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Θεναπεία
ζε εηδηθέξ πενηπηώζεηξ Φομαηίωζεξ(TB)











Γλςπκεομμκηθή Φομαηίςζε
Γγθομμζύκε θαη ζειαζμόξ
Νεθνηθή ακεπάνθεηα
Ηπαηηθή κόζμξ
Ακμζμθαηαζημιή
αθπανώδεξ δηαβήηεξ
Αιθμμιηζμόξ
Νεονμροπηαηνηθά κμζήμαηα
ζηα παηδηά
ζε Aζζεκείξ με HIV+

Γλςπκεομμκηθή ΣΒ (ΥPTB)
 Αζζεκήξ με TB, άιιμο εθηόξ ηςκ πκεομόκςκ ή ημο
ηναπεημβνμγπηθμύ δέκδνμο, μνγάκμο ή ηζημύ θαη
μ μπμίμξ δεκ πάζπεη από πκεομμκηθή ΣΒ.
 Κιηκηθά μεγάιε πμηθηιία ≈ πενημπή εκηόπηζεξ
 Δηάγκςζε: δοζθμιόηενε πνόθιεζε απ’ όηη ζηεκ πκεομμκηθή ΣΒ
Πμιιαπιέξ εηδηθόηεηεξ
 ζεναπεία ζοπκά με βάζε θιηκηθά θαη απεηθμκηζηηθά δεδμμέκα
πςνίξ ηζημιμγηθή ή μηθνμβημιμγηθή επηβεβαίςζε.
ζεναπεία ΣΒ μεκηγγίηηδαξ: ζοκέπεηεξ ηεξ θαζοζηένεζεξ
θαηαζηνμθηθέξ
 Eθηίμεζε ακηαπόθνηζεξ ζηε ζεναπεία Bαθηενημιμγηθά ζοπκά
πενημνηζμέκε ιόγς δοζθμιίαξ ιήρεξ δεηγμάηςκ γηα
παναθμιμύζεζε
βάζεη θιηκηθώκ θαη αθηηκμιμγηθώκ εονεμάηςκ

Σοκήζεηξ εκημπίζεηξ ελωπκεομμκηθήξ
θομαηίωζεξ













Ακώηενμ ακαπκεοζηηθό
Τπεδςθόηαξ
Κεκηνηθό κεονηθό ζύζηεμα
Λεμθηθό ζύζηεμα
Κανδηαγγεηαθό ζύζηεμα: πενηθανδίηηξ, θανδίηηξ, αμνηίηηξ
Πεπηηθό: πενηηόκαημ, έκηενμ, ήπαν
Οονμπμημγεκκεηηθό ζύζηεμα
Οζηά θαη ανζνώζεηξ
Δένμα
Γκδμθνηκείξ αδέκεξ: επηκεθνίδηα, ζονεμεηδήξ, οπόθοζε
Κεθαιήξ- ηναπήιμο
Κεγπνμεηδήξ ΣΒ

Σοπκόηεηα ελωπκεομμκηθήξ ΤΒ

Κιηκηθή Πκεομμκμιμγία Δ.Πμιοδςγόπμοιμξ, Βι. Πμιοπνμκόπμοιμξ, Β΄ έθδμζε 2005

Δηάγκωζε θαη Θεναπεία Πκεομμκηθήξ
έκακηη ελωπκεομμκηθήξTB
 Γπηπνίζμαηα, θαιιηένγεηεξ θαη tests εοαηζζεζίαξ θαζμνηζηηθά.
 Ακαιμγίεξ ακζεθηηθόηεηαξ ζηα θάνμαθα πανόμμηεξ
 Ίδηα θάνμαθα, ίδηεξ δόζεηξ, ίδημ ζπήμα,
Καηά πενίπηςζε
 ε δηάνθεηα ηεξ ζεναπείαξ μπμνεί κα δηαθμνμπμηεζεί, ακάιμγα με ημ όνγακμ πμο
πνμζβάιιεηαη, αιιά όπη με θάπμημ ηδηαίηενμ ηνόπμ
 Ή ζεναπεία μπμνεί κα δηαθένεη όηακ πνεηάδεηαη
πεηνμονγηθή ακηημεηώπηζε ζε θάπμηεξ εκημπίζεηξ θαη
πνήζε θμνηηθμζηνενμεηδώκ επί αθνηβέζηενεξ έκδεηλεξ γηα μνηζμέκμοξ αζζεκείξ
με ελςπκεομμκηθή ΣΒ
Πανόμμηεξ
 Πνμμπηηθέξ ζεναπείαξ θαη επηβίςζεξ
 Καηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ παναθμιμύζεζεξ (πανεκενγεηώκ θανμάθςκ/
ημληθόηεηαξ)
 Καηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ γηα ηεκ επηηήνεζε ηεξ ζεναπείαξ (DOT) (ιηγόηενμ
αοζηενέξ γηα ηεκ ελςπκεομμκηθή δηόηη ζοκήζςξ δεκ είκαη μμιοζμαηηθή)
 Tαπέςξ επηδεηκμύμεκε θαη/ ή θεγπνμεηδήξ-γεκηθεομέκε ΣΒ πηζακόηενε ζε πμιύ
κέμοξ, ακμζμθαηεζηαιμέκμοξ αζζεκείξ.

Μμιοζμαηηθόηεηα ελωπκεομμκηθήξ ΤΒ

Θεναπεία ελςπκεομμκηθήξ ΣΒ





Υεμεημζεναπεία
ηενμεηδή
Καηάιιειε δηάνθεηα
Υεηνμονγείμ

Δηείζδοζε ηεξ RFB ζε δηάθμνμοξ ηζημύξ θαη
ογνά ημο ζώμαημξ

Φεηνμονγείμ γηα ελωπκεομμκηθή ΤΒ





ομθοηηθή πενηθανδίηηδα
Yδνμθέθαιμξ
Απμθναθηηθή μονμπάζεηα
Πίεζε κςηηαίμο μοειμύ (Νόζμξ ημο Pott)

