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     ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 

 
Μ. φυματιώσεως 

complex:  

 

- M. tuberculosis 

- M. bovis 

- M. africanum 

- M. microti 
 

 

    Μ. λέπρας 

     Μη φυματικά 
μυκοβακτηρίδια    
  (ΝΤΜ) 



           ΝΤΜ (Μη φυματικά μυκοβακτηρίδια) 

     ή  

 Μυκοβακτηρίδια άλλα εκτός 
φυματιώσεως (ΜΟΤΤ)  

     ή 

 Άτυπα μυκοβακτηρίδια   

     ή 

 Περιβαλλοντικά μυκοβακτηρίδια 



Τα μη φυματικά μυκοβακτηρίδια 

 Υπάρχουν παντού στο περιβάλλον 
 Χώμα, σκόνη και σε όλα τα είδη νερού και τα 

σταγονίδιά τους 

 Επιβιώνουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες 
 Αργή ανάπτυξη 

 Παχύ τοίχωμα με λιπίδια 

 Υδροφοβικά, ολιγοτροφικά 

 pH 5-6 

CLINICS IN CHEST MEDICINE 2015 



NTM – ιστορία  

 

 1868: πρώτη φορά νόσος στα κοτόπουλα που  
περιγράφεται ως «φυματίωση» 
 

 1890: το εργαστήριο καταφέρνει να αναγνωρίσει το M. 
avium και να το διακρίνει από την ΤΒ 

  
       Θεωρείται ότι δεν προκαλείται νόσος στους ανθρώπους 
 

                                                                                  Walacce R. History of MAC  

                                                                                                                 www.maclungdisease.org 



NTM - ιστορία  

 
 1930: αναγνωρίζεται νόσος από ΝΤΜ στους 

ανθρώπους 
 
 

 1943: περιγράφεται ένα από τα πρώτα 
περιστατικά πνευμονικής νόσου από Μ.avium σε 
άνδρα με πυριτίαση 
 

 δεκαετία του 1950 και μετά περιγράφονται όλο 
και συχνότερα περιστατικά από ΝΤΜ 



NTM - ιστορία 

 Το ενδιαφέρον για τα ΝΤΜ αυξήθηκε με το AIDS όταν 
παρατηρήθηκε αιματογενής διασπορά στους ασθενείς 
με AIDS, ιδίως από Μ.avium complex (MAC) 

 

 Με τα αντιρετροϊκά παρατηρήθηκε μείωση της 
επίπτωσης της αιματογενούς διασποράς από ΝΤΜ 

 

 Συνεχή αύξηση ασθενών με πνευμονική νόσο από 
ΝΤΜ   



κατάταξη με βάση την ικανότητα τους να 
εμφανίζουν αποικίες σε <  7 ημέρες >  

σε στερεά καλλιέργεια 

  Βραδέως 
αναπτυσσόμενα 

M. avium 

M. intracellulare 

M. kansasii 

M. malmoense 

M. marinum, M. simiae 

M. szulgai, M. ulcerans 

M. xenopi 
 

 Ταχέως 
αναπτυσσόμενα 

M. abscessus complex 

M. chelonae 

M. fortuitum 

NTM 
> 150 είδη 



ΝΤΜ - μόλυνση 

 Εισπνοή υδρατμών από μολυσμένα νερά-
σκόνης 

 Μικροεισροφήσεις 

 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

 

 

 Σε λοιμώξεις δέρματος, αμεση επαφή 
μολυσμένου νερού,χώματος αλλά και 
ιατρογενώς 
 



ΝΤΜ και πόσιμο νερό της βρύσης 

 Το νερό της βρύσης δεν είναι ασφαλές 

 

 Mycobacterium avium complex (MAC) είναι 1.000-
10.000 φορές πιο ανθεκτικό στο χλώριο από το E.coli 

 

 MAC πιο ανθεκτικό από M.scrofulaceum στο χλώριο 

 

 M.xenopi και MAC ανθεκτικά στο ζεστό νερό του 
μπάνιου 
 

 
             Falkinham  J O et al.  Appl Envir Microb 2001 

 

 



              NTM   #   Μ.Tuberculosis complex 

 Ευρύ φάσμα παθογενετικότητας:  

 - M. gordonae σπάνια παθογόνο 

 - Μ. kansasii σχεδόν πάντα παθογόνο 

 Δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο 
(νερό, χώμα) 

 Όταν είναι παθογόνα, τα περισσότερα 
συνήθως είναι ανθεκτικά στα φάρμακα, 
δύσκολα θεραπεύονται με μεγάλα ποσοστά 
αποτυχίας και υποτροπών  



                      NTM - παθογένεια 

 

 Η πηγή της λοίμωξης 
φαίνεται να είναι η 
περιβαλλοντική έκθεση 

 

 Η μετάδοση από 
άνθρωπο σε άνθρωπο 
δεν περιγράφεται 

 Γονοτυπικές μέθοδοι 
(DNA-αποτύπωμα) 
κατέδειξαν παρόμοια 
patterns μεταξύ των 
καλλιεργηθέντων ΝΤΜ  
ασθενείς/περιβάλλον 

 Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η πηγή 
της λοίμωξης ήταν το 
νερό και λιγότερο το 
χώμα 
 



 
 Μελετήθηκε το νερό στις κατοικίες 49 ασθενών με 

MAC και 43 υγιών εθελοντών (control) 
 

 11 δείγματα ήταν θετικά για MAC από το μπάνιο 
των ασθενών (και όχι από άλλα μέρη του σπιτιού) 
 

 MAC απομονώθηκε μόνο στα σπίτια των ασθενών 
και όχι στην ομάδα control 
 

 Σε 2 περιπτώσεις το γονοτυπικό pattern ήταν 
παρόμοιο με τους ασθενείς  
 

 Θεωρήθηκε ότι οι ασθενείς μολύνθηκαν από τα 
μπάνια τους 

Nishiuchi Y.          CID   2007 



NTM - παθογένεια  

 Σε 115 μονάδες τεχνητού νεφρού στις ΗΠΑ 
στις 95 (83%) απομονώθηκαν ΝΤΜ στο νερό 
τους 
 

 Σε 108 ελέγχους σε σπίτια, νοσοκομεία, 
δημόσια κτήρια στο Los Angeles σε 42 (32%) 
απομονώθηκε MAC 

 
                

