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Τι νεότερο στη θεραπεία της 
πολυανθεκτικής φυματίωσης 

• Νέα φάρμακα 

• Νέα σχήματα 

• Βραχύτερη διάρκεια θεραπείας 

• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι 

• Νεότερα σχετικά με την προφυλακτική 
θεραπεία κατά MDR-TB λοίμωξης  



Περίληψη 

• Η σύγχρονη επιδημιολογία της φυματίωσης και το πρόβλημα 

της αντοχής 

• Πότε υποψιαζόμαστε την ύπαρξη αντοχής; 

• Διάγνωση της ανθεκτικής φυματίωσης  

• Θεραπεία  πολυ- ανθεκτικής φυματίωσης 

• Αντιμετώπιση παιδιού που έχει εκτεθεί σε πολυ-ανθεκτική 

φυματίωση 

• Συμπεράσματα – μελλοντικές προοπτικές 



• Δήλωση αρνητική 

 Αντικρουόμενα συμφέροντα  



  Αριθμ. περιπτώσεων  Αριθμ. θανάτων 

 Νέες περιπτώσεις φυματίωσης  10  106   1,6  106 

 ( »        »             HIV(+)) (1  106) (0,3  106) 

  Νέες περιπτώσεις σε παιδιά  1  106  (140,000) 

 Περιπτώσεις πολυανθεκτικής (MDR) + 
ανθεκτικής στη ριφαμπικίνη (RR) 

558.000 
(82% MDR) 

190,000 



Επιδημιολογία της φυματίωσης  

• Άνδρες/γυναίκες 1,7:1 

• Παιδιά <15 ετών 7,1% 

 

• Συνολικά αναφέρθηκαν 6,4  106 περιπτώσεις (από 
τις 10  106 ) 

• Εξωπνευμονική 14% 

• Πνευμονική ΤΒ: 
• ποσοστό 56% βακτηριολογική επιβεβαίωση  - οι 

υπόλοιποι κλινική διάγνωση 



 Επιτεύγματα στον έλεγχο της φυματίωσης   
 2018 WHO report  





Πολυ-ανθεκτική φυματίωση =  Αντοχή σε ισονιαζίδη (ΙΝΗ) και Ριφαμπικίνη (RIF) 
(Multi-drug resistant TB, MDR) 

Το πρόβλημα της πολυανθεκτικής φυματίωσης  
(multi-drug resistant TB, MDR) 

Παγκόσμια 3.5%  των νέων περιπτώσεων είναι MDR 

•Περίπου το 75% όλων των περιπτώσεων σε Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, Κίνα και 
Ν. Αφρική (50% σε Ινδία, Κίνα και Ρωσία) 



2016: XDR-TB= 6,2% of MDR cases  

2017:  XDR-TB= 8.5% (95% CI: 6.2–11%) of MDR cases 

Το πρόβλημα της υπερ-ανθεκτικής φυματίωσης  
(extensively drug resistant TB, XDR) 

MDR 
Αντοχή σε 

ενέσιμο 

Αντοχή σε 
κινολόνη XDR   = + + 

ΙΝΗ + RIF 
Αμικασίνη 

Καναμυκίνη  
Καπρεομυκίνη 

Μοξιφλοξασίνη 
Λεβοφλοξασίνη 

Top 5 countries for XDR TB  

Belarus, India , the Russian Federation, South Africa and Ukraine  



Έλεγχος της ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά 

• Το 2017 αναφέρθηκε ότι ελέγχθηκε η ευαισθησία σε 
ποσοστό 29% του συνόλου των υπολογιζόμενων 
 558. 000 MDR/RR-TB περιπτώσεων  παγκόσμια 

 

• Έλεγχος της ευαισθησίας (2017): 

  27% των νέων περιπτώσεων  

75%  όσων έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν 

 

 



Ποσοστό ασθενών που ελέγχθηκαν για 
αντοχή σε ριφαμπικίνη παγκόσμια  



Μείωση 
θανάτων  

Μείωση 
επίπτωσης 



Απαιτείται αύξηση του ρυθμού μείωσης της φυματίωσης από 2% 
σήμερα στο 17% μετά το 2025  



