οριακή κατάταξη λέπρας (borderline leprosy) και 

παρουσιάζει (‐) δοκιμασία λεπρομίνης ενώ προηγουμένων ήταν (+), 

δείχνει επιδείνωση της κυτταρικά διαμεσολαβούμενης ανοσίας (CMI)

• Ισχύει όμως και το αντίθετο 

• Ασθενής με LL πάντοτε έχει (‐) δοκιμασία λεπρομίνης

• Παραμένει (‐) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ασθενή με LL & δε 

μεταβάλλεται μετά από αγωγή

• Διάγνωση & θεραπεία της λέπρας μπορεί να γίνεται χωρίς ποτέ να 

εφαρμόζεται η δοκιμασία λεπρομίνης
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• Η ανάπτυξη M.leprae στο armadillo παρέχει τη δυνατότητα 

εξασφάλισης μεγάλης κεκαθαρμένης ποσότητας βακίλλων

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ποια από τα παρακάτω είναι 
δραστικά στη λέπρα;

a. Rifampicin

b.Dapsone

c. Minocycline

d.Clofazimine

e. Ethionamide

f. Prothionamide

1. a+b

2. a+b+d

3. a+b+c+e+f

4. a+b+c+d+e+f
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Αρχές χημειοθεραπείας:

• Καταστροφή βακίλλων και μετατροπή των ασθενών από μεταδοτικούς σε 

μη μεταδοτικούς το συντομότερο

• Ταχεία μείωση του αριθμού των βακίλλων στην πλειοβακιλλική μορφή, 

ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες για ανάδυση ανθεκτικών στη θεραπεία 

στελεχών

• Οι αρχές θεραπείας είναι ταυτόσημες με αυτές που αφορούν τη 

φυματίωση

• Πλειοβακιλλικές μορφές: χορηγούνται 2 σκευάσματα συγχρόνως 

καθημερινά (ελαχιστοποίηση πιθανότητας ανάδυσης ανθεκτικότητας)

• Πλήρης δόση πρέπει να χορηγείται εξ’ αρχής. Ποτέ δεν πρέπει να αρχίζει 

με χαμηλές δόσεις οι οποίες αυξάνονται σταδιακά.

• Η δραστική αγωγή δεν πρέπει ποτέ να διακόπτεται σε φαρμακευτικές 

αντιδράσεις οποιασδήποτε μορφής.

Ο ΠΟΥ λαμβάνοντας υπ’ όψιν

τη δραστικότητα, την αποδοτικότητα, το κόστος, την τοξικότητα, τη 

συμμόρφωση

&

Την ανάγκη για χορήγηση αγωγής με τη μικρότερη δυνατή διάρκεια

προτείνει 2 βασικά σχήματα
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‘Indeterminate’ –
Απροσδιόριστη 
‘Indeterminate’ –
Απροσδιόριστη 

Φυματιώδης (TT)Φυματιώδης (TT)
Borderline 

Φυματιώδης (BT)
Borderline 

Φυματιώδης (BT)
Borderline 

Borderline (BB)
Borderline 

Borderline (BB)

Borderline 
Λεπρωματώδης

(BL)

Borderline 
Λεπρωματώδης

(BL)

Λεπρωματώδης
(LL)

Λεπρωματώδης
(LL)

Ολιγοβακιλλική (Paucibacillary)Ολιγοβακιλλική (Paucibacillary) Πλειοβακιλλική (Multibacillary)Πλειοβακιλλική (Multibacillary)

Ridley – Jopling (1962)

WHO (1980)

Πλειοβακιλλική Λέπρα (Multibacillary
leprosy – MBL)

Πλειοβακιλλική λέπρα ορίζεται η:

• LL

• BL

• BB

• BT με 1 ή 2 σημεία όπου η επίστρωση υλικού παρουσιάζει βακτριακό

δείκτη της κλίμακας του Ridley ≥2+  (≥ 10 βάκιλλοι στην τροποποιημένη 

χρώση Ζ‐Ν σε x100 oil‐immersion fields

Σχήματα για κανονικού ΣΒ ενήλικες

• Rifampicin 600 mg μηνιαίως με λήψη υπό επιτήρηση

• Clofazimine 300 mg μηνιαίως με λήψη υπό επιτήρηση 

+ 50 mg καθημερινή λήψη χωρίς επιτήρηση

• Dapsone 100 mg καθημερινή λήψη χωρίς επιτήρηση
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Η δοσολογία εξαρτάται από το ΣΒ του 
ασθενή:

• Dapsone 1 – 2 mg/kg x1

• Rifampicin 450 mg επί <35 kg ΣΒ

• 300 mg επί <20 kg ΣΒ

• 150 mg επί <12 kg ΣΒ

• Clofazimine 50 mg x1 

ή 100 mg x1 μέρα παρά μέρα

Γιατί η Rifampicin χορηγείται 

μόνο 1 φορά μηνιαίως;

Rifampicin

• Αποτελεί έναν εξαιρετικά βακτηριοκτόνο παράγοντα έναντι του M. leprae

• 1 και μόνο δόση 600mg είναι ικανή για να σκοτώσει >99% των ζωντανών 

μικροοργανισμών

• Η δραστικότητά της δεν αυξάνεται αναλογικά με επακόλουθες δόσεις

• Η ριφαμπικίνη, επίσης, παρουσιάζει καθυστερημένη αντιβιοτική δράση για αρκετές 

ημέρες. Στο διάστημα αυτό ο μικροοργανισμός είναι ανίκανος να πολ/ζεται.

• Η υψηλή βακτηριοκτόνος δραστικότητα της ριφαμπικίνης καθιστά την εφάπαξ  μηνιαία 

δόση αποτελεσματική & οικονομική λύση στην αντιμετώπιση της λέπρας
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• Εάν η Clofazimine δεν είναι αποδεκτό σκεύασμα από τον ασθενή, λόγω 

αποχρωματισμού του δέρματος, εναλλακτικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν:

• Εθιοναμίδη

Ή

• Προθιοναμίδη

Είναι ‘ανταλλάξιμα’ σκευάσματα και παρουσιάζουν διασταυρούμενη ανθεκτικότητα

Δοσολογία: 250‐375 mg ημερισίως σε 1 μη επιτηρούμενη δόση

• ΓΕΣ διαταραχές μπορούν να μειωθούν με τη λήψη των σκευασμάτων 

αυτών μετά το κύριο γεύμα της ημέρας

• Συνύπαρξη ηπατίτιδας αποτελεί δυσκολία στη διαχείριση των 

περιστατικών με συγχορήγηση ριφαμπικίνης καθ΄ότι ο συνδυασμός 

μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη & θάνατο

Γιατί η clofazimine χορηγείται 

επιπλέον μια φορά το μήνα, 

εκτός από την ημερήσια 

δόση; 
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Clofazimine

• H Clofazimine έχει την ιδιότητα να αποθηκεύεται στους ιστούς του 

σώματος και στη συνέχεια να αποβάλλεται αργά.

• Η μηνιαία δόση εφόδου των 300mg εξασφαλίζει ότι η βέλτιστη 

επιθυμητή ποσότητα του φαρμάκου διατηρείται στους ιστούς του 

σώματος, ακόμη και εάν ο ασθενής παραλείψει μια ημερήσια δόση.

• 3πλή αγωγή μπορεί να χορηγείται μέχρι ο ασθενής να καταστεί (‐) σε 

εξετάσεις ανίχνευσης βακίλλων με τροποποιημένη χρώση Ζ‐Ν σε 

επίστρωση υλικού

Κοινές Α/Ε σκευασμάτων:
Ήπιες Α/Ε

Rifampicin Χρώση ούρων

Dapsone Αναιμία

Clofazimine Καφεοειδής αποχρωματισμός δέρματος

Σοβαρές Α/Ε

Rifampicin Αλλεργία, ίκτερος, πορφύρα, shock, νεφρική ανεπάρκεια

Dapsone Αλλεργία

Clofazimine Εντερική απόφραξη

Τα σκευάσματα είναι αρκετά ασφαλή και Α/Ε  σπάνια εμφανίζονται
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Προηγουμένως μη θεραπευθείσα:

• LL μπορεί να απαιτεί 5‐11 έτη αγωγής για την επίτευξη ύφεσης & 

αποθεραπείας

Ενώ

• BL μπορεί να απαιτεί 3‐6 έτη

• ΒΒ 2‐3 έτη αντίστοιχα

Ήδη θεραπευμένοι ασθενείς

• Με (‐) εξετάσεις επιχρίσματος με LL και BL (που θα μπορούσε να 

συντηρούν 2ογενή ανθεκτική στη δαψόνη λοίμωξη)

Πρέπει να λαμβάνουν για 2 έτη το σχήμα για LL και BL

Ασθενείς που υποτροπιάζουν

• Με (+) εξετάσεις επιχρίσματος, που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν 

αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δαψόνη,

• Πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία μέχρι να επιτευχθούν (‐) εξετάσεις 

επιχρίσματος (αγωγή για τουλάχιστον 2 έτη)

• Επίχρισμα πρέπει να λαμβάνεται κατά σειρά από το σημείό ή σημεία με 

υποτροπή στις βλάβες 
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Το σχήμα θεραπεύει επιτυχώς:

• Νέους ασθενείς, με ή χωρίς 1ο γενή ανθεκτικότητα στη δαψόνη

• Ασθενείς με υποτροπή, με ή χωρίς 2ο γενή ανθεκτικότητα στη 

δαψόνη

• Παλαιούς ασθενείς που θεραπεύθηκαν επιτυχώς με μονοθεραπεία

δαψόνης, αλλά επώαζαν 2ο γενή ανθεκτικότητα στη δαψόνη

• Η μόνη μεταβλητή παράμετρος είναι η διάρκεια της αγωγής

• Σε περίπτωση όπου ο ασθενείς υποτροπιάσει μετά τη διακοπή της 

αγωγής θεωρείται ότι δεν οφείλεται σε νέα αναδυόμενη 

ανθεκτικότητα

Ολιγοβακιλλική Λέπρα (Paucibacillary
leprocy – PBL)

• Ισοδυναμεί με Βακτηριακό δείκτη στην κλίμακα Ridley ≤ +1 χωρίς 

αγωγή

• Ολιγοβακιλλική λέπρα ορίζεται ως:

όλες οι μορφές ακαθόριστης λέπρας, ΤΤ και ΒΤ, σε ασθενείς που όταν 

παραμένουν χωρίς θερπαπευτική αγωγή δεν παρουσιάζουν σημείο βλάβης, με 

Βακτηριακό δείκτη επιχρίσματος > 1+ στην κλίμακα του Ridley

(<10 AFB οξεοάντοχα αναγνωρίζονται σε 100 oil immersion fields)
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Θεραπευτικό σχήμα ασθενών με κανονικό ΣΒ

• Rifampicin 600 mg επιτηρούμενη χορήγηση άπαξ μηνιαίως για 6 

μήνες

• Dapsone 100 mg μη επιτηρούμενη χορήγηση άπαξ ημερησίως για 6 

μήνες

• Σε περίπτωση που ασθενής λαμβάνει στεροειδή για αντίδραση 

αναστροφής (reversal reaction) στο τέλος της 6μηνησ αγωγής

Τότε η δαψόνη πρέπει να συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό της αγωγής με 

στεροειδή

• Κλινδυνος μονοθεραπείας με δαψόνη σε πλειοβακιλλική νόσο: Ανθεκτικότητα

• Παρ’ όλο ότι οι περισσότεροι ασθενείς που θεραπεύονται με δαψόνη ως 

μονοθεραπεία ανταποκρίνονται καλά, σε ορισμένους αναπτύσσεται 2ο γενής

ανθεκτικότητα

• Αυτό συμβαίνει σε ποσοστό 3% των ασθενών κατ’ έτος, ενώ μετά από 10 έτη 

αγωγής με δαψόνη ως μονοθεραπεία σχεδόν οι μισοί ασθενείς παρουσιάζουν 

ανθεκτικότητα
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• Όταν αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις LL, βλάβες του 