                ATS/IDSA statement : diagnosis, treatment and prevention of NTM 

                Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367-416  



ΝΤΜ - παθογένεια 

 Βρογχεκτασίες  και πνευμονική λοίμωξη  είναι 
αρρηκτα συνδεδεμένες 
 

 20% των ασθενών με CF και 15% με PCD με θετικά 
αναπνευστικά δείγματα 
 

 Βρογχεκτασίες / NTM χαρακτηριστικό παράδειγμα 
κότας και αυγού 
 

 Απαιτείται ελεγχος πτυέλων πριν την απόφαση 
μακροχρόνιας χορήγησης  μακρολίδης (macrolide 
immune modulation ) 

 
 

     

 



NTM - παθογένεια 

 Παρατηρείται εντυπωσιακή συσχέτιση μεταξύ 
βρογχεκτασιών-μικροζιδιακής πνευμονικής 
σκίασης ± tree in bud 

 

 Σε συνδυασμό με θωρακικές ανωμαλίες 
(σκολίωση – εισολκή στέρνου) 

Iseman MD et al. Am Rev Respir Dis.1991 Oct;144(4):914-6 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=iceman+1991+pectus


    NTM -  σύνδρομο Lady Windermere   

1992:  

Διαπιστώνεται  

η άποψη ότι η εθελοντική  

καταστολή του βήχα σε  

μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες προκαλεί  

 φλεγμονή στη γλωσσίδα 

                 ή μέσο λοβό 
M. avium complex pulmonary disease presenting as an isolated lingular or middle lobe pattern.  

The Lady Windermere syndrome. Chest. 1992 Jun;101(6):1605-9  



NTM – παθογένεια 

 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

- 51% με σκολίωση ΣΣ 

- 11% με εισολκή στέρνου γυναίκες 

- 9% πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας 

- 36% μεταλλάξεις γονιδίου κυστικής   
ινωσης  CFTR  

• 63 ασθενείς με πνευμονική λοίμωξη ΝΤΜ 

- 59.9± 9.8 έτη 

- 95% γυναίκες 

- 68% μη καπνιστές 

- 91% Καυκάσιας φυλής  

Am  J Respir  Crit Care  Med. 2008. Nov 15;178(10):1066-74 

Chest 2006 Oct;130(4):995-1002.   

  

 



NTM και βρογχεκτασίες 
 

Οι προυπάρχουσες βρογχεκτασίες αποτελούν σοβαρότατη 
προδιάθεση για νόσο από ΝΤΜ πιθανά λόγω:  

 ΓΟΠ και χρόνιας εισρόφησης 

 Μειωμένης alpha-1 αντιθρυψίνης 

 CFTR μεταλλάξεις γονιδίου κυστικής ινωσης 

Am  J Respir  Crit Care  Med. 2008. Nov 15;178(10):1066-74 

Chest 2006 Oct;130(4):995-1002.   

  

 

 



CFTR μεταλλάξεις και βρογχεκτασίες  

 

 Σε ασθενείς με M.avium complex και 
βρογχεκτασίες οι οποίοι δεν πάσχουν από 
Κυστική Ίνωση, παρατηρούνται πολύ σύχνα 
μεταλλάξεις CFTR οι οποίες ενοχοποιούνται 
για την ανάπτυξη των βρογχεκτασικών 
βλαβών.   
 

   

 

 

 

 

 

 

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator channel dysfunction in non-cystic fibrosis 

bronchiectasis.  Αm J Respir Crit Care  2010    

 



NTM – παθογένεια 

 Σε ασθενείς με MAC τα διεγερμένα μονοκύτταρα του 
περιφερικού αίματος:  

 
          IL-10   

 

          INF-γ, IL-12, TNF-a 

 

 

   Συμπέρασμα: 

- INF-γ, IL-12, TNF-α προστατεύουν από ΜΑC νόσο 

- IL-10 προδιαθέτει σε ανοσοκαταστολή 

Cytokine profiles in immunocompetent persons infected with Mycobacterium avium complex. J Infect Dis.2001 Feb 1;183(3):478-84.  



NTM και αντι-TNFα 

 239 ασθενείς: 

  - 105(44%) πληρούσαν 
διαγνωστικά κριτήρια ATS 

  - μέση ηλικία τα 62 έτη 

  - 66.5% γυναίκες 

  - 74% ρευματοειδή 
αρθρίτιδα  

  - 53%  με M.avium complex 

 

• H θεραπεία με 

παράγοντες αντι-TNFα 

προδιαθέτει σε πολύ 

σοβαρή, ενίοτε 

θανατηφόρα, ΝΤΜ νόσο 

Nontuberculous mycobacteria infections and anti-tumor necrosis factor-alpha therapy. Εmerg Infect Dis. 2009    

 



NTM - παθογένεια  

 

 Οι HIV+ ασθενείς νοσούν με αιματογενή διασπορά από 

NTM όταν CD4 <50 

  

    Συνήθως αποικίζεται το γαστρεντερικό  σύστημα  

                από μολυσμένο φαγητό ή νερό  

 

      

   αιματογενώς προσβάλλονται πολλαπλά όργανα  

      (μυελός οστών, ήπαρ, σπλήνας, λεμφαδένες) 



    ΝΤΜ και παιδιά…. 
 5 παιδιά 

 ηλικίας 1-2.5  ετών 

 χωρίς υποκείμενη νόσο του 
αναπνευστικού 

 χωρίς γενετικές ανωμαλίες 

 

Intrathoracic nontuberculous mycobacterial infections in otherwise healthy children.  

Pediatr Pulmonol. 2009 Nov;44(11):1051-6  

 

     Βρέθηκαν να νοσούν: 

• 4 από M.avium complex 

• 1 από  M.abscessus 



Δυνητικά παθογόνα, ιδιαίτερα επί 
ανοσοκαταστολής 

Συχνότερα αποικίζουν τον άνθρωπο χωρίς νόσο 

Εξαιρετικά σπάνια μετάδοση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, με εξαίρεση το M.abscessus σε ασθενείς 
με κυστική ίνωση 

Αργή και προοδευτική εξέλιξη νόσου 

Παθολογοανατομικά ευρήματα 
πανομοιότυπα  της φυματιώσεως  

ΝΤΜ – παθογένεια σημεία κλειδιά 
 



ΝΤΜ – επιδημιολογία  

 Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζουμε την επίπτωση της νόσου 

 

 Ό,τι απομονώνεται δεν είναι απαραίτητα παθογόνο πχ. Μ. 
gordonae 

 

 Συχνά τα δείγματα επιμολύνονται, συνήθως από το νερό της 
βρύσης όπου ανευρίσκονται: MAC, M. kansasii, M. simiae, M. 

abscessus, M. xenopi 

 

 Σε περιπτώσεις παθογόνου, δεν είναι βέβαιο ότι η νόσος 
εξελίσσεται  



Pulmonary NTM disease prevalence and clinical features, an 
emerging public health disease.  