Προγραμματισμένη μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2035 

Νέες διαγνωστικές 
δοκιμασίες και υγεία για 
όλους 

Εμβόλιο καθώς και νέα φάρμακα και σχήματα για θεραπεία 
ενεργού ΤΒ  και ΤΒ λοίμωξης, ταχεία διαγνωστική δοκιμασία  

Courtesy: Η.S. Schaaf 



 Πόσο συχνή είναι η φυματίωση και  
η πολυ-ανθεκτική νόσος (MDR) στα παιδιά;  

Δεν είναι ακριβώς γνωστό 

Ο αριθμός των  περιπτώσεων ΤΒ  στα παιδιά 
υπολογίσθηκε για πρώτη φορά από τον Π.Ο.Υ. 
το 2012 (2013 WHO report) 
 

O  Π.Ο.Υ. δεν έχει υπολογίσει τον αριθμό των 
MDR  περιπτώσεων σε παιδιά  



Πόσο συχνή είναι η φυματίωση και  
η πολυ-ανθεκτική φυματίωση  (MDR-TB) στα παιδιά; 

• Το σύνολο των παιδιών με φυματίωση υπολογίσθηκε το 2010 
σε 1  x 106 

• Ο κίνδυνος MDR TB στα παιδιά υπολογίσθηκε ίσος με τον 
αντίστοιχο των ενηλίκων που δεν έχουν λάβει προηγουμένως 
θεραπεία (  3,5%) 

• Ο συνολικός αριθμός παιδιών με  MDR TB το 2010  
υπολογίσθηκε σε 32,000   

Jenkins HE et al. Lancet 2014; 383: 1572–1579 



Δηλωθείσες περιπτώσεις φυματίωσης σε Έλληνες και Αλλοδαπούς,  Ελλάδα 2004-2017 

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ 
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Εργαστηριακή επιβεβαίωση – αποτελέσματα ευαισθησίας 
δηλωθεισών περιπτώσεων, Ελλάδα 2011-2017 



Ποσοστό  ασθενών με MDR/XDR-TB 
Αντιφυματικό Τμήμα - Μονάδα Πολυανθεκτικής  Φυματίωσης  

ΕΛΛΗΝΕΣ (%) 
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2018 
(1/1/18-

30/6/18) 

MDR 1,5 0,6 0,7 0 2,9 2,1 9 6 3,2 0,7 2,9 4,4 

XDR 0 0 0 0 0,4 1,1 0 0,9 0,5 0 0 2,2 

Δεδομένα ΕΚΑΜ 



Σύνολο EU/EEA 

MDR-TB 3,7% 

(2016) 





Περίληψη 

• Η σύγχρονη επιδημιολογία της φυματίωσης και το πρόβλημα 

της αντοχής 

• Πότε υποψιαζόμαστε την ύπαρξη αντοχής; 

• Διάγνωση της ανθεκτικής φυματίωσης  

• Θεραπεία  πολυ-  ανθεκτικής φυματίωσης 

• Αντιμετώπιση παιδιού που έχει εκτεθεί σε πολυανθεκτική 

φυματίωση 

• Συμπεράσματα – μελλοντικές προοπτικές 



Πότε υποψιαζόμαστε ανθεκτική ΤΒ;  
 

• Προέλευση από χώρα με υψηλά ποσοστά αντοχής 

• Στενή επαφή με ενήλικο που : 

– Είναι γνωστό ότι πάσχει από ανθεκτική TB  

– Η θεραπεία έχει αποτύχει ή έλαβε πάλι θεραπεία ή 
απεβίωσε από φυματίωση 

• Ο ασθενής δεν βελτιώνεται παρά την καλή 
συμμόρφωση 

-Λήψη δειγμάτων για καλλιέργεια και δοκ. 