Θεναπεία Γλωπκεομμκηθήξ ΤΒ








Βαζηθέξ ανπέξ ζεναπείαξ ίδηεξ με πκεομμκηθή ΣΒ
Μειέηεξ ιίγεξ ζπεηηθά / αολακόμεκεξ εκδείλεηξ από μενηθέξ ηοπαημπμηεμέκεξ
ζοκηζηώκηαη ζακ ανπηθή ζεναπεία
ηα 6-9μεκα ζπήμαηα: 2 μήκεξ INH/ RIF/ PZA
αθμιμοζμύμεκμη από 4-7 μήκεξ INH/ RIF
εθηόξ ακ είκαη γκςζηό ή πμιύ ύπμπημ
όηη μη μηθνμμνγακηζμμί είκαη ακζεθηηθμί ζηα ακηηθομαηηθά 1εξ γναμμήξ
Γάκ ε PZA δεκ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ε θάζε ζοκέπηζεξ ηεξ ζεναπείαξ
πνέπεη κα ζολεζεί ζημοξ 7 μήκεξ, όπςξ θαη γηα ηεκ πκεομμκηθή ΣΒ
6μεκε ζεναπεία απαηηείηαη γηα ηε ζεναπεία ηεξ ΤΒ θάζε εκηόπηζεξ
με ελαίνεζε ηςκ μεκίγγςκ: 9-12 μεκώκ ζεναπεία / ζύμθςκα με θάπμημοξ
εηδηθμύξ
Πανάηαζε ηεξ ζεναπείαξ: ανγή ακηαπόθνηζε
Πνμζζήθε θμνηηθμεηδώκ απαηηείηαη γηα αζζεκείξ με θομαηηώδε πενηθανδίηηδα θαη
μεκηγγίηηδα
δεκ οπάνπμοκ ειεγπόμεκεξ μειέηεξ γηα ηα δηάθμνα πνόηοπα δηαιείπμοζαξ
πμνήγεζεξ θανμάθςκ/ ε γκώμε ηςκ εηδηθώκ: όια μπμνεί κα πνεζημμπμηεζμύκ,
με ελαίνεζε ηεξ INH-rifapentine / 1 θμνά ηεκ εβδμμάδα ζηεκ θάζε
ζοκέπηζεξ ηεξ ζεναπείαξ/ έιιεηρε εμπεηνίαξ / δεκ ζοκηζηάηαη πνμξ ημ πανόκ
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Καηεοζοκηήνηεξ Οδεγίεξ γηα ηε ζεναπεία
ηεξ Γλωπκεομμκηθήξ Φομαηίωζεξ θαη
ηεξ πμνήγεζεξ θμνηηθμεηδώκ (Evidence-based)
Γκηόπηζε ΤΒ

Δηάνθεηα
ζεναπείαξ(μεκ) †

Rating

θμνηηθμεηδή ‡

Rating

ιεμθαδέκεξ

6

ΑI

Δεκ ζοκηζηώκηαη

DIII

Oζηά θαη ανζνώζεηξ

6-9

ΑI

Δεκ ζοκηζηώκηαη

DIII

πιεονίηηδα

6

ΑII

Δεκ ζοκηζηώκηαη

DI

Πενηθανδίηηδα

6

ΑII

οκηζηώκηαη

ΑI

ΚΝΣ/μεκηγγίηηδα

9-12

BII

οκηζηώκηαη

ΑI

Γεκηθεομέκε/θεγπνμεηδήξ

6

ΑII

Δεκ ζοκηζηώκηαη

DIII

Οονμπμημγεκκεηηθό

6

ΑII

Δεκ ζοκηζηώκηαη

DIII

Πενηηόκαημ

6

ΑII

Δεκ ζοκηζηώκηαη

DIII

† Διάπκεια θεπαπείαρ για εξωπνεςμονική ΤΒ από ανθεκηικά ΜΦ δεν είναι γνωζηή
‡ Σκεςάζμαηα κοπηικοειδών ποικίλλοςν μεηαξύ ηων μελεηών
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Θεναπεία ΤΒ Λεμθαδεκίηηδαξ
(ηναπειηθή, εκδμζωναθηθή)








6μεκμ ζπήμα - ανπηθή ζεναπεία
INH/RIF/ PZA,/EMB x 2 μήκεξ

+ INH/RIF x 4 μήκεξ
9μεκμ ζπήμα- : INH/ RIF,/EMB x 2 μήκεξ
+ INH/ RIF x 7 μήκεξ
δοκαηόκ κα παναηαζεί ζημοξ 18 μήκεξ μέπνη οπμπώνεζεξ ηεξ
ιεμθαδεκίηηδαξ
Δοκαηή ε δηόγθςζε ιεμθαδέκςκ: θαηά ή μεηά ημ ηέιμξ ηεξ ζεναπείαξ,
πςνίξ έκδεηλε βαθηενηαθήξ οπμηνμπήξ: θαηκόμεκμ οπενεοαηζζεζίαξ ζηε
θομαημπνςηεσκε, ιόγς θαηαζηνμθήξ ηςκ βαθίιιςκ
οκήζεξ οπμπώνεζε ημκ 1μ μήκα ζεναπείαξ
Έκδεηλε πιήνμοξ πεηνμονγηθήξ ελαίνεζεξ ( ΒΙΙΙ) ζε:
Δοζακελία, μεγάιε δηόγθςζε ιεμθαδέκςκ, ζονίγγηα, επίμμκε έθθνηζε,
έγθαηνα / πανάηαζε ζεναπείαξ > 6 μεκώκ
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ΤΒ Κεκηνηθμύ Νεονηθμύ Σοζηήμαημξ
 Φομαηηώδεξ μεκηγγίηηδα (ΣΒΜ)
ζοπκόηενε θαη ζμβανόηενε μμνθή
δύζθμιε δηάγκςζε
θηςπή ακηαπόθνηζε ζηε ζεναπεία
πενηζζόηενμ ζοπκή θαη ύπμοιε ζηα παηδηά
με ηδηαίηενμ θίκδοκμ επί ημγεκμύξ ιμίμςλεξ, ηναύμαημξ
θεθαιήξ, πεηνμονγείμο θαη ζεηηθήξ Mantoux
 Φομάηςμα
 Απόζηεμα
Ακελάνηεηα ή ζηεκ πμνεία ηεξ ΣΒ μεκηγγίηηδαξ

Φομαηηώδεξ μεκηγγίηηδα
Φομαηώμαηα

Θεναπεία ΤΒ μεκηγγίηηδαξ

1

Έγθαηνε ακηη-ΣΒ ζεναπεία: ακάννςζε ακάιμγε με ημ ζηάδημ
I=95%, II=80%, III=20%
 Βανεηά κόζμξ με ορειή κμζενόηεηα θαη ζκεζημόηεηα 20% πενίπμο
ιίγμ ορειόηενεξ ζημοξ ειηθηςμέκμοξ
πανά ηεκ έγθαηνε έκανλε επανθμύξ ακηη-ΣΒ ζεναπείαξ
 Η ζμβανόηενε κεονμιμγηθή ζεμεημιμγία,
μ μεγαιύηενμξ θίκδοκμξ κεονμιμγηθώκ οπμιεημμαηηθώκ βιαβώκ θαη
ε μεγαιύηενε ζκεηόηεηα