 Σε 2 έτη μελετήθηκαν 283 ασθενείς / 134 (47%) 
πληρούσαν τα κριτήρια της ATS για πνευμονική νόσο 

 

 88% MAC, 59% γυναίκες 

 

 Επίπτωση 9.8/100.000 πληθυσμού 

 

 Θετική καλλιέργεια για ΝΤΜ σημαίνει νόσο για το 50% 
περίπου των ασθενών 

Winthrop et al. AJRCCM, vol 182, pp 977-982, 2010 



ΝΤΜ – επιδημιολογία  

 ΗΠΑ  
 -   1996:     7/100.000 πληθυσμού 
 -   2010      9.8/100.000 
      

 
 

 Καναδά  
 -  2010: 19.2/100.000 πληθυσμού 
 
                     
 

              Marras TK et al. Isolation prevalence of pulmonary  NTM in Ontario 1998-2010   

                                                                                                                       NTM CLINICS IN CHEST MEDICINE 2015 

Winthrop KL Am J Respir Crit Med. 2010 Oct 1;182(7):977-82 





Σημαντική αύξηση των ασθενών με NTM 

Ασθενείς με ΝΤΜ, Αντιφυματικό Τμήμα 1990-2017 

Time period NTM species 

MAC M.kansasii RGM Other MOTT Total 

1990-2004 15 2 3 0 2 22 

2005-2013 31 7 5 8 0 51 

2014-2017 37 4 5 3 4 53 

Total 83 13 13 11 6 126 







NTM-προδιαθεσικοί παράγοντες 

 Πνευμονική νόσος:            

 ΧΑΠ, βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση, παλαιά 
ΤΒ, πνευμονοκονίωση, κυψελιδική 
πρωτεΐνωση και χρόνια εισρόφηση 

 
Λήψη αντι-TNF a, HIV(+) και 

διαταραχές  στην έκκριση 

INF-γ  
ή IL-12 προδιαθέτουν σε 

αιματογενή διασπορά 

 

Γυναίκες με θωρακικές 
ανωμαλίες  

(σκολίωση, εισολκή 
στέρνου), πρόπτωση 

μιτροειδούς, αρθροπάθειες  
και βρογχεκτασίες 

 

 Μέση στερνοτομή, λιποαναρρόφηση, 
καθετηριασμοί, αντικατάσταση καρδιακών 
βαλβίδων, αντικατάσταση αρθρώσεων, 
φακοί επαφής και LASER, pedicures κλπ. 

ATS/IDSA AJRCCM 2007:175:367-416 



ΝΤΜ – Κλινική εμφάνιση 

  Πνευμονική νόσος (65% MAC) 

 Λεμφαδενίτιδα στα παιδιά (M. scrofulaceum) 

 Λοίμωξη δέρματος,μαλακών μορίων, οστών, 
αρθρώσεων 

 (M. abscessus, fortuitum, chelonae, marinum και 
ulcerans) 

 Αιματογενής διασπορά (MAC, kansasii) σε 
ανοσοκαταστολή και HIV νόσο 

 Πνευμονία εξ υπερευαισθησίας, hot-tub lung 
 AJRCCM 2007:175:367-416 



         ΝΤΜ - Βακτηριολογική διάγνωση 
 

 

Αναζήτηση, απομόνωση 
μυκοβακτηριδίου 

 

(μικροσκοπική-καλλιέργεια) 

 

 στερεά υλικά 

 υγρά υλικά 

 μοριακές τεχνικές 

      Ταυτοποίηση 
 

(απομόνωση σε καλλιέργεια) 

 

 

  βιοχημικές τεχνικές 

  μοριακές τεχνικές 

 υγρή χρωματογραφία 



 Είναι προτιμότερο τα δείγματα να λαμβάνονται 
τουλάχιστον 15 ημέρες μετά τη διακοπή των 
αντιβιοτικών: 

 Αμινογλυκοσίδη 

 Μακρολίδη 

 Τετρακυκλίνη 

 Λινεζολίδη 

 Κοτριμοξαζόλη 

 

 Αύξηση ευαισθησίας καλλιέργειας 
 

ΝΤΜ - βακτηριολογική διάγνωση  



ΝΤΜ - βακτηριολογική διάγνωση  

 Διαθέσιμα kit (Accuprobe,GenProbe)  

 -άμεση ανίχνευση σε ύποπτα κλινικά 
δείγματα: 

  Μ. Avium complex (MAC) 

  M. kansasii 

  M. gordonae 

  καθώς και M. tuberculosis complex  



Υπάρχουν παντού στο περιβάλλον… 

 

 1 ή περισσότερες θετικές 
καλλιέργειες   

 (συχνά < 50 αποικιών) 

    δεν επαρκούν για 
διάγνωση λοίμωξης  

    αν δεν υπάρχουν κλινικο-
απεικονιστικά ευρήματα!   

 Απομόνωση σε 
καλλιέργειες 
πτυέλων δεν 
σημαίνει 
απαραίτητα ότι 
οφείλονται σε 
πνευμονική νόσο 
(επιμόλυνση- 
αποικισμός) 



Προβληματισμός επί  HIV 

   Δύσκολο κλινικό πρόβλημα η θετική 
καλλιέργεια για ΝΤΜ σε οροθετικό με HIV 
χωρίς κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα 

 

- Αποικισμός ? 

- Επιμόλυνση ? 

- Έναρξη αιματογενούς διασποράς ? 