ευαισθησίας (DST) 

- Aποτελέσματα DST του ενηλίκου (πηγή μόλυνσης) 



Ενήλικος με πνευμονική ΤΒ: 
Ιστορικό, κλινική εξέταση, 
αναζήτηση τεστ ευαισθησίας   

Παιδί με ΤΒ: 
λήψη δειγμάτων 

για δοκιμασία 
ευαισθησίας   

 Ανίχνευση 
επαφών  

 Ανίχνευση πηγής 
λοίμωξης   



Πότε υποψιαζόμαστε ανθεκτική ΤΒ; 
 

• Προέλευση από χώρα με υψηλά ποσοστά αντοχής 

• Στενή επαφή με ενήλικο που : 

– Είναι γνωστό ότι πάσχει από ανθεκτική TB  

– Η θεραπεία έχει αποτύχει ή έλαβε πάλι θεραπεία ή 
απεβίωσε από φυματίωση 

• Ο ασθενής δεν βελτιώνεται παρά την καλή 
συμμόρφωση 

-Λήψη δειγμάτων για καλλιέργεια και δοκ. 

ευαισθησίας (DST) 

- Aποτελέσματα DST του ενηλίκου (πηγή μόλυνσης) 



• Προέλευση από χώρα με υψηλά ποσοστά αντοχής 

• Στενή επαφή με ενήλικο που : 

– Είναι γνωστό ότι πάσχει από ανθεκτική TB  

– Η θεραπεία έχει αποτύχει ή έλαβε πάλι θεραπεία ή 
απεβίωσε από φυματίωση 

• Ο ασθενής δεν βελτιώνεται παρά την καλή 
συμμόρφωση 

-Λήψη δειγμάτων για καλλιέργεια και δοκ. 

ευαισθησίας (DST) 

- Aποτελέσματα DST του ενηλίκου (πηγή μόλυνσης) 

Επί  ύποπτης  ή 
επιβεβαιωμένης 

αντοχής χορηγείται 
θεραπεία  για 

MDR-ΤΒ 

Πότε υποψιαζόμαστε ανθεκτική ΤΒ; 
 



Περίληψη 

• Η σύγχρονη επιδημιολογία της φυματίωσης και το πρόβλημα 

της αντοχής 

• Πότε υποψιαζόμαστε την ύπαρξη αντοχής; 

• Διάγνωση της ανθεκτικής φυματίωσης  

• Θεραπεία  πολυ-  ανθεκτικής φυματίωσης 

• Αντιμετώπιση παιδιού που έχει εκτεθεί σε πολυανθεκτική 

φυματίωση 

• Συμπεράσματα – μελλοντικές προοπτικές 



Ανθεκτική φυματίωση:  
η σημασία της ταχείας διάγνωσης  

 Αυτοματοποιημένη μέθοδος με χρήση υγρών καλλιεργητικών 
υλικών  (MGIT)  

   (14 ημέρες) 

 
Μοριακές μέθοδοι (Nucleic acid amplification tests (NAATs)  

 
 Line probe assays (LPAs) 

  
 

 

 

 

• GenoTypeMTBDRplus (Hain Lifescience)  
        Detects RIF (rpoB gene) and  
           INH (inhA and katG genes) resistance  
 
• GenoTypeMTBDRsl (gyrA, rrs, embB genes) 

  Xpert MTB/Rif:  Automated real-time PCR         
     rapid detection of M tb  and RIF resistance 
     (rpoB gene)  
 Results within 1h + 45’ 



Χαρακτηριστικό  Καλλιέργεια και DST  Xpert MTB/RIF 

Ταχύτητα Αργά (2-6 εβδομάδες) 
LPA 1-2 ημέρες 

Ταχέως, εντός 2 ωρών 

Ευαισθησία 30-70% 60-70% των θετικών στην 
καλλιέργεια 

Ουδός διάγνωσης 10-100 cfu/ml 130-150 cfu/ml 
X-pert Ultra 10-100? 

Δοκιμασία 
ευαισθησίας στα 
φάρμακα (DST) 

Οποιοδήποτε 
φάρμακο DST ή LPA 

Μόνο RIF DST 

Δείγματα Όλων των τύπων Αναπνευστικά, ΕΝΥ, 
λεμφαδενικός ιστός, κ. ά. 