INH, RIF, PZA: δηαπενκμύκ ημκ αημαηεγθεθαιηθό θναγμό
πενηζζόηενμ ζε θιεγμαίκμοζεξ μήκηγγεξ
EMB δηαπενκά ημκ θναγμό/ απμθογή ηδίςξ ζε παηδηά
ιόγς αδοκαμίαξ ειέγπμο ημληθόηεηαξ ζημ μπηηθό κεύνμ
SM δηαπεναηόηεηα μόκμ επί θιεγμμκήξ, 20-40mg/kg παηδηά, 1 gr ζημοξ
εκήιηθεξ
Treatment of Tuberculosis
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Θεναπεία ΤΒ μεκηγγίηηδαξ
Σοκδοαζμέκεξ θαηεοζοκηήνηεξ Οδεγίεξ (Joint recommendations)
American Thoracic Society, Center for Disease Control and Prevention and
American Academy of Pediatrics (1994)




Η ΣΒΜ πνέπεη κα ακηημεηςπίδεηαη ζύμθςκα με ηηξ ανπέξ θαη ηα ζεναπεοηηθά
ζπήμαηα πμο ζοκηζηώκηαη γηα ηεκ πκεομμκηθή θομαηίςζε, εκώ
Σα παηδηά πνέπεη κα ιαμβάκμοκ ημοιάπηζημκ 12μεκε ζεναπεία, ιόγς ακεπανθώκ
εκδείλεςκ γηα βναπύηενεξ δηάνθεηαξ.

British Thoracic Society ζοκηζηά
12μεκε ζεναπεία γηα όιμοξ ημοξ αζζεκείξ με ΣΒΜ


ΙΝΗ, RIF, PZA, EMB x 2 μήκεξ θαη ΙΝΗ, RIF x 7-10 μήκεξ
ζοκμιηθή δηάνθεηα 9-12 μήκεξ (ΒII)
+ Dexamethazone 0.2mg/kg ή prednisone 1mg/kg /εμένα per os ή IV (AI)
x 3 εβδμμάδεξ θαη tapering ζηηξ επόμεκεξ 3 εβδμμάδεξ
ζε πενηπηώζεηξ: παμειό επίπεδμ ζοκείδεζεξ, αολεμέκε εκδμθνάκηα πίεζε,
εζηηαθά κεονμιμγηθά εονήμαηα, πίεζε ημο κςηηαίμο μοειμύ
βειηίςζε ηεξ θιεγμμκώδμοξ ακηαπόθνηζεξ πμο είκαη θονίςξ οπεύζοκε γηα ηεκ
παζμιμγία ηεξ ΣΒΜ



ημοξ αζζεκείξ με ανγή ακηαπόθνηζε θαη ζμβανή κόζμ πμιιμί εηδηθμί πμνεγμύκ
πενηζζόηενμ παναηεηαμέκε ζεναπεία

2

Δμζμιμγία θαη μδόξ πμνήγεζεξ
ακηη-ΤΒ θανμάθωκ ζηε ΤΒ μεκηγγίηηδα

3

 Δόζεηξ πανόμμηεξ με άιιεξ μμνθέξ ΣΒ
 Aύλεζε δόζεςκ
όπη πενηζζόηενμ δναζηηθή θαη
αύλεζε ηεξ ζοπκόηεηαξ ηςκ πανεκενγεηώκ
 Γπί απμηοπίαξ ηεξ ζεναπείαξ πανά ηεκ
εοαηζζεζία ηςκ ΜΦ:
εκδμνναπηαία ή εκδμθμηιηαθή πμνήγεζε θανμάθςκ
(SM, RIF, levaquin+amikacin)

Θεναπεία ΤΒ μεκηγγίηηδαξ










5

Φνμκηίδα: Γκοδάηςζε, ζνέρε,
Θεναπεία επηιεπηηθώκ ζπαζμώκ
Υεηνμονγηθή πανέμβαζε:
θομάηςμα, απμθναθηηθόξ οδνμθέθαιμξ (P>50cm H2O)
θμηιημθμιπηθή ή θμηιημπενηημκασθή πανάθαμρε
± Δημονεηηθά, εκδμνναπηαία έγποζε οαιμονμκηδάζεξ, θαζεμενηκή
μζθομκςηηαία παναθέκηεζε
Ακάπηολε θομαηςμάηςκ θαηά ηε ζεναπεία: μμνθή πανάδμλεξ ακηίδναζεξ,
όπη απαναίηεηα έκδεηλε απμηοπίαξ ηεξ ζεναπείαξ
Παναθμιμύζεζε με επακαιαμβακόμεκεξ παναθεκηήζεηξ ΓΝΤ (θύηηανα,
γιοθόδε, ιεύθςμα)
ΙΝΗ, RIF, αμηκμγιοθμζίδεξ, capreomycin θαη fluoroquinilones:πανεκηενηθή
μμνθή
Δηαθμνεηηθά ζπήμαηα θαη πνήζε θμνηηθμεηδώκ: αδύκαηε ηεκ μεηα-ακάιοζε
δεμμζηεομέκςκ μειεηώκ ζεναπείαξ
2-πνόκςκ ζεναπεία # 6-9 μεκώκ ζεναπείαξ

Θεναπεία ΤΒ πιεονίηηδαξ

ζηόπμη: απμηνμπή ακάπηολεξ οπμθείμεκεξ κόζμο, ακαθμύθηζε
ζομπηςμάηςκ, απμηνμπή επηπιμθώκ



6μεκμ ζπήμα: INH/RIF/PZA, EMB X 2 μήκεξ + INH/RIF x 4 μήκεξ
Ρόιμξ πνμζζήθεξ θμνηηθμεηδώκ: μόκμ 2 prospective, δηπιέξ, ηοθιέξ
μειέηεξ, ηοπαημπμηεμέκεξ
1. Lee θαη ζοκ.: πμνήγεζε πνεδκηδόκεξ ή πνεδκηδμιόκεξ
- με ειάηηςζε ακάπηολεξ παποπιεονίηηδαξ αιιά
- ηαπύηενε οπμπώνεζε ζομπηςμάηςκ: πονεημύ, πόκμο θαη
δύζπκμηαξ θαη
- ηαπύηενε αθηηκμιμγηθή οπμπώνεζε ηεξ ζοιιμγήξ
2. Wyser θαη ζοκ.: πιήνε πανμπέηεοζε ηεξ ζοιιμγήξ θαηά ηε δηάγκςζε
θαη ηοπαημπμίεζε αζζεκώκ ζηε ιήρε πνεδκηδμιόκεξ per os θαη placebo
x 6 εβδ.
- ηαπεία οπμπώνεζε ηςκ ζομπηςμάηςκ θαη
- ημ επηπνόζζεημ όθειμξ ηςκ θμνηηθμεηδώκ ήηακ ειάπηζημ