τύπου BL νόσου τείνουν να παρουσιάζονται

• Ανθεκτικότητα μπορεί να τεκμηριωθεί με ενοφθαλμισμό βακίλλων στα 

πέλματα (footpads) ανοσοκατεσταλμένων ποντικών

&

• Καταδεικνύοντας ότι κανονικές δόσεις δαψόνης είναι αναποτελεσματικές 

για την αποθεραπεία της λοίμωξης

• Ανθεκτικότητα σε άλλα σκευάσματα μπορεί να αναπτυχθεί αν η διάρκεια 

μονοθεραπείας παραταθεί

• Σε πτωχές χώρες, η δαψόνη μπορεί να χορηγείται ως μονοθεραπεία

λόγω οικονομικών περιορισμών

• Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε 

το αρχικό βακτηριακό φορτίο να μειώνεται στο μέγιστο δυνατό με τη 

συγχορήγηση τουλάχιστον μιας δόσης ριφαμπικίνης
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Δράση σκευασμάτων στη λοιμογόνο 
ικανότητα της νόσου

• Οι ασθενείς καθίστανται μη μεταδοτικοί

• Σε 6 μήνες με μονοθεραπεία με δαψόνη

• Σε 2 εβδομάδες με ριφαμπικίνη

• Ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι εάν 75% όλων των περιπτώσεων με λέπρα λάβουν 

αγωγή για 75% του διαστήματος αποτελεσματικής αγωγής, η μετάδοση 

της νόσου θα ανασταλεί. Η θέση αυτή δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί. 

Επιμένουσα Λοίμωξη 
(‘Persisters’)

Επιμένουσα Λοίμωξη

• Αφορά ασθενείς με βακίλλου σε ηρεμία (dormant organisms) που 

παραμένουν στο δέρμα, στους λεμφαδένες, μύες και αλλού, ακόμα 

και μετά από παρατεταμένη διάρκεια χορήγησης αγωγής με λίαν 

βακτηριοκτόνα σκευάσματα και συνδυασμό σκευασμάτων
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• Αποτελεί σημαντική κατάσταση και είναι μείζωνος σημασίας σε LL, 

BL και ΒΒ μορφές της νόσου

• Βάκιλλοι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εξαλειφθούν με 

φαρμακευτικά σκευάσματα και αποτελούν την κύρια αιτία για 

υποτροπή της νόσου όταν διακοπεί η χημειοθεραπεία

Αντιδράσεις στη Λέπρα

Αντιδράσεις στη λέπρα

• Κύριο αίτιο σύγχυσης στον κλινικό ιατρό

• Συνήθως, αλλά όχι πάντα, παρουσιάζονται όταν ο ασθενής βρίσκεται υπό 

αγωγή

• Κοινό χαρακτηριστικό: η φλεγμονή

• Εξαίρεση, η μετάπτωση υποβάθμισης ‘downgrading reaction’

• Οι αντιδράσεις μπορεί να είναι ήπιες ή σοβαρές τόσο ώστε να απειλούν 

τη ζωή του ασθενή ή να προκαλούν σοβαρή αναπηρία
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Λεπρωσικό Οζώδες Ερύθημα (Erythema 
Nodosum Leprosum – ENL)

• Αφορά κυρίως ασθενείς με LL ή BL 

• Εμφανίζεται κάποια στιγμή σε >50% όλων των ασθενών

• Σχετίζεται με το σύμπλεγμα Ag/Ab και συνήθως εμφανίζεται όταν οι 

περισσότεροι βάκιλλοι είναι νεκροί

• Δημιουργία ανοσοσυμπλέγματος που ενεργοποιεί το συμπλήρωμα & 

προκαλεί οξεία φλεγμονή στο σημείο της εναπόθεσης των συμπλεγμάτων

• Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από τις ηπιότερες) παρουσιάζονται γενικά 

συμπτώματα:

• Πυρετός

• Καταβολή, αδυναμία

• Πολυμορφοπυρηνική λευκοκυττάρωση

• Υψηλή ΤΚΕ

Κύριες εστιακές βλάβες 

• Όζοι: Με ερυθρότητα, οίδημα, θερμότητα, άλγος στο δέρμα. 