Καλλιέργεια και LPA vs Xpert MTB/RIF 



MDR-TB στα παιδιά:  έκβαση 

 Καλή έκβαση: 
81.67% 

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες: 39% 

Θάνατος: 5.9% 

N=8 studies  

315 patients  

Treated for 6-35 mos 

 

Mean time for 

appropriate 

treatment initiation: 

2.5-9.2 months   

Lancet Infect Dis 2012 

Treatment 

success 

Death 



Θεραπεία και έκβαση της MDR-TB στα 
παιδιά: συστηματική ανασκόπηση και 
μετα-ανάλυση 

• Ν=33 μελέτες παρατήρησης (καμιά RCTs)  

• Έκβαση καλή στο 78% των  ασθενών  

 (75%  αυτών με βακτηριολογική επιβεβαίωση και      
   89% αυτών με κλινική διάγνωση) 

 

• HIV(+)  ασθενείς σε αντι-ρετροϊκή θεραπεία:  καλή έκβαση 82% 

• HIV(+) ασθενείς χωρίς αντι-ρετροϊκή θεραπεία: καλή έκβαση 56% 

• Όχι ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα φάρμακα που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Harausz EP et al. PLoS Med 2018;15(7): e1002591 



Περίληψη 

• Η σύγχρονη επιδημιολογία της φυματίωσης και το πρόβλημα 

της αντοχής 

• Πότε υποψιαζόμαστε την ύπαρξη αντοχής; 

• Διάγνωση της ανθεκτικής φυματίωσης  

• Θεραπεία  πολυανθεκτικής φυματίωσης 

Νεότερα και  επαναπροσδιοριζόμενα φάρμακα 

• Αντιμετώπιση παιδιού που έχει εκτεθεί σε πολυανθεκτική 

φυματίωση 

• Συμπεράσματα – μελλοντικές προοπτικές 



Πολυ-ανθεκτική TB:  
Βασικές αρχές αντιμετώπισης (WHO 2011) 

Τουλάχιστον 4 φάρμακα στα οποία το Μ tb ευαίσθητο    

 ( 3 σε παιδιά με περιορισμένη νόσο?)  

Μακρότερη διάρκεια θεραπείας :  18 -20 μην.   

   (βραχύτερη στα παιδιά?) 

Ποτέ δεν προσθέτουμε ένα φάρμακο σε ένα σχήμα που αποτυγχάνει 

Καθημερινή θεραπεία - Εφαρμογή DOT (Directly Observed Therapy) 

Στενή παρακολούθηση (κλινική ανταπόκριση, ανεπιθ. ενέργειες,   

  μικροβιολογικά αποτελέσματα) 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501583_eng.pdf 
Schaaf HS   Pediatr Respir  Rev 2011 
Al-Dabbagh M  PIDJ 2011; Seddon JA et al Tuberculosis 2012 



 Αντιμετώπιση των παιδιών  
με ανθεκτική ΤΒ 



 Αντιμετώπιση των παιδιών  
με ανθεκτική ΤΒ 



Levofloxacin 

Moxifloxacin 

Ofloxacin 

Amikacin 

Kanamycin 

Capreomycin 

(Streptomycin) 

D1 Pyrazinamide 
Ethambutol 
Hi-dose INH 

D2 Bedaquiline 
Delamanid 

D3 PAS 
Imipenem 
Meropenem 
Co-amoxiclav 

Ethionamide/ 
Prothionamide 

 

Cycloserine/ 
Terizidone 

 

Linezolid 

 

Clofazimine 

Ομάδα Α 
Φθοριοκινολόνες 

Ομάδα Β 
Ενέσιμα 

Ομάδα   C 
Άλλα β’ γραμμής 

Άλλοι Παράγοντες D  

Δεύτερης γραμμής φάρμακα: εάν υπάρχει αντοχή ή 
ανεπιθύμητες ενέργειες στα α΄ γραμμής (groups  A-D) 

 WHO/HTM/TB/2016.04  



Φθοριοκι-
νολόνη (A) 

Πυραζιναμίδη 
D1 

Ενέσιμο 
(B)  

2 από 
ομάδα C   

(πχ 
εθειοναμίδη 
Κυκλοσερίνη) 

Α. MDR-TB ή αντοχή στη RIF: τουλάχιστον 5 φάρμακα 

Β. και ενίσχυση με 
high –dose INH   
και/ή ΕΜΒ (D1)  

Αναθεωρημένες συστάσεις αντιμετώπισης της 
ανθεκτικής φυματίωσης – WHO 2016  

Διάρκεια θεραπείας: 9-12 μήνες 
 (εάν ευαισθησία στα Α και Β και δεν έχει προηγουμένως λάβει 

δεύτερης γραμμής φάρμακα) 



…..In children with mild forms of disease, the harms 
associated with Group B medications (second- line 
injectable agents) outweigh potential benefits……. 

