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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:  
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΞΕΝΙΣΤΩΝ-ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

Lawrence C. Madoff � Dennis L. Kasper

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παρά τις δεκαετίες εντυπωσιακών εξελίξεων στη θεραπεία και 
στην πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων, αυτά εξακολουθούν να 
παραμένουν βασική αιτία θανάτου και υπεύθυνα για την επιδείνω-
ση του βιοτικού επιπέδου πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων στον 
κόσμο. Οι λοιμώξεις θέτουν συχνά σε δοκιμασία τη διαγνωστική 
ικανότητα του ιατρού και πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν κατά 
τη διαφορική διάγνωση συνδρόμων που προσβάλλουν όλα τα 
οργανικά συστήματα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Με την εμφάνιση των αντιμικροβιακών φαρμάκων, πολλοί ια-
τροί πίστεψαν ότι τα λοιμώδη νοσήματα θα καταπολεμηθούν 
σύντομα και θα έχουν ιστορικό μόνο ενδιαφέρον. Πράγματι, τα 
εκατοντάδες χημειοθεραπευτικά φάρμακα που αναπτύχθηκαν 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά των οποίων είναι δραστικά 
και ασφαλή, περιλαμβάνουν φάρμακα αποτελεσματικά όχι μόνο 
κατά των μικροβίων αλλά και κατά των ιών, των μυκήτων και των 
παρασίτων. Εντούτοις, τώρα συνειδητοποιούμε ότι, ταυτόχρονα 
με την εξέλιξη των αντιμικροβιακών ουσιών, τα μικρόβια ανα-
πτύσσουν την ικανότητα να αποφεύγουν τα καλύτερα όπλα μας 
και να αντεπιτίθενται με νέες στρατηγικές επιβίωσης. Η αντίστα-
ση στα αντιβιοτικά εμφανίζεται με ανησυχητική συχνότητα σε 
όλες τις τάξεις των παθογόνων των θηλαστικών. Η αντίσταση των 
πνευμονιοκόκκων στην πενικιλλίνη και των εντεροκόκκων στη 
βανκομυκίνη έχει διαδοθεί. Έχουν εμφανιστεί ακόμη και στελέ-

χη του Staphylococcus aureus με αντίσταση στη βανκομυκίνη. 
Τέτοια παθογόνα δημιουργούν πραγματικά προβλήματα στην 
αντιμετώπιση λοιμώξεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεραπεύ-
ονταν εύκολα. Νοσήματα που κάποτε νομίζαμε ότι είχαν σχεδόν 
εκριζωθεί από τον ανεπτυγμένο κόσμο—π.χ., φυματίωση, χολέ-
ρα και ρευματικός πυρετός—έχουν ανακάμψει με ανανεωμένη 
επιθετικότητα. Λοιμώδεις παράγοντες που πρόσφατα ανακα-
λύφθηκαν και εμφανίστηκαν φαίνεται ότι ήλθαν σε επαφή με 
τον άνθρωπο λόγω αλλαγών στο περιβάλλον και μετακινήσεων 
ανθρώπων και ζώων. Ένα παράδειγμα της τάσης των παθογόνων 
να δραπετεύουν από τα συνήθη καταφύγιά τους αποτελεί η ανη-
συχητική επιδημία εγκεφαλίτιδας το 1999 στη Νέα Υόρκη, την 
οποία προκάλεσε ο ιός του Δυτικού Νείλου, που ουδέποτε είχε 
απομονωθεί στην Αμερικανική ήπειρο. Το 2003, έκανε για πρώτη 
φορά την εμφάνισή του το βαρύ οξύ αναπνευστικό σύνδρομο 
(SARS, severe acute respiratory syndrome), το οποίο προκλήθηκε 
από έναν νέο κοροναϊό που ενδέχεται να προήλθε από τα ζώα 
και να μεταβλήθηκε σε σημαντικό παθογόνο του ανθρώπου. 
Το 2006, ο ιός Η5Ν1 της γρίππης των πουλερικών εξαπλώθηκε 
γρήγορα από πτηνοτροφεία της Ασίας, προκάλεσε ανθρώπινους 
θανάτους και έφθασε στην Ευρώπη και στην Αφρική, δημιουρ-
γώντας φόβους για νέα πανδημία γρίππης.

Πολλοί λοιμώδεις παράγοντες αποτελούν εύρημα των τελευ-
ταίων δεκαετιών (Εικ. 1-1). Ο ιός Ebola, ο μεταπνευμονοϊός του 
ανθρώπου, το Anaplasma phagocytophila (αίτιο της κοκκιοκυτ-
ταροτροπικής ερλιχίωσης) και ρετροϊοί όπως ο HIV φαίνονται 
ανίκητοι, παρ’ όλες τις προόδους στην κατανόηση της παθογέ-
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νειάς τους σε μοριακό επίπεδο. Ακόμη και στις αναπτυγμένες 
χώρες τα λοιμώδη νοσήματα σημειώνουν άνοδο. Μεταξύ των 
ετών 1980 και 1996, η θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα στις 
Η.Π.Α. αυξήθηκε κατά 64%, σε επίπεδα που ήταν άγνωστα από 
τη δεκαετία του 1940.

