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I.

ΔΙΑΓΩΓΖ

Ζ ρνξήγεζε ηεο ελδεδεηγκέλεο αληηθπκαηηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε ελεξγφ θπκαηίσζε (ΣΒ) δελ απνηειεί κφλν ην
ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο ηελ ίαζε ησλ παζρφλησλ. Απνηειεί επίζεο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηνλ επηδεκηνινγηθφ
έιεγρν εμάπισζεο ηεο λφζνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ ζηειερψλ ηνπ
κπθνβαθηεξηδίνπ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ
εκπεξηέρεη θάπνηνπο θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη πηζηά απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά
ηνπ νθείιεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνο θαη εμνηθεησκέλνο ηφζν κε ηε ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή φζν θαη κε ηηο πηζαλέο
παξελέξγεηεο ησλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ππεηζέιζεη ζε κηα
δηαδηθαζία καθξνρξφληαο θαη ζηελήο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο πνπ ιακβάλεη αληηθπκαηηθή αγσγή.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηθπκαηηθήο αγσγήο εμαξηάηαη θαηαξρήλ απφ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:
 ηε γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο (M. tuberculosis),
 ηε γλψζε ηεο δηαθνξεηηθήο βηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνπιεζπζκψλ ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ κέζα ζηηο
θπκαηηθέο αιινηψζεηο θαη, ηέινο,
 ηε γλψζε ηεο δηαθνξεηηθήο δξαζηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ ζε απηνχο ηνπο
ππνπιεζπζκνχο.
Ζ αλάπηπμε ηνπ M. tuberculosis είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγφλνπ ζην πεξηβάιινλ. ε
πεξηνρέο κε πςειή κεξηθή πίεζε νμπγφλνπ αλαπηχζζεηαη ζε αθζνλία, ελψ ζε πεξηνρέο φπνπ ε πίεζε ηνπ νμπγφλνπ
είλαη ρακειή, ε αλάπηπμή ηνπ είλαη ζρεηηθά αξγή. Ωο πξνο ηηο θπκαηηθέο αιινηψζεηο, νη πεξηνρέο κε ζπήιαηα έρνπλ
ζαθψο πςειή κεξηθή πίεζε νμπγφλνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηνρέο πνπ επηθξαηεί ηπξνεηδνπνίεζε, πνπ είλαη
ζρεηηθά ππνμηθέο.
Σν κπθνβαθηεξίδην έρεη κέζν ρξφλν πνιιαπιαζηαζκνχ πεξίπνπ 20 ψξεο, γεγνλφο πνπ εμεγεί γηαηί ηα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη κία θνξά ηελ εκέξα, αιιά θαη γηαηί απαηηείηαη ηδηαίηεξα κεγάιε ρξνληθή
δηάξθεηα ζεξαπείαο. Σν γεγνλφο επίζεο ηεο αλάπηπμεο πςειψλ πνζνζηψλ αληνρήο ζηα δηάθνξα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα εμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο ζπλδπαζκψλ θαξκάθσλ, ψζηε λα απνηξαπεί ε ειιηπήο ζεξαπεία
θαη ε αλάπηπμε λέσλ αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηφκαησλ κεηαιιάμεσλ πνπ
πξνζδίδνπλ αληνρή ζηελ ηζνληαδίδε (H) θαη ηε ζηξεπηνκπθίλε (S) αλέξρεηαη ζε 1 ζηα 106 κπθνβαθηεξίδηα, ζηε
Ρηθακπηθίλε (R) ζηα108, ζηελ Δζακβνπηφιε (E) ζηα 105 κπθνβαθηεξίδηα 1, 2.
Όζνλ αθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ππνπιεζπζκνχο κπθνβαθηεξηδίσλ ζηηο θπκαηηθέο αιινηψζεηο, γλσξίδνπκε φηη
απηνί δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:
α) Ο εμσθπηηάξηνο πιεζπζκφο, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ζπήιαηα, φπνπ επηθξαηεί νπδέηεξν pH, έρεη ηαρεία θαη
ζπλερή αλάπηπμε, ιφγσ θαη ηεο πξναλαθεξζείζαο πςειήο κεξηθήο πίεζεο νμπγφλνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη
αλέξρεηαη ζε 107 – 109 βαθίινπο.
β) Ο ελδνθπηηάξηνο πιεζπζκφο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζε φμηλν pH, έρεη βξαδεία αλάπηπμε θαη αξηζκεί πεξί ηνπο 104 –
105 βαθίινπο.
γ) Ο εμσθπηηάξηνο πιεζπζκφο, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ηπξψδεηο ή ηλψδεηο αιινηψζεηο, φπνπ, αλ θαη ην pH
είλαη νπδέηεξν, ε αλάπηπμε είλαη βξαδεία ή θαη δηαιείπνπζα ιφγσ ηνπ ζρεηηθά ππνμηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο
πιεζπζκφο απηφο αλέξρεηαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 105 βαθίινπο.
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δ) Ο «ελ ππλψζεη»(dormant) πιεζπζκφο, κέζα ζε ηλψδεηο ή απνηηηαλσκέλνπο ηζηνχο, πνπ αξηζκεί κηθξφ αξηζκφ
βαθίισλ ν νπνίνο δελ επεξεάδεηαη απφ ηα ρνξεγνχκελα θάξκαθα θαη ηνπο αλνζνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ
μεληζηή5.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζνξίδεηαη θαη ε δξαζηηθφηεηα ησλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ ζηνπο δηάθνξνπο ππνπιεζπζκνχο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1: Πξσηεύνληα αληηθπκαηηθά θάξκαθα θαη δξάζε ηνπο ζηνπο ππνπιεζπζκνύο κπθνβαθηεξηδίσλ
Αληηθπκαηηθό θάξκαθν

Γξάζε

Ιζνληαδίδε (Ζ)

βαθηεξηνθηφλνο δξάζε ηφζν θαηά ησλ εμσθπηηάξησλ φζν θαη θαηά ησλ
ελδνθπηηάξησλ βαθίισλ
βαθηεξηνθηφλνο δξάζε θαηά ησλ εμσθπηηάξησλ θαη ελδνθπηηάξησλ βαθίισλ,
αιιά
επηπιένλ
απνζηεηξσηηθή
δξάζε
θαηά
ησλ
βξαδέσο
πνιιαπιαζηαδφκελσλ ππνπιεζπζκψλ

Ρηθακπηθίλε (R)
ηξεπηνκπθίλε (S)θαη
ελέζηκα θάξκαθα

Δζακβνπηόιε (Δ)

άιια

βαθηεξηνθηφλνο δξάζε κφλν ζε εμσθπηηάξηνπο βαθίινπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο
ελδνθνηινηηθνχο ππνπιεζπζκνχο
ε δφζε 25mg/kg/d: βαθηεξηνθηφλνο, ηφζν ζε ελδνθπηηάξηνπο φζν θαη ζε
εμσθπηηάξηνπο βαθίινπο
ε δφζε 15 mg/kg/d: βαθηεξηνζηαηηθή δξάζε

Ππξαδηλακίδε (Ε)

βαθηεξηνθηφλνο δξάζε, θπξίσο ζηνπο βξαδέσο πνιιαπιαζηαδφκελνπο
βαθίινπο, θαη απνζηεηξσηηθή δξάζε ζπλεξγηθά κε ηελ H θαη ηελ R

πκπεξαζκαηηθά, ην πιένλ δξαζηηθφ θάξκαθν έλαληη ησλ ηαρέσο πνιιαπιαζηαδφκελσλ βαθίισλ είλαη ε H θαη
αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά δξαζηηθφηεηαο ε R, ε S θαη ε Δ. Αληηζέησο, ε Ε έρεη αζζελέζηεξε βαθηεξηνθηφλν δξάζε,
εηδηθά θαηά ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ζεξαπείαο, δηφηη δελ δξα ζηνπο ηαρέσο πνιιαπιαζηαδφκελνπο βαθίινπο. Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο θαξκάθσλ πνπ δξνπλ βαθηεξηνθηφλα ζηνπο ηαρέσο
πνιιαπιαζηαδφκελνπο βαθίινπο, ν ζπλδπαζκφο H θαη R καδί κε θάπνην άιιν ζπλνδφ θάξκαθν πξνιακβάλεη ζε
ηθαλφ βαζκφ ηελ αλάπηπμε αληνρήο, ελψ ε Z δελ είλαη εμίζνπ δξαζηηθή. Δπνκέλσο, πνηέ δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη
κφλν Z καδί κε έλα άιιν θάξκαθν ζηε ζεξαπεία ελεξγνχ ΣΒ. Σέινο, ε E θαη ε S είλαη θάξκαθα κε ηθαλή
δξαζηηθφηεηα έλαληη ηεο αλάπηπμεο αληνρήο1.
Όζνλ αθνξά ζηελ απνζηεηξσηηθή δξάζε ησλ θαξκάθσλ, ηα πιένλ ηζρπξά είλαη ε R θαη ε Z, ελψ αθνινπζνχλ ε H
θαη ε S. Ζ απνζηεηξσηηθή δξάζε ηεο R αζθείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ελψ ηεο Z κφλν θαηά ην πξψην
δίκελν3. Οπσζδήπνηε, φηαλ δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί R γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, (π.ρ. αληνρή, αιιεξγία, δπζαλεμία),
ηφηε ε Z κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηδηαίηεξα επί πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο (MDRTB).
Ωο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, φηαλ ρνξεγείηαη ε θαηάιιειε αληηθπκαηηθή ζεξαπεία γηα πλεπκνληθή
ΣΒ, ν αζζελήο ζην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ παχεη λα έρεη ζεηηθά πηχεια κέζα ζην πξψην δίκελν. ε απηή ηελ αξρηθή
θάζε ζεξαπείαο, θνλεχεηαη θπξίσο ν εμσθπηηάξηνο ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο πιεζπζκφο ησλ βαθίισλ. Οη άιινη
--ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2014—
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ-ΚΕΕΛΠΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

7

πιεζπζκνί είλαη απηνί πνπ ελνρνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ απνηπρία ή ππνηξνπή, φηαλ ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο
δελ είλαη θαηάιιειε θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε απνζηεηξσηηθά θάξκαθα.

ΙΙ.

ΣΑ ΑΝΣΙΦΤΜΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Οκάδα 1-Πξσηεύνληα:
H – Ηζνληαδίδε (Ζ ή INH) 5mg/kg/εκ (max 300mg)
R - Ρηθακπηθίλε (R ή RIF) 10mg/kg/εκ (max 600mg)
Ρηθακπνπηίλε (Rfb) 5 mg/kg/εκ ( max 300mg)
Z – Ππξαδηλακίδε (Ε ή PZA) 20-30mg/kg/εκ (max 2000mg)
E – Δζακβνπηφιε (Δ ή ΔΜΒ) 15-25mg/kg/εκ (max 1600mg)

Οκάδα 2-Δλέζηκα
Καπξενκπθίλε (Cm) 15 mg/kg/εκ (max 1000mg)
Ακηθαζίλε (Am) 15mg/kg/εκ (max 1000mg)
Καλακπθίλε (Km) 15mg/kg/εκ (max 1000mg)
ηξεπηνκπθίλε (S ή SM) 15mg/kg/εκ (max 1000mg)

Οκάδα 3- Αλαπλεπζηηθέο Κηλνιόλεο
Μνμηθινμαζίλε (Mfx) 400mg/εκ
Λεβνθινμαζίλε (Lfx) 750-1000mg/εκ

Οκάδα 4-Γεπηεξεύνληα από ηνπ ζηόκαηνο βαθηεξηνζηαηηθά
Δζεηνλακίδε (Eto) 15-20mg/kg/εκ (max 1000mg) -Πξνζεηνλακίδε (Pto)
Κπθινζεξίλε (Cs) 10-15mg/kg/εκ (max 1000mg)-Σεξηδηδφλε (Trd)
Παξαακηλνζαιηθπιηθφ νμχ (PAS) 8-12g/εκ

Οκάδα 5-Δλαιιαθηηθά, ζε έιιεηςε επηπιένλ ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ
Μπεληαθηιίλε απφ ην 2013
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Νηειακαλίδε απφ ην 2014
Ληλεδνιίδε (Lzd) 600mg/εκ
Κινθαδηκίλε (Cfz) 100-200mg/εκ
Ηκηπελέκε/ζηιαζηαηίλε (Ipm / Cln) 1000mgx2/εκ
Κιαξηζξνκπθίλε 500mgx2/εκ
Τςειή δφζε ηζνληαδίδεο (INH) 15mg/kg/εκ
Θεηνξηδαδίλε (Tdz) 25mgx3/εκ
Θεηαθεηαδφλε (Thz) 150mg/εκ
Ακνμπθηιιίλε / θιαβνπιαληθφ νμχ (Amx / Clv) 875/125 mgx2/εκ.6,14,24,25,26,31
Πίλαθαο 2: Αιιειεπηδξάζεηο ησλ αληηθπκαηηθώλ θαξκάθσλ θαη δηαζηαπξνύκελε αληνρή
Αληνρή

Γηαζηαπξνύκελε Αληνρή

Ιζνληαδίδε (H/INH)

Δζεηνλακίδε (Eto)

Δζεηνλακίδε (Eto)

Ηζνληαδίδε (H/INH)
Θεηαθεηαδφλε (Thz) (κεξηθή)

Ρηθακπηθίλε (R)

Ρηθακπνπηίλε(Rfb)

Ακηθαζίλε (Am)

Καλακπθίλε (Km)

Καλακπθίλε (Km)

Ακηθαζίλε (Am)

εκαληηθά ζεκεία:
 ε αληνρή ζηε κηθξή ζπγθέληξσζε (0,2) ηεο ηζνληαδίδεο (H), παξαηεξείηαη θαη αληνρή ζηελ εζεηνλακίδε
(Eto), θαη αληίζηξνθα.
 ε αληνρή ζηε ξηθακπηθίλε (R), παξαηεξείηαη θαηά 80% θαη πιένλ αληνρή θαη ζηε ξηθακπνπηίλε (Rfb).
 Αληνρή ζηελ ακηθαζίλε (Am) δίλεη αληνρή θαη ζηελ θαλακπθίλε (Km), θαη αληίζηξνθα.
 Παξαηεξείηαη δηαζηαπξνχκελε αληνρή ζε φιεο ηηο θηλνιφλεο [αλ θαη κειέηεο ζπκπεξαίλνπλ φηη ζε in vitro
αληνρή ηεο νθινμαζίλεο κπνξεί λα παξακέλεη δξαζηηθή ε κνμηθινμαζίλε (Mfx)]14.
 H Δζεηνλακίδε (Eto) θαη ε Θεηαθεηαδφλε (Thz) παξνπζηάδνπλ κεξηθή δηαζηαπξνχκελε αληνρή25.