 

Αναθεωρημένες συστάσεις αντιμετώπισης της 
ανθεκτικής φυματίωσης – WHO 2016  

Seddon JA et al. Lancet 2018 



Levofloxacin ή 

Moxifloxacin 

 

 Bedaquiline 

 

Linezolid 

  

Cycloserine/ 

Terizidone 

 

Clofazimine 

 
Ethambutol 
 
Delamanid 
 
Pyrazinamide 
 
Imipenem-cilastatin OR Meropenem  
 
Amikacin (or Streptomycin)* 
 
Ethionamide/ Prothionamide 
 
P-aminosalicylic acid (PAS) 

 

Ομάδα Α 
(Περιλαμβάνονται 

Όλα) 

Ομάδα Β 
(και τα δύο)  

Ομάδα   C 
 Προσθέτουμε για να συμπληρωθεί το 

σχήμα  

Δεύτερης γραμμής φάρμακα: εάν υπάρχει αντοχή ή 
ανεπιθύμητες ενέργειες στα α΄ γραμμής 

WHO Rapid communication, August 2018 
*Kanamycin και capreomycin δεν 
συνιστώνται πια 



 
Bedaquiline (Sirturo, Janssen)  
 • Diarylquinolone 

• Δραστικό έναντι ενεργά πολλαπλασιαζόμενων και ανενεργών (dormant) 
μυκοβακτηριδίων 

• Χρήση σε όλους τους εφήβους ≥ 12 ετών αντί των ενέσιμων 

• Χρήση σε παιδιά > 6 ετών και  < 6 ετών μόλις υπάρξουν τα δεδομένα 
(μελέτες φάσης Ι και ΙΙ) 

• Το δισκίο 100 mg για ενηλίκους μπορεί να διαλυθεί σε νερό χωρίς να 
επηρεαστεί η βιοδιαθεσιμότητα 

• Aναμένεται παιδιατρικό σκεύασμα 

• Δόση 400mg od x 14 ημ→ 200 mg   3 φορές την εβδομάδα (σύνολο 6 μην) 

• Παρακολούθηση ΗΚΓ στην έναρξη και ανά μήνα (αύξηση QTc) 

    Άλλες ΑΕ: ηπατοτοξικότητα, ΓΕΣ διαταραχές, αρθραλγίες  

 

 
Seddon J et al. The Lancet Sept 2018; Schaaf HS et al Expert Rev Clin Pharmacol 2018 
Harausz EP et al.  Am J Respir Crit Care Med. 2017 



Delamanid (Dentiba, Otsuka) 
• Nitroimidazo-oxazole 

• Βακτηριοκτόνο  

• Μακρός χρόνος ημίσειας ζωής 

• Ενήλικοι 100mg x 2  -   Δισκία 100 mg 

• Πολύ ασφαλές φάρμακο 

• Συνιστάται από τον WHO  σε παιδιά > 6 ετών 

• Αντί ενέσιμων σε παιδιά > 3 ετών – σύντομα και σε < 3 ετών 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες: επιμήκυνση του QT, ΓΕΣ διαταραχές 

• WHO συνιστώμενη δόση για παιδιά 

• 12-18 ετών (>34 kg) 100mg x 2 την ημέρα για 6 μήνες 

• 6-12 ετών (24-33 kg)     50mg x 2 την ημέρα  

• 3-6 ετών  (16-24kg)      25mg x 2 την ημέρα  

• <3 ετών  (<16kg)     15mg/kg bid ??? 