Treatment of Tuberculosis
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Φομαηηώδεξ εμπύεμα
 πνόκηα, εκενγόξ ιμίμςλε ημο οπεδςθμηηθμύ
πώνμο με μεγάιμ ανηζμό μοθμβαθηενηδίςκ
 Ρήλε θμηιόηεηαξ πνμξ ημκ οπεδςηηθό πώνμ
Θεναπεοηηθή ακηημεηώπηζε
 πανμπέηεοζε
 πεηνμονγηθή απμθιμίςζε-ζςναθμπιαζηηθή πκεομμκεθημμή
 ακηηθομαηηθή ζεναπεία
πςνίξ έκδεηλε ε δηάνθεηα ηεξ

Κεγπνμεηδήξ/ Γεκηθεομέκε ΤΒ
ζοκηζηάηαη 6μεκμ ζπήμα
Πενημνηζμέκα δεδμμέκα από θιηκηθέξ μειέηεξ με μάνηονεξ
θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ: γηα παηδηά 9μεκε ζεναπεία
Κμνηηθμεηδή επςθειή ζε ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα από
γεκηθεομέκε ΣΒ (πςνίξ έκδεηλε)
 Δύζθμιε ε απόθαζε πμνήγεζεξ εμπεηνηθά ζεναπείαξ
 Γπηηαθηηθή ε ζπμοδαηόηεηα ηεξ έγθαηνεξ δηάγκςζεξ θαη
ζεναπείαξ Καζοζηένεζε ζεναπείαξ:αύλεζε ζκεηόηεηαξ
 Σοπαίμ εύνεμα : + θαιιηένγεηα μύνςκ γηα ΜΦ
ηδηαίηενα ζε HIV+ αζζεκείξ
απμοζία άιιςκ εονεμάηςκ από ηα μύνα θαη
πςνίξ κα ακηακαθιά απαναίηεηα πνμζβμιή ημο μονμπμηεηηθμύ
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Θεναπεία ΤΒ πενηθανδίηηδαξ








6μεκμ ζπήμα + θμνηηθμεηδή x 11 εβδμμάδεξ
Σοπαημπμηεμέκε 2πιή ηοθιή μειέηε + πνεδκηδμιόκε:
ηαπύηενε θιηκηθή ακηαπόθνηζε
μηθνόηενε ζκεηόηεηα 4% έκακηη 11%,
ιηγόηενμ ζοπκή ακάγθε πενηθανδηόδεζεξ 21% ‘εκακηη 30%, αιιά
πςνίξ ζηαηηζηηθή ζεμακηηθόηεηα, εκώ
δεκ έδεηλε κα ειαηηώκεη ημκ θίκδοκμ ζομθοηηθήξ πενηθανδίηηδαξ
2ε prospective 2πιή, ηοθιή, ηοπαημπμηεμέκε μειέηε: + πνεδκηδμιόκε:
μηθνόηενε ακάγθε γηα επακαιαμβακόμεκεξ πενηθανδημθεκηήζεηξ 9% πνμξ 23%,
p<0.005 θαη
ειαηηςμέκε ζκεηόηεηα, p<0.05 εκώ
πνόμδμξ ζομθύζεςκ θαη ε ακάγθε πενηαθανδημημμήξ πςνίξ ζηαηηζηηθή
ζεμακηηθόηεηα
3ε μηθνή ηοπαημπμηεμέκε μειέηε από Hakim θαη ζοκ. : ζε HIV+ αζζεκείξ με
πενηθανδίηηδα έδεηλε ειαηηςμέκμ θίκδοκμ ζκεηόηεηαξ
Βάζεη αοηώκ ηςκ μειεηώκ
οκηζηάηαη εμενήζηα πμνήγεζε πνεδκηδόκεξ ή πνεδκηδμιόκεξ ζε ΣΒ πενηθανδίηηδα
60mg/εμένα x 4 εβδμμάδεξ, αθμιμύζςξ 30 mg x 4 εβδμμάδεξ, αθμιμύζςξ
15mg x 2 εβδμμάδεξ θαη 5 mg ηε 11ε ηειεοηαία εβδμμάδα. ηα παηδηά 1mg/kg
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ΤΒ μζηώκ







πμκδοιηθήξ ζηήιεξ
Κάης άθνςκ, Γμκάηςκ
Ιζπύςκ
Λεθάκεξ,
πιεονώκ, ώμμο, αγθώκςκ, θανπμύ
ανζνώζεςκ

ΤΒ ηζπύωκ

ΤΒ ζπμκδοιηθήξ
ζηήιεξ

Σοπκόηεηα πνμζβμιήξ ζπμκδύιωκ
ζηεκ ΤΒ ζπμκδοιίηηδα

Θεναπεία ΤΒ μζηώκ θαη ανζνώζεωκ
ΤΒ Σπμκδοιίηηδαξ (Pott’s disease)
 INH/RIF/PZA x 2 μήκεξ
INH/RIF x 4-7 μήκεξ
x 2 πνόκηα?
 ± πεηνμονγηθή μέζμδμξ, επί κεονμιμγηθήξ ζεμεημιμγίαξ ή
επηδείκςζεξ πνμξ απμζομπίεζε κςηηαίμο μοειμύ
 Γεκηθά πιήνεξ ακηαπόθνηζε ζηε θανμαθεοηηθή ακηη-ΣΒ ζεναπεία
ζε αζζεκείξ πςνίξ κεονμιμγηθή ζεμεημιμγία
 ζοπκά μόκημε θαηαζηνμθή ανζνώζεςκ
 British Medical Research Council (BMRC)
ανθεηέξ θιηκηθέξ μειέηεξ INH/ PAS/ SM + νηδηθή επέμβαζε:
εθημμή Hong Kong procedure=εθηεηαμέκε αθαίνεζε ημο
θαηεζηναμμέκμο μζημύ θαη μζηηθή μεηαμόζπεοζε
89% ακηαπόθνηζε ζε 18 μήκεξ, ζηαζενά x 5 πνόκηα
 Παναθμιμύζεζε θιηκηθή, απεηθμκηζηηθή
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ΤΒ Οονμπμηεηηθμύ

