ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Ειρήνη Γερογιάννη
Πνευμονολόγος
Επιμελήτρια A
Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Νοσοκομείου
Θεσσαλίας

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Παρουσία διάσπαρτων, απειράριθμων, μικρών φυματικών βλαβών,
μεγέθους κέγχρου (2 - 3 mm) στους πνεύμονες και άλλα όργανα, που
οφείλεται σε αιματογενή διασπορά του μυκοβακτηριίου της
φυματίωσης

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• Σπάνια – Αύξηση της συχνότητας με την εμφάνιση της επιδημίας
του AIDS
• Για να ορισθεί η αιματογενής διασπορά ως αίτιο κεγχροειδούς
φυματιώσεως θα πρέπει να συμβεί
- διασπορά μεγάλου αριθμού βακίλλων
- σε βραχύ χρονικό διάστημα και
- άφθονη εναπόθεση αυτών στα αιμοβριθή όργανα
• Το μέγεθος της βακιλλαιμίας και η ανοσολογική επάρκεια του
ασθενούς θα καθορίσουν την κλινική εικόνα και την τελική
έκβαση
• Αποτέλεσμα πρωτοπαθούς λοίμωξης ή αναζωπύρωση παλιάς
εστίας

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• Οι εξωπνευμονικές
εστίες φυματίωσης
ευθύνονται περίπου
για το 75% των
περιπτώσεων
κεγχροειδούς
φυματίωσης

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Προσβολή οργάνων στην κεχροειδή μετά νεκροτομή
Μελέτη

Slavin

Gelb

Prout

Αριθμός
περιστατικών

100

21

34

100
97
86
77
64
53
50
14

86
91
100
24
62
14
19

79
85
91
47
56
29
7

Επινεμεθέν όργανο %
Σπλήν
Ήπαρ
Πνεύμονες
Μυελός οστών
Νεφροί
Επινεφρίδια
Οφθαλμοί
Θυρεοειδής

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

• Μακροσκοπικά :
οι βλάβες είναι μικρές, διάσπαρτες,
περιγεγραμμένες, σφαιρικές και
ισομεγέθεις, με χρώμα κυμαινόμενο
από γκρί εώς καφεκόκκινο
• Μικροσκοπικά :
φυμάτια, όπου περιφερικά
υφίσταται κάψα και προς το κέντρο
διατάσσονται
- μακροφάγα
- λεμφοκύτταρα
- επιθηλιοειδή κύτταρα
- κύτταρα του Langerhans
Στο κέντρο δυνατό να αναπτυχθεί
τυροειδής νέκρωση

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
• 30% παιδιά < 3 ετών
• 30% ηλικιωμένοι με κακή
διατροφή, αλκοολισμό ή
σακχαρώδη διαβήτη
• Κακοήθειες (κυρίως του
αιμοποιητικού)
• Ακτινοβολία
• Χρόνια λήψη κορτιζόνης
• Χρόνια λήψη αντικαρκινικών
φαρμάκων
• Νεφρική ανεπάρκεια
• ΑΙDS

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• Η συμπτωματολογία προηγείται τη διαγνώσεως 3 - 15 εβδομάδες
• Σε «κρυπτικές» μορφές μπορεί να υπάρχει μόνο δεκατική πυρετική
κίνηση, καταβολή και απώλεια βάρους
• 30% ηπατοσληνομεγαλία
Συμπτώματα κεγχροειδούς φυματιώσεως
Μελέτη

Prout

Stenius-Aarniala

Munt

Gelb

Αριθμός περιστατικών

59

26

67

109

84
85
66
93
10
6
4

85
87
69
16
12
29

Συμπτώματα %
Πυρετός
Απώλεια βάρους
Βήχας
Καταβολή
Κεφαλαλγία
Αιμόπτυση
Δύσπνοια

44
88
59
38
Πιθανή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
63
15
42
35
17
12
8
37
31

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Μη ειδικά

• Συχνά αναιμία με λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία και
αυξημένη Τ.Κ.Ε
• Υπονατριαιμία - Επηρεασμένη ηπατική βιοχημεία
• Αρνητική Mantoux δεν αποκλείει την κεγχροειδή
φυματίωση
• Ακτινογραφία θώρακος: αμφίπλευρες μικροοζώδεις
σκιάσεις 2-3mm πολυαριθμότερες στις πνευμονικές βάσεις
• Η αρνητική ακτινογραφία θώρακος δεν αποκλείει την
κεγχροειδή φυματίωση
(επί κλινικής υποψίας χρειάζεται σειρά ακτινογραφιών
για να αναδειχθούν τα κεχρία ή HRCT)

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Χρώση πτυέλων κατά Ziehl-Neelsen : θετική στο 10 - 20% και μόνο
όταν συνυπάρχει πνευμονική παρεγχυματική βλάβη
• Ραδιομετρική μέθοδος (BACTEC) :
αποδίδει σε 2 εβδομάδες

• Καλλιέργεια : απαιτεί 6 εβδομάδες

Χρόνοι
απαράδεκτοι σε
ασθενή με πιθανή
κεγχροειδή
φυματίωση

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση λοιπόν είναι σχεδόν πάντα ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ
• Διαβρογχικές βιοψίες :
κοκκίωμα με ή χωρίς τυροειδή νέκρωση (ακόμη και οξεάντοχα) σε
ποσοστό 60 – 70%
• Διαδερμική βιοψία ήπατος :
διάγνωση σε ποσοστό 50%
• Βιοψία μυελού των οστών :
διάγνωση σε ποσοστό 50%
• Αναρρόφηση μυελού δια βελόνης :
διάγνωση σε ακόμη μικρότερο ποσοστό

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Κοκκιώματα με τυροειδή νέκρωση και οξεάντοχα μπορεί να
παρατηρηθούν σε υλικό βιοψίας ήπατος στο 25% ασθενών με
πνευμονική φυματίωση
• Κοκκιώματα στο ήπαρ και τον μυελό απαντώνται και σε νόσους
όπως : σαρκοείδωση, νόσος Hodgkin, σχιστοσωμίαση,
κοκκιοειδομύκωση
• Απαραίτητη η λήψη άφθονων καλλιεργειών B. Koch από ποιλικία
υλικών ώστε να καθορισθεί η ευαισθησία στα αντιφυματικά
φάρμακα
• Βυθοσκόπηση (σε πλήρη μυδρίαση) : φυμάτια χοριοειδούς
(εμφανίζονται σε ακτίνα <2cm από το οπτικό νεύρο). Απαντώναται
στο 10% των περιπτώσεων κεγχροειδούς αλλά και αναφέρονται και
σε πνευμονική ΤΒ

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ :
Παρόμοια ακτινολογική και ιστολογική εικόνα στο στάδιο ΙΙ, όμως η
κλινική εικόνα είναι ηπιότερη και η Mantoux αρνητική
• ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ – ΚΟΚΚΙΟΕΙΔΟΜΥΚΩΣΗ :
Παρόμοια κλινική και ακτινολογική εικόνα. Η Mantoux πιθανώς να
είναι αρνητική
• ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ : Παρόμοια
ακτινολογική αλλά συνήθως καλή κλινική εικόνα
• ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΚΚΙΩΣΗ :
Διαφορετικό ιστορικό