Εμφανίζονται κατά ομάδες σε διάστημα μερικών ημερών.

• Αρθρίτις: Μπορεί να εμφανίζεται με ήπιο άλγος στις αρθρώσεις 

μέχρι εκδηλώσεις που ομοιάζουν αυτές της πυογόνου αρθρίτιδας
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Λεπρωσικό Οζώδες 
Ερύθημα

Ασθενείς με νέες ερυθηματώδεις

ευαίσθητες βλάβες και όζους 

Λεπρωσικό Οζώδες 
Ερύθημα 

Ασθενείς με έντονο οίδημα χεριών 

και διηθημένες βλάβες ωτικών

λοβίων, ρίνας και οφρύων

Λεπρωσικό Οζώδες 
Ερύθημα

Δερματικές βλάβες εμφανιζόμενες 

αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη 

θεραπείας για λέπρα.
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• Ιρίτιδα

• Νευρίτιδα: Άλγος με οίδημα σε νεύρο ή νεύρα & ταυτόχρονη 

απώλεια λειτουργικότητας

• Νεφρίτις: Εκδηλώνεται με λευκωματινουρία

• Εάν το οζώδες ερύθη,α παρουσιάσει παρατεταμένη διάρκεια και 

βαρύτητα, μπορεί να εκδηλωθεί αμυλοείσωση

Θεραπαεία Λεπρωματώδους Οζώδους 
Ερυθήματος

• Ήπιες περιπτώσεις:

• Ξεκούραση επί κλίνης

• Ασπιρίνη σε  πλήρεις δόσεις (300 – 900 mg/ 6 – 6 h, max 4g/d)

Θεραπαεία Λεπρωματώδους Οζώδους 
Ερυθήματος

• Μέτριας βαρύτητας περιπτώσεις:

• + Clofazimine μέχρι 300 mg/d (για την αντιφλεγμονώδη δράση της)

• Μη συνεχίσετε αύτη τη δοσολογία για >3 μήνες καθ’ ότι υπάρχει κίνδυνος 

εμφάνισης κοιλιακών επιπλοκών

• Συγχορήγηση ασπιρίνης
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Θεραπαεία Λεπρωματώδους Οζώδους 
Ερυθήματος

• Σοβαρές περιπτώσεις:

• Ξεκούραση επί κλίνης

• Χορήγηση κορτικοστροειδών π.χ. πρεδνιζολόνη 40 – 60 mg/d σε 

διαιρούμενες δόσεις που ταχέως μειώνονται στην ελάχιστη δόση που 

ελέγχει τη συμπτωματολογία

• Αν τα συμπτώματα δεν ελέγχονται με δόση που δεν προκαλεί συμπτωματολογία από 

υπερχορήγηση κορτιζόνης:

• Thalidomide 100 mg x4/d (με την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για ασθενή έγκυο γυναίκα)

• Η δράση της θαλιδομίδης είναι συχνά εντυπωσιακή και ορισμένες 

φορές απολύτως αποδοτική σώζοντας και τη ζωή του ασθενή

• Το οζώδες ερύθημα συνήθως υφίεται αυτόματα σε < 6 μήνες

• Η χορήγηση θαλιδομίδης δε χρειάζεται παράταση πέραν του 6‐

μήνου , μπορεί όμως να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για 

τη σταδιακή μείωση κορτικοειδών στους ασθενείς αυτούς

• Αγωγή για τη λέπρα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 

του οζώδους ερυθήματος
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Αντιδράσεις μεταστροφής / 
μετάπτωσης

Αντιδράσεις μεταστροφής

• Οποιαδήποτε αντίδραση κατά την οποία η ανοσιακή κατάσταση του 

ξενιστή αλλάζει, με οποιοδήποτε τρόπο.