             Στον έλεγχο για πιθανή ΤΒ   
 

   Όταν ασθενής ή άτομο  ελέγχεται με  καλλιέργειες  πτυέλων λόγω 

κλινικών ή/και  απεικονιστικών ευρημάτων συμβατών με  ΤΒ 

ή 

   επειδή ζητήθηκε καλλιέργεια πτυέλων «ρουτίνας» για β – Koch  

2-8 εβδομάδες αργότερα λαμβάνεται (+) καλλιέργεια συχνά μη 
αναμενόμενη 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 



Στον έλεγχο για πιθανή ΤΒ 

 Συχνά, οι περιπτώσεις αυτές εσφαλμένα 
αντιμετωπίζονται ως βέβαιες περιπτώσεις πνευμονικής 
ΤΒ  

 

 Χρήζουν επανεκτίμησης–παρακολούθησης 

 

 Με το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης, τις περισσότερες 
φορές, σε αυτές τις περιπτώσεις με μη αναμενόμενη 
«θετική» καλλιέργεια, απομονώνεται ΝΤΜ και δε 
σημαίνει απαραίτητα νόσο 









Υπό  θεραπεία  για  ΤΒ 

 Όταν ασθενής λαμβάνει αντι - ΤΒ θεραπεία λόγω 
κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων με θετικά 
πτύελα ή και καλλιέργειες  

 

 Συχνά απουσιάζει από τη ΔΔ η νόσος από ΝΤΜ και 
αποτελεί έκπληξη όταν ταυτοποιείται ΝΤΜ 

 

 Τις περισσότερες φορές ο ασθενής λαμβάνει από 
3μήνου αντιΤΒ αγωγή και χρήζει επανεκτίμησης 
σύμφωνα με τις οδηγίες ATS/ERS 



ΝΤΜ – βακτηριολογική ΔΔ 

 + απλή πτυέλων για οξεάντοχα (μικροσκοπική) 
μπορεί να σημαίνει :  

 - ΤΒ     - ΝΤΜ   

 - Νocardia   - b.Subtilis      και άλλα σαπρόφυτα 

 

 Υψίστης κλινικής σημασίας είναι η εφαρμογή 
μοριακής τεχνικής – AMTD GenProbe για κάθε 
πρωτοεμφανιζόμενη + απλή προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η ΤΒ ή να ενοχοποιηθούν τα ΝΤΜ 



Μοριακές τεχνικές - AMTD GenProbe 

 

 2002: οι μοριακές τεχνικές και ιδιαίτερα η AMTD 
εφαρμόζονται ως εξέταση ρουτίνας (χωρίς να το ζητήσει ο 
γιατρός) σε κάθε + πτυέλων που δίνει ο ασθενής για πρώτη 
φορά, για επιβεβαίωση ΤΒ διάγνωσης. 

 

  
Προϋπόθεση ο ασθενής να μη λαμβάνει θεραπεία 

για διάστημα: 

               - ≥ 7 ημερών 

               - κατά το τελευταίο έτος 

 MMWR 2009:58(01):7-10 



 Υπάρχει κάποιο απεικονιστικό εύρημα 

 ή συνδυασμός ευρημάτων που να 
διαφοροδιακρίνει νόσο από ΝΤΜ   από 

την ΤΒ ? 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ 

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ  

Πτύελα για οξεάντοχα βακτηρίδια (AFB) επί τρεις (3) ημέρες  

Θετικά (+) 

AMTD   

AMTD (+) 

Θεραπεία TB 

Πιθανόν ΝΤΜ 

Καλλιέργεια (+)  

Αρνητικά (-) 

AMTD (-) 

Νέο δείγμα 
AMTD (-) 

Καλλιέργεια (-)  

Ταυτοποίηση 

TB 

Θεραπεία TB 

ΝΤΜ 

? Θεραπεία * 
 

* Κριτήρια ATS 

 

Nέες καλλιέργειες 

Βρογχοσκόπηση 

Θερ. Κριτήριο TB 
σε αποκλεισμό 
άλλης νόσου  
& παραμονής  
της υποψίας 



Η AMTD GenProbe στη διάγνωση ΝΤΜ 

 

 Σε ασθενή με κλινικά & απεικονιστικά ευρήματα 
ύποπτα για ΤΒ ή μυκοβακτηριδίωσης ΝΤΜ, με 
θετική την απλή μικροσκοπική πτυέλων για 
οξεάντοχα και AMTD αρνητική, τότε πιθανότατα 
πρόκειται για λοίμωξη από ΝΤΜ 



ΝΤΜ – μορφές πνευμονικής νόσου 

                                          AJRCCM 2007:175:367-416 



NTM-διάγνωση πνευμονικής νόσου 

 Η απομόνωση ενός NTM αποτελεί κλινικό δίλημμα 

 

 Επειδή υπάρχουν παντού στο περιβάλλον,η απομόνωσή 
τους σε μη στείρο αναπνευστικό δείγμα,δεν σημαίνει 
απαραίτητα νόσο 

 

 Η διάγνωση απαιτεί συμβατά κλινικά-απεικονιστικά και 
βακτηριδιολογικά ευρήματα 



ATS 2007- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΝΤΜ 

      Κλινικά:  
    συμβατά πνευμονικά 

συμπτώματα και 
σημεία           
(βήχας, κούραση, 
καταβολή, πυρετός, 
απώλεια ΣΒ,    
νυχτερινές 
εφιδρώσεις, 
αιμόπτυση, δύσπνοια) 

       Απεικονιστικά: 

    οζώδεις ή κοιλοτικές 
σκιάσεις στην Α/α θώρακα  

        ή  

    βρογχεκτασίες και 
μικροζιδιακή σκίαση  

 στην HRCT  

       και  

αποκλεισμός άλλης νόσου 

   

+ 

 AJRCCM 2007:175:367-416 



ATS 2007-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΝΤΜ 

      Βακτηριδιολογικά κριτήρια: 

 2 θετικές καλλιέργειες πτυέλων από  3 ξεχωριστά δείγματα  

     ή 

 Θετική καλλιέργεια σε τουλάχιστον 1 δείγμα από βρογχικές εκκρίσεις ή BAL 

      ή 

 Διαβρογχική ή άλλη βιοψία με συμβατά ευρήματα και θετική καλλιέργεια για ΝΤΜ  

 

ή  

 Συμβατή βιοψία μαζί με τουλάχιστον 1 θετική καλλιέργεια από πτύελα ή BAL ή άλλου 
εξωπνευμονικού δείγματος  

     ή  

  Θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού ή αλλου εξωπνευμονικού  δείγματος 

             

 AJRCCM 2007:175:367-416 



ΝΤΜ – διάγνωση πνευμονικής νόσου  

 Μία μόνο θετική καλλιέργεια δεν είναι επαρκής για τη 
διάγνωση της πνευμονικής νόσου ιδίως όταν 
ταυτοποιείται: 

 

 

 

 

 M. nonchromogenicum, M.haemophilum, M. flavescens, M. 

gastri, M. triviale, M.simiae, M.fortuitum 
 

 

 

 

 M. gordonae  
 M. terrae, 
 M. mucogenicum  
 (συχνά μολύνουν τα δείγματα) 

ATS/IDSA AJRCCM 2007:175:367-416 

Clinical relevance of Mycobacterium simiae in pulmonary samples. ERJ 2008    

 