AIDS KAI ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• Η HIV λοίμωξη έχει επιφέρει διαφοροποιήσεις στην
επιδημιολογία, ιστολογική, κλινική, ακτινολογική και
διαφοροδιαγνωστική εικόνα της φυματίωσης και φυσικά στα
χαρακτηριστικά της κεγχροειδούς
• Συχνή η κεγχροειδής ΤΒ (συνήθως από εξωπνευμονική εστία) σε
ασθενείς πάσχοντες από τις δυο λοιώξεις
• Όσο πιο προχωρημένη η νόσος και λιγότερα τα CD4+ τόσο οι
βλάβες είναι άτυπες με πτωχά σχηματισμένα κοκκιώματα
• Μερικές βλάβες εμφανίζονται σαν αποστημάτια με
πολυμορφοπύρηνα και άφθονα αθροίσματα οξεαντόχων

AIDS KAI ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• Η κλινική εικόνα δεν είναι τυπική λόγω της ανοσοκαταστολής
και των λοιπών ευκαιριακών λοιμώξεων
• Συχνά απαντώνται στοματικά εξανθήματα, οισοφαγίτιδα από
Candida, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, σάρκωμα Kaposi και
εντερίτιδες
• Ακτινολογικά μπορεί να υπάρχει η τυπική κεγχροειδής εικόνα
• Υπάρχει όμως και η πιθανότητα φυσιολογικής ακτινογραφίας
θώρακα ή ευρήματα που σχετίζονται μόνο με μεσοθωρακική
λεμφαδενοπάθεια (η CT αποκαλύπτει τις χαρακτηριστικές
βλάβες)

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
INH 300mg
RIF 600mg
PZA 20-30mg/kg
EMB 25mg/kg
για 2 μήνες

Μετά διακοπή PZA και
συνέχιση με τα υπόλοιπα
έως την λήψη της ευαισθησίας

Καλή ευαισθησία

Αν για οποιονδήποτε λόγο
δεν υπάρχει ευαισθησία

INH
RIF
έως ότου συμπληρωθούν 12 μήνες

INH
RIF
EMB
έως ότου συμπληρωθούν 12 μήνες

Ανθεκτικότητα ή
δεν μπορεί να χορηγηθεί INH ή RIF

Τουλάχιστον 18 μήνες θεραπείας

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• Οι HIV ασθενείς καλό είναι να λαμβάνουν INH (εφόσον έχουν
Mantoux θετική) για 12 μήνες
• Εάν ο ασθενής έχει ήδη λάβει θεραπεία στο παρελθόν : προσοχή
για πιθανή ανθεκτικότητα
• Προσθήκη κορτικοστεροειδών σε τοξικούς ασθενείς : συνήθης
κλινική πρακτική που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί με διπλές
τυφλές μελέτες
• Ο πυρετός συνήθως υποχωρεί σε 10 – 15 ημέρες
• Τα φυμάτια υποχωρούν μετά τον πρώτο μήνα αγωγής
• Η πρόγνωση είναι καλή (μετά από πλήρη θεραπεία)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΕΙΣ
ΟΡΟΓΟΝΙΤΙΔΕΣ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
• Η πιο συχνή κλινική εικόνα της
φυματιώσεως του καρδιαγγειακού
• Παρατηρείται σε <1% των
περιπτώσεων ΤΒ
• Προκαλείται κυρίως από
αιματογενή διασπορά
και σπανιότερα
κατά συνέχεια ιστού
από παρακείμενους
μεσοπνευμονικούς λεμφαδένες

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
• Συνήθως αναπτύσσεται
περικαρδιακό υγρό, αλλά
μπορεί να είναι και
΄΄ξηρά΄΄ περικαρδίτιδα
• Συμφυτική περικαρδίτιδα
αναπτύσσεται σύντομα

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Συνήθως άτυπη
• Συχνότερα συμπτώματα:
• Δύσπνοια
• Θωρακικό άλγος
• Βήχας
• Συχνότερα κλινικά ευρήματα:
• Πυρετός
• Μεγαλοκαρδία
• Οιδήματα κάτω άκρων
• Ευρήματα συμβατά με υπεζωκοτική συλλογή
(η οποία συνήθως συνυπάρχει)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Άλλα κλινικά ευρήματα:
• Ελάττωση εντάσεως καρδιακών ήχων
• Περικαρδιακή τριβή

Σημεία
επιπωματισμού

• Παράδοξος σφυγμός
• Σημείο Ewart’s
(σωληνώδες φύσημα στην γωνία της αριστερής
ωμοπλάτης σε περιπτώσεις μεγάλης περικαρδιακής
συλλογής λόγω της συμπιέσεως του υποκείμενου
πνεύμονα)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
• Ακτινογραφία θώρακος:
μεγαλοκαρδία στο 95%
• Mantoux : θετική στο
80 - 100%

• Yπερηχογράφημα :
συνήθως μικρή συλλογή
χωρίς επιπωματισμό ή
πάχυνση του
περικαρδίου
• Περικαρδιακό υγρό :
λεμφοκυτταρικό
εξίδρωμα αιμορραγικό
ή οροαιματηρό

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
• Αν δεν τίθεται η διάγνωση από άλλες θέσεις απαιτείται
παρακέντηση
• Τα επιχρίσματα του περικαρδιακού υγρού είναι συνήθως
αρνητικά για το μυκοβακτηρίδιο
• Οι καλλιέργειες είναι θετικές σε ποσοστό >50%
• PCR
• ADA(>30 U/L)
• Σε περιπτώσεις που δεν τίθεται η διάγνωση διαφορετικά
απαιτείται βιοψία ή/και περικαρδιεκτομή

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Θεωρείται ότι πάσχουν από φυματιώδη
περικαρδίτιδα οι ασθενείς οι οποίοι :
• Έχουν περικαρδιακή συλλογή
• Έχουν θετική Mantoux
• Έχουν πνευμονικές διηθήσεις συμβατές με ΤΒ ή έχουν πλευριτική
συλλογή

• Συνιστάται εξάμηνη αντιφυματική αγωγή
• Η αντιφυματική αγωγή πρέπει να συνοδεύεται με
σύγχρονη χορήγηση κορτικοειδών κατά τις πρώτες
11 εβδομάδες

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Η χορήγηση κορτικοειδών δεν φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο
συμφυτικής περικαρδίτιδας
• Συνιστάται η χορήγηση πρεδνιζόνης σε ημερήσια δόση :
60 mg για 4 εβδομάδες
30 mg για 4 εβδομάδες
15 mg για 2 εβδομάδες
5 mg για 1 εβδομάδα
• Σε περιπτώσεις επιπωματισμού συνιστάται παρακέντηση του
υγρού

• Περικαρδεκτομή συνιστάται σε περίπτωση συμφυτικής
περικαρδίτιδας

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
• Aπό τις σοβαρότερες μορφές
της νόσου
• Μεγάλη θνητότητα και
νοσηρότητα παρά την
πρόοδο στη θεραπεία της
φυματίωσης
• Θνητότητα : 15 – 30%

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
• Αιματογενής διασπορά:
είτε κατά τη διάρκεια της πρωτολοίμωξης είτε
αργότερα (τυροειδοποίηση και ρήξη σε αγγείο
πρωτοπαθούς εστίας ή άλλης εντόπισης)
• Δημιουργούνται οι εστίες του Rich
(μικρά φυμάτια κάτω από τη χοριοειδή
μήνιγγα)
• Αν οι εστίες του Rich επεκταθούν και ραγούν
προς τον υπαραχνοειδή χώρο ή το σύστημα
των κοιλιών προκαλείται μηνιγγίτιδα
• Ο αριθμός των μυκοβακτηριδίων στο Ε.Ν.Υ
είναι μικρός γι’αυτό πιστεύεται ότι στην
περαιτέρω εξέλιξη της φλεγμονης συμμετέχουν
και ανοσολογικοί μηχανισμοί