 

 

Seddon J et al. The Lancet Sept 2018 
Schaaf HS et al Expert Rev Clin Pharmacol 2018 



Clofazimine (Lamprene) 
• Riminophenazine 

• Δραστικό κατά μη πολλαπλασιαζόμενων και 
ενεργά πολλαπλασιαζόμενων μυκοβακτηριδίων 

• Καλά ανεκτό στα παιδιά 

• Ενήλικοι 100mg/d 

• Παιδιά δόση 2-3 mg/kg/d   και έως 5 mg/kg/d, 
gelcaps 50mg και 100mg 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες: υπέρχρωση δέρματος, 
επιμήκυνση του QTc (ΗΚΓ ανά μήνα) 

• Χορηγείται για όλο το διάστημα της θεραπείας 

Seddon J et al. The Lancet Sept 2018; Schaaf HS et al Expert Rev Clin Pharmacol 2018 
Harausz EP et al.  Am J Respir Crit Care Med. 2017 



Linezolid 
• Oxazolidinone 

• Αναστέλλει σύνθεση πρωτεΐνης 

• Πολύ καλή απορρόφηση  

• Μη νεφρική αποβολή  

• Κυκλοφορούν tab 600mg, sol 20mg/ml (μη διαθέσιμο) 

• Δόση  
<12 ετών 10 mg/kg x 2 την ημέρα  

≥ 12 ετών 10 mg/kg x 1 την ημέρα  

• Ανεπιθύμητες ενέργειες: αναιμία, θρομβοπενία, περιφερική 
νευροπάθεια, οπτική νευρίτιδα 

• Αντί ενέσιμων σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο και σε όλα τα 
παιδιά με RR ή MDR ανθεκτική μηνιγγίτιδα 

Seddon J et al. The Lancet Sept 2018; Schaaf HS et al Expert Rev Clin Pharmacol 2018 
Harausz EP et al.  Am J Respir Crit Care Med. 2017 



Κινολόνες 
• Αναστέλλουν DNA-gyrase 

• Βακτηριοκτόνα – αποστειρώνουν 

• Αύξηση του QT 

Levofloxacin (tab 250mg, 500mg μέγιστη δόση 750mg) 

≤ 5 ετών 15-20 mg/kg/d ÷ 2 δόσεις 

5 ετών 10-15mg/kg/d ÷ 1 δόσεις 

Νεότερα δεδομένα : δόση 20 mg/kg/d στα παιδιά 

Moxifloxacin (Avelox, tab 400mg) 

Σύσταση  WHO 7,5-10 mg/kg/d -  στα μικρά παιδιά υψηλότερη 
        δόση 

Σύσταση  WHO 

Seddon J et al. The Lancet Sept 2018; Schaaf HS et al Expert Rev Clin Pharmacol 2018 
Harausz EP et al.  Am J Respir Crit Care Med. 2017 



P-aminosalicylate (PAS) (Granupas)  

• Χαμηλή συχνότητα αντοχής 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των ενέσιμων σε 
παιδιά με RR ή MDR TB  που δεν είναι σοβαρή 

• Sachets  με κοκκία των 4  g – δόση 150 – 200 
mg/kg/d ÷2 

 (ενήλικες 4g x 2) 

• Παρακολούθηση θυρεοειδικής λειτουργίας 

Seddon J et al. The Lancet Sept 2018 
Schaaf HS et al Expert Rev Clin Pharmacol 2018 
  



Διαπερατότητα αντι-ΤΒ φαρμάκων στο ΕΝΥ 

Φάρμακο  Διαπερατότητα 

Ενέσιμα Πτωχή (<20%) 

Φθοριοκινολόνες Μέτρια – καλή (60-80%) 

Λινεζολίδη Καλή 

Κυκλοσερίνη/τεριζιδόνη Καλή 

Εθειοναμίδη Καλή 

Κλοφαζιμίνη Πτωχή (<20%) 

Εθαμβουτόλη Πτωχή (<20%) 

Πυραζιναμίδη Καλή 

PAS Πτωχή (<20%) 