NTM- λοιμογόνος δύναμη 

 M.kansasii & M.szulgai       

 (όταν απομονώνονται από αναπνευστικά δείγματα)   

   

 - σχετίζονται σχεδόν πάντα με νόσο  

 - 1 καλλιέργεια  είναι επαρκής 

 

An official ATS/IDSA statement. Am J Respir Crit Care Med. 2007  

Clinical relevance of Mycobacterium simiae in pulmonary samples. ERJ 2008    

 



ΝΤΜ – διάγνωση πνευμονικής νόσου 

 Ασθενείς ύποπτοι για ΝΤΜ πνευμονική νόσο  

αλλά δεν πληρούν  

τα διαγνωστικά κριτήρια της ATS  

   

 
   παρακολουθούνται μέχρι να επιβεβαιωθεί  

                  ή  

                            να αποκλειστεί η διάγνωση 



ΝΤΜ – ATS Guidelines 2007 

 Θεωρούνται, προς το παρόν, όχι πλήρως επαρκή 

 

 Η διαγνωστική προσπέλαση επηρεάζεται από: 

 - λοιμογόνο δύναμη του μυκοβακτηριδίου  

 (πχ. Μ. kansasii, M. gordonae) 

 - ύπαρξη ανοσοκαταστολής 

 - προέλευση του δείγματος (αίμα – πτύελα) 

 



Πνευμονική νόσος από ΝΤΜ  

 

 Εξελίσσεται πολύ αργά 

 Δεν αποτελεί επείγουσα κλινική κατάσταση 

 Δε χρειάζεται να αποφασιστεί άμεσα θεραπεία όταν δεν 
είμαστε βέβαιοι για τη διάγνωση 

 Η τακτική επανεκτίμηση -  παρακολούθηση ανά 3μηνο, 
συνήθως για 1 έτος, μαζί με τα διαγνωστικά κριτήρια 
της ATS ίσως ξεκαθαρίσει την αμφιβολία για το αν η 
νόσος εξελίσσεται 



  

• Απεικονιστικά ευρήματα 

 

• Προοδευτική εξέλιξη νόσου 

• Θετικά πτύελα, αρνητικές AMTD Genprobe, 
ταυτοποίηση μυκοβακτηριδίου 

   NTM-Διάγνωση 
 

   Σοβαρή κλινική υποψία 



ΝΤΜ  -  Σημεία Κλειδιά 

 

Διάγνωση Πνευμονικής Λοίμωξης από ΝΤΜ δεν 
συνεπάγεται απαραιτήτως και ένδειξη θεραπείας. 

 

 Απαραίτητη κλινική αξιολόγηση και απόφαση για το 
ποιόν θα θεραπεύσουμε και ποιόν όχι. 

 

 Το θεραπευτικό σχήμα απαιτεί πολλαπλά φάρμακα και 
θα πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 12 μήνες μετά 
την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών. 

 Η κατάλληλη διάρκεια θεραπείας δεν είναι γνωστή 



΄Εναρξη θεραπείας 
 Όταν αποκλειστεί: αποικισμός/επιμολυνση 

και είμαστε βέβαιοι ότι η νόσος εξελίσσεται 

 Θα συνεκτιμηθούν : 

- Βαρύτητα συμπτωμάτων 

- Παρουσία κοιλότητας 

- Συνοσηρότητες 

-  Ηλικία και επιθυμία του ασθενή 

- Προσδόκιμο επιβίωσης  

- Ανοχή  

- Παρενέργειες των φαρμάκων 



ΝΤΜ – έλεγχος ευαισθησίας 
 

 Η θεραπεία είναι συνήθως εμπειρική και δε βασίζεται στον 
έλεγχο ευαισθησίας ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη μόνο: 

    M.avium complex (MAC) στα μακρολίδια-αμικασίνη 
    M.kansasii στη ριφαμπικίνη και στα μακρολίδια 
    M.marinum και M.szulgai σε 

μακρολίδη,ριφαμπικίνη,εθαμβουτόλη 
  
    M.abscessus, M.chelonae, M.fortuitum  
    σε αμικασίνη,τομπραμυκίνη, κινολόνες, μακρολίδη, 

ιμιπενέμη, δοξυκυκλίνη, κεφοξιτίνη, λινεζολίδη, 
σουλφομεθοξαζόλη, κλοφαζιμίνη,τιγεκυκλίνη,μπεντακιλίνη 
και ντελαμανίδη. 

 

    

                          ATS/IDSA AJRCCM 2007:175:367-416 CLINICS IN CHEST MEDICINE  March 2015 



ΝΤΜ – μεταλλάξεις και ανθεκτικότητα 

 M.avium complex (MAC)  

                        23S  rRNA  gene (μακρολίδη) 

                              16S  rRNA  gene (αμικασίνη) 

 

 M.kansasii 

                         rpo β gene           (ριφαμυκίνες) 

 

 M.abscessus 

                         23S  rRNA   gene (μακρολίδη)    

CLINICS IN CHEST MEDICINE  March 2015 



Διάρκεια θεραπείας 

 12 μήνες:     

μετά την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών 

 

 Συνήθως 18 – 24 μήνες 



Θεραπεία MAC σε περιορισμένη νόσο 
 Οζίδια με βρογχεκτασίες 

 Αρνητικές πτυέλων για οξεάντοχα 

 Χωρίς κοιλότητα 

 Ήπια συμπτώματα 

 

 Σχήμα με: 

 Αζιθρομυκίνη 500 mg ή                    3/εβδομάδα 
Κλαριθρομυκίνη  500 mg x2  

 Ριφαμπικίνη 600 mg                             3/εβδομάδα 

 Εθαμβουτόλη 25 mg/Kg                        3/εβδομάδα 
  

Για τουλάχιστον 12 μήνες μετά από αρνητική καλλιέργεια 

 

 

 

BTS              2017 

ATS              2007 



MAC-  σύνδρομο Lady Windermere   



MAC-  σύνδρομο Lady Windermere 



MAC-  σύνδρομο Lady Windermere 



MAC-  σύνδρομο Lady Windermere 



Θεραπεία MAC σε εκτεταμένη νόσο 
 

 Κοιλότητα 
 Θετικά πτύελα για οξεάντοχα 
 Σοβαρά συμπτώματα 
 Βαρειά κατάσταση 

 

 Σχήμα με: 
 Αζιθρομυκίνη 250 -500 mg ή   

Κλαριθρομυκίνη  500 mg x2 
 Ριφαμπικίνη 600 mg ή 

Ριφαμπουτίνη 300 mg 
 Εθαμβουτόλη 15 mg/Kg 

 Αμικασίνη ή στρεπτομυκίνη 15 mg/Kg 3 /εβδ. για 3-6 μήνες 
 

 
 