• Κάποιοι χρησιμοποιούν τον ορισμό για να περιγράψουν μόνο την 

περίπτωση αύξησης της ανοσιακής απάντησης του ξενιστή.

Αντίδραση μεταστροφής

Αύξηση κυτταρικά 
διαμεσολαβούμενης

ανοσίας (CMI)

Αντίδραση 
αναβάθμισης‘upgrading’

Μείωση κυτταρικά 
διαμεσολαβούμενης

ανοσίας (CMI)

Αντίδραση υποβάθμισης 
‘downgrading’

Και οι 2 αντιδράσεις είναι επιπλοκές ασταθών οριακών (‘borderline’) 
τύπων της νόσου
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Αντίδραση αναβάθμισης (μετάπτωσης)

• Ενίσχυση κυτταρικά διαμεσολαβούμενης ανοσίας

οι δερματικές βλαβες που προηγουμένως δεν παρουσίαζαν φλεγμονή, 

ξαφνικά παρουσιάζουν 

• αύξηση  στο μέγεθος της βλάβης,

• Ερυθρότητα και φλεγμονή

• Συνήθως αφορίζονται σαφώς από τους πέριξ ιστούς

• Νεύρα που προσβάλλονται από τη διεργασία αυτή, ξαφνικά 

παρουσιάζουν άλγος ενώ

• Μπορεί να συνυπάρχει ταχεία απώλεια της λειτουργικότητάς τους

• Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν αποστήματα στα προσβαβλημένα

νεύρα, και

• Πιεστικά φαινόμενα στη θήκη του νεύρου μπορεί να ενισχύσουν τη βλάβη 

λόγω φλεγμονής
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• Δοκιμασία λεπρομίνης:

Εάν ήταν προηγουμένως (‐)

Μπορεί να θετικοποιηθεί

Θεραπεία:

• Η φαρμακευτική και άλλη αντιμετώπιση δεν πρέπει να 

καθυστερήσει, καθ΄ότι η βλάβη στα προσβεβλημένα νεύρα μπορεί 

να είναι ταχεία και βαρειά

Prednidolone 40 – 60 mg/d

• Η βελτίωση είναι συνήθως ταχεία & διαπιστώνεται σε διάστημα 

μερικών ημερών 

• Εάν παρουσιαστεί ξαφνικά οίδημα νεύρου που συνοδεύεται με 

άλγος & απώλεια λειτουργικότητας και δεν υφίεται σε διάστημα 24 

ωρών μετά τη χορήγηση υψηλής δόσης στεροειδών, το πάσχων 

νεύρο πρέπει να αποσυμπιεσθεί
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• Αποσυμπίεση νεύρου:

• Απελευθέρωση νεύρου από συμπιέχω ιστό

• Τομή θήκης νεύρου κατά μήκος

• Εκτενής χειρουργική αντιμετώπιση πιεστικών φαινομένων δε βοηθά 

ενώ μπορεί να αποβεί επιβλαβής

Αντίδραση υποβάθμισης ‘downgrading 
reaction’

• Η αντίδραση αυτού του τύπου παρατηρείται σε μη θεραπευμένους ή 

μερικώς, ατελώς θεραπευμένους ασθενείς

Νόσος που αρχικά παρουσιάζεται ως ΒΤ χαρακτηριστικά παρουσιάζει 

επιδείνωση όπως κρίνεται από τα ακόλουθα:

• Εμφάνιση νέων βλαβών

• Παρουσία / ανίχνευση βακίλλων σε επιχρίσματα

• Μετατροπή της αντίδρασης Mitsuda από (+) σε (‐)
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• Τα ανωτέρω παρουσιάζονται ως συνέπεια απώλειας της ΚΔΑ (CMI) & 

τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό βακίλλων

• Συνοπτικά:

• Η μη θεραπευόμενη οριακή λέπρα (borderline leprosy) είναι ανοσολογικά 

ασταθής και συχνά επιδεινώνεται ξαφνικά στην απουσία θεραπευτικής 

αγωγής

Θεραπεία:

• Εφαρμογή δραστικής και αποδοτικής αγωγής

• Η οξεία φλεγμονή δε συμμετέχει σε αυτού του τύπου την αντίδραση

• Η απουσία αντίδρασης χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή 

• Κατά συνέπεια ανοσοκατασταλτική αγωγή δεν ενδείκνυται

• Τυχόν χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής μπορεί να είναι 

επιβαβής

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ στεροειδών & 
ριφαμπικίνης:

• Ριφαμπικίνη – ισχυρός επαγωγέας ηπατικών ενζύμων

• Το ήπαρ ανδρανοποιεί τα στεροειδή με ταχύτερο ρυθμό από το φυσιολογικό

σε ασθενείς που λαμβάνουν καθημερινά ριφαμπικίνη

• Η κανονική δόση στεροειδούς που χορηγείται με ριφαμπικίνη θεωρείται 

αναποτελεσματική – αύξηση δοσολογίας εως x2

• Επί διακοπής της ριφαμπικίνης θα πρέπει να χορηγείται η κανονική 

δοσολογία στεροειδούς
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Πρόληψη & Θεραπεία κύριων επιπλοκών της 
λέπρας

Αναισθησία άκρων:

• Επιμόρφωση ασθενή – αποφυγή τραυματισμών, κυρίως εγκαυμάτων στα 

χέρια & βλάβες από τριβή σε κάτω άκρες πόδες

• Απαραίτητη η προμήθεια ειδικών υποδημάτων + βοήθεια 

ποδολόγου/ποδιάτρου

Διεισδυτικά έκλη άκρων ποδών:

• Προτεραιότητα η πρόληψη

• Έκλη κυρίως σε σημεία πίεσης: κεφαλές μεταταρσίων & πτέρνα

• Εκτομή των μεταταρσιων κεφαλών βοηθά στην επιμήκυνση της περιοχής που φέρει 

το βάρος

• Τα έλκη δεν αποκαθίστανται & δεν επουλώνονται με συντρητική αγωγή

• Αποκαθίστανται όταν μειωθεί το εφαρμοζόμενο βάρος σε σημεία του πέλματος με την 

εφαρμογή γύψου κάτω από το γόνατο & χρήση μεταλλικής αγκύλης στο γύψινο πέλμα
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Οφθαλμική βλάβη:

• Βλάβη λόγω μη ικανότητας σύκγλισης βλεφάρων – μπορεί να δοκιμασθεί 

temporalis transfer

• Επί απώλειας αισθητικότητας κερατοειδούς – ταρσορραφή

Πτώση κάτω άκρου:

• Μεταμόσχευση τένοντα συνήθως αποκαθιστά τη λειτουργικότητα

• Ανύψωση του μεγάλου δακτύλου δίκην ελατηρίου, αποτελεί ευκολότερη 

μέθοδο αποκατάστασης της λειτουργικότητας
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Βλάβη μυών άκρας χείρας:

• Ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση κινητικότητας λόγω 

βλάβης που οδηγεί σε παράλυση του ωλένιου νεύρου. Η επιτυχία κρίνεται 

από την υφιστάμενη κινητικότητα των σχετικών αρθρώσεων και τη 

φυσιοθεραπεία μετά την επέμβαση.

• Μεταμόσχευση καμπτικού τέντοντα στο 3ο ή 4ο δάκτυλο με τον αντίχειρα 

μπορεί να αντικαταστήσει την ικανότητα αντίστασης και σύλληψης 

αντικειμένων όπου βλάβη του μέσου νεύρου οδηγεί σε πάρεση και απώλεια 

λειτουργικότητας.

Ορχίτις (στην LL):

• Τοποθέτηση νάρθηκα