ΙΙΙ.

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΖ ΚΑΙ ΔΞΩΠΝΔΤΜΟΝΙΚΖ ΦΤΜΑΣΙΩΖ

Θεξαπεία εθινγήο πλεπκνληθήο θαη εμσπλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ δελ έρνπλ
ιάβεη ζεξαπεία ζην παξειζφλ (ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ε πεγή - εζηία ηεο ινίκσμεο), γηα HIV(-) θαη HIV(+) αζζελείο,
είλαη ην ηεηξαπιό ζρήκα κε ηζνληαδίδε, ξηθακπηθίλε, ππξαδηλακίδε θαη εζακβνπηόιε, γλσζηό θαη σο HRZE,
κε ηηο παξαθάησ δνζνινγίεο θαη ππό άκεζε θαζεκεξηλή επίβιεςε ηεο ζεξαπείαο (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ):
 H - (INH) 5mg/kg/εκ., max 300mg
 R - (RIF) 10mg/kg/εκ., max 600mg
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 Z - (PZA) 20-30mg/kg/εκ., max 2000mg
 E - (ΔΜΒ) 25mg/kg/εκ. ην πξψην δίκελν θαη κεηά 15mg/kg/εκ.max 1600mg.
Αξρηθή θάζε ζεξαπείαο: ζεσξνχληαη νη πξώηνη δύν κήλεο (8 εβδνκάδεο – 56 δφζεηο). Καηά ηε θάζε απηή
ρνξεγνχληαη θαη ηα ηέζζεξα θάξκαθα άπαμ εκεξεζίσο θαη αλακέλεηαη ν έιεγρνο επαηζζεζίαο κε κνξηαθέο
κεζφδνπο (ζε δχν-ηξεηο εκέξεο), φζν θαη κε ζπκβαηηθφ έιεγρν, πνπ είλαη πην αμηφπηζηνο (ζε έλα κήλα κεηά απφ
απνκφλσζε θαη ηαπηνπνίεζε ζε πγξή θαιιηέξγεηα (π.ρ. ζχζηεκα MGIT) ή πεξίπνπ δχν κήλεο κεηά απφ ζηεξεά
θαιιηέξγεηα Löwenstein-Jensen).
πλερηδφκελε θάζε ζεξαπείαο: εθφζνλ ην ζηέιερνο απνδεηρζεί (κε ηελ ηαπηνπνίεζε) φηη είλαη κπθνβαθηεξίδην
θπκαηίσζεο (θαη φρη άηππν κπθνβαθηεξίδην) θαη βξεζεί πιήξσο επαίζζεην ζηα ρνξεγνχκελα θάξκαθα, κεηά ην
πξψην δίκελν. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη ν αζζελήο λα παξνπζηάδεη:
 θιηληθή βειηίσζε,
 απεηθνληζηηθή βειηίσζε θαη
 αξλεηηθά πηχεια ή άιιν πιηθφ θαη
 ην ζηέιερνο λα είλαη πιήξσο επαίζζεην ζηα θάξκαθα.
Αλ ην ζηέιερνο βξεζεί πιήξσο επαίζζεην αιιά ν αζζελήο δελ παξνπζηάδεη θιηληθή θαη απεηθνληζηηθή βειηίσζε, δελ
πξέπεη λα δηαθφπηεηαη θαλέλα θάξκαθν θαη ν αζζελήο ρξεηάδεηαη επαλεθηίκεζε απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ ζηε
θπκαηίσζε.
Ζ ζπλερηδφκελε θάζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο (18 εβδνκάδεο - 126 δφζεηο), κε ηε ρνξήγεζε ηνπ
ζρήκαηνο HR ζηηο ίδηεο δφζεηο (κε ηελ πξνυπφζεζε, πάληα, φηη ην ζηέιερνο είλαη πιήξσο επαίζζεην, ν αζζελήο
βειηηψλεηαη ζεκαληηθά θαη έρεη αξλεηηθά πηχεια). ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο έρεη εθηεηακέλε λφζν ή ζπειαηψδε
θπκαηίσζε ή ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο κεηά απφ δίκελε ζεξαπεία, ε ζπλερηδφκελε θάζε πξέπεη λα ζπλερηζηεί γηα
ηνπιάρηζηνλ επηά κήλεο (26 εβδνκάδεο – 182 δφζεηο), θαη άξα ε ζπλνιηθή ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ ελλέα κήλεο
(34 εβδνκάδεο – 238 δφζεηο)4,7.
Έλα δεύηεξν ζεξαπεπηηθό ζρήκα κε ρξήζε H 5mg/kg/εκ. (max 300mg), R 10mg/kg/εκ, (max 600mg) θαη E 1525mg/kg/εκ, (max 1600mg) ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ζηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο άλσ ησλ 65 εηώλ, ζε
αζζελείο κε θίλδπλν επαηνηνμηθφηεηαο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο. ηελ αξρηθή θάζε ζεξαπείαο (ην
πξψην δίκελν) ρνξεγνχληαη θαη ηα ηξία θάξκαθα αλακέλνληαο ηνλ έιεγρν επαηζζεζίαο ησλ θαξκάθσλ (κνξηαθφ θαη
ζπκβαηηθφ). Δθφζνλ ην ζηέιερνο βξεζεί πιήξσο επαίζζεην κεηά ην πξψην δίκελν, αθνινπζεί ε ζπλερηδφκελε θάζε
ζεξαπείαο κε ηε ρνξήγεζε ηνπ ζρήκαηνο HR (δηαθφπηεηαη ε EMB) γηα επηά κήλεο, θαη άξα ε ζπλνιηθή δηάξθεηα
ζεξαπείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελλέα κήλεο 4, 7, 33.
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Πίλαθαο 3: Δλαιιαθηηθά δηαιείπνληα ζρήκαηα ρνξήγεζεο ζεξαπείαο άκεζα επηβιεπόκελεο ζεξαπείαο
(DOT) ζε λέεο πεξηπηώζεηο αζζελώλ ρσξίο ζεξαπεία ζην παξειζόλ θαη ζηέιερνο πιήξσο επαίζζεην4,6
Αξρηθή θάζε ζεξαπείαο
1ν ρήκα

2ν

ρήκα

πλερηδφκελε θάζε ζεξαπείαο

Καζεκεξηλά HRZE
3 θνξέο ηελ εβδνκάδα
8 εβδνκάδεο – 56 δφζεηο ζηελ θαλνληθή εκεξήζηα 18-26 εβδνκάδεο, 54-78 δφζεηο
δφζε
H 15mg/kg/εκ, max 900mg
R 10mg/kg/εκ, max 600mg
3 θνξέο ηελ εβδνκάδα
8 εβδνκάδεο – 24 δφζεηο
H 15mg/kg/εκ, max 900mg
R 10mg/kg/εκ, max 600mg
Z 33-40mg/kg/εκ, max 3000mg
E 26-31mg/kg/εκ, max 2400mg

3 θνξέο ηελ εβδνκάδα
18-26 εβδνκάδεο, 54-78 δφζεηο
Ζ 15mg/kg/εκ,max 900mg
R 10mg/kg/εκ, max 600mg

Γελ ελδείθλπηαη γηα άηνκα HIV (+)

Γελ ελδείθλπηαη γηα άηνκα HIV (+)

Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Αληηθπκαηηθώλ Φαξκάθσλ
Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα είλαη ζρεηηθά ζπάληεο, αιιά ζε κεξηθνχο αζζελείο κπνξεί
λα είλαη ζνβαξέο. Οη ζπρλφηεξεο απφ απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εκπιεθφκελα θάξκαθα παξαηίζεληαη παξαθάησ:
α) δεξκαηηθφ εμάλζεκα (απφ νπνηνδήπνηε θάξκαθν),
β) γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο (απφ νπνηνδήπνηε θάξκαθν),
γ) επαηνηνμηθφηεηα (απφ ηζνληαδίδε, ξηθακπηθίλε, ππξαδηλακίδε, εζεηνλακίδε, PAS, κνμηθινμαζίλε, ιηλεδνιίδε,
θινθαδηκίλε, θιαβνπιαληθφ νμχ, ξηθακπνπηίλε),
δ) πεξηθεξηθή λεπξίηηδα, θπξίσο ζε αζζελείο ειηθησκέλνπο (>65 εηψλ), δηαβεηηθνχο, αιθννιηθνχο ή
αλνζνθαηεζηαικέλνπο (απφ ηζνληαδίδε, θπθινζεξίλε, εζεηνλακίδε, ιηλεδνιίδε),
ε) νπηηθή λεπξίηηδα, πνπ εθδειψλεηαη κε κείσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο θαη δπζρξσκαηνςία (απφ εζακβνπηφιε,
ιηλεδνιίδε θαη ζπάληα απφ ηζνληαδίδε),
ζη) νπξηθή αξζξίηηδα (απφ ππξαδηλακίδε),
δ) λεθξνηνμηθφηεηα (απφ ακηλνγιπθνζίδεο, θαπξενκπθίλε, ππξαδηλακίδε, εζακβνπηφιε, ιεβνθινμαζίλε,
θπθινζεξίλε, ξηθακπνπηίλε, ηκηπελέκε, ακνμπθπθιίλε / θιαβνπιαληθφ),
ε) λεπξνηνμηθφηεηα (απφ ηηο ακηλνγιπθνζίδεο, θαπξενκπθίλε, θπθινζεξίλε, εζεηνλακίδε),
ζ) σηνηνμηθφηεηα (απφ ηηο ακπλνγιπθνζίδεο, θαπξενκπθίλε),
η) θαηαζηνιή ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ (απφ ιηλεδνιίδε).
ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαγλσξίδεηαη αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο, (ππξεηφο, εμάλζεκα, θλίδσζε, νίδεκα
πξνζψπνπ ή δχζπλνηα), ζπληζηάηαη δηαθνπή ηεο αγσγήο θαη αλαδήηεζε ηνπ ππεχζπλνπ θαξκάθνπ. Οη
ξηθακπθίλεο (ξηθακπηθίλε θαη ξηθακπνπηίλε) ζπρλά εκπιέθνληαη κε αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο, ζπλεζέζηεξεο ησλ
νπνίσλ είλαη ε ιεπθνπελία θαη ε ζξνκβνπελία, ε νπνία ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε πεηερεηψδεο εμάλζεκα.
--ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2014—
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Ζ επαηνηνμηθφηεηα εθδειψλεηαη αξρηθά κε θφπσζε, αλνξεμία, λαπηία θαη κεηεσξηζκφ θνηιίαο. Αξγφηεξα
εκθαλίδνληαη έκεηνη, θνηιηαθά άιγε, ίθηεξνο θαη δηαξξντθέο θελψζεηο. Ζ εκθάληζε ησλ αλσηέξσ απαηηεί άκεζε
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο θαη αηκαηνινγηθφ έιεγρν ηξαλζακηλαζψλ (ALT, AST), ρνιεξπζξίλεο θαη πήμεο αίκαηνο. Ζ
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο είλαη επηβεβιεκέλε φηαλ ππάξρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα, θαη ηα επίπεδα ησλ
ηξαλζακηλαζψλ είλαη ηξηπιάζηα ή πεληαπιάζηα ησλ θπζηνινγηθψλ κε απνπζία ινηπήο ζπκπησκαηνινγίαο.
Δπίζεο, ε ζεξαπεία δηαθφπηεηαη άκεζα φηαλ αλεπξίζθεηαη ππεξρνιεξπζξηλαηκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηκέο
ηξαλζακηλαζψλ δηπιάζηεο ηνπ αλψηεξνπ θπζηνινγηθνχ. Ζ κεκνλσκέλε χπαξμε ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο ρσξίο
επεξεαζκέλεο ηξαλζακηλάζεο δελ απνηειεί έλδεημε δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο. Ωζηφζν, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη ππφ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη λα ππνβιεζεί ζε επαλέιεγρν κεηά απφ δπν εβδνκάδεο, νπφηε, εάλ ε
ππεξρνιεξπζξηλαηκία επηκέλεη, ηφηε ε ζεξαπεία δηαθφπηεηαη. ηελ πεξίπησζε πνιχ βαξηάο θιηληθήο εηθφλαο θαη
εθηεηακέλεο θπκαηίσζεο, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κε επαηνηνμηθψλ θαξκάθσλ φπσο: εζακβνπηφιε,
ελέζηκν ζθεχαζκα (π.ρ. ακηθαζίλε-θαπξενκπθηλε), ιεβνθινμαζίλε θαη θπθινζεξίλε ή ελαιιαθηηθά αλακέλεηαη ε
πηψζε ησλ ηξαλζακηλαζψλ ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο ή ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηνπ δηπιάζηνπ ησλ θπζηνινγηθψλ θαη
επαλαρνξεγνχληαη ηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα έλα – έλα, αλά εβδνκάδα. Ζ ζεηξά επαλαρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ
είλαη: ξηθακπηθίλε, ηζνληαδίδε, εζακβνπηφιε, ππξαδηλακίδε. Αλ δηαπηζησζεί λέα άλνδνο ησλ ηξαλζακηλαζψλ,
δηαθφπηεηαη ην ηειεπηαίν θάξκαθν. Αλ δελ παξαηεξεζεί άλνδνο κε ηα ηξία πξψηα θάξκαθα, ε ππξαδηλακίδε δελ
ρνξεγείηαη θαη αθνινπζείηαη ζρήκα ελλέα κελψλ.
Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιηληθφο γηαηξφο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο αληηθπκαηηθήο
αγσγήο είλαη ην δεξκαηηθφ εμάλζεκα. Δάλ δελ είλαη γεληθεπκέλν θαη ππάξρεη ήπηνο θλεζκφο, ηφηε ζπγρνξεγνχληαη
αληηηζηακηληθά θαη ε ζεξαπεία ζπλερίδεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη γεληθεπκέλν θαη εξπζεκαηψδεο, δηαθφπηνληαη
φια ηα θάξκαθα θαη, κεηά ηελ ππνρψξεζε ή εμάιεηςε ηνπ εμαλζήκαηνο, επαλαρνξεγείηαη ην θάζε έλα θάξκαθν αλά
δχν-ηξεηο εκέξεο.
Πίλαθαο 4: ρήκα επαλαρνξήγεζεο αληηθπκαηηθώλ θαξκάθσλ κεηά ηελ εκθάληζε εμαλζήκαηνο
Φάξκαθν
INH
RIF
PZA
EMB
SM