 

BTS              2017 

ATS              2007 



Εισπνεόμενη αμικασίνη 

 Χορηγείται με νεφελοποίηση 500 mg x 2 
 όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί im/iv ή 

 Όταν απαιτείται μακροχρόνια χορήγηση 

 

 Να προηγείται πάντα βρογχοδιαστολή με  
β-διεγέρτη  

 BTS     2017 



            MAC σε ανοσοκαταστολή 



                MAC σε ανοσοκαταστολή 



MAC σε ανοσοκαταστολή 





MAC σε ανοσοκαταστολή 





MAC – κοιλοτική νόσος 

 Σχετίζεται με το κάπνισμα, κακή πρόγνωση 

 Μεγάλη θνησιμότητα 

 Απαιτείται επιθετική-εντατική θεραπεία, 

 Απαραίτητα ενέσιμη αμινογλυκοσίδη 

 Συμπληρωματική χειρ.θεραπεία 

 Αποφυγή ανάπτυξης αντοχής μακρολίδης 

 Διακοπή καπνίσματος 



Συμπληρωματική χειρουργική θεραπεία με 
θωρακοτομή ή VATS 

 Σε μη ανταπόκριση μετά από 6μηνη αγωγή 

 Κοιλοτική νόσος 

 Αντοχή στις μακρολίδες 

 Αιμόπτυση 

 Σε περιορισμένη νόσο σε ένα λοβό 

 Πνευμονεκτομή με μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας και 
κίνδυνο βρογχοϋπεζωκοτικού συριγγίου 

 Το θεραπευτικό σχήμα συνεχίζεται για 12 μήνες μετά την 
αρνητικοποίηση  των  καλλιεργειών 

 Μονήρης οζος που εξαιρέθηκε  δεν απαιτεί θεραπεία 
 

  
Mitchell JD,    CLINICS IN CHEST MEDICINE 2015  March 2015      BTS  2017 



MAC-κοιλοτική νόσος 



           Αρχικά  και μετά 1 ετος θεραπείας 



MAC-κοιλοτική νόσος συνδυασμένη 
φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία,δεξιά 
ανω λοβεκτομή και σφηνοειδής εκτομή στον 
κορυφαίο του κάτω 



Τα μακρολίδια σε νόσο MAC 

 Η επιτυχία της θεραπείας 
συσχετίζεται με την in vitro 
MIC:  

  
Ευαίσθητο <8 μg/ml  

Ενδιάμεση ευαισθησία 16 μg/ml  

Ανθεκτικό > 32 μg/ml  

 Εκτός από τα μακρολίδια σε 
κανένα άλλο φάρμακο δεν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 
in vitro ευαισθησίας και της in 
vivo κλινικής ανταπόκρισης 
σε πνευμονική νόσο ή 
αιματογενή διασπορά 

 Κανένας έλεγχος ευαισθησίας 
δεν μπορεί να προβλέψει 
ποιος θα απαντήσει ή όχι στη 
θεραπεία 

ATS/IDSA statement : diagnosis, treatment and prevention of NTM 

  Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367-416  



 Προτίμηση μακρολίδης  

 CLARI   αναστέλλει το κυτόχρωμα P450  και 
αλληλεπιδρά με τις ριφαμυκίνες (RIF-Rbt) 

 

 AZITH δεν αλληλεπιδρά 

 

 CLARI  προκαλεί μεγαλύτερη δραστηριότητα στα   
γονίδια  erm (erythromycin methylases)   

       αρα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα                                     

 

    Choi GE et al. Am J Respir Crit Care Med  2012 Nov   



Μακρολίδη-ανάπτυξη αντοχής σε MAC 

 Μονοθεραπεία  μακρολίδης 

 

 

 Χορήγηση σχήματος μακρολίδης με κινολόνη 

 

 

 

 
                                                 Griffith et al 2006 AJRCCM 





Θεραπεία MAC με ανθεκτικότητα στα μακρολίδια 
 

 Κακή πρόγνωση χωρίς συμπληρωματική χειρουργική 
θεραπεία 

 
 Καθημερινά: 
 Ριφαμπουτίνη 300 mg  ή Ριφαμπικίνη 600 mg  
 Εθαμβουτόλη 15 mg/Kg 
 Ισονιαζίδη 300 mg ή μοξιφλοξασίνη 400 mg 
 Αμικασίνη ή στρεπτομυκίνη 15 mg/Kg για τουλάχιστον 

3-6 μήνες 
 

 Συμπληρωματική χειρουργική θεραπεία 
 

 
 

ATS  2007, BTS  2017 

CLINICS IN CHEST MEDICINE 2015 



Θεραπεία ΜAC με ανθεκτικότητα στα μακρολίδια 

΄Αλλα φάρμακα που μπορεί να βοηθήσουν: 
- Κλοφαζιμίνη συνεργική δράση με 

αμικασίνη 
- Κυκλοσερίνη 
- Λινεζολίδη 
- Εθειοναμίδη 

 

- Μακρολίδη ως immune modulating 
therapy 
 

Κακή πρόγνωση  

χωρίς συνδυασμό  

χειρουργικής θεραπείας 

                                                JARAND J,Chest  2015 
                                                      CLINICS IN CHEST MEDICINE  March 2015 

 



MAC κοιλοτική νόσος με ανθεκτικότητα στα 
μακρολίδια 



MAC κοιλοτική νόσος με ανθεκτικότητα στα 
μακρολίδια 



MAC κοιλοτική νόσος με ανθεκτικότητα στα 
μακρολίδια 



MAC με ανθεκτικότητα στα μακρολίδια,συνδυασμένη 
φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία 



MAC με ανθεκτικότητα στα μακρολίδια,συνδυασμένη 
φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία 





              MAC σε γυναίκα 32 ετών 



               MAC σε γυναίκα 32 ετών 



             MAC σε γυναίκα 32 ετών 



                MAC σε γυναίκα 32 ετών 



MAC –κοιλοτική νόσος σε γυναίκα 87 ετών 



  MAC –κοιλοτική νόσος σε γυναίκα 87 ετών 







   MAC –κοιλοτική νόσος σε γυναίκα 87 ετών 



Προφυλακτική θεραπεία για MAC 

 Μόνο σε HIV + και  CD4 < 50μl 

 AZITH 1200 mg 1 / εβδ 

 ή CLARI 500 mg x 2 καθημερινά 

 ή  Rbt 300 mg καθημερινά 

  