Θεναπεία ΤΒ Οονμπμηεηηθμύ








Σμ μονμπμημγεκκεηηθό: 3μ θαηά ζεηνά ζύζηεμα ζε ζοπκόηεηα ηεξ ΣΒC
μεηά ημ ακαπκεοζηηθό θαη ημ ιεμθμπμηεηηθό
INH(5)/ RIF(10)/ PZA(25) x 2 μήκεξ
INH(5)/ RIF(10) x 4-7 μήκεξ
Νεθνηθή πανμπέηεοζε με stent ή κεθνμζημμία:
Τδνμκέθνςζε – πνμμμδεοηηθή κεθνηθή ακεπάνθεηα ιόγς απόθναλεξ
Κμνηηθμεηδή + stent ζεδεηάηαη / αζαθήξ ε δναζηηθόηεηα
Υεηνμονγηθή ζεναπεία γηα δηόνζςζε ζοκεπεηώκ ηεξ κόζμο:
δηόνζςζε ζηεκώζεςκ ποειμμονεηήνςκ, μονεηήνςκ,
θοζηεμπιαζηηθή
μονεηενεθημμή
μενηθή ή μιηθή κεθνεθημμή: με ζοκήζεξ έκδεηλε, επηιέγεηαη επί
‘ζηγήξ’ κεθνμύ ή ειάπηζηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ, ηδηαίηενα ΄με ζοκύπανλε οπένηαζεξ
θαη ζοκεπμύξ άιγμοξ
Παναθμιμύζεζε επί 12 μήκεξ μεηά ηε ζεναπεία:
Ηπαηηθή, κεθνηθή ιεηημονγία, θαιιηένγεηα μύνςκ/ μήκα, echo / scanning
πάζπμκημξ κεθνμύ
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Θεναπεία ΤBC γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ






Γπηβεβαίςζε δηάγκςζεξ / ακαδήηεζε ζε άιια όνγακα
INH/ RIF/ PZA x 2 μήκεξ
INH/ RIF x 4-7 μήκεξ
Γκδείλεηξ πεηνμονγηθήξ ζεναπείαξ
Γπημμκή ηεξ πάζεζεξ πανά ηε ζεναπεία
Παναμμκή ζομπηςμάηςκ (πόκμξ, αημμνναγία)
μάδεξ, απμθναθηηθή μονμπάζεηα
πμιιαπιή ακζεθηηθόηεηα ζηα ακηηθομαηηθά θάνμαθα,
ζοκύπανλε κεμπιαζίαξ γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ, αδοκαμία δηάγκςζεξ
Υμνήγεζε ακηη-ΣΒ ζεναπείαξ 1-2 εβδμμάδεξ πνμεγπεηνεηηθά θαη 6-12 μήκεξ
μεηεγπεηνεηηθά
Γγπείνεζε εθιμγήξ γηα ηηξ γοκαίθεξ:
μιηθή οζηενεθημμή με ζύγπνμκε αθαίνεζε ζαιπίγγςκ θαη ςμζεθώκ θαη
Γηα ημοξ άκδνεξ ακάιμγα με ημ πνμζβεβιεμέκμ όνγακμ
επηδοδεθημμή, πνμζηαηεθημμή θιπ.
Κύεζε ζπάκηα, έθημπμξ θύεζε, αοηόμαηε απμβμιή
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Θεναπεία TBC πεπηηθμύ ζοζηήμαημξ
εκηένμο-πενηημκαίμο-μηζμθάγμο-ζημμάπμομνζμύ-ήπαημξ
Έγθαηνε ακηη- ΣΒ ζεναπεία απμηνέπεη πεηνμονγηθή πανέμβαζε
6μεκε ζεναπεία ζε ΣΒ εκηένμο ή πενηημκαίμο
Ακεπανθή ζημηπεία γηα ηεκ πνμζζήθε θμνηηθμεηδώκ ζηε θομαηηώδε
πενηημκίηηδα

ε μηα μηθνή μειέηε ΣΒ πενηημκίηηδαξ +θμνηηθμεηδή x4 μήκεξ ζημοξ 23
αζζεκείξ θαη – θμνηηθμεηδή ζημοξ 24. ομθύζεηξ παναηενήζεθακ ζημοξ
4 από ηεκ μμάδα ειέγπμο θαη ζε θακέκα από ηεκ μμάδα πμο έιαβε
θμνηηθμεηδή, αιιά ε δηαθμνά δεκ ήηακ ζηαηηζηηθά ζεμακηηθή
Γπηπιμθέξ
1.
Οπηζζμπενηημκασθή ίκςζε
2.
Οονεηενηθή απόθναλε
3.
ομθύζεηξ ζημ πενηηόκαημ, απόθναλε εκηένμο,
πεηνμονγηθή απμθαηάζηαζε
Μενηθή απόθναλε δοκαηόκ κα ακηαπμθνηζεί ζηε θανμαθεοηηθή ζεναπεία
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Αζζεκείξ πμο δεκ απαηημύκ θαζμνηζμέκα
ζπήμαηα ακηη ΤΒ ζεναπείαξ
Ακζεθηηθή ΣΒ
Πανεκένγεηεξ/ ημληθόηεηα θανμάθςκ
Ηπαηηθή κόζμξ (αιθμόι, επαηίηηδα Β, επαηίηηδα C)
Νεθνηθή ακεπάνθεηα
Καηαζηάζεηξ δοζαπμννόθεζεξ
(HIV, ζμβανή ελαζζέκεζε, πιεμμειήξ ζνέρε)
Παηδηά
Ηιηθηωμέκμη (μενηθέξ θμνέξ)
Έγθοεξ γοκαίθεξ

Θεναπεία Φομαηίωζεξ θαηά ηεκ
εγθομμζύκε θαη ημκ ζειαζμό











1

Η αζενάπεοηε ΣΒ: μεγαιύηενμξ θίκδοκμξ ζηεκ έγθομ γοκαίθα θαη ημ έμβνομ ηεξ
απ’όηη ε ζεναπεία ηεξ κόζμο.
πηζακόηεηα κόζεζεξ ηεξ εγθύμο μέζε πνμξ ορειή: έκανλε ακηηΣΒ ζεναπείαξ
Σα κεμγκά γοκαηθώκ με αζενάπεοηε ΣΒ: ιηπμβανή ή ζογγεκή ΣΒ.
Ανπηθό ζπήμα πνέπεη κα πενηιαμβάκεη INH, RIF θαη EMB δηαπενκμύκ ημκ πιαθμύκηα δεκ
θαίκεηαη κα εμθακίδμοκ ηεναημγόκμ δνάζε
Fluoroquinolones: ανζνμπάζεηεξ ζε δώα ενγαζηενίμο
SM: μόκμ ακηηθομαηηθό πμο απμδείπζεθε όηη έπεη βιαβενέξ επηδνάζεηξ ζημ έμβνομ
(ζογγεκήξ θώθςζε) θαη δεκ πνέπεη κα πμνεγείηαη
Πανά ημ όηη δεκ οπάνπμοκ ανθεηά δηαζέζημα ζημηπεία ηεναημγόκμο δνάζεξ
PZA μπμνεί πηζακόηαηα κα πνεζημμπμηεζεί με αζθάιεηα θαηά ηεκ εγθομμζύκε θαη ζοκηζηάηαη
από ημκ Παγθόζμημ Ονγακηζμό Τγείαξ (WHO) θαη ηεκ Δηεζκή Έκςζε θαηά ηεξ Φομαηίςζεξ
θαη ηςκ Νόζςκ ημο Πκεύμμκα (IUATLD) αιιά
δεκ ζοκηζηάηαη από ATS ιόγς ειιηπώκ ζημηπείςκ γηα ηεκ αζθάιεηα ηεξ
Ακ ε PZA δεκ ζομπενηιαμβάκεηαη ζημ ανπηθό ζπήμα ζεναπείαξ, ε ειάπηζηε δηάνθεηα
ζεναπείαξ είκαη 9 μήκεξ
+ Pyridoxine 25mg/εμ
Η έκανλε ακηη-ΣΒ αγςγήξ δεκ απμηειεί έκδεηλε γηα δηαθμπή θύεζεξ
ηηξ ζεναπεοόμεκεξ γηα ακζεθηηθή ΣΒ πνέπεη κα γίκεηαη δηαθμπή ιόγς ηςκ άγκςζηςκ
θηκδύκςκ από ηα θάνμαθα 2εξ γναμμήξ.