Συνεχώς αποκαλύπτεται όλο και συχνότερα ο ρόλος των λοι-
μογόνων παραγόντων στην αιτιολογία νόσων που κάποτε δεν τις 
θεωρούσαν λοιμώδεις. Για παράδειγμα, σήμερα είναι ευρέως απο-
δεκτό ότι το Helicobacter pylori αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα 
του πεπτικού έλκους και πιθανώς του γαστρικού καρκίνου. Ο ιός 
των θηλωμάτων του ανθρώπου είναι μάλλον η σημαντικότερη αι-
τία διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο ανθρώπινος 
ερπητοϊός τύπου 8 (HHV-8) πιστεύεται ότι αποτελεί το συνηθέστε-
ρο αίτιο του σαρκώματος Kaposi. Ο ιός Epstein-Barr είναι αίτιο 
ορισμένων λεμφωμάτων και ίσως παίζει ρόλο στην παθογένεια 
της νόσου Hodgkin. Υπάρχει ακόμη η πιθανότητα διάφορες άλλες 
νόσοι άγνωστης αιτιολογίας, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
σαρκοείδωση και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, να έχουν 
λοιμώδη αιτιολογία. Ακόμη και για την αθηροσκλήρωση υπάρχουν 
ενδείξεις λοιμώδους συνιστώσας. Αντιθέτως, υπάρχουν στοιχεία 
που υποστηρίζουν ότι η μειωμένη έκθεση σε παθογόνα κατά την 
παιδική ηλικία είναι πιθανόν να συμβάλει στην αύξηση της παρα-
τηρούμενης συχνότητας των αλλεργικών νόσων.

Η πρόοδος της Ιατρικής κατά των λοιμωδών νόσων παρακω-
λύεται από τις αλλαγές στον πληθυσμό των ασθενών. Τα άτομα με 
ανοσοανεπάρκεια συνιστούν σήμερα σημαντική μερίδα των ασθε-
νών με σοβαρές λοιμώξεις. Οι ιατροί προκαλούν ανοσοκαταστολή 
στους ασθενείς τους για να αποτρέψουν την απόρριψη μοσχευ-
μάτων και για να θεραπεύσουν νεοπλασματικές και φλεγμονώδεις 
νόσους. Μερικές λοιμώξεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
προκαλούμενη από τον HIV, δημιουργούν οι ίδιες ανοσοκαταστολή 
στον ξενιστή. Άλλες λοιμώξεις, όπως η γρίππη και η σύφιλη, συνο-
δεύονται από μικρότερου βαθμού ανοσοκαταστολή. Λοιμογόνοι 
παράγοντες που συμβιώνουν ειρηνικά με ανοσοεπαρκείς ξενιστές 
είναι καταστροφικοί για όσους έχουν ελαττωματικό ανοσοποιητι-
κό σύστημα. Το AIDS έφερε στην επικαιρότητα λησμονημένους 
μικροοργανισμούς, όπως η Pneumocystis, το Cryptosporidium 
parvum και το Mycobacterium avium.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
Για να συμβεί μια λοίμωξη, πρέπει πρώτα να έλθουν σε επαφή ο 
ξενιστής με το παθογόνο αίτιο. Επομένως, η πιθανότητα λοίμω-
ξης επηρεάζεται από παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, το 
περιβάλλον και ο τρόπος ζωής. Μολονότι η αρχική επαφή μεταξύ 
ενός ευπαθούς ξενιστή και ενός λοιμογόνου μικροοργανισμού 
συχνά καταλήγει σε νόσο, μερικοί μικροοργανισμοί μπορούν να 
βρίσκουν καταφύγιο επί έτη στον ξενιστή έως ότου εμφανιστούν 
συμπτώματα της νόσου. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα, κάθε ασθε-
νής πρέπει να εξετάζεται μέσα στα πλαίσια του πληθυσμού στον 
οποίο ανήκει. Τα λοιμώδη νοσήματα συχνά δεν εκδηλώνονται 
μεμονωμένα· συνήθως εξαπλώνονται μέσα σε μια ομάδα ατόμων 
που έχουν εκτεθεί στην ίδια πηγή (π.χ., μολυσμένο πόσιμο νερό) 
ή από άτομο σε άτομο (π.χ., με εισπνοή σταγονιδίων). Επομένως, 
ο κλινικός ιατρός πρέπει να είναι ενήμερος για τις λοιμώξεις που 
επιπολάζουν στην περιοχή του. Πρέπει να ληφθεί λεπτομερές ιστο-
ρικό που θα περιλαμβάνει ταξίδια, συνήθειες, επαφή με ζώα, έκθε-
ση σε δυνητικά μολυσμένο περιβάλλον και συνθήκες ζωής και ερ-
γασίας. Για παράδειγμα, η πιθανότητα λοίμωξης από Plasmodium 
falciparum επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το υψόμετρο, το 
κλίμα, τη διαμόρφωση του εδάφους, την εποχή του έτους, ακόμη 
και από την ώρα της ημέρας. Σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές 
ενδημούν στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά και μια φαινομενι-
κά ασήμαντη αλλαγή διαδρομής στο ταξίδι μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά την πιθανότητα προσβολής από ελονοσία ανθεκτική 
στη χλωροκίνη. Εάν αγνοηθούν τέτοιες βασικές λεπτομέρειες του 
ιστορικού, η χορήγηση ακατάλληλης θεραπείας μπορεί να επιφέ-