Bedaquiline Πιθανότατα μειωμένη 

Delamanide Πιθανότατα μειωμένη 

Ισονιαζίδη σε ↑δόση (15-20 mg/kg) (400mg) Καλή 



Φάρμακα Ανεπιθύμητες ενέργειες Παρακολούθηση  

Ενέσιμα Νεφρο- και ωτο-τοξικότητα Κρετατινίνη, γεν ούρων, K+ 
 Έλεγχος ακοής 

Φ/κινολόνες Γαστρεντερικές, αρθραλγία, 
αϋπνία,  QT↑ 

 Κλινική παρακολούθηση 

Εθειοναμίδη  Γαστρεντερικές (σοβαρές), 
ηπατοτοξικότητα, 

υποθυρεοειδισμός  

 Χορήγηση σε 2-3 δόσεις/ημ 
 Τρανσαμινάσες,  

TSH, T4 

Κυκλοσερίνη/ 
τεριζιδόνη 

Ψύχωση, παραισθησίες,  
Περιφ. νευροπάθεια 

Πυριδοξίνη 

PAS Γαστρεντερικές  
υποθυρεοειδισμός 

TSH, T4 

Λινεζολίδη Περιφ. νευροπάθεια  
Καταστολή μυελού 

Παγκρεατίτιδα  
Γαλακτική οξέωση  

Πυριδοξίνη 
Γεν αίματος  

Αμυλάση  
Γαλακτικό  

Ανεπιθύμητες ενέργειες αντι-ΤΒ θεραπείας  

δεύτερης γραμμής 

Schaaf  HS Expert Opinion Drug Safety 2016 



Περίληψη 

• Η σύγχρονη επιδημιολογία της φυματίωσης και το πρόβλημα 

της αντοχής 

• Πότε υποψιαζόμαστε την ύπαρξη αντοχής; 

• Διάγνωση της ανθεκτικής φυματίωσης  

• Θεραπεία  πολυ-  ανθεκτικής φυματίωσης 

• Αντιμετώπιση παιδιού που έχει εκτεθεί σε πολυανθεκτική 

φυματίωση 

• Συμπεράσματα – μελλοντικές προοπτικές 



ΤΒ λοίμωξη         ΤΒ νόσος 

Διάχυτη 

φυματίωση/ ΤΒ 

μηνιγγίτιδα   

Πνευμονική TB  Νόσος (-) 

< 1 έτους 10% - 20% 30% - 40% 50% 

1- 2 ετών 2% - 5% 10% - 20% 75% - 80% 

> 2 - 5 ετών 0.5% 5% 95% 

> 5 – 10ετών < 0.5% 2% 98% 

> 10 ετών <0.5% 10% - 20% 80% - 90% 

α. Πρόσφατη επαφή 
β. Ηλικία 

γ. Δυστροφία 
δ. Ανοσιακή ανεπάρκεια -   

• HIV λοίμωξη  × 20  φορές υψηλότερος κίνδυνος  
 έως 10% των  HIV (+) με λανθάνουσα ΤΒ αναπτύσσουν νόσο κάθε χρόνο  

•   Ανοσοκαταστολή: χημειοθεραπεία, κορτ/δή, αντι- ΤNF factors 
ε. Χρόνια νόσος  κακοήθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτης      
      

Marais BJ et al. AJRCCM 2006;173:1078 

παράγοντες 

κινδύνου 



Νέες οδηγίες του WHO για την 
αντιμετώπιση της 
λανθάνουσας φυματίωσης  

• HIV (-) παιδιά <5 ετών με ιστορικό στενής επαφής με πάσχοντα 
από επιβεβαιωμένη (βακτηριολογικά) ΤΒ πρέπει να λαμβάνουν 
προφυλακτική θεραπεία αφού αποκλειστεί η ενεργός νόσος   

•  Σε χώρες με χαμηλή επίπτωση ΤΒ, ενήλικοι, έφηβοι και παιδιά 
με ιστορικό στενής επαφής με πάσχοντα από επιβεβαιωμένη 
(βακτηριολογικά) ΤΒ πρέπει να ελέγχονται και να θεραπεύονται 
για λανθάνουσα ΤΒ 

• Σε χώρες με υψηλή επίπτωση ΤΒ, ενήλικοι, έφηβοι και παιδιά 
με ιστορικό στενής επαφής με πάσχοντα από επιβεβαιωμένη 
(βακτηριολογικά) μπορούν να λάβουν θεραπεία λανθάνουσας ΤΒ 
αφού αποκλειστεί η ενεργός ΤΒ (Conditional recommendation, 
low-quality evidence. New recommendation) 

 

 



• Λίγες μελέτες σε παιδιά –  καθόλου RCTs 

• WHO guidelines πριν το 2018          

• NICE  guidelines (U.K.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιμετώπιση παιδιών που έχουν έλθει σε επαφή  
με ενήλικο πάσχοντα από MDR-TB 

Δεν συνιστάται προφύλαξη  
Μόνο παρακολούθηση   

Χημειοπροφύλαξη συνιστάται από : 