Θεναπεία Φομαηίωζεξ θαηά ηεκ
εγθομμζύκε θαη ημκ ζειαζμό

2

 Ο ζειαζμόξ δεκ πνέπεη κα απμηνέπεηαη ζε
γοκαίθεξ πμο ζεναπεύμκηαη με 1εξ γναμμήξ
ακηηθομαηηθά θάνμαθα δηόηη
μη μηθνέξ ζογθεκηνώζεηξ ηςκ θανμάθςκ αοηώκ ζημ
μεηνηθό γάια δεκ πνμθαιμύκ ημληθόηεηα ζημ
κεμγέκκεημ πμο ζειάδεη
αιιά ακηίζεηα δεκ πνέπεη κα ζεςνμύκηαη όηη είκαη
δναζηηθέξ γηα ζεναπεία ΣΒ ή οπμθιηκηθήξ ΣΒ
ιμίμςλεξ ημο βνέθμοξ
 Πνμζζήθε Pyridoxine (25 mg/day) ζε όιεξ ηηξ
έγθοεξ ή ζειάδμοζεξ γοκαίθεξ πμο ιαμβάκμοκ INH
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Θεναπεία ΤΒ ζε αζζεκείξ με
Νεθνηθή Ακεπάνθεηα θαη
ηειηθμύ ζηαδίμο κεθνηθή κόζμ
Μενηθά ακηηθομαηηθά θάνμαθα απμβάιιμκηαη δηα ηςκ κεθνώκ
Νεθνηθή Ακεπάνθεηα επηπιέθεη ηεκ ζεναπεοηηθή ακηημεηώπηζε ηεξ ΣΒ
οκηζηάηαη πμνήγεζε ηςκ θαζμνηζμέκςκ δόζεςκ, εθηόξ ακ οπάνπεη δοζακελία

ε αζζεκείξ οπό αημμδηύιηζε: πμνήγεζε όιςκ ηςκ θανμάθςκ μεηά ηεκ αημμδηύιηζε γηα
δηεοθμιοκζε DOT θαη απμθογή πνώημεξ θάζανζεξ θανμάθςκ όπςξ ε PZA θαη ε cycloserine

Γκίμηε απαναίηεηε μεηαηνμπή δόζεςκ αιιά ιόγς επαθόιμοζεξ ειάηηςζεξ ηεξ επηζομεηήξ
μέγηζηεξ ζογθέκηνςζεξ μνμύ πνμηημάηαη ακηί ηεξ ειάηηςζεξ ηςκ δόζεςκ ε αύλεζε ημο
μεζμδηαζηήμαημξ πμνήγεζεξ

Υμνήγεζε θανμάθςκ πμο απμβάιιμκηαη από ημοξ κεθνμύξ ζε αζζεκείξ με clearance <
30ml/min θαη ζε εθείκμοξ οπό αημμθάζανζε γίκεηαη με ημκ ίδημ ηνόπμ, με αύλεζε ημο
μεζμδηαζηήμαημξ

Ακεπανθή ζημηπεία γηα αζζεκείξ με ειαηηςμέκε clearance αιιά όπη < 30ml/min :πμνήγεζε
θαζμνηζμέκςκ δόζεςκ + μέηνεζε επηπέδςκ μνμύ γηα απμθογή ημληθόηεηαξ

INH θαη RIF μεηαβμιίδμκηαη ζημ ήπαν: πμνήγεζε ηςκ ζοκηζηώμεκςκ δόζεςκ

PZA μεηαβμιίδεηαη ζημ ήπαν αιιά μη μεηαβμιίηεξ ηεξ δοκαηόκ κα αζνμηζζμύκ

ΓΜΒ 80% απμβάιιεηαη από ημοξ κεθνμύξ θαη δοκαηόκ κα αζνμηζζεί ζε αζζεκείξ με ΝΑ

PZA θαη EMB: μαθνόηενμ μεζμδηάζηεμα μεηαλύ ηςκ δόζεςκ με x3/εβδ

Μόκμ ε PZA απμβάιιεηαη ζε ζεμακηηθό βαζμό με ηεκ αημμθάζανζε θαη δεκ απαηηείηαη
ζομπιενςμαηηθή δόζε ακ πμνεγείηαη μεηά ηεκ αημμθάζανζε

εκώ INH,EMB απμβάιιμκηαη ζε μηθνό βαζμό θαη ε RIF θαζόιμο/ δεκ απαηηείηαη
ζομπιενςμαηηθή δόζε
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Θεναπεία ΤΒ ζε αζζεκείξ με
Νεθνηθή Ακεπάνθεηα θαη
ηειηθμύ ζηαδίμο κεθνηθή κόζμ