1ε εκέξα
50 mg
75 mg
250 mg
125 mg
125 mg

2ε εκέξα
100 mg
300 mg
1000 mg
500 mg
500 mg

3ε εκέξα
300 mg
600 mg
25-30 mg/kg
15-25 mg/kg
15 mg/kg

Δάλ εκθαληζηεί θαη πάιη εμάλζεκα, ηφηε ελνρνπνηείηαη ην θάξκαθν πνπ πξνζηέζεθε ηειεπηαίν. Αλ φκσο ην
εμάλζεκα ζπλνδεχεη βαξηά θπκαηίσζε θαη ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο δελ είλαη δπλαηή, ρνξεγνχληαη ηξία λέα
θάξκαθα κε ηελ επαλαρνξήγεζε λα μεθηλά κεηά ηελ εμάιεηςε ηνπ εμαλζήκαηνο. ε πεηερεηψδεο εμάλζεκα
επηβάιιεηαη έιεγρνο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη, αλ δηαπηζησζεί ζξνκβνπελία, ε ξηθακπηθίλε δηαθφπηεηαη νξηζηηθά.
Ζ εκθάληζε γαζηξεληεξηθήο δπζαλεμίαο εθδειψλεηαη κε λαπηία, αλνξεμία, εκέηνπο θαη θνηιηαθά άιγε. ηελ
πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί απαξαηηήησο ε επαηνηνμηθφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη κε αλάινγε θιηληθή
εηθφλα. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηεο ψξαο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ ή αθφκε απηά λα ρνξεγεζνχλ
καδί κε θάπνην ειαθξχ γεχκα.
ύλδξνκν IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome), γλσζηφ θαη σο παπάδοξη επιδείνωζη ηηρ
θςμαηίωζηρ, είλαη ε εκθάληζε λέσλ θιηληθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ επξεκάησλ ζε αζζελή ππφ θαηάιιειε
αληηθπκαηηθή αγσγή. Σν IRIS αληηπξνζσπεχεη κηα θιεγκνλψδε απάληεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα
κπθνβαθηεξηδηαθά αληηγφλα θαη παξαηεξείηαη κεηά ηελ αξρηθή βειηίσζε ησλ αζζελψλ κε θπκαηίσζε ή αζζελψλ κε
HIV ινίκσμε, θαζψο θαη ζε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν λφζσλ TB/HIV8.
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Ζ ζπρλφηεηα ηνπ IRIS θπκαίλεηαη κεηαμχ 11% - 45% θαη είλαη ζπρλφηεξν ζε αζζελείο κε εμσπλεπκνληθή θπκαηίσζε,
αηκαηνγελή δηαζπνξά θαη κεησκέλα CD4 ιεκθνθχηηαξα9.
Ζ παξάδνμε επηδείλσζε κπνξεί λα εθδεισζεί κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ζπλήζσο φκσο αθνξά ιεκθαδελίηηδα
ηξαρειηθή ή κεζνζσξαθίνπ, εκθάληζε λέσλ δηεζεκάησλ ζην πλεπκνληθφ παξέγρπκα ή/θαη επηδείλσζε ζε βιάβεο
ηνπ ΚΝ. Ππξεηφο κπνξεί λα ζπλππάξρεη, αιιά φρη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξάδνμεο
επηδείλσζεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ιίγεο εκέξεο έσο πνιιέο εβδνκάδεο, ελδερνκέλσο κε πνιιαπιέο
ππνηξνπέο.
Ζ δηάγλσζε ησλ παξάδνμσλ αληηδξάζεσλ βαζίδεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηπρφλ αλαδσπχξσζεο ηεο θπκαηίσζεο,
ζηελ θαθή ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία, ζηελ παξνπζία θαξκαθεπηηθψλ παξελεξγεηψλ, ζηελ αληνρή ζηα θάξκαθα
θαη, ηέινο, ζηελ παξνπζία άιιεο ινίκσμεο ή λφζνπ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ IRIS ρνξεγείηαη πξεδληδφλε ζε δφζεηο 20-50mg εκεξεζίσο γηα δπν εβδνκάδεο,
αθνινπζνχκελε απφ ζηαδηαθά κεηνχκελε δφζε, ε νπνία ζπλήζσο νδεγεί ζε χθεζε θαη πιήξε εμάιεηςε ησλ
παξάδνμσλ αληηδξάζεσλ. Οη ήπηεο αληηδξάζεηο ζπλήζσο δελ απαηηνχλ ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή.
Βαζηθέο Αξρέο γηα ηε Υνξήγεζε Αληηθπκαηηθήο Θεξαπείαο
1) Αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε, ε απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα
βαζηζηεί ζηελ πνιύ ζνβαξή θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή ππνςία5.
2)

Όινη νη αζζελείο, αλεμάξηεηα από ηελ εληόπηζε ηεο λόζνπ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε αθηηλνγξαθία
ζώξαθνο.

3)

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζην εξγαζηήξην ηνπιάρηζηνλ ηξία δείγκαηα
πηπέισλ ή άιινπ πιηθνχ (ζε εμσπλεπκνληθή εληφπηζε) γηα:







άκεζε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε γηα νμεάληνρα,
θαιιηέξγεηα γηα M. Tuberculosis ζε πγξφ θαη ζηέξεν ζξεπηηθφ πιηθφ,
κνξηαθή αλαδήηεζε M. Tuberculosis (AMTD, XpertMTB/RIF) 28, 29,
ηαπηνπνίεζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ,
ζπκβαηηθφ έιεγρν επαηζζεζίαο ζε R, H, E, Z,
κνξηαθφ έιεγρν επαηζζεζίαο ζε R, H.

4)

Όηαλ νη αζζελείο αδπλαηνύλ λα απνβάινπλ πηύεια, ππνβάιινληαη ζε πξόθιεζε κε εηζπλνή 10ml
ππέξηνλνπ δηαιύκαηνο NaCl 5-15%, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρώξν κε θύξην ζηόρν ηελ απνθπγή
δηαζπνξάο ηεο λόζνπ. ε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ΥΑΠ ή βξνγρηθφ άζζκα, ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη
εηζπλνή κε β2 δηεγέξηε.

5)

Αλ νη απιέο εμεηάζεηο πηπέισλ ή/θαη ε κνξηαθή αλαδήηεζε κπθνβαηεξηδίνπ (AMTD, XpertTB/RIF) είλαη
αξλεηηθέο, ηφηε κπνξεί λα γίλεη ιήςε γαζηξηθνχ πγξνχ ε βξνγρνθπςειηδηθνχ εθπιχκαηνο (BAL).

6)

Δπί ζεηηθώλ πηπέισλ γηα νμεάληνρα βαθηήξηα ή επί ζεηηθώλ κνξηαθώλ ηερληθώλ, πξέπεη λα γίλεηαη
άκεζα θαη κνξηαθόο έιεγρνο επαηζζεζίαο γηα ηελ ηζνληαδίδε (Ζ) θαη ηε ξηθακπηθίλε (R), ηα
απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ιακβάλνληαη ζε δύν-ηξεηο κέξεο6.
--ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2014—
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7)

ε εμαηξεηηθά ηζρπξή ππνςία αληνρήο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ν κνξηαθφο έιεγρνο κπνξεί λα
γίλεη θαη ζε αξλεηηθά πηχεια ή άιιν πιηθφ απφ άιια ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ22.

8)

Ζ θπκαηίσζε απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν κίκν φισλ ησλ λφζσλ ιφγσ ηεο άηππεο θιηληθφ-απεηθνληζηηθήο
εκθάληζήο ηεο. Πλεπκνληθφ πιηθφ θαη άιιν βηνπηηθφ πιηθφ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πλεχκνλα ή άιινπ
νξγάλνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη μερσξηζηά, λα κελ ηνπνζεηείηαη ζε θνξκφιε θαη λα ειέγρεηαη κε
θαιιηέξγεηα γηα ηελ πηζαλφηεηα θπκαηηθήο ινίκσμεο16.

9)

Όηαλ ππάξρεη ηζηνξηθό πξνεγνύκελεο ζεξαπείαο γηα θπκαηίσζε, πξηλ ηε ρνξήγεζε θαηάιιεινπ
ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο, είλαη απζηεξά απαξαίηεηνο ν κνξηαθόο θαη ν ζπκβαηηθόο έιεγρνο επαηζζεζίαο6.