• National Dept of Health, South Africa 

• CDC, ATS, IDSA (U.S.A.):  

– 2 φάρμακα  στα οποία το στέλεχος είναι ευαίσθητο για 6-12 μην 

• AAP, Red Book (U.S.A.):  
– Συμβουλή ειδικού   

– Συνδυασμός φθοριοκινολόνης, PZA, EMB 
 Πιθανοί συνδυασμοί 

–  υψηλή δόση INH 

– PZA + EMB 

– Φθοριοκινολόνη+  1ης ή 2ης γραμμής (Εθαμβουτόλη ή Εθειοναμίδη) 

– Φθοριοκινολόνη μόνη της 



Νέες οδηγίες WHO για  προφύλαξη 
μετά έκθεση σε MDR TB 

Σε επιλεγμένες, αυξημένου κινδύνου, στενές (ενδο-
οικογενειακές) επαφές ασθενών με MDR-TB μπορεί 
να χορηγηθεί προφυλακτική θεραπεία μετά από 
εξατομικευμένο υπολογισμό του κινδύνου  

 

(Conditional recommendation, very low-quality evidence.  

New recommendation) 

WHO/CDS/TB/2018.4 



The lack of evidence 
was recognised but 

there was consensus 
that more can be done 
while waiting for the 

results of the 
upcoming RCTs 

Courtesy: Anna Turkova, PTBNET 



Πιθανά σχήματα προφυλακτικής 
θεραπείας κατά MDR TB λοίμωξης 

Φάρμακο Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Φθοριοκινολόνη (ΦΚ) 
          Levofloxacin 
          Moxifloxacin 

Αρθροπάθεια, καταστολή μυελού, 
περιφερική νευροπάθεια, 
 επιμήκυνση QT 

ΦΚ + Εθαμβουτόλη (ΕΜΒ)  ή     
          
          Εθειοναμίδη (Eto) 

ΕΜΒ: Οπτική νευρίτιδα 
 
Eto: Γαστρεντερικές διαταραχές, 
υποθυρεοειδισμός 

ΦΚ +  Pyrazinamide (PZA) PZA: Ηπατοτοξικότητα, ΓΕΣ, εξάνθημα, 
↑ ουρικού, αρθραλγίες  
Συχνή διακοπή λόγω δυσανεξίας PZA 

Pyrazinamide + ΕΜΒ  Ως ανωτέρω 



Μελέτες θεραπείας της MDR TB  
λοίμωξης στα παιδιά 

Μελέτη  Σχήμα MDR-TB επαφές 

V-QUIN Levofloxacin vs 
placebo 

Ενήλικοι και 
παιδιά, Βιετνάμ 

TB -CHAMP Levofloxacin vs 
placebo 

Παιδιά < 5 ετών  
Ν. Αφρική 

PHOENIX Delamanid vs Isoniazid Ενήλικοι και 
παιδιά, διεθνής 
μελέτη 

Cruz AT et al. Pediatr Infect Dis J 2018;37:1061-4  



Συμπεράσματα - προοπτικές 

• Νέα φάρμακα/σχήματα κατά της MDR-TB είναι απαραίτητα 

• H επιβεβαίωση της διάγνωσης της ανθεκτικής ΤΒ στα παιδιά είναι 
δύσκολη 

• Μελέτες αποτελεσματικότητας δεν είναι απαραίτητες στα παιδιά  - 
χρειάζονται  PK-PD και μελέτες ασφάλειας για τα νέα και επανα-
προσδιοριζόμενα φάρμακα 

• Νέα δεδομένα προκύπτουν συνεχώς για τη φαρμακοκινητική και την 
ασφάλεια των φαρμάκων στα παιδιά 

• Οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να φροντίζουν ώστε τα 
νέα εργαλεία και φάρμακα να είναι γρήγορα διαθέσιμα στην πράξη 
και για τα παιδιά  

• Σκευάσματα φιλικά προς τα παιδιά είναι απαραίτητα 

• Είναι πολύ πιθανό να έχουμε  διαθέσιμα για τα παιδιά τα επόμενα 
χρόνια νέα 6μηνα σχήματα χωρίς ενέσιμα κατά της MDR-TB 