 Διακόπτεται όταν τα CD4 > 100μl  

                για ≥3 μήνες 

ΜΜWR Recomm Rep.2009 Apr 10;58(RR-4):1-207 



 M.kansasii 



M.kansasii 



M.kansasii 



                     M.kansasii 



Μ. kansasii 



M. kansasii – υποτροπή 6 έτη μετά 



Θεραπεία M. kansasii 
 Καθημερινή χορήγηση: 

  για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την αρνητικοποίηση 

- R 10 mg/kg – max 600 mg 

- E 15 mg/kg – max 1600 mg 

- INH 300mg ή AZITH 250  ή CLARI 1000  ή   MOXI 400 

         Υπάρχει πάντα ανθεκτικότητα στην PZA 

     

     Άλλα δραστικά (σε δυσανεξία και αντοχή): αμικασίνη, 
στρεπτομυκίνη, τριμεθοπρίμη – σουλφομεθοξαζόλη, 
λινεζολίδη,τετρακυκλίνες και ριφαμπουτίνη 

       

  Philley J, Griffith D, treatment of slowly growing mycobacteria  

  CLINICS IN CHEST MEDICINE  March 2015,                  BTS  2017 

 

ΙΑΣΗ >95% 



                      M.xenopi 



             Μ. xenopi 



Θεραπεία M. Xenopi- περιορισμένη νόσος 

    Καθημερινά : 

 Μακρολίδη :  AZITH 250mg     ή   CLARI 1000mg  

 Ριφαμπικίνη : RIF 10mg/kg (max 600mg)  ή  Rbt 5mg/kg max 300mg  

 Εθαμβουτόλη :  15mg/kg 

 Μοξιφλοξασίνη :  400 mg    ή   Ισονιαζίδη  INH 300 mg 

 

 

 

                                                                                                               BTS 2017 



Θεραπεία M. Xenopi- εκτεταμένη νόσος 

Δύσκολη θεραπεία!  
Κακή πρόγνωση!  

                                                                                                             BTS   2017 

    Καθημερινά : 

 Μακρολίδη :  AZITH 250mg     ή   CLARI 1000mg  

 Ριφαμπικίνη : RIF 10mg/kg (max 600mg)  ή  Rbt 5mg/kg max 300mg  

 Εθαμβουτόλη :  15mg/kg 

 Μοξιφλοξασίνη :  400 mg    ή   Ισονιαζίδη  INH 300 mg 

 Αμικασίνη :  15 mg/kg  (3 μήνες ενέσιμη) και εισπνεόμενη ανάλογα 

 

 

 

 



                         M.chelonae 





              M.chelonae 



Θεραπεία  M. chelonae 

 Βασίζεται στον έλεγχο ευαισθησίας. Συνήθως 
το M. chelonae είναι ευαίσθητο κατά σειρά  

 στα : τομπραμυκίνη, μακρολίδη, λινεζολίδη, 
ιμιπενέμη, αμικασίνη, κινολόνες, τιγεκυκλίνη, 
δοξυκυκλίνη  και κλοφαζιμίνη 

 Χορηγούμε σχήμα από τουλάχιστον 2, κατά 
προτίμηση 3 - 4 από τα παραπάνω 

 Διακοπή θεραπείας 12 μήνες μετά από 
αρνητικές καλλιέργειες 

  
ATS/IDSA statement : diagnosis, treatment and prevention of NTM 

  Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367-416  



ΝΤΜ – M.abscessus complex 
(M.abscessus,M.boletti,M.massiliense) 

 Δεν υπάρχει αξιόπιστο θεραπευτικό σχήμα (φτωχή 
πρόγνωση) 
 

 Ο συνδυασμός χειρουργικής και φαρμακευτικής θεραπείας 
(σε περιορισμένη νόσο) μπορεί να βοηθήσει 
 

 Σχήμα με 3-5 από μακρολίδη,αμικασίνη,τιγεκυκλίνη, 
      ιμιπενέμη,κεφοξιτίνη, και λινεζολίδη  
 
   
 
  Εναλλακτικά  
 Κλοφαζιμίνη,δοξυκυκλίνη,μοξιφλοξασίνη,σουλφαμεθοξαζόλη, 
εισπνεόμενη λιποσωμιακή αμικασίνη,μπεντακιλίνη και ντελαμανίδη 

 
                                                                  
                                                                                                                           CLINICS IN CHEST MEDICINE  March 2015 

 
 



Γονίδια   erm  
(erythromycin ribosomal methylase)  

• Ανιχνεύονται           M.abscessus/abscessus   erm(41) 

            M.abscessus/boletti         erm(41) 

 

            M.fortuitum     erm(39) 

 

                        ανενεργό  erm(41) στό  M.abscessus/massiliense    

 

 
• Ευθύνονται για επίκτητη αντοχή των μακρολιδών 

  ειδικότερα της κλαριθρομυκίνης 

 

• Φτωχότερη πρόγνωση και έκβαση 

 

• Δεν ανιχνεύονται  στο  Μ.chelonae 

Choi GE et al. Am J Respir Crit Care Med  2012 Nov   



΄΄Κρυφή΄΄ ανθεκτικότητα κλαριθρομυκίνης 

 Παρατηρείται  in vitro στα M.abscessus/abscessus  και 

                                                    M.abscessus/boletti  

                                                     από το γονίδιο erm(41) 

 

Το στέλεχος ανευρίσκεται την 3η ημέρα ευαίσθητο in vitro 

 αλλά ανθεκτικό μετά την 14η ημέρα 

 

    Προτείνεται το τελικό ΄διάβασμα΄ να γίνεται μετά την 
14ηημέρα 

 
                                     Nash KA  Antimicrob Agents Chemother 2009 

 



BTS   2017 



M.abscessus-erm(41) και κλαριθρομυκίνη 

 Επιπρόσθετα τα  M.abscessus/abscessus   και  

                                   M.abscessus/boletti  

 

    παρουσιάζουν  πολυμορφισμό T  ή  C  στο νουκλεοτίδιο 
28 στο γονίδιο erm(41) 

    Τα στελέχη με με πολυμορφισμό Τ28 επάγουν 
ανθεκτικότητα στην κλαριθρομυκίνη αντίθετα 

    με τα στελέχη C28 που παραμένουν ευαίσθητα 

 

 

              Brown-Elliott  J Clin Microbiol 2015 



 Προτίμηση μακρολίδης  

 CLARI   αναστέλλει το κυτόχρωμα P450  και 
αλληλεπιδρά με τις ριφαμυκίνες (RIF-Rbt) 