10) Όια ηα πξσηεύνληα αληηθπκαηηθά θάξκαθα ΖRΕΔ ιακβάλνληαη κε θελό ζηνκάρη, κε κεζνδηάζηεκα δύν
σξώλ πξηλ/κεηά αληηόμηλσλ κε αινπκίλην, όια καδί άπαμ εκεξεζίσο, θαζώο ν κέζνο ρξόλνο
πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ είλαη είθνζη ώξεο. Οη δηαηξνύκελεο δόζεηο ζθόπηκν είλαη λα
απνθεύγνληαη ιόγσ ηεο θαθήο ζπκκόξθσζεο ηνπ αζζελνύο1,2,5,28. Ζ ζπγρνξήγεζε ηεο R κε άιια
θάξκαθα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο επηηάρπλζεο ηνπ επαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ ηνπο
θαη πηζαλήο ηξνπνπνίεζεο ησλ δφζεψλ ηνπο (π.ρ. αληηδηαβεηηθά, αληηζπιιεπηηθά, αληηπεθηηθά, ζηεξνεηδή,
δηγνμίλε, αληηππεξηαζηθά θηι).
11) ε έιιεηςε ηνπ ελδύκνπ G6PD, ρνξεγείηαη ζρήκα RZE γηα έμη-ελλέα κήλεο ηνπιάρηζηνλ, εθφζνλ ην ζηέιερνο
βξεζεί πιήξσο επαίζζεην ζηα θάξκαθα, ή RZE ην πξψην δίκελν θαη κεηά RE γηα άιινπο δέθα κήλεο. Ζ
ηζνληαδίδε (Ζ), νη αλαπλεπζηηθέο θηλνιφλεο θαη ηα ελέζηκα αληηθπκαηηθά θάξκαθα εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε
αηκφιπζεο.
12) ε απνκόλσζε θαη ηαπηνπνίεζε M. bovis (βόεηνο ηύπνο), ζπλήζσο κεηά απφ ζεξαπεπηηθή έγρπζε BCG
ζε αζζελείο κε θαξθίλν νπξνδφρνπ θχζηεο, ρνξεγείηαη ζεξαπεπηηθφ ζρήκα HRE γηα δχν κήλεο θαη, εθφζνλ ην
ζηέιερνο βξεζεί πιήξσο επαίζζεην ζηελ ηζνληαδίδε θαη ηε ξηθακπηθίλε, ζα ζπλερηζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ επηά
κήλεο αθφκα. εκεηψλεηαη φηη ην M. bovis είλαη πάληα αλζεθηηθφ ζηελ ππξαδηλακίδε7.
13) ε θξνύζκαηα θπκαηίσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε ζρήκαηνο HRE γηα
ηνπιάρηζηνλ ελλέα κήλεο. Οη ελέζηκεο ακηλνγιπθνζίδεο, ε θαπξενκπθίλε θαη νη αλαπλεπζηηθέο θηλνιφλεο
απνθιείνληαη ιφγσ πηζαλφηεηαο ηεξαηνγέλεζεο. Ζ ρνξήγεζε ηεο ππξαδηλακίδεο πξνηείλεηαη απφ ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), αιιά φρη θαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Θψξαθα, ε νπνία ζεσξεί
φηη δελ ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηά ηεο. ηελ θχεζε θαη ζηoλ ζειαζκφ
πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζπκπιεξσκαηηθά Β6 (ππξηδνμίλε) ζε δφζε 15-25mg εκεξεζίσο14. Σα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε κεηέξα πεξλνχλ ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ζην κεηξηθφ γάια, ρσξίο λα
βιάπηνπλ ην βξέθνο, αιιά δελ απνηεινχλ επαξθή αληηθπκαηηθή ζεξαπεία γηα απηφ.
14) ε αζζελείο κε ζνβαξή επαηηθή λόζν κε επίπεδα ηξαλζακηλαζψλ κηθξφηεξα απφ ην ηξηπιάζην ησλ
θπζηνινγηθψλ ηηκψλ, ρνξεγείηαη κφλν έλα επαηνηνμηθφ θάξκαθν. Πξνηηκάηαη ε ξηθακπηθίλε (R) σο ιηγφηεξν
επαηνηνμηθή. Αλ φκσο ππάξρεη ππεξρνιεξπζξηλαηκία, πξνηηκάηαη ε ηζνληαδίδε (H). Έλα απνδεθηφ ζρήκα,
εθφζνλ ην ζηέιερνο βξεζεί επαίζζεην, πεξηιακβάλεη: δσδεθάκελε (12) ζεξαπεία ζπλνιηθά κε ξηθακπηθίλε,
εζακβνπηφιε, ιεβνθινμαζίλε θαη έλα ελέζηκν αληηθπκαηηθφ (ακηθαζίλε ή θαπξενκπθίλε γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
κήλεο).
15) ε αζζελείο κε πνιύ ζνβαξή επαηηθή λόζν κε επαηηθή αλεπάξθεηα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζρήκα γηα
είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλνιηθά, αλ ην ζηέιερνο είλαη επαίζζεην, ρσξίο επαηνηνμηθφ θάξκαθν κε
εζακβνπηφιε, ιεβνθινμαζίλε, ελέζηκν ζθεχαζκα (ακηθαζίλε ή θαπξενκπθίλε γηα έμη κήλεο) θαη θπθινζεξίλε.
--ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2014—
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ε θνξείο επαηίηηδαο B ή C ρσξίο ζπλνδφ άλνδν ησλ ηξαλζακηλαζψλ ρνξεγείηαη ζρήκα HRE γηα δχν κήλεο,
θαη εθφζνλ ην ζηέιερνο είλαη επαίζζεην, ζπλερίδεηαη ε ζεξαπεία κε HR γηα αθφκε επηά κήλεο14,23.
εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε θπκαηίσζε κπνξεί λα πξνζβάιεη ην ήπαξ θαη άξα λα πξνθαιεί αχμεζε ησλ
ηξαλζακηλαζψλ, πνπ ππνρσξνχλ πιήξσο κε ηελ αληηθπκαηηθή ζεξαπεία.
16) ε αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα κε θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 30 ml/min αιιά θαη ζε αζζελείο ππφ
αηκνθάζαξζε είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζνχλ θαζεκεξηλά ηα παξαθάησ θάξκαθα ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην
ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο δφζε: ηζνληαδίδε, ξηθακπηθίλε, κνμηθινμαζίλε, εζεηνλακίδε, ιηλεδνιίδε, θινθαδηκίλε.
Σξεηο θνξέο εβδνκαδηαίσο ζηελ θαλνληθή ηνπο δφζε ρνξεγνχληαη ε εζακβνπηφιε θαη ε ππξαδηλακίδε. Οη
ακηλνγιπθνζίδεο θαη ε θαπξενκπθίλε ρνξεγνχληαη ζε δφζε 12-15 mg/kg, δχν-ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Ζ
θπθινζεξίλε ρνξεγείηαη θαζεκεξηλά ζε δφζε 250mg ή ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε δφζε 500mg. Σν PAS
ρνξεγείηαη θαζεκεξηλά ζε δφζε 4gx 2. Ζ ηκηπελέκε/ζηιαζηαηίλε ρνξεγείηαη ζε δφζε 500mgx 3 κε θάζαξζε
θξεαηηλίλεο 20-40 ml/min, ελψ ζε θάζαξζε <20 ml ρνξεγείηαη ζε δφζε 500mgx 214.
17) ηελ πεξίπησζε ζπλδξόκνπ AIDS, δειαδή ζηε ζπιινίκσμε θπκαηίσζεο θαη HIV ινίκσμεο, ην ηεηξαπιφ
ζρήκα πξψηεο επηινγήο HRZE ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνκνλσζέλ ζηέιερνο
ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ είλαη πιήξσο επαίζζεην ζε φια ηα θάξκαθα. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα είλαη
ελλέα κήλεο ή λα ζπλερίδεηαη γηα έμη κήλεο κεηά ηελ αξλεηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ αζζελνχο. Θα
πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε ζεξαπεία ζηνπο αζζελείο κε ΣΒ/HIV+ (ζχλδξνκν AIDS) είλαη
πνιχπινθε θαη απαηηεί ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο (π.ρ. ινηκσμηνινγία) πνπ παξαθνινπζνχλ ην
ππνθείκελν λφζεκα. Ο ζπλδπαζκφο ηεο αληηθπκαηηθήο θαη αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ
πξφγλσζή ηνπο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ αληηξεηξντθψλ κε ηηο ξηθακπθίλεο, (ξηθακπηθίλε θαη ξηθακπνπηίλε)
απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Μεηαμχ ησλ δχν, πξνηηκφηεξε είλαη ε ξηθακπνπηίλε, ιφγσ κηθξφηεξεο
αιιειεπίδξαζεο κε ηα αληηξεηξντθά θάξκαθα.
18) Πνηέ δελ πξνζηίζεηαη έλα κόλν θάξκαθν ζε έλα ακθίβνιν ή απνηπρεκέλν ζρήκα ζεξαπείαο. Ζ
θπκαηίσζε ζεξαπεχεηαη κε ζρήκα ηνπιάρηζηνλ δχν θαξκάθσλ ζηα νπνία ην κπθνβαθηεξίδην είλαη
επαίζζεην31.
19) Μεγάιε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε ρνξήγεζε ηεο ππξηδνμίλεο - Β6 γηαηί αληαγσλίδεηαη πιήξσο ηελ
ηζνληαδίδε (Ζ) mg πξνο mg18,19. Ζ ππξηδνμίλε ζπληζηάηαη ζε εκεξήζηα δφζε 10-25 mg ή 50mg δχν θνξέο ηελ
εβδνκάδα ζε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε, αιθννιηζκφ, εγθπκνζχλε, ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα,
θαθνήζεηα, AIDS θαη νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν.
20) Σα θνξηηθνζηεξνεηδή (πξεδληδφλε 35-40 mg/εκέξα) ρνξεγνχληαη θπξίσο ζηελ εμσπλεπκνληθή θπκαηίσζε,
θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θπκαηηψδε κεληγγίηηδα, πεξηθαξδίηηδα, ηξηδνθπθιίηηδα, ιεκθαδελίηηδα κε πίεζε βξφγρνπ
θαη ζε επαπεηινχκελε γηα ηε δσή θιηληθή εηθφλα κε αηκαηνγελή δηαζπνξά – θεγρξνεηδή θπκαηίσζε.
21) Γηαιείπνληα ζρήκαηα ζεξαπείαο ρνξεγνύληαη κόλν ππό άκεζα επηβιεπόκελε ζεξαπεία (DOT).
22) Ζ αξρηθή εξγαζηεξηαθή εθηίκεζε ησλ αζζελψλ πεξηιακβάλεη: γεληθή αίκαηνο, ALT, AST, ALP, γGT,
ρνιεξπζξίλε, νπξία, θξεαηηλίλε, ειεθηξνιχηεο, νπξηθφ νμχ, ζάθραξν, έιεγρνο γηα HIV, Ζπαηίηηδα Β θαη C,
νθζαικνινγηθή εθηίκεζε (νπηηθή νμχηεηα, δπζρξσκαηνςία).
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23) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο κε ρξψζε θαη θαιιηέξγεηεο πηπέισλ θάζε κήλα,
κέρξη λα ιεθζνύλ δύν ζπλερόκελεο αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο. εκεηψλεηαη φηη ην 80% ησλ αζζελώλ
αξλεηηθνπνηείηαη κεηά από δύν κήλεο ζεξαπείαο θαη ην 95% κεηά από ηξίκελε ζεξαπεία4.
24) Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη θάζε κήλα γηα ηπρφλ ζπκπηψκαηα, φπσο δπζαλεμία ή
παξελέξγεηεο, θαη γίλεηαη έιεγρνο ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ειέγρνληαη κε γεληθή αίκαηνο,
ALT, AST, ALP, γGT, ρνιεξπζξίλε, νπξία, θξεαηηλίλε, ειεθηξνιχηεο, νπξηθφ νμχ, γεληθή νχξσλ θαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη νθζαικνινγηθή εθηίκεζε.
25) Αθηηλνινγηθφο έιεγρνο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία (αθηηλνγξαθία ζψξαθνο) γίλεηαη αξρηθά κε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ κήλα ζεξαπείαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλά ηξίκελν, θαζψο επίζεο θαη ζην ηέινο ηεο
ζεξαπείαο.
26) ε πεξίπησζε εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ, φπσο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, θαη πξηλ απνθαζηζηεί ε
δηαθνπή θάπνηνπ θαξκάθνπ, πξέπεη λα γίλεη δνθηκή κε πξνζζήθε ζπκπησκαηηθήο ζεξαπείαο, ε αιιαγή ηεο
ψξαο ησλ δφζεσλ θαη ε ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ κε έλα ειαθξχ γεχκα.
27) Οη αζζελείο κε κεγάιν θίλδπλν απνηπρίαο ή ππνηξνπήο-αλαδσπχξσζεο, φπσο αζζελείο κε εθηεηακέλε
λφζν, ζπειαηψδε TB, ζεηηθή θαιιηέξγεηα κεηά ηε ζπκπιήξσζε δχν κελψλ ζεξαπείαο, θαξκαθεπηηθή
δπζαλεμία, πξνβιήκαηα ζπκκφξθσζεο, ζσκαηηθφ βάξνο ρακειφηεξν απφ 10% ηνπ ηδαληθνχ, πξέπεη λα
ιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ ελλεάκελε ζεξαπεία7,22.
28) Ζ θπκαηίσζε ηνπ ΚΝ θαη ε θπκαηηψδεο κεληγγίηηδα, ε θπκαηίσζε ησλ νζηψλ θαη αξζξψζεσλ θαζψο θαη ε
ιεκθαδελίηηδα ηνπ κεζνζσξαθίνπ είλαη πξνηηκφηεξν λα ζεξαπεχνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα ελλέα θαη θαηά
πξνηίκεζε γηα δψδεθα κήλεο. Σα αληηθπκαηηθά θάξκαθα κε θαιή ζπγθέληξσζε ζην ΔΝΤ είλαη ε ηζνληαδίδε, ε
ππξαδηλακίδε, ε κνμηθινμαζίλε, εθπθινζεξίλε, ε εζεηνλακίδε θαη ε ηκηπελέκε/ζηιαζηαηίλε 5, 6.
29) ε ζεηηθή θαιιηέξγεηα κεηά ηξίκελε ζεξαπεία ή ζε κε θιηληθή θαη απεηθνληζηηθή αληαπφθξηζε, απαηηείηαη
επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ επαηζζεζίαο ηνπ αζζελνχο, έιεγρνο γηα κε ζπκκφξθσζε θαη κέηξεζε ησλ επηπέδσλ
ησλ θαξκάθσλ ζηνλ νξφ4.
30) Σν ηέινο ηεο ζεξαπείαο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ην ζπλνιηθό αξηζκό δόζεσλ πνπ έιαβε ν αζζελήο θαη
ηελ πιήξε αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία, θαη δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο ζε κήλεο.
31) Μεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο, νη αζζελείο παξαθνινπζνύληαη γηα δπν ρξόληα, θάζε ηέζζεξηο κήλεο ηνλ
πξώην ρξόλν θαη θάζε έμη κήλεο ην δεύηεξν, κε θιηληθό, βαθηεξηνινγηθό θαη απεηθνληζηηθό έιεγρν7.
32) ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο απαηηείηαη ζηελή επίβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ
απνηειέζκαηνο, αιιά θαη γηα ην ελδερφκελν κε ζπκκφξθσζεο. Όιεο νη νδεγίεο πξέπεη λα δίλνληαη ζηνλ
αζζελή κε ιεπηνκέξεηεο θαη ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα ή ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί.
33) Ζ ρνξήγεζε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηαηξνχ κε γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο.
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34) Ζ δηάξθεηα ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ πνιιαπινχο παξάγνληεο, φπσο ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα, ηελ
αξλεηηθνπνίεζε ησλ πηπέισλ, ηελ εληφπηζε θαη ηελ έθηαζε ηεο λφζνπ, ηηο πηζαλέο δηαθνπέο ηεο ζεξαπείαο,
ηνλ θίλδπλν αλαδσπχξσζεο θαη ηελ αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή.
Γηαθνπή Αληηθπκαηηθήο Θεξαπείαο
 Δάλ ε αληηθπκαηηθή ζεξαπεία δηαθνπεί γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ θαηά ηελ αξρηθή
θάζε ηεο ζεξαπείαο, ηφηε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή.
 ε δηαθνπή κηθξφηεξε ησλ δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ ζπλερίδεηαη θαλνληθά κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ ησλ δχν κελψλ (56 δφζεηο).
 Αλ ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ζπκβεί θαηά ηε ζπλερηδφκελε θάζε ζεξαπείαο θαη εθφζνλ έρεη ιεθζεί πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηεο πξνβιεπφκελεο ζεξαπείαο θαη ν αζζελήο αξρηθά είρε αξλεηηθά πηχεια, ε ζεξαπεία
δηαθφπηεηαη. Αλ, φκσο, ε αξρηθή εμέηαζε πηπέισλ ήηαλ ζεηηθή, ηφηε ε αγσγή ζπλερίδεηαη κέρξη ζπκπιήξσζεο
ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ.
 Αλ έρεη ιεθζεί πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 80% ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαη ε δηαθνπή είλαη δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο
ησλ ηξηψλ κελψλ, ε ζεξαπεία πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηελ αξρή.
 Αλ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε δηαθνπή είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ, απιά ζα ζπκπιεξσζεί ν
απαηηνχκελνο ρξφλνο θαη νη δφζεηο ηεο ζεξαπείαο σο έρεη νξηζηεί αξρηθά κε πην ηαθηηθή παξαθνινχζεζε.
Θεξαπεία ζε παιαηά κε ζεξαπεπζείζα θπκαηίσζε
Όηαλ έλα άηνκν, αλεμαξηήησο ειηθίαο, έρεη αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ζπκβαηή κε παιαηά θπκαηίσζε (π.ρ.
ηλσδνζθιεξπληηθά ζηνηρεία ζηα νπίζζηα ηκήκαηα ησλ άλσ ινβψλ), κε ζεηηθή Mantoux ή ζεηηθή δνθηκαζία
ηληεξθεξφλεο-γ (QuantiFERON – T.spotTB), έρεη πςειφ θίλδπλν αλαδσπχξσζεο ηεο θπκαηίσζεο10,11. Δπεηδή δελ
είλαη εθηθηφ απφ ηελ αθηηλνγξαθία ζψξαθνο λα δηαπηζησζεί ε δξαζηεξηφηεηα ησλ βιαβψλ θαη ε χπαξμε ελεξγνχ
λφζνπ θπκαηίσζεο, ζθφπηκν είλαη ηα άηνκα απηά λα ππνβάιινληαη αξρηθά ζε ζεξαπεία κε ην ηεηξαπιφ
ζεξαπεπηηθφ ζρήκα HRZE (εθηφο αληελδείμεσλ) γηα δχν κήλεο12,13. Πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα
γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαιιηέξγεηεο πηπέισλ γηα κπθνβαθηεξίδην θαη εθηίκεζε ηεο επαηηθήο θαη λεθξηθήο
ιεηηνπξγίαο κε AST, ALT, ρνιεξπζξίλε, θξεαηηλίλε, γεληθή νχξσλ, έιεγρν γηα επαηίηηδα Β, επαηίηηδα C, HIV
ινίκσμε, γεληθή αίκαηνο, κε ηνλ έιεγρν λα επαλαιακβάλεηαη ζε κεληαία βάζε. ε ζεηηθή θαιιηέξγεηα, ν αζζελήο
ζπλερίδεη ηε ζεξαπεία ηνπ γηα ελεξγφ θπκαηίσζε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο επαηζζεζίαο ζηα
θάξκαθα.
ε αξλεηηθή θαιιηέξγεηα, ρσξίο ηζηνξηθφ πξνεγνχκελεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο θαη ρσξίο αθηηλνινγηθή κεηαβνιή
κεηά απφ δχν ή ηξεηο κήλεο ζεξαπείαο, δηαθφπηνληαη ε Ε θαη ε Δ. Ζ ηζνληαδίδε (Ζ) θαη ε ξηθακπηθίλε (R) ζα πξέπεη
λα ιεθζνχλ ζπλνιηθά γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ.
ε αξλεηηθή θαιιηέξγεηα κε αθηηλνινγηθή βειηίσζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε δχν κελψλ ζεξαπείαο κε ην ζρήκα HRZE,
ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε κε HRE γηα ηνπιάρηζηνλ άιινπο ηέζζεξηο κήλεο6.
Αλαπλεπζηηθέο Κηλνιόλεο θαη Φπκαηίσζε
Οη αλαπλεπζηηθέο θηλνιφλεο κνμηθινμαζίλε θαη ιεβνθιαμαζίλε έρνπλ βαθηεξηνθηφλν αληηθπκαηηθή δξάζε θαη
απνηεινχλ «θάξκαθα θιεηδηά» ζηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηεο πνιπαλζεθηηθήο θαη εθηεηακέλα αλζεθηηθήο
(MDR – XDR) θπκαηίσζεο14. Ζ δηάιπζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε απνδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο
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ζε λενζχζηαηα θξαηίδηα, θαζψο θαη ε κεηαλάζηεπζε απφ ρψξεο ελδεκηθέο γηα ηε λφζν απφ ηελ Αζία θαη ηελ
Αθξηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, είλαη ε θχξηα αηηία αχμεζεο
αληνρήο ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ηεο θπκαηίσζεο κεηά ην 199015. εκαληηθφο αξηζκφο ησλ αζζελψλ απηψλ
παξνπζηάδεη αληνρή ζε έλα-δχν ή θαη πεξηζζφηεξα αληηθπκαηηθά θάξκαθα.
Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ησλ θηλνινλώλ ζε εκπεηξηθά ζρήκαηα αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο, ρσξίο
ηεθκεξησκέλν έιεγρν επαηζζεζίαο, θαη ηδηαίηεξα φηαλ δελ αλακέλεηαη έιεγρνο επαηζζεζίαο, γηα ηνλ θίλδπλν
αλάπηπμεο αληνρήο ζηηο θηλνιφλεο.
Μηα άιιε ζεκαληηθή αηηία αχμεζεο ηεο αληνρήο ησλ αλαπλεπζηηθψλ θηλνινλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα θαηά ηεο θπκαηίσζεο είλαη ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπο ζηε ζεξαπεία πλεπκνλίαο ηεο θνηλφηεηαο,
ηδίσο επί ππνςίαο θπκαηίσζεο16. Όηαλ ρνξεγείηαη αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε κε ηελ ππνςία πλεπκνλίαο (ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη θπκαηίσζε), ν αζζελήο κπνξεί αξρηθά λα παξνπζηάζεη κηθξή βειηίσζε, αιιά είλαη
πηζαλή ε αλάπηπμε αληνρήο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ζηελ θηλνιφλε, ηδίσο επί ρνξήγεζεο ηεο θηλνιφλεο γηα
πεξηζζφηεξεο απφ δέθα εκέξεο.
Οη αλαπλεπζηηθέο θηλνιφλεο έρνπλ ζέζε ζηε ζεξαπεία ηεο αλζεθηηθήο θαη πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν έιεγρνο επαηζζεζίαο ησλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ είλαη γλσζηφο ηφζν γηα ηα πξσηεχνληα φζν
θαη γηα ηα δεπηεξεχνληα ζθεπάζκαηα. Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο ή δπζαλεμίαο ζηα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα, φπσο θαη ζε ζπλχπαξμε θπκαηίσζεο κε επαηηθή λφζν ή λεθξηθή αλεπάξθεηα.
πκπιεξσκαηηθή Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία
Δλδείθλπηαη φηαλ ππάξρεη θιηληθή θαη απεηθνληζηηθή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία, αιιά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη
έλα επκέγεζεο ζπήιαην ρσξίο βειηίσζε κεηά ην ηέινο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ή εληνπηζκέλεο βξνγρηεθηαζίεο
πνπ ζπρλά πξνθαινχλ αηκνπηχζεηο.