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
• Το Κ.Ν.Σ προσβάλλεται περίπου στο
10% των ασθενών με φυματίωση
• Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα είναι
3 φορές συχνότερη στα παιδιά
6 μηνών - 6 ετών απ’ότι στους
ενήλικες
• Προδιαθεσικοί παράγοντες:
αλκοολισμός, σακχαρώδης
διαβήτης, κακοήθεια, λήψη
κορτικοειδών το τελευταίο 6μηνο,
AIDS

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
• Μακροσκοπικά:
• Ενδαρτηρίτιδα
• θολερότητα μηνίγγων
(ινώδης νέκρωση τοιχωμάτων αγγείων
• γκριζοπράσινο εξίδρωμα στις
με τυροειδοποίηση και απόφραξη του
βασικές δςξαμενές
αυλού) οδηγεί σε εγκεφαλικά
• επέκταση στην πρόσθια περιοχή
έμφρακτα
της γέφυρας και την αυχενική
μοίρα του νωτιαίου μυελού
• φυματώματα
• Υδροκέφαλος: παρεμπόδιση
παροχέτευσης Ε.Ν.Υ λόγω
• εξιδρώματος
• ανάπτυξης συμφύσεων της
αραχνοειδούς μήνιγγας
• απόφραξη του υδραγωγού από
ενδοαυλικό φυμάτωμα

• Συχνότερα προσβάλλονται:
• αγγεία βάσης εγκεφάλου,
• έσω καρωτίδα,
• μέση εγκεφαλική,
• αγγεία βασικών γαγγλίων

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Καθυστερημένη προσέλευση ασθενούς
• Η πιθανολόγηση της νόσου είναι το σημαντικότερο βήμα για
τη διάγνωση

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

•

Αρχικά αμβλυχρή εικόνα
(2 – 8 εβδομάδες)
•
•
•
•
•
•

Καχουχία
Ανορεξία
Εύκολη κόπωση
Πυρετό
Μυαλγίες
Κεφαλαλγία

•

Στα παιδιά:

•

Στα βρέφη:

•
•
•
•

•
•
•
•

Μεταβολή συμπεριφοράς
Εύκολη κόπωση
Ευερεθιστότητα
Μείωση ενεργητικότητας

Ευερεθιστότητα
Υπνηλία
Αδυναμία λήψης τροφής
Κοιλιακά άλγη

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Σε προχωρημένα στάδια :

• Αυχενική δυσκαμψία
• Διάταση των ραφών και προπέτεια
των πηγών στα βρέφη
• Σύγχυση και σπασμοί
• Ψυχωσικές εκδηλώσεις
• Παραλύσεις νεύρων
• Ημιπληγία
• Κώμα (εικόνα απεγκεφαλισμού)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Προηγούμενο ιστορικό φυματίωσης στο 50% των προσβεβλημένων
παιδιών και στο 10% των προσβεβλημένων ενηλίκων
• Αρχικά η Mantoux μπορεί να είναι αρνητική (40 – 65% των ενηλίκων
και 85 – 90% των παιδιών) στους πάσχοντες από φυματιώδη
μηνιγγίτιδα
• Επομένως έχει νόημα η επανάληψη της Mantoux
• Παράλυση εγκεφαλικών συζυγιών έχει ήδη εγκατασταθεί κατά την
προσέλευση στο 15 – 40% των ασθενών
• Συχνότερα προσβάλλεται η 6η εγκεφαλική συζυγία (απαγωγό νεύρο)
και ακολουθούν με σειρά συχνότητας η 3η, 4η, 2η, 7η, 8η, 10η, 11η και η
12η

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Βυθοσκόπηση: οίδημα θηλής και φυμάτια χοριοειδούς
• Τα φυμάτια χοριοειδούς αν και παθογνωμονικά ανευρίσκονται μόνο
στο 10% των ασθενών με ΤΒ μηνιγγίτιδα χωρίς ταυτόχρονη κεχροειδή
φυματίωση
• Τα νευρολογικά σημεία συνήθως οφείλονται στα έμφρακτα και
σπανιότερα είναι αποτέλεσμα πίεσης (φυματώματα, φυματιώδη
αποστήματα)

• Μπορούν να εμφανιστούν και επιληπτικοί σπασμοί (εστιακοί ή
γενικευμένοι)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κλινικά η φυματιώδης μηνιγγίτιδα κατατάσσεται σε 3 στάδια ανάλογα
με την ύπαρξη και τη βαρύτητα της νευρολογικής συμπτωματολογίας κατά
τη διάγνωση:
ΣΤΑΔΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ι

Παρουσία μη ειδικών συμπτωμάτων και σημείων,
χωρίς διαταραχή της συνείδησης

ΙΙ

Διαταραγμένη συνείδηση, χωρίς κώμα ή παραλήρημα
και με ελάσσονα εστιακά νευρολογικά σημεία

ΙΙΙ

Παρουσία ληθάργου ή κώματος, σοβαρή νευρολογική
συμπτωματολογία, σπασμοί ή κινητικές διαταραχές

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Η οσφυονωτιαία παρακέντηση και η εξέταση του Ε.Ν.Υ είναι η
σημαντικότερη εξέταση για τη διάγνωση
• Η πίεση του Ε.Ν.Υ μετράται συνήθως αυξημένη (αν και στο 50% είναι
φυσιολογική)
• Το Ε.Ν.Υ είναι ξανθοχρωματικό και σχηματίζει θρόμβο λόγω της
μεγάλης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και ινοδωγόνο
• Συνήθης αριθμός λευκοκυττάρων στο Ε.Ν.Υ : 50 – 100 /ml
• Aρχικά ο τύπος είναι πολυμορφοπυρηνικός όμως σε λίγες ημέρες ή
εβδομάδες κυριαρχούν τα λεμφοκύτταρα

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Το λεύκωμα του υγρού είναι αυξημένο (100 - 200 mg/dl)
• Η γλυκόζη είναι συνήθως χαμηλή, περίπου το 50% της τιμής στον ορό
(18 – 45 mg/dl)
• Η απομόνωση μυκοβακτηριδίου με οξεάντοχη χρώση ή καλλιέργεια
είναι παθογνωμονική
• Όμως η ευαισθησία της άμεσης χρώσης είναι 25% και οι καλλιέργειες
δεν είναι πάντα θετικές (25 – 70%)
• Μπορεί να παρατηρηθεί υπονατριαιμία (απρόσφορη έκκριση ADH)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Η ευαισθησία της P.C.R στο Ε.Ν.Υ φθάνει το 80% ενώ η ειδικότητα το 97%
• Τιμές της ολικής ADA> 6U/L και της ADA2 > 80% έχουν ευαισθησία 90% και
σχεδόν 100% αντίστοιχα (ειδικότητα 86,4%)
• Τιμές ADA> 15U/L παρατηρήθηκαν ΜΟΝΟ σε ασθενείς με φυματιώδη
μηνιγγίτιδα
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΛΙΚΗ ADA