Πνμζανμμγή Δόζεςκ SM, Kanamycin, Amikacin θαη Capreomycin
40% απέθθνηζε όηακ πμνεγμύκηαη πνηκ ηεκ αημμδηύιηζε
ηακ όμςξ ημ θάνμαθμ έπεη πνόκμ κα θαηακεμεζεί ζε όιμ ημ ζώμα είκαη
αθόμε ιηγόηενμ πηζακό κα απμβιεζεί
‘Γηζη γηα ηηξ EMB θαη PZA ημ μεζμδηάζηεμα πνέπεη κα αολεζεί
Ethionamide δεκ απμβάιιεηαη από ημοξ κεθνμύξ μύηε μεηαθηκείηαη με
ηεκ αημμθάζανζε μπόηε δεκ πνεηάδεηαη πνμζανμμγή
PAS απμβάιιεηαη μέηνηα αιιά μη μεηαβμιίηεξ ημο ζεμακηηθά, x2/εμ
4 gr είκαη ανθεηά ζηε granule μμνθή
Cycloserine απμβάιιεηαη πνώηηζηα από ημοξ κεθνμύξ θαη
απμμαθνύκεηαη με ηεκ αημμθάζανζε επηβάιιεηαη αύλεζε ημο
μεζμδηαζηήμαημξ (απμθογή άζνμηζεξ) θαη πμνήγεζε μεηά ηεκ
αημμδηύιηζε (απμθογή οπμδμζμιόγεζεξ)
Fluoroquinolones: levofloxacin clearance > moxifloxacine
μη μδεγίεξ αθμνμύκ πομγεκείξ βαθηενηαθέξ ιμημώλεηξ θαη όπη ηεκ
ζεναπεία ΣΒ ζε αζζεκείξ ΝΑ ηειηθμύ ζηαδίμο
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Σομπεναζμαηηθά ζεναπεία ΤΒ με ΦΝΑ
 Σα ακηη- ΣΒ θάνμαθα πνέπεη κα πμνεγμύκηαη μεηά ηεκ
αημμδηύιηζε γηα ηεκ απμθογή δηαθογήξ ημοξ θαηά ηε δηάνθεηα
ηεξ θαη ηεκ δηεοθόιοκζε ηεξ DOT.
 Παναθμιμύζεζε ηςκ επηπέδςκ θανμάθςκ ζημκ μνό
γηα ηεκ επηβεβαίςζε επανθμύξ απμννόθεζεξ αοηώκ πςνίξ
πενίζζεηα άζνμηζε θαη
ηεκ ειαπηζημπμίεζε ηεξ δμζμελανηώμεκεξ ημληθόηεηαξ, ηδηαίηενα
ζε αζζεκείξ πμο ιαμβάκμοκ cycloserine ή ΓΜΒ
 Γπαγνύπκηζε ζε αζζεκείξ ηειηθμύ ζηαδίμο
με επηπνόζζεηεξ θιηκηθέξ θαηαζηάζεηξ: αθπανώδε δηαβήηε με
γαζηνμπάνεζε πμο δοκαηόκ κα επενεάδεη ηεκ απμννόθεζε ηςκ
ακηη-ΣΒ θανμάθςκ ή ζοκοπάνπμοζα αγςγή πμο μπμνεί κα
αιιιειεπηδνά με ηα ακηη-ΣΒ θάνμαθα.

Πενηημκαϊθή δηύιηζε
Λίγεξ πιενμθμνίεξ δηαζέζημεξ ζπεηηθά με ηεκ
επίδναζε ηεξ πενηημκασθήξ δηύιηζεξ
ζηεκ θάζανζε (clearance) ηςκ ακηηθομαηηθώκ θανμάθςκ
πμο πνέπεη κα δηαθένεη από ηεξ αημμδηύιηζεξ
 οζηήκεηαη έκανλε με δόζεηξ ίδηεξ με ηηξ
ζοκηζηώμεκεξ ζε αζζεκείξ οπό αημμδηύιηζε,
 Eπηβεβαίςζε επάνθεηαξ δόζεςκ με παναθμιμύζεζε
επηπέδςκ ζογθέκηνςζεξ ζημκ μνό

Καηεοζοκηήνηεξ Οδεγίεξ
ζεναπείαξ ΤΒ γηα εκήιηθεξ με μεηωμέκε κεθνηθή ιεηημονγία θαη
εκήιηθεξ αζζεκείξ οπό αημμδηύιηζε

Πανάγμκηαξ

Αιιαγή
ζηε ζοπκόηεηα
+
+
+
+
+
+
+
+

Σοκηζηώμεκε δόζε θαη ζοπκόηεηα
γηα αζζεκείξ με creatinine clearance<30 ml/min
ή οπό αημμδηύιηζε














INH
RIF
PZA
EMB
Levofloxacin
Cycloserine
Ethionamide
P-Aminisalicylic acid
Streptomycin
Capreomycin
Kanamycin
Amikacin

300mg/εμ ή 900mg/εμ x 3/εβδ
600mg/εμ ή 600/mg x 3/εβδ
25-35mg/kg/δόζε x3/εβδ-(όπη εμ)
15-25mg/kg/δόζεx3/εβδ- (όπη εμ)
750-1000mg/δόζε x3/εβδ(όπη εμ)
250mg/εμ, ή 500mg/δόζε x3/εβδ*
250-500mg/δόζε/εμ
4g/δόζε x2/εμ
12-15mg/kg/δόζε x2-3/εβδ (όπη εμ)
12-15 mg/kg/δόζε x2-3/εβδ (όπη εμ)
12-15 mg/kg/δόζε x2-3/εβδ (όπη εμ)
12–15 mg/kg/δόζε x2-3/εβδ (όπη εμ)

•

Η θαηαιιειόηεηα ηςκ 250mg/εμ δεκ έπεη Υνήδεη πνμζεθηηθήξ παναθμιπύζεζεξ γηα κεονμημληθόηεηα

S
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Θεναπεία ΤΒ επί Ηπαηηθήξ κόζμο