ΙV.

ΦΤΜΑΣΙΩΖ ΜΔ ΑΡΝΖΣΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

Ζ βαθηεξηνινγηθή επηβεβαίσζε ηεο θπκαηίσζεο κε ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο επηηπγράλεηαη πεξίπνπ ζην 80% ησλ
θξνπζκάησλ. Γηα ην ππφινηπν 20% πηζαλά αίηηα κε απνκφλσζεο κπθνβαθηεξηδίνπ είλαη ε κε θαηάιιειε ζπιινγή
δεηγκάησλ, ε αλεπαξθήο πνζφηεηα δεηγκάησλ ή κε απνζηνιή δεηγκάησλ γηα βαθηεξηνινγηθφ έιεγρν, ζπλήζσο ιφγσ
κε ππνςίαο ηεο λφζνπ απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. Δπίζεο, αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε
παξνπζία κηθξνχ αξηζκνχ βαθίισλ. Δίλαη απαξαίηεην θάζε βηνπηηθφ πιηθφ γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνςία γηα
θπκαηίσζε λα απνζηέιιεηαη εθηφο απφ ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε θαη γηα θαιιηέξγεηα γηα κπθνβαθηεξίδην (ρσξίο λα
ηνπνζεηεζεί ζε θνξκφιε).
Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε, γηα λα είλαη απφιπηα ζπκβαηή γηα θπκαηίσζε, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη θνθθηψκαηα κε
ηπξνεηδή λέθξσζε, επξήκαηα, ηα νπνία φκσο δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε άηππα
κπθνβαθηεξίδηα. Μφλν ε θαιιηέξγεηα κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη ην είδνο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ θαη λα δψζεη έιεγρν
επαηζζεζίαο ζηα θάξκαθα.
Οη αζζελείο κε πνιχ ζνβαξή ππνςία γηα θπκαηίσζε ζα ιάβνπλ ην ηεηξαπιφ ρνξεγνχκελν ζρήκα κε HRZE, εθηφο
θαη αλ έρνπλ αληέλδεημε ζε θάπνην απφ ηα θάξκαθα ή πξφθεηηαη γηα έγθπν γπλαίθα. Μεηά απφ δχν κήλεο ζεξαπείαο
πξέπεη λα επαλεθηηκψληαη θιηληθά θαη, αλ ε αξρηθή αθηηλνγξαθία ζψξαθα ήηαλ παζνινγηθή, ηφηε λα δεηείηαη θαη
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λένο απεηθνληζηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ. Αλ ππάξρεη θιηληθή ή/θαη απεηθνληζηηθή
βειηίσζε κεηά απφ δίκελε ζεξαπεία, ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα ηέζζεξηο επηπιένλ κήλεο,
ηνπιάρηζηνλ κε ηα ηξία θάξκαθα HRE (δηαθφπηεηαη ε ππξαδηλακίδε), ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ηεο πξσηνπαζνχο
αληνρήο6. ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο λνζεί κεηά απφ ζηελή επαθή κε αζζελή κε θπκαηίσζε ν νπνίνο έρεη
δηαγλσζηεί κε πιήξσο επαίζζεην ζηέιερνο, ηφηε κφλνλ κεηά ηε ρνξήγεζε δίκελεο αξρηθήο ζεξαπείαο κπνξνχλ λα
δηαθνπνχλ ε ππξαδηλακίδε θαη ε εζακβνπηφιε.
Όηαλ δελ ππάξρεη θιηληθή βειηίσζε ή/θαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ζε ζχγθξηζε κε απηή πξν δχν κελψλ
παξακέλεη ακεηάβιεηε, ε δηάγλσζε ηεο ελεξγνχ θπκαηίσζεο είλαη ακθίβνιε θαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο γηα
ελεξγφ θπκαηίσζε δελ ζπληζηάηαη. Αλ ε δεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο–mantoux ήηαλ ζεηηθή θαη ε αξρηθή
αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ζπκβαηή κε παιαηά θπκαηίσζε ελψ παξακέλεη ακεηάβιεηε κεηά απφ δίκελε ζεξαπεία, ν
αζζελήο δχλαηαη λα ζπλερίζεη γηα δχν κήλεο αθφκε ηελ ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε γηα ζεξαπεία παιαηάο,
επνπισζείζαο θπκαηίσζεο4.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θιηληθή ή/θαη απεηθνληζηηθή επηδείλσζε, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη απφ
ηελ αξρή γηα ηπρφλ ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ή γηα ηελ πεξίπησζε πνιπαλζεθηηθνχ ζηειέρνπο θπκαηίσζεο.

V.

ΠΟΛΤΑΝΘΔΚΣΙΚΖ ΚΑΙ ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΑ ΑΝΘΔΚΣΙΚΖ ΦΤΜΑΣΙΩΖ

Οξνινγία
 Πξσηνπαζήο αληνρή (primary resistance): ε αληνρή ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε αζζελείο πνπ ζην
παξειζφλ δελ είραλ ιάβεη αληηθπκαηηθή αγσγή.


Γεπηεξνπαζήο αλζεθηηθόηεηα ή επίθηεηε αλζεθηηθόηεηα (acquired resistance): ε αληνρή ε νπνία
εκθαλίδεηαη ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ αληηθπκαηηθήο αγσγήο.



Μνλναλζεθηηθόηεηα (monoresistance): ε αληνρή ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα πξσηεχνληα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα (ηζνληαδίδε, ξηθακπηθίλε, εζακβνπηφιε ήππξαδηλακίδε).



ύλζεηε αλζεθηηθόηεηα: ε αληνρή ζε δχν ή πεξηζζφηεξα αληηθπκαηηθά θάξκαθα.



Πνιπαλζεθηηθόηεηα (Multi Drug Resistance, MDR-TB): ε ηαπηφρξνλε αλζεθηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ θαη
νπσζδήπνηε ζε ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε, θαη πηζαλφλ θαη ζε άιια επηπιένλ αληηθπκαηηθά θάξκαθα. Ζ
MDR δηαρσξίδεηαη ζε απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζε λέα θξνχζκαηα θαη ζε MDR φπνπ έρεη πξνεγεζεί
αληηθπκαηηθή αγσγή.



Τπεξαλζεθηηθόηεηα (Extensive Drug Resistance, ΥDR-TB): ε αλζεθηηθφηεηα νπσζδήπνηε ζε ηζνληαδίδε
θαη ξηθακπηθίλε θαη θηλνιφλεο, θαη ζε έλα απφ ηα ηξία ελέζηκα αληηθπκαηηθά θάξκαθα (ακηθαζίλε,
θαλακπθίλε ή θαπξενκπθίλε).

MDR & XDR–TB Φπκαηίσζε
Ζ θιηληθή ππνςία πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο ηίζεηαη φηαλ έλαο αζζελήο κε ελεξγφ θπκαηίσζε:
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 έρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελεο απνηπρεκέλεο ζεξαπείαο,
 έρεη ζεηηθά πηχεια, απιέο ρξψζεηο ή θαιιηέξγεηεο, κεηά ηνλ δεχηεξν κήλα θαηάιιειεο ζεξαπείαο,
 παξνπζηάδεη θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή επηδείλσζε ππφ ζεξαπεία,
20

 πξνέξρεηαη απφ ρψξα κε πςειή επίπησζε αλζεθηηθήο θπκαηίσζεο,
 έρεη εθηεζεί ζε πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε.
Ζ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο γίλεηαη κφλν κε ηνλ έιεγρν ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζηειέρνπο ζηα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα κε ηελ παξαδνζηαθή - ζπκβαηηθή κέζνδν κεηά απφ θαιιηέξγεηα ζε πιηθφ Löewenstein – Jensen, φπνπ
αλαδεηθλχεηαη αλζεθηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε. Πνιχ ηζρπξή έλδεημε απνηεινχλ νη
κνξηαθέο ηερληθέο αλίρλεπζεο αλζεθηηθφηεηαο (Line Probe Assays--XpertMTB/RIF) 30,31,32.