ΟΛΙΚΗ ADA2

% ADA2

ΟΛΙΚΗ ADA ΟΡΟΥ

TBM

6,9 (4,2-69)

7,0 (3,5-57)

88,1 (80,5-100)

47,8 (43,5-85,1)

CM

4,4 (2,5 - 10,9)

3,9 (1,2-6,1)

68,2 (43,6-93,2)

45,9 (26,6-48,7)

ABM

3,6 (1,1 - 11,4)

1,7 (0,1-5,4)

37,9 (5,6-56,7)

15,7 (7,0-34,4)

Aseptic

0,3 (0 - 2,7)

Normal LP
p-value

0

25,7 (10,3-42,4)

( 0 - 3,7)
0,005

37,3 (10,7-97,8)
0,027

< 0,0001

< 0,0001

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Η ακτινογραφία θώρακος των ενηλίκων,
αποκαλύπτει στοιχεία συμβατά με ΤΒ σε
ποσοστό 25 – 50%
• Στα παιδιά τα συμβατά ακτινολογικά
ευρήματα είναι συχνότερα (50 – 90%)
• Η ακτινογραφία κρανίου αποκαλύπτει
διάταση των ραφών (βρέφη) ή
αποτιτανώσεις από τη θεραπεία των
φυματωμάτων
• CT και MRI βοηθούν σημαντικά στη
διάγνωση κυρίως των επιπλοκών
(υδροκέφαλος, έμφρακτα)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Χαρακτηριστικές εικόνες λαμβάνονται και από άλλες
μορφές φυματίωσης του Κ.Ν.Σ (φυματώματα,
αποστήματα)
• Παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη σκιαγραφικού
από τις μήνιγγες ιδίως στη βάση του κρανίου
• Αυξημένη πρόσληψη στη βάση συνδυαζόμενη με
υδροκέφαλο και περικοιλιακή διαύγαση καθιστά τη
διάγνωση πρώτη πιθανότητα
• Εστιακές περιοχές πρόσληψης μπορεί να οφείλονται
σε φυματώματα
• Η αυξημένη αυτή πρόσληψη υποχωρεί με τη
θεραπεία

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Βακτηριακή μηνιγγίτιδα:

• Οξύτερη κλινική εικόνα
• Πολυμορφοπυρηνικός τύπος Ε.Ν.Υ
• Απομόνωση παθογόνων από το Ε.Ν.Υ

• Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα με
σηπτικά έμβολα
• Ιογενείς μηνιγγίτιδες:

• Εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων
στον ορό και το Ε.Ν.Υ
• Μπορεί να απαιτηθεί ακόμη και
βιοψία εγκεφάλου

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Μυκητιασικές μηνιγγίτιδες:
•
•
•
•

Συχνά σε ανοσοκατεσταλμένους
Ανεύρεση μυκήτων στο Ε.Ν.Υ
Καλλιέργεια μύκητα
Ορολογικές εξετάσεις

• Παρασιτικές λοιμώξεις
• Ρικέτσιες

• Κολλαγονικά νοσήματα με
αγγειΐτιδα

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Σαρκοείδωση

• Φλεβική θρόμβωση του άνω
οβελιαίου κόλπου
• Νευροσύφιλη
• Μηνιγγική διασπορά καρκινικών
κυττάρων
(λεμφώματα, λευχαιμίες)

• Οξεία αιμορραγική νεκρωτική
λευκοεγκεφαλίτιδα
(συνοδεύει: λέμφωμα, λευχαιμία,
σαρκοείδωση, ανοσοκατασταλτική
θεραπεία)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• INH: παρουσιάζει άριστη διαπερατότητα
από τις φλεγμαίνουσες μήνιγγες
(90% της συγκέντρωσης του αίματος)
• Όταν όμως δεν φλεγμαίνουν οι μήνιγγες η
συγκέντρωση είναι 20% αυτής του αίματος
Ημερήσια δόση: 10 – 15mg/kg (max 300mg)

• RIF: ικανοποιητικά επίπεδα στο Ε.Ν.Υ
αλλά μικρότερα της ΙΝΗ
Ημερήσια δόση: 10 – 15mg/kg (max 600mg)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
• PZN:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

διαπερνά επίσης τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό
(Ημερήσια δόση: 20 – 35mg/kg)

• ΕΜΒ:

δημιουργεί επίπεδα στο Ε.Ν.Υ
10 – 50% του αίματος (παρουσία φλεγμονής)-μικρή διείσδυση

•

Ημερήσια δόση: 15 – 25mg/kg
(αποφεύγεται στα παιδιά λόγω
αδυναμίας ελέγχου της τοξικότητας
στο οπτικό νεύρο)

• SM:

διαπερνά τις μήνιγγες ΜΟΝΟ όταν φλεγμαίνουν
(Ημερήσια δόση: 20 – 40mg/kg στα παιδιά
και 1gr στους ενήλλικες

•

FQ : διαπερνούν επίσης τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Χρησιμοποιείται συνδυασμός φαρμάκων: INH, RIF, PZN με EΜΒ ή SM τους 2
πρώτους μήνες και για 10 επιπλέον μήνες INH, RIF

• Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς χρησιμοποιούνται 4 φάρμακα τους 2 πρώτους
μήνες (ενώ η SM χορηγείται εναλλακτικά αντί ΕΜΒ) και για 4 μήνες INH, RIF (ή
INH, EΜΒ για 6 μήνες)
• Κορτικοειδή χρησιμοποιούνται στη φυματιώδη μηνιγγίτιδα για ν’αποτρέψουν
την ανάπτυξη υδροκεφάλου και της βασικής αραχνοειδίτιδας με ανάπτυξη
συμφύσεων
• Συνιστάται η χρήση τους στις αρχικές 4 – 6 εβδομάδες της θεραπείας
• Ημερήσια δόση πρεδνιζολόνης:
• 2 mg/kg (<2ετών)
• 1,5 mg/kg (2 – 5 ετών)
• 1 mg/kg (>10 ετών)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Γενική υποστήριξη του ασθενούς:
• Χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως
(προσοχή όταν συνυπάρχει σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH)
• Υποστήριξη θρέψης
• Φαρμακευτική αντιμετώπιση επιληπτικών σπασμών
• Κλινική βελτίωση συνήθως μετά από 2 εβδομάδες

• Η επέκταση φυματωμάτων και αποστημάτων ή εμφάνιση νέων κατά τη διάρκεια
της θεραπείας δεν σημαίνει αποτυχία αυτής
• Η παροδική επιδείνωση της κλινικής εικόνας μετά την έναρξη της θεραπείας
αποδίδεται σε ανοσολογικό φαινόμενο (ανάλογο με το φαινόμενο JarishHerxheimer στη σύφιλη)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης στα αρχικά
στάδια της θεραπείας μπορεί να αποδοθεί σε
υδροκέφαλο ή υπονατριαιμία
• Εμφάνιση νευρολογικής συμπτωματολογίας σε
μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να οφείλεται στην
ανάπτυξη φυματώματος
• Χειρουργική παρέμβαση ενδείκνυται μόνο στην
περίπτωση αποφρακτικού υδροκεφάλου
(κοιλιοπεριτοναϊκή παράκαμψη)
• Ο επικοινωνών υδροκέφαλος υφίεται με τη
χορήγηση φουροσεμίδης και ακεταζολαμίδης