Πνμβιεμαηηθή 1) αολεμέκε πηζακόηεηα θανμαθεοηηθήξ επαηίηηδαξ
2) απεηιεηηθέξ γηα ηε δωή επηπηώζεηξ ηεξ θανμαθεοηηθήξ επαηίηηδαξ ζε
αζζεκείξ με μνηαθή επαηηθή ιεηημονγία
3) μη δηαθομάκζεηξ ηεξ επαηηθήξ ιεηημονγίαξ ζογπέμοκ ηε παναθμιμύζεζε
ηεξ θανμαθεοηηθήξ επαηίηηδαξ
INH, RIFθαη PZA δοκαηόκ κα πνμθαιέζμοκ επαηηθή βιάβε επηπνόζζεηε πνόθιεζε
βιαβώκ ζημ ήπαν ζε αζζεκείξ με πνμϋπάνπμοζα επαηηθή κόζμ
ιόγω δναζηηθόηεηαξ πνέπεη κα πμνεγμύκηαη ζε όιμοξ όζμοξ είκαη δοκαηόκ
αθόμε θαη επί πανμύζαξ ή πνμϋπάνπμοζαξ επαηηθήξ κόζμο
Ακ ε AST > 3 πιάζημ ημο θοζημιμγηθμύ πνηκ ηεκ έκανλε ηεξ ζεναπείαξ (θαη μη
δηαηαναπέξ δεκ θαίκεηαη κα πνμθαιμύκηαη από ΤΒ) οπάνπμοκ ανθεηέξ ζεναπεοηηθέξ
επηιμγέξ:
1ε επηιμγή, 6μεκμ ζπήμα, απμθεύγεηαη ε INH :
RIF/ EMB/ PZA x 6μήκεξ
ε
2 επηιμγή, 9μεκμ ζπήμα απμθεύγεηαη ε PZA :
INH/ RIF/ ΓΜΒ x 6 μήκεξ + INH/ RIF x 3μήκεξ.
ε
3 επηιμγή ζε αζζεκείξ με ζμβανή επαηηθή κόζμ:
ζπήμα με 1 μόκμ επαημημληθό πανάγμκηα, γεκηθά
RIF/ EMB x 12-18 μήκεξ, ακάιμγα με ηεκ έθηαζε θαη ηεκ ακηαπόθνηζε,
θαηά πνμηίμεζε με έκα άιιμ πανάγμκηα, όπωξ fluoroquinilone +cycloserine, γηα
ημοξ πνώημοξ 2 μήκεξ, πωνίξ εκδείλεηξ γηα ζηήνηλε αοηήξ ηεξ μδεγίαξ(CIII)
Όιμη μη αζζεκείξ με πνμϋπάνπμοζα επαηηθή κόζμ πνέπεη κα παναθμιμοζμύκηαη ζοπκά
θιηκηθά θαη ενγαζηενηαθά γηα ηεκ ακίπκεοζε θανμαθεοηηθήξ επαηίηηδαξ
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Άιιεξ θαηαζηάζεηξ ζπεηηδόμεκεξ με ΤΒ
H ΣΒ ζοκήζςξ εμθακίδεηαη ζε ζπέζε με άιια κμζήμαηα ή θαηαζηάζεηξ.
Μηα ζπεηηδόμεκε δηαηαναπή ζα μπμνμύζε κα μεηαηνέρεη ηεκ ακμζμιμγηθή ακηαπόθνηζε
πνμθαιώκηαξ πνμδηάζεζε γηα ΣΒ ή απιά ζα μπμνμύζε κα είκαη μηα δηαηαναπή πμο
εμθακίδεηαη ζοπκά ζημ ίδημ θμηκςκηθό θαη πμιηηηζηηθό πενηβάιιμκ όπςξ θαη ε ΣΒ.
 μόιοκζε με HIV
 θαθμήζεηεξ αημμπμηεηηθμύ θαη δηθηομεκδμζειηαθμύ ζοζηήμαημξ
 ομπαγείξ όγθμη
 ακμζμθαηαζηαιηηθή ζεναπεία (θμνηηθμεηδή/θοηηανμζηαηηθά /ακηηκεμπιαζμαηηθά)
 πνόκηα κεθνηθή ακεπάνθεηα
 ηκζμοιηκμ-ελανηώμεκμξ δηαβήηεξ
 ηιίθςζε: μεηώκεηαη ε ιεηημονγία ηςκ πκεομμκηθώκ μαθνμθάγςκ:
πανάδεηγμα ημπηθήξ ακμζμιμγηθήξ δοζιεηημονγίαξ
 θαθή δηαηνμθή
 Γαζηνεθημμή / κεζηηδμ –εηιεσθή ακαζηόμςζε
 αιθμμιηζμόξ θαη δεοηενμγεκείξ επηδνάζεηξ ημο
 ελάνηεζε μοζηώκ
 ροπηαηνηθέξ δηαηαναπέξ
 μη με ειεγπόμεκμη αζζεκείξ

Άιιεξ θαηαζηάζεηξ ζπεηηδόμεκεξ με ΤΒ
 πηζακόκ κα επενεάζμοκ
ηεκ μνγάκςζε, ηεκ επίβιερε θαη ημ απμηέιεζμα ηεξ ζεναπείαξ
 Η ακηαπόθνηζε ηςκ ακμζμθαηεζηαιμέκςκ αζζεκώκ ζηεκ
ζεναπεία πηζακόκ όπη ηόζμ θαιή όζμ ζα ακαμεκόηακ ζε έκα
αζζεκή με θοζημιμγηθή ακμζία
ακ θαη ζημοξ αζζεκείξ με HIV μόιοκζε ε ακηαπόθνηζε ζηε
ζεναπεία δεκ είκαη ακεπανθήξ
 Γλαημμίθεοζε ζεναπεοηηθώκ απμθάζεςκ γηα ημοξ
ακμζμθαηεζηαιμέκμοξ
ιαμβάκμκηαξ οπόρηκ ηε ζμβανόηεηα ηεξ ΣΒ θαη ηεκ ακηαπόθνηζε
ζηε ζεναπεία
 Λήρε μέηνςκ γηα ηε δηόνζςζε ηεξ ακμζμιμγηθήξ ακεπάνθεηαξ
 Αζζεκείξ με ζηιηθμ-ΣΒ οπάνπμοκ ζημηπεία πμο δείπκμοκ όηη μ
νοζμόξ ζεναπείαξ βειηηώκεηαη εάκ
ε θάζε ζοκέπηζεξ ηεξ ζεναπείαξ παναηαζεί γηα 2 ημοιάπηζημκ
μήκεξ

Θεναπεία ΤΒ ζε αζζεκείξ με ιμίμωλε HIV
Ίδηεξ ανπέξ ζεναπείαξ ΣΒ με ημοξ με μμιοκζέκηεξ
Ανθεηέξ ζμβανέξ δηαθμνέξ μεηαλύ αζζεκώκ με + θαη πςνίξ HIV
ιμίμςλε: εκδεπόμεκμ θανμαθεοηηθώκ πανεκενγεηώκ ηδηαίηενα
μεηαλύ rifamycins θαη ακηηνεηνμσηθώκ παναγόκηςκ
Θεναπεία μοζηαζηηθά ίδηα με 2 ζεμακηηθέξ δηαθμνέξ:
 1) 1 θμνά εβδμμαδηαία INH-rifapentine ζηε θάζε ζοκέπηζεξ δεκ
πνέπεη κα πμνεγείηαη ζε θακέκα HIV+ αζζεκή θαη
 2) 2 θμνέξ εβδμμαδηαία INH-RIF ή rifabutin δεκ πνέπεη κα
πμνεγείηαη ζε αζζεκείξ με επίπεδα CD4+ιεμθμθοηηάνςκ < 100/ml.
 Γπαγνύπκηζε γηα ημ εκδεπόμεκμ αιιειεπηδνάζεςκ μεηαλύ ηςκ
ακηηνεηνμσηθώκ θανμάθςκ θαη ηςκ rifamycins.
 Πανάδμλεξ ακηηδνάζεηξ πμο μημμύκηαη επηδείκςζε ηεξ ΣΒ θαη
εκδεπόμεκε ακάπηολε επίθηεηεξ ακζεθηηθόηεηαξ ζηηξ rifamycins
είκαη πενηζζόηενμ ζοκήζεηξ ζε αζζεκείξ με HIV ιμίμςλε θαη μπμνεί
κα επηπιέλμοκ ηε ζεναπεία



εμακηηθή θαη επηηαθηηθή ε πμνήγεζε
ηεξ μνζήξ ζεναπείαξ
γηα θάζε εηδηθή πενίπηςζε Φομαηίςζεξ