Αλάπηπμε αληνρήο
Οη πάζρνληεο απφ θπκαηίσζε αλήθνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαζψο πξφθεηηαη
ζπρλά γηα αζζελείο αιθννιηθνχο, HIV (+), άζηεγνπο, ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ειηθησκέλνπο πνπ δηακέλνπλ
κφλνη ηνπο ή άηνκα κε ςπρηθέο θαη λνεηηθέο δηαηαξαρέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ εθαξκνγή ηεο
αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο.
Δπηπξφζζεηα, ν αζζελήο κπνξεί λα κελ αθνινπζεί ζσζηά ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ θαξκάθσλ,
αιιά θαη ησλ ζσζηψλ δφζεσλ ζην ζσζηφ ρξφλν. Κάηη ηέηνην ζπλήζσο ζπκβαίλεη κεηά ην αξρηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα
ζσζηήο ζεξαπείαο, νπφηε ν αζζελήο αηζζάλεηαη ηειείσο θαιά θαη είηε δηαθφπηεη εληειψο ηα θάξκαθα, είηε ηα
παίξλεη θαηά δηαζηήκαηα, ή ιακβάλεη κφλν νξηζκέλα απφ απηά. Σέινο, νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ
αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ πνιιέο θνξέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ή κείσζή ηνπο κε πξσηνβνπιία ηνπ
ίδηνπ ηνπ αζζελνχο.
Σα ηαηξηθά ιάζε θαη ε ηαηξνγελήο αλάπηπμε αληνρήο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο ζηα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. εκαληηθφ κεξίδην επζχλεο θαηέρεη ε
απεηξία ηνπ ηαηξνχ πνπ ζπληαγνγξαθεί ηελ αληηθπκαηηθή αγσγή, αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ απφ κε εηδηθνχο.
Σα ζπρλόηεξα ηαηξηθά ιάζε πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο αίηηα αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ:
 ηε κε ρνξήγεζε ηνπ ηεηξαπινχ ζρήκαηνο HRZE,
 ηε ρνξήγεζε ζεξαπείαο ρσξίο βαθηεξηαθή επηβεβαίσζε–ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρν επαηζζεζίαο ζηα
αληηθπκαηηθά θάξκαθα,
 ηε δηαθνπή αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ πξηλ λα γίλεη γλσζηφ ην απνηέιεζκα ηεο επαηζζεζίαο,
 ηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ζε ππνζεξαπεπηηθή δνζνινγία,
 ηελ απμεκέλε ρνξήγεζε Β6 (εμνπδεηέξσζε ηεο δξάζεο ηεο ηζνληαδίδεο mg πξνο mg),
 ηελ πξνζζήθε ελφο κφλν θαξκάθνπ ζε έλα ζρήκα πνπ δελ απνδίδεη,
 ηελ πξφσξε έμνδν απφ ην λνζνθνκείν,
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 ηελ απξφζσπε ζρέζε κε ηνλ αζζελή,
 ηε ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε παξελεξγεηψλ (π.ρ. δηαθνπή ή κείσζε δνζνινγίαο ζε κε επηθίλδπλεο γηα ηε
δσή ηνπ αζζελνχο παξελέξγεηεο),
 ηελ αηειή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (εμάκελν ζρήκα ζε εθηεηακέλε ζπειαηψδε λφζν),
 ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηθπκαηηθήο αγσγήο,
 ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο16,17.
Ζ πξσηνπαζήο αλζεθηηθφηεηα ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ ηεο θπκαηίσζεο ζε έλα κφλν αληηθπκαηηθφ θάξκαθν ζπάληα
απνηειεί αηηία απνηπρίαο ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο, εθφζνλ ρνξεγνχληαη ηξία θάξκαθα. Σαπηφρξνλα γίλεηαη
ζσζηφο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα πηζαλή πξνεγνχκελε ιήςε θαξκάθσλ απφ ηνλ ίδην αζζελή
ή απφ άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ηα νπνία πηζαλφλ λα απνηέιεζαλ θαη ηελ πεγή κφιπλζεο.
Σν κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο θαζίζηαηαη αλζεθηηθφ ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα, κέζσ ρξσκνζσκηαθψλ
κεηαιιάμεσλ, πνπ εκθαλίδνληαη απηφκαηα θαη ηπραία, πξηλ έξζεη ζε επαθή κε ηα θάξκαθα. Ζ αληνρή ζηελ
ηζνληαδίδε νθείιεηαη θπξίσο ζε κεηαιιάμεηο ησλ γνληδίσλ katG θαη inhA πνπ αλαζηέιινπλ ηε ζχλζεζε ηνπ
κπθνιηθνχ νμένο. Ζ αληνρή ζηε ξηθακπηθίλε νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ηνπ rpoB (β-ππνκνλάδα ηεο RNA
πνιπκεξάζεο), ηεο εζακβνπηφιεο, ζε κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδηψκαηνο embCAB, ηεο ππξαδηλακίδεο ζην γνλίδην pncA
θαη ηεο ζηξεπηνκπθίλεο ζην γνλίδην rpsL, πνπ αλαζηέιιεη ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε23.
Ζ κέζε ζπρλφηεηα κεηαιιάμεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο θαη νδεγνχλ ζε
αλζεθηηθφηεηα ζηα δηάθνξα αληηθπκαηηθά έρεη ππνινγηζηεί αλά δηαίξεζε θπηηάξνπ.
Πίλαθαο 4: Μέζε ζπρλόηεηα κεηαιιάμεσλ ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο αλά δηαίξεζε θπηηάξνπ
Φάξκαθν

πρλόηεηα κεηαιιάμεσλ

INH
RIF
EMB
S

1 :106
1:108
1:105
1:106

Ζ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο αληνρήο ζε δχν θάξκαθα απφ ηπραίεο κεηαιιάμεηο ελφο πιεζπζκνχ βαθίισλ ηεο
θπκαηίσζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αλσηέξσ αλαινγηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν απηά
θάξκαθα. Καηφπηλ απηνχ, κεηαιιάμεηο αλζεθηηθψλ βαθίισλ γηα ηελ ηζνληαδίδε θαη ηε ξηθακπηθίλε, γηα παξάδεηγκα,
ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζε ιηγφηεξεο απφ κία ζε έλα ηπραίν πιεζπζκφ 1014 βαθίισλ θπκαηίσζεο (1:106 Υ 1:108
= 1:1014).
Οη πλεπκνληθέο θπκαηηθέο θνηιφηεηεο (ζπήιαηα) πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ κπθνβαθηεξηδίσλ (πεξίπνπ 107-109
βαθίινπο), ελψ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ βαθίισλ αλζεθηηθψλ ζε θάζε έλα αληηθπκαηηθφ θάξκαθν,
θαη εληειψο απίζαλν λα πεξηέρνπλ βαθίινπο αλζεθηηθνχο ζε δχν θάξκαθα ηαπηφρξνλα.
Ζ ζπλχπαξμε θαη άιισλ λνζεκάησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνηπρία ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, φπσο ζηελ
πεξίπησζε HIV/AIDS, επαηίηηδσλ, κε ξπζκηδφκελνπ ζαθραξψδε δηαβήηε, ςπρηθήο λφζνπ θαη πιεκκεινχο
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απνξξφθεζεο ησλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ. Πιεκκειήο απνξξφθεζε ησλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζε ρεηξνπξγηθή εθηνκή ηνπ ζηνκάρνπ ή ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, ζηε ιήςε ηνπ
αληηθπκαηηθνχ θαξκάθνπ κε αληηφμηλα ή άιια θάξκαθα θαη νπζίεο πνπ δχλαηαη λα αληηδξνχλ ή λα παξεκβαίλνπλ
ζηελ απνξξφθεζή ηνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα ρνξεγνχληαη πξηλ ηε ιήςε θαγεηνχ. Δπί
ππνςίαο πιεκκεινχο απνξξφθεζεο ησλ αληηθπκαηηθψλ θαξκάθσλ απφ ην γαζηξεληεξηθφ, πξέπεη λα γίλεηαη
κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ησλ θαξκάθσλ ζην αίκα.
Ζ ζπκβνιή ησλ λεόηεξσλ κνξηαθώλ ηερληθώλ
Λφγσ ηεο βξαδείαο αλάπηπμεο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο θαη ησλ ππφινηπσλ παζνγφλσλ
κπθνβαθηεξηδίσλ, ε δηαδηθαζία απνκφλσζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη επαηζζεζίαο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα δηαξθέζεη
κεξηθέο εβδνκάδεο ή αθφκε θαη κήλεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθαλ πνιιέο κνξηαθέο ηερληθέο γηα ηελ άκεζε
αλίρλεπζε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ, ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη ηνλ έιεγρν επαηζζεζίαο ζηα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ν απαηηνχκελνο δηαγλσζηηθφο ρξφλνο απφ εβδνκάδεο ζε
εκέξεο. ηελ άκεζε αλίρλεπζε ησλ κπθνβαθηεξηδίσλ απφ θιηληθά δείγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη
πνιιαπιαζηαζκνχ λνπθιετθψλ νμέσλ (Nucleic Acid Amplification, NAA) πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε
κπθνβαθηεξηαθνχ DNA ή RNA απεπζείαο απφ ην δείγκα, πξνηνχ ε θαιιηέξγεηα δψζεη θάπνην απνηέιεζκα (AMTD,
Xpert – TB/RIF) 20, 32.
Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ κνξηαθψλ ηερληθψλ είλαη αθελφο ε άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο, κε απνηέιεζκα
ηελ πξφιεςε ηεο δηαζπνξάο θαη ηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο, θαη αθεηέξνπ ε κείσζε ησλ εκεξψλ λνζειείαο, κε
απψηεξν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη κνξηαθέο ηερληθέο δελ είλαη δπλαηφλ πξνο ην παξφλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηε
κηθξνζθνπηθή εμέηαζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε δνθηκαζία επαηζζεζίαο. Ο ξφινο ηνπο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ζηελ
θιαζηθή κεζνδνινγία. Οη δνθηκαζίεο αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο δσληαλνχο απφ ηνπο λεθξνχο νξγαληζκνχο,
επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο. Ο θιηληθφο
ηαηξφο ζα πξέπεη λα ζπλαμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ κνξηαθψλ ηερληθψλ αλίρλεπζεο αληνρήο ζηα αληηθπκαηηθά
θάξκαθα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή εηθφλα.
Αλαδσπύξσζε ηεο θπκαηίσζεο
Ζ αλαδσπχξσζε είλαη κία θιηληθή νληφηεηα θαηά ηελ νπνία, κεηά απφ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηεο ζεξαπείαο κε
αξλεηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ ππνηξνπή κε λέεο ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο ή θιηληθή θαη
αθηηλνινγηθή επηδείλσζε ζπκβαηή κε ελεξγφ λφζν. πλήζσο, ε αλαδσπχξσζε εκθαλίδεηαη ζε έμη-δψδεθα κήλεο
κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηέιερνο ήηαλ επαίζζεην ζηα θάξκαθα, ε δνζνινγία ζσζηή
θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο αλακθηζβήηεηε, ηφηε ρνξεγείηαη μαλά ην ίδην ζρήκα (γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα
κήλεο κε ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε) θαη αλακέλεηαη ε λέα επαηζζεζία, απφ ηνλ κνξηαθφ θπξίσο αιιά θαη
ζπκβαηηθφ έιεγρν. Όηαλ δελ είλαη γλσζηή ε πξνεγνχκελε ζεξαπεία πνπ έιαβε ν αζζελήο θαη ζε αλακνλή ηνπ
κνξηαθνχ ειέγρνπ επαηζζεζίαο, ρνξεγείηαη ζρήκα κε ηα 5 θάξκαθα HRZES.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, φηαλ απεηιείηαη ε δσή ηνπ αζζελή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε βαξχηαηε θιηληθή
θαηάζηαζε, ζε πξνζβνιή ΚΝ, ζε αλνζνθαηαζηνιή ή ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ρνξεγείηαη ην αξρηθφ
ζεξαπεπηηθφ ζρήκα καδί κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα λέα θάξκαθα ηα νπνία δελ έρνπλ ιεθζεί θαηά ην παξειζφλ, κέρξη
λα ιεθζεί ε λέα επαηζζεζία 5.
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Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ππνςία αλζεθηηθήο θπκαηίσζεο
ε αζζελείο κε ππνςία αλζεθηηθήο – πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο, απνζηέιινληαη ζην εξγαζηήξην ηνπιάρηζηνλ
ηξία δείγκαηα πηπέισλ, θαζψο θαη βξνγρηθέο εθθξίζεηο ή άιιν βηνπηηθφ πιηθφ απφ ην αλαπλεπζηηθφ. Δπί ζεηηθψλ
επηρξηζκάησλ γηα νμεάληνρα ή επί ζεηηθψλ κνξηαθψλ ηερληθψλ (NAA-AMTD), πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα θαη έιεγρνο
επαηζζεζίαο ζε ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε κε ηε κνξηαθή κέζνδν, νπφηε ην απνηέιεζκα λα είλαη γλσζηφ εληφο
νιίγσλ εκεξψλ. Καηά ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ ν έιεγρνο απηφο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη θαη
δείγκαηα κε αξλεηηθή ρξψζε γηα νμεάληνρα ή πξνεξρφκελα απφ άιια ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ,
εθφζνλ ππάξρεη εμαηξεηηθά ζνβαξή θιηληθή ππνςία.
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε επαηζζεζία ηεο κνξηαθήο κεζφδνπ γηα αλάδεημε αλζεθηηθφηεηαο ζηε ξηθακπηθίλε
θπκαίλεηαη ζην 97%, ελψ γηα ηελ ηζνληαδίδε νη κειέηεο δείρλνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά. Δπνκέλσο, ν κνξηαθφο θαη
ζπκβαηηθφο έιεγρνο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηε ξηθακπηθίλε θαηά θαλφλα ζπκπίπηνπλ, ελψ γηα ηελ ηζνληαδίδε είλαη
πηζαλφ ν κνξηαθφο έιεγρνο λα δείρλεη επαηζζεζία, αιιά ν ζπκβαηηθφο λα απνθαιχςεη αλζεθηηθφηεηα. Παξάιιεια,
νη αζζελείο κε αλζεθηηθφηεηα ζηε ξηθακπηθίλε είλαη θαηά 90% αλζεθηηθνί θαη ζηελ ηζνληαδίδε, ρσξίο λα ηζρχεη ην
αληίζηξνθν.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηε ρνξήγεζε ησλ παξαθάησ ζρεκάησλ ζεξαπείαο είλαη ε πξνεγνχκελε γλψζε ηεο
επαηζζεζίαο (κνξηαθφο ή/θαη ζπκβαηηθφο έιεγρνο).
Ζ ρνξήγεζε θηλνινλώλ θαη δεπηεξεπόλησλ αληηθπκαηηθώλ ρσξίο γλώζε ηνπ ειέγρνπ επαηζζεζίαο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ είλαη πνιύ επηθίλδπλε, ιφγσ πηζαλήο αλάπηπμεο θαηλνκέλνπ αληνρήο14, 15, 16, 17.
Πίλαθαο 5: Αληνρή ζηα δηάθνξα αληηθπκαηηθά θάξκαθα θαη ζπζηελόκελα ελαιιαθηηθά ζρήκαηα
Αιιεξγία-Γπζαλεμία
Αληνρή
INH (± SM)