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• Η νόσος είναι θανατηφόρος αν δεν θεραπευτεί
• Επιβίωση : 70 – 85% (όσων λάβουν θεραπεία)
• Μόνιμες νευρολογικές διαταραχές
(νοητική καθυστέρηση, ημιπάρεση, επιληψία, αταξία, παραλύσεις
κρανιακών νεύρων):
25 – 50% όσων επιβιώνουν
• Κακοί πργνωστικοί παράγοντες:
• Προχωρημένο στάδιο της νόσου κατά την αρχική διάγνωση
• Ακραίες ηλικίες
• Κεχροειδής διασπορά
• Πολύ υψηλά επίπεδα λευκώματος στο Ε.Ν.Υ
• Πολύ χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο Ε.Ν.Υ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
• Σπάνια
• Συμμετέχει το
γαστρεντερικό ή/και το
ήπαρ
• Μεγαλύτερη συχνότητα
φυματιώδους
περιτονίτιδας σε :
• Αλκοολικούς
• Πλημμελή θρέψη
• Ανοσοανεπάρκεια

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
ΑΙΤΙΑ
• Αιματογενής διασπορά
(συνήθως συμμετέχουν
και άλλα ενδοκοιλιακά
όργανα)

• Ρήξη τυρωδών εστιών
του εντέρου, του
περιτοναίου ή των
λεμφαδένων

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
• Η κλινική εικόνα είναι
συχνά ύπουλη και
χρόνια
• Ανάπτυξη ασκιτικού
υγρού, κοιλιακό άλγος,
γενικά συμπτώματα
• Σπάνια η έναρξη
μπορεί να είναι οξεία με
διάτρηση εντέρου

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
• Η ποσότητα του υγρού
είναι συνήθως μικρή

• Στην φυσική εξέταση
διαπιστώνονται
επιπλοϊκές μάζες
(μπορούν να μιμηθούν
όγκους ωοθηκών)
• Παρουσία πυρετού
(σπανίως υπάρχει σε
ασθενείς με κίρρωση
και ασκίτη)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Ανεύρεση μυκοβακτηριδίων στο ασκιτικό υγρό
• Βιοψία περιτοναίου
• Το ασκιτικό υγρό είναι λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα με κύτταρα
200 – 2000 (εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με ΤΒ περιτονίτιδα
και κίρρωση ήπατος)
• Το άμεσο παρασκεύασμα είναι συνήθως αρνητικό
• Η καλλιέργεια είναι θετική σε ποσοστό 40%

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• ADA
• PCR

• Σε ορισμένες περιπτώσεις
θα απαιτηθεί
βιοψία περιτοναίου
με τη βοήθεια υπερήχων

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Εξάμηνο θεραπευτικό
σχήμα
• Δεν υπάρχουν
βιβλιογραφικά
δεδομένα που να
υποστηρίζουν την
σύγχρονη χορήγηση
κορτικοειδών

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

• Συχνότερα σε ασθενείς με AIDS
• Προσβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις:
- σπονδυλικής στήλης(Θ.Μ.Σ.Σ και

Ο.Μ.Σ.Σ (50%) ( (Pott´s disease)

- κατ’ισχίον διάρθρωση
- κατά γόνυ διάρθρωση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
• Η προσβολή των αρθρώσεων και οστών
μπορεί να γίνει:
• με αιματογενή διασπορά
• μετά από διάβρωση βλάβης στην επίφυση του
οστού μέσα στον χώρο της αρθρώσεως

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Φλεγμονώδης
αντίδραση
στον αρθρικό υμένα

Σχηματισμός
κοκκιωματώδους
ιστού

Συλλογή
υγρού

Ινώδης ιστός

Ίνωση – Αγκύλωση

Σχηματισμός
συριγγιώδους πόρου

«ΨΥΧΡΟ»
απόστημα

Κατακρήμνιση
ινικής

Σωμάτια
«όρυζας»

Διάβρωση
κοκκιωματώδους
ιστού

Τυροειδής νέκρωση

Καταστροφή χόνδρων και
σπογγωδών οστών

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
• Οι πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις είναι η
ραχιαλγία και η οσφυαλγία η διάρκεια της
οποίας μπορεί να είναι από 4 μήνες έως 4 έτη
πριν τεθεί η διάγνωση
• Όταν συνυπάρχει ψυχρό απόστημα (ανάλογα
με την εντόπιση) συνήθως κατά μήκος του
ψοΐτη μυός, μπορεί να προκαλέσει:
• άλγος με μορφή ριζίτιδας με αντανάκλαση στην
περιοχή της κοιλιακής ή βουβωνικής χώρας
• υπουριδική συνδρομή

• Με δεδομένη την σπανιότητα της νόσου μπορεί
να οδηγηθούμε σε λάθος διάγνωση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
• Κλινικά χαρακτηριστκά:
• Άλγος
• Διόγκωση και περιορισμός
κινητικότητας
• Χρόνια πορεία

• Ακτινολογικά ευρήματα:
• Μη ειδικά
• Τοπική οστεοπόρωση
• Ελάττωση βάθους αρθρικού
χώρου
• Οίδημα μαλακών ιστών που
περιβάλλουν την άρθρωση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
• Όταν δεν προσβάλλονται οι
χόνδροι και τα οστά το αρθρικό
υγρό είναι τυπικά
ξανθοχρωματικό και μη
αιμορραγικό
• Καθώς η νόσος εξελίσσεται το
υγρό αποκτά κίτρινη
ζελατινώδη υφή και δεν
διαχωρίζεται σε στιβάδες μετά
από φυγοκέντρηση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
• Συνήθως θετική Mantoux
• Αρθρικό υγρό:

• Μεγάλος αριθμός
λευκοκυττάρων (25.000 –
100.000/μl)
• Χαμηλά επίπεδα γλυκόζης
• Αρνητικά επιχρίσματα
• Θετικές καλλιέργειες στο
μεγαλύτερο ποσοστό

• ADA και PCR οι πιο
χρήσιμες απλές
εργαστηριακές εξετάσεις για
τη διάγνωση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Προσοχή όταν η εντόπιση είναι στην σπονδυλική στήλη γιατί τα
συμπτώματα δεν είναι ειδικά και στην διαφορική διάγνωση
περιλαμβάνονται πολλές παθήσεις όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταστατικές εντοπίσεις νεοπλασιών
Λέμφωμα
Παραπρωτεϊναιμία
Πολλαπλούν μυέλωμα
Βρουκέλλωση
Κοκκιοϊδομύκωση
Κρυπτοκοκκίαση
Βλαστομύκωση
Ακτινομύκωση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
• Νόσος Poncet:
• Πολύ σπάνια
πολυαρθρίτιδα
• Συνοδεύει τη διάχυτη ή τη
σπλαγχνική φυματίωση
• Δεν πρέπει να συγχέεται με
τη φυματίωση των οστών
• Οι καλλιέργειες κα οι
βιοψίες είναι αρνητικές για
μυκοβακτηρίδια
• Υποχωρεί με την λήψη
αντιφυματικής αγωγής και
θεωρείται αυτοάνοσης
αιτιολογίας