 

 AZITH δεν αλληλεπιδρά 

 

 CLARI  προκαλεί μεγαλύτερη δραστηριότητα στα   
γονίδια  erm (erythromycin methylases)   

       άρα και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα                                     

 

    Choi GE et al. Am J Respir Crit Care Med  2012 Nov   
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Mycobacterium abscessus subsp abscessus lung disease: 
 ‘trouble ahead, trouble behind…’                  
 David E.Griffith  F1000Prime Reports 2014,6:107 
 

 Αμικασίνη 15 mg/kg        3-5/εβδομάδα 
 Τιγεκυκλίνη  50 mg/ημέρα 

  Λινεζολίδη 600 mg/ημέρα 
 
 
 

 εισπνεόμενη λιποσωμιακή αμικασίνη,ντελαμανίδη 
και μπεντακιλίνη 
 

 συνδυασμός χειρουργικής και φαρμακευτικής 
θεραπείας 

 



        M.abscessus    σε ανδρα 94 ετών 
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Θεραπεία Μ.fortuitum 

 

 Συνήθως είναι ευαίσθητο κατά σειρά σε αμικασίνη, 
κινολόνες, σουλφοναμίδες, ιμιπενέμη, λινεζολίδη, 
κεφοξιτίνη, μακρολίδη, δοξυκυκλίνη, μινοκυκλίνη, 
τιγεκυκλίνη. 

 Θεραπευτικό σχήμα με τουλάχιστον 2 κατά 
προτίμηση περισσότερα φάρμακα 

 Διακοπή θεραπείας 12 μήνες τουλάχιστον από 
αρνητικοποίηση των καλλιεργειών 

 

 
ATS/IDSA statement : diagnosis, treatment and prevention of NTM 

  Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367-416  



M.malmoense 





Θεραπεία M.malmoense 
 Δύσκολη θεραπεία, μεγάλη θνησιμότητα 

 Καθημερινή χορήγηση: (BTS 2017) 

 για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την αρνητικοποίηση 

- R 10 mg/kg – max 600 mg 

- E 15 mg/kg – max 1600 mg 

- AZITH 250 mg  ή CLARI 1000 mg 

- Σε εκτεταμένη νόσο και αμικασίνη για 3 μήνες 

 
 Σε υποτροπή, μπορούν να δοθούν και τα: 

μοξιφλοξασίνη,εθειοναμίδη, κυκλοσερίνη ( ATS 2007) 

                                                                                              



ΝΤΜ – πνευμονία εξ υπερευαισθησίας  

 Παλαιότερη ονομασία “hot tub lung” 

 

 Κλινικά, απεικονιστικά, παθολογοανατομικά ευρήματα 
πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας με υποξεία έναρξη 

 

 Συνοδεύει στάσιμα και ζεστά νερά 

 

 Λοίμωξη ??? Φλεγμονή ??? 

ATS/IDSA AJRCCM 2007:175:367-416 



ΝΤΜ – πνευμονία εξ υπερευαισθησίας 

 Συνήθως οφείλεται σε μη κατάλληλη συντήρηση σε 
πισίνες και μπάνια 

 

 Άριστη πρόγνωση μετά την απομάκρυνση από τα 
αντιγόνα 

 

 Τα στεροειδή μπορεί να βοηθήσουν 

 

 Αμφιλεγόμενη η θεραπεία για MAC 

 ATS/IDSA AJRCCM 2007:175:367-416 







Θεραπεία M. marinum 

  Θεραπευτικό σχήμα με καθημερινή χορήγηση 

 

   κλαριθρομυκίνης 500 mg x 2   ή 

   αζιθρομυκίνης 250 mg   και 

   ριφαμπικίνης 10 mg/kg/ημ max 600mg ή και 
εθαμβουτόλης 15 mg/kg/ημ max 1600 mg 

   για 4 μήνες 
 



Προληπτικά-βοηθητικά μέτρα ιδιαίτερα 
επί προδιαθεσικών παραγόντων 

 Διακοπή καπνίσματος 
 Θερμοκρασία νερού ≥ 54.4 C στον θερμοσίφωνα 
 Αποφυγή εισπνοής αερολύματος ή σκόνης  
 Τακτική αλλαγή της κεφαλής της ντουσιέρας 
 Μηνιαίος καθαρισμός  με χλωρίνη της κεφαλής της 

ντουσιέρας 
 Αποφυγή κλειστής πισίνας  
 Επαρκής  θερμιδικά διατροφή  και ικανοποιητικού ΒΜΙ 
 Αναπνευστική φυσιοθεραπεία 
 Αερόβια άσκηση, γιόγκα 

 
 

                    Philley and Griffith    CLINICS IN CHEST MEDICINE  March 2015 



ΝΤΜ και μεταμόσχευση πνεύμονα 
 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για 
πνευμονική νόσο από NTM 

 

 Η απομόνωση NTM (ακόμα και του M. Abscessus) δεν 
αποκλείει τη μεταμόσχευση 

 
 Για καλύτερη έκβαση, η θεραπεία  για εκρίζωση ή μείωση του 

βακτηριακού φορτίου είναι προτιμότερο να προηγείται της 
μεταμόσχευσης 

 
 Οι υποψήφιοι με παλιά ή ενεργό νόσο από M.abscessus, είναι 

υψηλού κινδύνου για διεισδυτική νόσο  ή και αιματογενή 
διασπορά μετεγχειρητικά 
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            ΝΤΜ - συμπεράσματα 

 Κάθε NTM παρουσιάζει διαφορετική ικανότητα πρόκλησης 
νόσου 

 Όταν υπάρχει νόσος,αυτή είναι βαρειά με φτωχή πρόγνωση 

 Συνεχής αυξημένη επίπτωση-πρόβλημα δημόσιας υγείας 

 Σε νοσούντες με ΧΑΠ,βρογχεκτασίες,κυστική ινωση, 
πνευμονοκονίωση,κυψελιδική πρωτεΐνωση,παλαιά 
φυματίωση,χρόνια εισρόφηση 

 Δυσκολίες στη διάγνωση,απομόνωση σε αναπνευστικό 
δείγμα,δεν σημαίνει απαραίτητα νόσο 

 Δυσκολίες στην απόφαση για εναρξη αλλά και περάτωση της 
θεραπείας 

 Δυσκολίες στην επιλογή του θεραπευτικού σχήματος 

 Μακροχρόνια θεραπεία με συχνές παρενέργειες 

 Συχνές υποτροπές και αναμολύνσεις 



 