Θεξαπεπηηθό ζρήκα
RIF, PZA, EMB

6-9 κήλεο

INH θαη PZA

RIF, EMB, θηλνιφλε

9-12 κήλεο

ΙΝΖ θαη ΔΜΒ

RIF, PZA, θηλνιφλε

9-12 κήλεο

RIF

INH, EMB, θηλνιφλε θαη
ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο PZA

12-18 κήλεο

RIF θαη EMB (± SM)

INH, PZA, θηλνιφλε θαη
ελέζηκν γηα ηνπιάρηζηνλ
2-3 κήλεο
INH, EMB, θηλνιφλε θαη
ελέζηκν γηα ηνπιάρηζηνλ
2-3 κήλεο
RIF, θηλνιφλε θαη έλα
δεπηεξεχνλ (Eto, Cs) καδί
κε έλα ελέζηκν γηα
ηνπιάρηζηνλ 2-3 κήλεο
INH, RIF θαη 2 κήλεο
ηνπιάρηζηνλ EMB

18 κήλεο

RIF θαη PZA(± SM)
ΙΝΖ θαη EMB θαη PZA
(± SM)
PZA

Διάρηζηε δηάξθεηα

ρόιηα
ε εθηεηακέλε λφζν
ρνξεγείηαη θαη θηλνιφλε
ε εθηεηακέλε λφζν
καθξχηεξε ζεξαπεία
ε εθηεηακέλε λφζν
καθξχηεξε ζεξαπεία
Υνξεγείηαη
θαη
έλα
ελέζηκν ζε εθηεηακέλε
λφζν
6 κήλεο ην ελέζηκν γηα
εθηεηακέλε λφζν

18 κήλεο

6 κήλεο ην ελέζηκν γηα
εθηεηακέλε λφζν

18 κήλεο

6 κήλεο ην ελέζηκν γηα
εθηεηακέλε λφζν

9 κήλεο

Δπί αληνρήο
ζπλήζσο αθνξά M. bovis
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ηνπο αζζελείο κε απνηέιεζκα αληνρήο ζε ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε βάζεη κνξηαθώλ κεζόδσλ,
δειαδή ζε ελ δπλάκεη θξνχζκαηα πνιπαλζεθηηθήο ΣΒ, ζπληζηάηαη δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ηζνληαδίδεο
θαη ξηθακπηθίλεο. Πξνζηίζεληαη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ από ηα δεπηεξεύνληα αληηθπκαηηθά θαηά
ζεηξά δξαζηηθφηεηαο θαη απαξαίηεηα έλα ελέζηκν (θαπξενκπθίλε ή ακηθαζίλε). Μεηά ην ελέζηκν, θαηά
ζεηξά δξαζηηθφηεηαο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί: αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε (κνμηθινμαζίλε, ιεβνθινμαζίλε),
εζεηνλακίδε (πξνζεηνλακίδε), θαη θπθινζεξίλε ή PAS, ελψ ε ππξαδηλακίδε θαη ε εζακβνπηφιε
παξακέλνπλ ζην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα. Γηακνξθψλεηαη, έηζη, έλα εκπεηξηθφ ζεξαπεπηηθφ ζρήκα πνπ
ρνξεγείηαη κέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο επαηζζεζίαο ζηα αληηθπκαηηθά κε ηε ζπκβαηηθή
κέζνδν, νπφηε θαη ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια31.
Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ κνλναλζεθηηθόηεηα ζηε ξηθακπηθίλε κε ηε κνξηαθή κέζνδν
πηζαλφηαηα πάζρνπλ απφ πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε επεηδή ε κνλναλζεθηηθφηεηα ζηε ξηθακπηθίλε είλαη
ζπάληα. ηελ πεξίπησζε απηή, δηαθφπηεηαη ε ξηθακπηθίλε θαη ρνξεγνχληαη ηέζζεξα λέα θάξκαθα θαηά
ζεηξά δξαζηηθφηεηαο, ελέζηκν (ακηθαζίλε-θαπξενκπθίλε), αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε (κνμηθινμαζίλειεβνθινμαζίλε), εζεηνλακίδε (πξνζεηνλακίδε) θαη θπθινζεξίλε ή PAS, ελψ ε ππξαδηλακίδε θαη ε
εζακβνπηφιε παξακέλνπλ κέρξη ηε ιήςε ηεο επαηζζεζίαο κε ηελ θιαζηθή-ζπκβαηηθή κέζνδν31.
ε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ κνλναλζεθηηθόηεηα ζε ηζνληαδίδε κε ηε κνξηαθή κέζνδν δηαηεξείηαη
ην αξρηθφ θιαζηθφ ηεηξαπιφ ζεξαπεπηηθφ ζρήκα θαη πξνζηίζεηαη (ηδίσο επί εθηεηακέλεο λφζνπ) έλα
ελέζηκν (ακηθαζίλε ή θαπξενκπθίλε) θαη κηα αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε (κνμηθινμαζίλε ή ιεβνθινμαζίλε). Με
ηελ παξαιαβή ηνπ ηεζη επαηζζεζίαο κε ηελ θιαζηθή κέζνδν, νη αζζελείο κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ ηζνληαδίδε
ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζεξαπεία κε ξηθακπηθίλε, εζακβνπηφιε θαη ππξαδηλακίδε, θαηά πξνηίκεζε ελλέα
κήλεο. ε εθηεηακέλε λφζν, ζην παξαπάλσ ζρήκα ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη θαη αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε.
Όηαλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππξαδηλακίδε, ηφηε ρνξεγείηαη ξηθακπηθίλε, εζακβνπηφιε θαη
αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε γηα ηνπιάρηζηνλ ελλέα, θαηά πξνηίκεζε δψδεθα κήλεο14.
ε αληνρή κόλν ζηε ξηθακπηθίλε (κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν), ρνξεγείηαη ζρήκα κε ηζνληαδίδε,
εζακβνπηφιε θαη θηλνιφλε γηα δψδεθα – δεθανθηψ κήλεο, καδί κε ππξαδηλακίδε ηνπο πξψηνπο δπν κήλεο.
ε εθηεηακέλε λφζν, ζην παξαπάλσ ζρήκα πξνζηίζεηαη θαη ελέζηκν ζθεχαζκα (ακηλνγιπθνζίδε ή
θαπξενκπθίλε), ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξψην ηξίκελν ζεξαπείαο, κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ζεξαπείαο
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο14.
Οη αζζελείο κε αληνρή ζηελ ηζνληαδίδε θαη ηελ ππξαδηλακίδε, ζα ιάβνπλ ξηθακπηθίλε, εζακβνπηφιε
θαη θηλνιφλε γηα δψδεθα κήλεο.
ε αληνρή ζηελ ηζνληαδίδε θαη ηελ εζακβνπηόιε, ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε ξηθακπηθίλεο, ππξαδηλακίδεο
θαη θηλνιφλεο γηα δψδεθα κήλεο.
ε αληνρή ζε ηζνληαδίδε, εζακβνπηόιε θαη ππξαδηλακίδε ρνξεγείηαη ξηθακπηθίλε, θηλνιφλε,
εζεηνλακίδε θαη ελέζηκν θάξκαθν γηα ηξεηο έσο έμη, ζπλνιηθά γηα δεθανθηψ κήλεο.
ε αληνρή ζε ξηθακπηθίλε θαη ππξαδηλακίδε ρνξεγείηαη ηζνληαδίδε, εζακβνπηφιε, αλαπλεπζηηθή
θηλνιφλε θαη ελέζηκν θάξκαθν γηα ηξεηο έσο έμη κήλεο, ζπλνιηθά γηα δεθανθηψ κήλεο.
Όηαλ ππάξρεη αληνρή ζε ξηθακπηθίλε θαη εζακβνπηόιε ρνξεγνχκε ηζνληαδίδε, ππξαδηλακίδε, θηλνιφλε,
ελέζηκν θάξκαθν γηα ηξεηο έσο έμη κήλεο, ζπλνιηθά γηα δεθανθηψ κήλεο.
Σέινο, ζε αληνρή ζε ξηθακπηθίλε, εζακβνπηόιε θαη ππξαδηλακίδε ρνξεγνχκε ηζνληαδίδε, θηλνιφλε,
εζεηνλακίδε θαη ελέζηκν θάξκαθν γηα ηξεηο έσο έμη κήλεο, ζπλνιηθά γηα δεθανθηψ κήλεο14.

Κάζε αζζελήο πξέπεη λα λνζειεχεηαη ζε απνκνλσκέλν ζάιακν ππφ αξλεηηθή πίεζε θαη ν εμεξρφκελνο απφ ηνπο
ζαιάκνπο ζα πξέπεη λα θηιηξάξεηαη. Δπίζεο, φινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπνπ ζπγρξσηίδνληαη νη αζζελείο ζα
πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθψο θαη λα γίλεηαη ηαθηηθά ρξήζε ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. Σν ηαηξνλνζειεπηηθφ
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πξνζσπηθφ πξέπεη λα θνξά κάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP2 ή FFP3), ελψ γηα ηνλ αζζελή
ζπζηήλεηαη ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο πνπ αληηθαζίζηαηαη ζπρλά, ψζηε λα κελ πγξαίλεηαη. Ζ ρξήζε
καζθψλ πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηνπο αζζελείο απαγνξεχεηαη 32.
Θεξαπεπηηθή απνηπρία θαη πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε
Θεηηθέο θαιιηέξγεηεο κεηά από ηέζζεξηο κήλεο βέβαηεο ζεξαπείαο ππνδειώλνπλ απνηπρία ζεξαπείαο.
Πηζαλά αίηηα ηεο ζεξαπεπηηθήο απνηπρίαο πεξηιακβάλνπλ:






ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία,
ηελ πξσηνπαζή αλζεθηηθφηεηα,
ην ηαηξηθφ ιάζνο (ζπληαγνγξάθεζε, δνζνινγία, δηάξθεηα ζεξαπείαο θιπ.),
ηε δπζαπνξξφθεζε ησλ θαξκάθσλ θαη
ηελ αλακφιπλζε κε λέν ζηέιερνο.

Αζζελείο ζε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο αληνρήο είλαη ηα άηνκα κε ηζηνξηθφ ιήςεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο ζην
παξειζφλ, άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε λνζνχληεο απφ αλζεθηηθή θπκαηίσζε θαη αιινδαπνί πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο
κε κεγάιε επίπησζε ηεο θπκαηίσζεο. Ζ πηζαλφηεηα αλζεθηηθήο θπκαηίσζεο είλαη επίζεο απμεκέλε φηαλ ν αζζελήο
έιαβε αλεπαξθή ζεξαπεία γηα πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε εκέξεο, θαζψο θαη ζε επηκέλνπζα ζεηηθή θαιιηέξγεηα
πέξαλ ηνπ δηκήλνπ ζεξαπείαο14,31.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζε αλακνλή ηνπ λένπ ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ επαηζζεζίαο (φηαλ δελ είλαη εθηθηφο ν κνξηαθφο
έιεγρνο επαηζζεζίαο), ε απφθαζε γηα άκεζε ρνξήγεζε ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θιηληθήο
θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη ηνλ ελαπνκείλαληα ρξφλν γηα ην λέν απνηέιεζκα επαηζζεζίαο ζηα θάξκαθα. Αλ ε
θιηληθή θαηάζηαζε ηνπο αζζελνχο ην επηηξέπεη, ππάξρεη αλακνλή ζπλήζσο κέρξη ηξεηο ή ηέζζεξηο εβδνκάδεο,
δηαθνξεηηθά ρνξεγείηαη εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ ζρήκα κε πέληε αληηθπκαηηθά θάξκαθα ζηα νπνία ην ζηέιερνο
είλαη επαίζζεην θαη ηα νπνία δελ έρνπλ μαλαρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο. Δηδηθά γηα αζζελείο κε ακθίπιεπξε
θαη εθηεηακέλε λφζν αιιά θαη γηα φινπο ηνπο αζζελείο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζρήκα κε πεξηζζφηεξα ησλ
πέληε θαξκάθσλ. Υνξεγνχληαη θαζεκεξηλά νη κέγηζηεο επηηξεπηέο δόζεηο θαη πξέπεη λα πξνηηκώληαη ηα
βαθηεξηνθηόλα απφ ηα βαθηεξηνζηαηηθά. Σν ζεξαπεπηηθφ ζρήκα γηα ηνπο λνζνχληεο απφ έθζεζε ζε γλσζηφ
αζζελή κε πνιπαλζεθηηθή λφζν, ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζην ηειεπηαίν απνηέιεζκα ειέγρνπ επαηζζεζίαο ηνπ ελ
ιφγσ αζζελή ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα.
ε αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ λένπ ειέγρνπ επαηζζεζίαο, ρνξεγείηαη ζεξαπεπηηθφ ζρήκα κε ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα θάξκαθα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απαξαίηεηα έλα ελέζηκν (θαπξενκπθίλε ή ακηθαζίλε) θαη κία αλαπλεπζηηθή
θηλνιφλε (κνμηθινμαζίλε ή ιεβνθινμαζίλε).
Οη βαζηθέο αξρέο γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο (MDR-TB)
πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
1.

Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθπκαηηθά θάξκαθα ζηα νπνία είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη αληνρή.

2.

Όζα θάξκαθα έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζεσξνχληαη ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο επαηζζεζίαο.

3.

Σν ζεξαπεπηηθφ ζρήκα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί βαζηζκέλν ηζρπξά ζηα ππφινηπα αληηθπκαηηθά θάξκαθα κε
ηνλ παξαθάησ ηεξαξρηθφ αιγφξηζκν:
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α) ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ελέζηκε θαπξενκπθίλε θαη ε ακηθαζίλε. Υνξεγνχκελε
δφζε 15mg/kg (max 1g) ζε αζζελείο θάησ ησλ εμήληα εηψλ. ε ειηθησκέλνπο άλσ ησλ εμήληα εηψλ ρνξεγείηαη
δφζε 10mg/kg (max 750mg), ηνπιάρηζηνλ γηα νθηψ κήλεο, θαη νπσζδήπνηε ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ
αξλεηηθνπνίεζε ησλ πηπέισλ.
β) απαξαίηεην είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζεξαπεπηηθό ζρήκα ε αλαπλεπζηηθή θηλνιόλε, αλ δελ
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο, κε πξνηίκεζε ζηε κνμηθινμαζίλε (400mg εκεξεζίσο) θαη ηε
ιεβνθινμαζίλε (1000mg εκεξεζίσο).
γ) απφ ηα άιια δεπηεξεύνληα θάξκαθα πξνηηκάηαη θπξίσο ε εζεηνλακίδε (15-20mg/kg εκεξεζίσο, max 1g,
ζπλήζεο δφζε 750mg ζε δχν-ηξεηο δφζεηο κεηά ην θαγεηφ), ε θπθινζεξίλε (10-15mg/kg εκεξεζίσο ζε 2-3
δφζεηο, θξαηψληαο ηα επίπεδα ζην αίκα < 35mcg/ml) θαη, ηέινο, ην παξα-ακηλνζαιπθηιηθό νμύ(PAS) (8-12g
εκεξεζίσο ζε δχν-ηξεηο δφζεηο).
δ) ρνξεγνύληαη ηα πξσηεύνληα θάξκαθα ζηα νπνία ην ζηέιερνο παξακέλεη επαίζζεην. ηελ
ππξαδηλακίδε (25-30mg/kg εκεξεζίσο, max 2g) δελ παξαηεξείηαη ζπρλά αληνρή, θαη ν έιεγρνο γηα ηελ
αληνρή ζε απηφ ην θάξκαθν παξνπζηάδεη ηερληθέο δπζθνιίεο, νπφηε δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην
ζεξαπεπηηθφ ζρήκα, ρσξίο λα πξνζκεηξάηαη ζηα ηέζζεξα δξαζηηθά θάξκαθα.
ε) ελαιιαθηηθά, θαη ζε απεηιεηηθά γηα ηε δσή πεξηζηαηηθά, ρνξεγνχληαη θαη κπεληαθηιίλε, ληειακαλίδε,
ιηλεδνιίδε, θινθαδηκίλε, ηκηπελέκε, ξηθακπνπηίλε, ακνμπθηιιίλε/θιαβνπιαληθό νμύ, ζεηνξηδαδίλε,
ζεηναθεηαδόλε, θιαξηζξνκπθίλε, ηζνληαδίδε, ζε δόζε 16-20mg/kg εκεξεζίσο14,23,24,33.
Με ηε ιήςε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επαηζζεζίαο, πξνζηίζεηαη θάζε θάξκαθν κε απνδεδεηγκέλε επαηζζεζία θαη
δηαθφπηνληαη ηπρφλ ρνξεγνχκελα κε απνδεδεηγκέλε αλζεθηηθφηεηα.
θνπόο ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο είλαη ην ηειηθό ζρήκα ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ζεξαπείαο λα βαζίδεηαη
ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ή, θαηά πξνηίκεζε, πεξηζζόηεξα δξαζηηθά αληηθπκαηηθά θάξκαθα, κεηαμύ ησλ
νπνίσλ έλα ελέζηκν θαη κία αλαπλεπζηηθή θηλνιόλε (κνμηθινμαζίλε-ιεβνθινμαζίλε, φρη ζηπξνθινμαζίλε), κε
δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δηαξθεί νθηώ κελώλ. Σν ελέζηκν πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε φιε ηελ αξρηθή θάζε ζεξαπείαο
(νθηψ κήλεο) ή γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηά ηελ αξλεηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Διάρηζην ζπζηελφκελν
δηάζηεκα ζπλνιηθήο ζεξαπείαο είλαη νη 20 κήλεο. 33
ηε ζπλερηδόκελε θάζε ζεξαπείαο ρνξεγνύληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ή θαηά πξνηίκεζε πεξηζζόηεξα δξαζηηθά
θάξκαθα γηα πεξηζζόηεξν από δεθανθηώ κήλεο κεηά ηελ αξλεηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ππφ θιηληθή θαη
εξγαζηεξηαθή παξαθνινχζεζε33.
Ζ βαθηεξηνινγηθή πνξεία ησλ θαιιηεξγεηώλ ειέγρεηαη θάζε κήλα κέρξη ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Αλ ην ζρήκα
πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί ιφγσ παξελεξγεηψλ ή απνηπρίαο, ππφ ζεηηθά πηχεια, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ
ηαπηφρξνλα, αλ είλαη δηαζέζηκα, ηνπιάρηζηνλ δχν άιια θάξκαθα. Πνηέ δελ πξέπεη λα πξνζηίζεηαη έλα κόλν
θάξκαθν ζε έλα ακθίβνιν ή απνηπρεκέλν ζρήκα ζεξαπείαο.
Οη βαζηθέο αξρέο γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο εθηεηακέλα αλζεθηηθήο θπκαηίσζεο (MDR-TB)
πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
1) ρξεζηκνπνηείηαη νπνηνδήπνηε πξσηεχνλ θάξκαθν απφ ηελ Οκάδα 1 ζην νπνίν ην ζηέιερνο είλαη επαίζζεην,
2) πξνζηίζεηαη ελέζηκν αληηθπκαηηθό, θαηά πξνηίκεζε ε ακηλνγιπθνζίδε ή ε θαπξενκπθίλε, ζε ζπλδπαζκφ κε
αλαπλεπζηηθή θηλνιφλε, ζχκθσλα ηελ επαηζζεζία
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3) πξνζηίζεληαη θάξκαθα απφ ηελ Οκάδα 4 (αλ είλαη δηαζέζηκα) ζηα νπνία ην ζηέιερνο είλαη επαίζζεην θαη δελ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ
4) αλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ζρήκα κε 4-6 θάξκαθα απφ ηηο Οκάδεο 1- 4, ηφηε ρνξεγνχληαη θάξκαθα απφ ηελ
Οκάδα 5 4, 33.
ε θάζε πεξίπησζε, ε αληηκεηώπηζε ηεο XDR-TB πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο ζην ζέκα.
πκπιεξσκαηηθή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη φηαλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή θαξκαθεπηηθή
αληαπφθξηζε ρσξίο αλάινγε αθηηλνινγηθή βειηίσζε ελφο επκεγέζνπο ζπειαίνπ θαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί
θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηξεηο κήλεο πεξίπνπ. Μεηά ην ρεηξνπξγείν, απαηηείηαη ζεξαπεία γηα δεθανθηψ έσο είθνζη
ηέζζεξηο κήλεο ηνπιάρηζηνλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηινγή ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο είλαη ε
εληνπηζκέλε λόζνο, ε κεηεγρεηξεηηθή θαιή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαη ε ύπαξμε επαηζζεζίαο κόλν ζε
δύν-ηξία δεπηεξεύνληα θάξκαθα 33.
Μηα αθφκε έλδεημε ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο απνηειεί ε κε αληαπφθξηζε ζηελ
MDR-TB/XDR-TB ζεξαπεία, ε νπνία φκσο ελέρεη ζεκαληηθά πνζνζηά ζλεηφηεηαο θαη κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ.
Ο ηερλεηφο πλεπκνζψξαθαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ έθβαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελψλ5.
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο
ηηο γπλαίθεο κε πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ε απνθπγή πηζαλήο εγθπκνζχλεο, αιιά δελ
ζπληζηάηαη ε ιήςε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηζπιιεπηηθψλ ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα.
ηηο εγθύνπο, ε ζεξαπεία πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο είλαη πξνηηκφηεξν λα αξρίδεη κεηά ην πξψην ηξίκελν, εθηφο
θαη αλ ε θιηληθή θαηάζηαζε δελ ην επηηξέπεη. Οη αζζελείο ζην πξψην ηξίκελν εγθπκνζχλεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν
ηεξαηνγέλεζεο απφ ηε ιήςε ακηλνγιπθνζίδσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζην αθνπζηηθφ λεχξν ηνπ
εκβξχνπ. πκπεξαζκαηηθά, ζηελ εγθπκνζχλε, φηαλ είλαη εθηθηφ, αξρίδνπκε ζεξαπεία ζην δεχηεξν ή ηξίην ηξίκελν
κε ηνπιάρηζηνλ ηξία ή/θαη ηέζζεξα δξαζηηθά θάξκαθα, θαη ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ ρνξεγνχκε ακηλνγιπθνζίδε ή
θαπξενκπθίλε, ελδερνκέλσο καδί κε άιιν ή άιια θάξκαθα. Ο θίλδπλνο αηκαηνγελνχο δηαζπνξάο ζην λενγέλλεην
είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο. Οη κεηέξεο κε ζεηηθά πηχεια πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην βξέθνο θαη δελ
ζπζηήλεηαη ν ζειαζκφο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο.
ε πεξίπησζε ζπλύπαξμεο πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα: αλ ε θάζαξζε θξεαηηλίλεο
<30ml/min, θαζψο θαη ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνδηάιπζε, ε ζπρλφηεηα ρνξήγεζεο θαη ε
δνζνινγία ησλ θαξκάθσλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα.


Ζ ππξαδηλακίδε, ε εζακβνπηφιε θαη ε ιεβνθινμαζίλε ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα εκεξήζηα δνζνινγία, αιιά
ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα.



Οη ακηλνγιπθνζίδεο θαη ε θαπξενκπθίλε ρνξεγνχληαη ζε δφζε 12-15mg/kg, δχν ή ηξεηο θνξέο ηελ
εβδνκάδα.



Ζ εζεηνλακίδε ρνξεγείηαη θαζεκεξηλά ζε δφζε 500mg.



Ζ θπθινζεξίλε ρνξεγείηαη θαζεκεξηλά ζε δφζε 250mg ή ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε δφζε 500mg.



Σν PAS ρνξεγείηαη ζε δφζε 4g, δηο ηελ εβδνκάδα.



Ο ζπλδπαζκφο ακνμπθηιιίλεο/θιαβνπιαληθνχ νμένο ζε θαζεκεξηλή δφζε 1g ακνμπθηιιίλεο.
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Ζ κνμηθινμαζίλε θαη ε θινθαδηκίλε ρνξεγνχληαη θαζεκεξηλά ζηελ θαλνληθή ηνπο δνζνινγία.



Ζ ηζνληαδίδε δίλεηαη θαζεκεξηλά, ζηελ ίδηα δφζε ή ζε δφζε 900mg, ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα.



Ζ ξηθακπηθίλε δίλεηαη ζηελ θαλνληθή ηεο δφζε θαζεκεξηλά ή ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα.
28

Όια ηα θάξκαθα ρνξεγνχληαη ακέζσο κεηά ηελ αηκνδηάιπζε, θαη ζθφπηκν είλαη λα ππνινγίδνληαη ηαθηηθά ηα
επίπεδα ηνπο ζηνλ νξφ14.
Όηαλ ε πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε αθνξά ινίκσμε ΚΝ, ηφηε ρνξεγείηαη θπθινζεξίλε ζηε κέγηζηε δφζε, δηφηη
έρεη απνδεδεηγκέλα ηελ θαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα ζην ΔΝΤ απφ φια ηα δεπηεξεχνληα θάξκαθα. Καιή
δηεηζδπηηθφηεηα έρνπλ επίζεο ηα: ηζνληαδίδε, ππξαδηλακίδε, εζεηνλακίδε, κνμηθινμαζίλε θαη
ηκηπελέκε/ζηιαζηαηίλε14.
Ζ ζπλύπαξμε πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο θαη HIV ινίκσμεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαθήο έθβαζεο (ζλεηφηεηα)
θαη απαηηεί άκεζε έλαξμε αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ κε αληηξεηξντθή αγσγή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ CD4 θαη ηε ζπλεξγαζία έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζεξαπεία ηνπ AIDS. Απαηηείηαη ηαθηηθή
παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο γηα ηπρφλ παξελέξγεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ θαξκάθσλ, γηα ηελ πξνθχιαμε
θαη ζεξαπεία απφ ηπρφλ επθαηξηαθέο ινηκψμεηο θαη θαηάιιειε θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε32. (βι.
ζρεηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ΖIV-TB Λνίκσμεο)
Σνλίδεηαη όηη ε αλζεθηηθή θαη πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε είλαη ζρεδόλ πάληα απνηέιεζκα αθαηάιιειεο
ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο, ιφγσ αλεπάξθεηαο ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
θπκαηίσζεο.
Ζ θπκαηίσζε είλαη έλα λόζεκα πνπ κπνξεί λα ηαζεί θαη λα ειεγρζεί. Απαηηεί όκσο νξζό ζρεδηαζκό όισλ
ησλ θηλήζεσλ θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελή, ώζηε λα επηηεπρζεί ζπκκόξθσζε ζηε καθξόρξνλε ζεξαπεία.
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