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΣΤΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Χρησιμοποιούνται τα
συνήθη αντιφυματικά
φάρμακα (3-4πλο σχήμα)
• Μεγαλύτερη διάρκεια
χορήγησης
(από 12 έως 18 μήνες)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Από τις πιο κοινές μορφές
εξωπνευμονικής φυματίωσης
• 3 – 5% όλων των μορφών της
νόσου
• Κυρίως στην τραχηλική
χώρα
• Προσβάλλει κυρίως παιδιά
και νεαρούς ενήλικες (20 –
40 ετών)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Πιο συχνά προσβάλλονται
οι έγχρωμοι
• Πιο συχνά οι γυναίκες
(σε αναλογία 2 : 1)
• Οι ασιάτες εμφανίζουν
δυσανάλογα υψηλά
ποσοστά συγκριτικά με την
πνευμονική φυματίωση
• Στους ασθενείς με AIDS η
φυματιώδης λεμφαδενίτιδα
έχει την ίδια επίπτωση με
τους υγιείς

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Οφείλεται κυρίως στα μυκοβακτηρίδια
ανθρώπειου ή βοείου τύπου
• Σήμερα η μόλυνση από μυκοβακτηρίδιο βοείου
τύπου στις ανεπτυγμένες χώρες έχει σχεδόν
εκλείψει λόγω της παστερίωσης του γάλακτος
• Το μυκοβακτηρίδιο βοείου τύπου ενοχοποιείαι
για το 1% των συμβαμάτων
• Επίσης απομονώνονται και άτυπα
μυκοβακτηρίδια (M. scrofulaceum, M. avium)
• Σε περιοχές με υψηλό δείκτη φυματιώδους
μόλυνσης η συμμετοχή του λεμφικού συστήματος
εκδηλώνεται κυρίως στα παιδιά, ενώ σε περιοχές
με χαμηλό δείκτη κυρίς στους νεαρούς ενήλικες

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Η εντόπιση της φυματιώδους
βλάβης στους λεμφαδένες
συνεπάγεται διόγκωσή τους με
επακόλουθη συμπίεση του
τοιχώματος του παρακείμενου
βρόγχου
• Είναι δυνατή η διάτρηση του
τοιχώματος και αποβολή του
νεκρωτικού υλικού με το βήχα ή
επέκταση σε άλλα σημεία του
πνεύμονα
• Επίσης είναι δυνατή η επέκταση
προς άλλους λεμφαδένες
(γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Η προσβολή των τραχηλικών λεμφαδένων
γίνεται:
• ‘Αμεσα από πρωτοπαθή εστία που
εντοπίζεται στη στοματο-αμυγδαλοφαρυγγική περιοχή και πρόκειται για
εντοπισμένη μορφή της νόσου
• ‘Εμμεσα (αιματογενώς) οπότε το
μυκοβακτηρίδιο μπορεί να
εγκατασταθεί οπουδήποτε
• Οι υπερκλείδιοι λεμφαδένες μπορούν να
προσβληθούν :
• Μέσω της λεμφικής οδού (λεμφαδένες
μεσοθωρακίου)
• Αιματογενώς από φυματιώδεις
αλλοιώσεις της κορυφής του πνεύμονα
• Μέσω λεμφαγγείων του υπεζωκότα

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Η προσβολή των
μασχαλιαίων λεμφαδένων
γίνεται:
• Αιματογενώς
• Λεμφογενώς (μέσω
μασχαλιαίων λεμφαγγείων
που επικοινωνούν με
υπεζωκοτικά λεμφαγγεία)

• Το μεγαλύτερο ποσοστό
φυματιώδους
λεμφαδενίτιδας σε εφήβους
και ενήλικες είναι
αιματογενούς προέλευσης

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Ανώδυνη ή επώδυνη τραχηλική διόγκωση χωρίς άλλα
συμπτώματα
• Άλλοτε αναφέρονται άτυπα ενοχλήματα και η διόγκωση
διαπιστώνεται κατά τη φυσική εξέταση
• Μπορεί να υπάρχουν ήπια γενικά συμπτώματα (ανορεξία,
απώλεια βάρους, πυρετός, νυκτερινές εφιδρώσεις, εύκολη
κόπωση, αδιαθεσία, βήχας, δυσφαγία)
• Σπανιότερα διαπιστώνεται γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια με
υψηλό πυρετό και ηπατοσπληνομεγαλία

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα η εισβολή μπορεί να είναι οξεία
και η όλη κλινική εικόνα να ομοιάζει με πυώδη βακτηριακή
λοίμωξη
• Μεσοθωρακικά αποστήματα μπορεί να σχηματιστούν με
προσβολή της τραχείας, των βρόγχων και της άνω κοίλης
φλέβας
• Άλλοτε πάλι συνυπάρχουν συμπτώματα πνευμονικής
φυματίωσης ή φυματίωσης άλλων συστημάτων

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• Οι λεμφαδένες είναι σκληροί και ανώδυνοι
με το υπερκείμενο δέρμα φυσιολογικό
• Όταν υποστούν νέκρωση - τυροειδοποίηση
εμφανίζονται:
•
•
•
•

καθηλωμένοι
συμφύονται μεταξύ τους
μαλακοί
παρουσιάζουν κλυδασμό και τάση για
σχηματισμό πυορροούντων συριγγίων

• Συνήθως προσβάλλονται οι πρόσθιοι
τραχηλικοί λεμφαδένες (70%) και κυρίως
ετερόπλευρα δεξιά

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Η εντόπιση στους μεσοθωρακικούς,
υπογνάθιους και υπερκλείδιους
λεμφαδένες είναι σπανιότερη

• Ακόμα σπανιότερα συμμετέχουν οι
βουβωνικοί και μασχαλιαίοι λεμφαδένες
• Μετά τη θεραπεία υποχωρούν τελείως ή
αφήνουν μικρή σκληρή διόγκωση με
κεντρική ασβεστοποίηση
• Σε ασθενείς με φυματιώδη λεμφαδενίτιδα
διαπιστώνονται φυματιώδεις αλλοιώσεις
στους πνεύμονες σε ποσοστό 42% , ενώ οι
καλλιέργειες των πτυέλων είναι θετικές
μόνο σε ποσοστό 7%

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Ιστορικό

• Ακτινογραφία θώρακος:
πυλαία ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια ή στοιχεία ενεργού ή
παλαιάς φυματιώσεως
• Θετική Mantoux (90%)
• PCR
• Ιστολογική εξέταση

• Θετική καλλιέργεια (σε ποσοστό 60 - 70%)

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
• Η σχετικά μικρή απομόνωση μυκοβακτηριδίων ίσως αντανακλά
μικρό αριθμό μικροοργανισμών μέσα στους λεμφαδένες
(διογκώνονται ως αποτέλεσμα υπεραιευσθησίας στην
φυματοπρωτεΐνη)
• Ιστολογικά: μέτρια αντίδραση
υπερπλασίας ή κοκκίωμα
συνήθως με τήξη και νέκρωση
• Βιοψία: προς αποφυγή τοπικών
παρενεργειών πρέπει να
αφαιρείται όλος ο αδένας

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• FNA λεμφαδένα αποδεικνύει τη νόσο σε ποσοστό 71 – 83%

• Συνδυασμός θετικής Mantoux και FNA θέτει τη διάγνωση σε
ποσοστό 90%
• Όταν οι προσβεβλημένοι μεσοθωρακικοί λεμφαδένες σχετίζονται
με πνευμονική νόσο τα πτύελα μπορεί να είναι θετικά
• Αν όμως τα πτύελα είναι αρνητικά, η διάγνωση θα τεθεί:

• Βιοψία και καλλιέργεια λεμφαδένα με μεσοθωρακοσκόπηση
• Βιοψία και καλλιέργεια λεμφαδένα μέσω βρογχοσκόπησης

• Φυσικά θα αποσταλλούν για καλλιέργεια: γαστρικό υγρό,
πτύελα, λαρυγγικό επίχρισμα και βρογχικές εκκρίσεις

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Λοιμώξεις (άτυπα, ιοί, χλαμύδια, μύκητες, τοξόπλασμα)

• Νεοπλάσματα (λέμφωμα, σάρκωμα, μεταστατικό καρκίνωμα)
• Αντιδράσεις σε φάρμακα (υδαντοΐνη)
• Σαρκοείδωση

• Βραγχιακή κύστη
• Όγκος καρωτιδικού σωματίου
• Διόγκωση παρωτίδας
• Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Κλασσικά σχήματα 6 ή 9 μηνών είναι επαρκή
• Οι λεμφαδενικές διογκώσεις εξαφανίζονται σε 1 μήνα

• Μπορεί να παρατηρηθεί διόγκωση και εμφάνιση
νέων λεμφαδένων (20% των ασθενών)κατά τη
διάρκεια της θεραπείας χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
αποτυχία ή αναζωπύρωση
• Η κυριότερη επιπλοκή είναι η ρευστοποίηση
τυροειδοποιημενου λεμφαδένα (σχηματισμός
ψυχρού αποστήματος και πυορροούντων συριγγίων)
Χειρουργική θεραπεία
• Κορτικοειδή: όταν διογκωμένοι μεσοθωρακικοί
λεμφαδένες πιέζουν και αποφράσσουν μεγάλους
βρόγχους (κυρίως στα παιδιά)

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Το ουροποιητικό αποτελέι συχνή δευτεροπαθή εντόπιση φυματίωσης. Είναι
το τρίτο κατά σειρά σύστημα (μετά το αναπνευστικό και λεμφοποιητικό)
σε συχνότητα φυματίωσης
• Αρχικά σχηματίζονται καταστροφικές εστίες σε ένα νεφρό και από εκεί
εξαπλώνεται στα υπόλοιπα όργανα του ουροποιητικού συστήματος

• Μπορεί να μεταδοθεί και στο γεννητικό σύστημα
• Η αρχική εμφάνιση της νόσου είναι συνήθως ασαφής και η διάγνωση μπορεί
να καθυστερήσει
• Στους ηλικιωμένους τα αρχικά συμπτώματα μπορεί λανθασμένα να
αποδοθούν σε κυστίτιδα ή υπερτροφία προστάτη

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα 20 – 40 ετών και σε ηλικιωμένους
• Ανεπτυγμένες χώρες: 15/100.000 με TBC (8 -10% εντόπιση στο ουροποιητικό)
Αναπτυσσόμενες χώρες: 75/100.000 με ΤΒC (20% εντόπιση στο ουροποιητικό)
• Εμφανίζεται καθυστερημένα (10 - 40 έτη μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη του
πνεύμονα)
• Σε ποσοστό 10 – 13%των πασχόντων συνυπάρχουν ενεργή νόσος αναπνευστικού
και ουροποιητικού με προεξάρχοντα τα συμπτώματα από τον πνεύμονα, οπότε
και διαλάθει της προσοχής η εντόπιση στο ουροποιητικό

• Άνδρες : Γυναίκες = 2:1

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Είσοδος βακίλλου
στην αιματική
κυκλοφορία

Εγκατάσταση
και στους
2 νεφρούς

Αρχικά κοκκιώματα στο
φλοιό που μετά
επεκτείνονται στο σπείραμα

Προσβολή
καλύκων και
πυέλου

ΚΛΙΝΙΚΑ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Κατά την εξέλιξη της νόσου μπορεί να
εμφανιστούν τεράστιες κοιλότητες με, η
χωρίς υλικό, ανάλογα με την παροχέτευση
• Εάν στενωθεί πρόωρα ο ουρητήρας, ο
νεφρός παρουσιάζεται τεράστιος και
ακτινοσκιερός :

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Σε μια πιο σπάνια μορφή προσβολής των νεφρών, αυτοί παρουσιάζονται
ρικνοί λόγω των ουλών περιβαλλόμενοι από λίπος που και αυτό
παρουσιάζεται σκληρό λόγω της ίνωσής του

• Ανάλογα έλκη, ουλές και στενώσεις
παρουσιάζονται στους ουρητήρες,
την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα
• Η ουροδόχος κύστη μειώνεται σε όγκο
και εμφανίζονται προβλήματα ούρησης
• Η καταστροφή του νεφρού επέρχεται σε 15 – 20 έτη
• Η παθοφυσιολογία της αποτιτανώσεως δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί,
μπορεί δε να επεκταθεί και απαιτηθεί χειρουργική αντιμετώπιση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• ΝΕΦΡΟΙ:

• Ήπια άλγη στη νεφρική χώρα
• Οι μικροκολικοί μπορεί να οφείλονται σε λίθους ή κυρίως σε
αποβολή υλικού
• Κακουχία
• Καταβολή
• Νυχτερινοί ιδρώτες
• Δεκατική πυρετική κίνηση

• ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ:

• Οι βλάβες εμφανίζονται στα δύο άκρα και σπανίως στο κέντρο
αυτού
• Συμπτώματα παρουσιάζονται όταν δημιουργούνται στενώσεις με
συνέπεια την υδρονέφρωση και τις επιπλοκές αυτής

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• ΟΥΡΗΘΡΑ:
ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ:
• Εντονότερα συμπτώματα (δυσουρικά ενοχλήματα, αιματουρία, συχνουρία, άλγος
• Σπανιότατη
εντόπιση
παράτην
τηουρηση
συνεχήκαι
τηςστη
έκθεση
στην κύστη αρχικά
μόνα κατά
συνέχεια όλο το 24ωρο)
• Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του ουρητηρικού στομίου το οποίο
• Στην
οξεία φάσηκαι
συνυπάχουν
συμπτώματα και από άλλα όργανα και έτσι
είναι οιδηματώδες
αποφράσσεται

η διάγνωση είναι σχετικά εύκολη

• Εν συνεχεία δημιουργούνται εξελκώσεις οι οποίες φθάνουν μέχρι το μυϊκό ιστό της
κύστης τον οποίο διηθούν

• Στην χρόνια φάση παρουσιάζονται στενώσεις και απόφραξη

• Έτσι προκαλείται ίνωση, ελαττώνεται ο όγκος της κύστης και αποφράσσονται τα
• στόμια
Για να προσανατολισθούμε στη διάγνωση θα πρέπει να ανατρέξουμε στο

ιστορικό του ασθενούς αλλιώς θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και

• Μπορεί όμως η ίνωση αντί σε στένωση να οδηγήσει σε διεύρυνση των στομίων
βιοψία
(«τρύπα του golf»)
• Τα κοκκιώματα δεν είναι συνήθη

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ:

• Αναζητείται αιματουρία ή πυουρία
• Στην καλλιέργεια για κοινά μπορεί να συνυπάρχει
λοίμωξη από E. coli έως και 30%
• Αν μετά την αντιμετώπισή της δεν υπάρξει απόλυτη
και μακροχρόνια ίαση θα πρέπει να εξετάζεται το
ενδεχόμενο της ΤΒ
• Επανειλλημένες αρνητικές καλλιέργειες για
παθογόνους μικροοργανισμούς
• Πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 3 (καλύτερα 5)
δείγματα πρωϊνών ούρων
• Το ποσοστό της θετικής καλλιέργειας φθάνει
τουλάχιστον το 90% των πασχόντων(ψευδώς –
φθοριοκινολόνες)

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ :
• Η ασυμπτωματική πυουρία μπορεί να
είναι το μοναδικό εύρημα σε ποσοστό 20%
• Κυστικές ενοχλήσεις παρουσιάζει το
60% των ασθενών
• Gram (-) βακτηρίδια (όπως π.χ. Proteus)
μπορεί να αποδοθούν ως οξεάντοχα
και να οδηγήσουν σε λάθος διάγνωση
• Υποτροπιάζουσες κυστίτιδες ιδίως αν συνοδεύονται από
αιματουρία στο τέλος της ούρησης θα πρέπει να ελέγχονται για ΤΒ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Α/α θώρακος: μπορεί να συνυπάρχουν
ευρήματα συμβατά με ΤΒ λοίμωξη
ενεργό ή μη
• Ν.Ο.Κ: αποτιτανώσεις στην περιοχή
των νεφρών, εκτίμηση του ψοΐτη
(περινεφρική επέκταση της βλάβης)
• Σε προχωρημένα στάδια εικόνα
μικρής αποτιτανωμένης μάζας

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
•

Μικρές πολλαπλές παραμορφώσεις των καλύκων

•

Σημαντική καταστροφή καλύκων και παρεγχύματος

•

Σπανια εικόνα με τεράστιες κοιλότητες

•

Οι ουρητήρες μπορεί να δώσουν εικόνα με
τμηματικές στενώσεις, προστενωτική διάταση
(εικόνα κομπολογιού) ή εικόνα στενού άκαμπτου
ουρητήρα

• Ουροδόχος κύστη:
•
•
•
•
•

Μικρή σε σύσπαση
Παχέα τοιχώματα από περικυστίτιδα
Ανώμαλο περίγραμμα από τμηματικές βλάβες
Μικρή με εκκολπώματα
Μικρή κύστη με διατεταμένους ουρητήρες (παθογνωμονική τελικών βλαβών)

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ανιούσα πυελογραφία

• Σπογγοειδής νεφρός

• Διαδερμική πυελογραφία

• Πυελονεφρίτιδα

• Υπερηχογράφημα νεφρών – κύστεως

• Ca μεταβατικού επιθηλίου

• Σπινθηρογράφημα

• Σχιστοσωμίαση

• Αγγειογραφία

• Νεφρολιθίαση

• Κυστεοσκόπηση
•

CT

• MRI

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ
ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ
• Πρέπει να την υποψιαζόμαστε
σε κάθε ασθενή με ΤΒ στον
οποίο διαπιστώνουμε βαριά
πρωτεϊνουρία
• Ορισμένοι ασθενείς
παρουσιάζουν αγγειακή
κατανομή του αμυλοειδούς που
προκαλεί κυρίως ισχαιμία
• Η διάγνωση τίθεται με βιοψία
νεφρού

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Το κλασικό σχήμα ισχύει και στη φυματίωση του ουροποιητικού
• Δόκιμα είναι και ολιγόμηνα σχήματα με Στρεπτομυκίνη,
Ισονιαζίδη και Ριφαμπικίνη για 3 μήνες και Πυραζιναμίδη για
6 εβδομάδες (1% υποτροπή της νόσου)

Ισονιαζίδη
Ριφαμπικίνη
Πυραζιναμίδη
Ισονιαζίδη
ΡΙφαμπικίνη

5 mg/kg/24h
10 mg/kg/24h
25 mg/kg/24h
5 mg/kg/24h
10 mg/kg/24h

2 μήνες
4 – 6 μήνες

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•

Η δόση τροποποιείται ανάλογα με την κάθαρση κρεατινίνης

•

Μεταμοσχευθέντες υπό Κυκλοσπορίνη δεν πρέπει να λαμβάνουν Rifampicine και
Streptomycine λόγω επαγωγής των ηπατκών ενζύμων (μειωμένη δραστικότητα)

•

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση Streptomycine και Ethambutol καθώς έχουν
κύρια οδό απέκκρισης στα ούρα
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΔΟΣΗ

> 100ml/min

80 – 50
ml/min

50 – 10
ml/min

< 10 ml/min

1 gr

1 x 24 h

1 x 48 h

1 x 72 h

1 x 96 h

Isoniazide

300 mg

1 x 24 h

1 x 24 h

1 x 36 – 48 h

1 x 60 – 72 h

Rifampicine

450 mg

1 x 24 h

1 x 24 h

1 x 24 h

1 x 48 h

Pyrazinamide

25 mg/kg

1 x 24 h

1 x 24 h

1 x 24 h

1 x 48 h

Ethambutol

25 mg/kg

1 x 24 h

1 x 24 h

1 x 48 h

1 x 72 h

Streptomycine

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης προτείνεται:
Isoniazide

300 mg

Rifampicine

450 mg
600 mg

Pyrazinamide

1,5 g
2g

Ethambutol

25 mg/kg

Isoniazide

15 mg/kg

Rifampicine
Pyrazinamide

600 mg
2g

1 – 2 μήνες προ της επέμβασης

3 φορές την εβδομάδα x 4 μήνες (ολική αφαίρεση βλάβης) ή
3 φορές την εβδομάδα x 7 μήνες (αποκατάσταση βλαβών)

• Στην αιμορραγική κυστίτιδα: στεροειδή με δόση έως και 60mg

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• Νεφροτοξικότητα θεραπείας:
• Η Ριφαμπικίνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα σωληνάρια, στο διάμεσο
ιστό και σπάνια σπειραματονεφρίτιδα
• Προοδευτικά μπορεί να προκύψει γλυκοσουρία, υπερουρικοσουρία και
πολυουρία (άποιος διαβήτης)
• Σπάνια εικόνα μυελώματος (λόγω αυξημένης αποβολής πολυκλωνικών
ελαφρών αλύσεων)
• Η Εθαμβουτόλη και η Πυραζιναμίδη δεν είναι νεφροτοξικές προκαλούν
όμως επιλεκτική μείωση απέκκρισης ουρικού οξέος

• Χειρουργική θεραπεία:
• Περιορίζονται συνήθως στη διόρθωση των συνεπειών της νόσου και
σπανιότερα στη θεραπεία στην ενεργό της φάση

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
•

Επί 10 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας(6% υποτροπή στην 5ετία κατά μέσο
όρο)

•

Κάθε μήνα καλλιέργειες ούρων και
υπερηχογράφημα πάσχοντος νεφρού

•

Μετά το τέλος της θεραπείας κάθε 6-12 μήνες:
καλλιέργεια 3 δειγμάτων για B.Koch και
ενδοφλέβια ουρογραφία

•

Ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με αποτιτανώσεις:
μπορεί να εξελιχθούν με αποτέλεσμα
την καταστροφή του νεφρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
•

Καλή. Φυσικά εξαρτάται από την έκταση της νόσου κατά τη στιγμή της διάγνωσης

•

2,5 – 4,5 % των ασθενών αναπτύσσουν αρτηριακή υπέρταση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