ρει τον θάνατο του αρρώστου. Επιπλέον, η πιθανότητα προσβολής 
από σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο μπορεί να επηρεαστεί σε 
μεγάλο βαθμό από σχετικά μικρές διαφοροποιήσεις της σεξουα-
λικής συμπεριφοράς, όπως π.χ. από την εφαρμοζόμενη μέθοδο 
αντισύλληψης. Όταν γνωρίζει τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων 
παραγόντων κινδύνου και νόσου, ο ιατρός μπορεί να επηρεάσει 
την υγεία ενός ατόμου πριν ακόμα εκδηλωθεί η λοίμωξη, τροπο-
ποιώντας αυτούς τους παράγοντες κινδύνου και χορηγώντας το 
κατάλληλο εμβόλιο, εφόσον υπάρχει.

Η πιθανότητα προσβολής από λοιμώδη νόσο διαμορφώνεται 
από πολλούς ειδικούς παράγοντες του ξενιστή. Ηλικία, ιστορικό 
εμβολιασμών, προηγούμενες ασθένειες, κατάσταση θρέψης, εγκυ-
μοσύνη, συνυπάρχουσα νόσος, ίσως και η ψυχική κατάσταση, είναι 
στοιχεία που επηρεάζουν τον κίνδυνο λοίμωξης μετά από έκθεση 
σε δυνητικό παθογόνο. Η σημασία των ατομικών αμυντικών μη-
χανισμών του ξενιστή, ειδικών και μη ειδικών, καθίσταται εμφα-
νής όταν αυτοί απουσιάζουν και οι γνώσεις μας γι’ αυτούς τους 
ανοσιακούς μηχανισμούς ενισχύονται με μελέτες των κλινικών 
συνδρόμων που αναπτύσσονται σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή 
(Πίνακας 1-1). Για παράδειγμα, η συχνή εμφάνιση μηνιγγιτιδο-
κοκκικών λοιμώξεων σε άτομα με ανεπάρκειες ειδικών πρωτεϊ-
νών του συμπληρώματος, οι οποίες ανήκουν στο σύμπλεγμα που 
προσβάλλει την κυτταρική μεμβράνη, υπογραμμίζει τη σημασία 
που έχει ένα ακέραιο σύστημα συμπληρώματος στην πρόληψη 
της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης.

Η υγειονομική περίθαλψη μπορεί αφ’ εαυτής να αυξήσει τον 
κίνδυνο λοίμωξης κατά πολλούς τρόπους: (1) διά της επαφής με 
παθογόνα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, (2) μέσω λύσεων της 
συνεχείας του δέρματος (από ενδοφλέβιες συσκευές ή χειρουρ-
γικές τομές) ή των βλεννογόνων (από ενδοτραχειακούς σωλήνες 
ή ουροκαθετήρες), (3) διά της εισαγωγής ξένων σωμάτων, (4) διά 
της μεταβολής της φυσιολογικής χλωρίδας με τα αντιβιοτικά, και 
(5) διά της θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Η λοίμωξη προϋποθέτει περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μικρο-
βίου–ξενιστή και αναπόφευκτα επηρεάζει αμφότερους. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις απαιτείται παθογόνος διεργασία πολλών 
σταδίων για να αναπτυχθεί η λοίμωξη. Επειδή ο ικανός ξενιστής 
διαθέτει πολύπλοκη σειρά φραγμών για να αποτρέψει τη λοίμωξη, 
το επιτυχημένο παθογόνο πρέπει να χρησιμοποιήσει ειδικές στρα-
τηγικές σε καθένα από αυτά τα στάδια. Οι ειδικές στρατηγικές που 
αναπτύσσουν τα βακτήρια, οι ιοί και τα παράσιτα (Κεφ. 2) έχουν 
μερικές αξιοσημείωτες ομοιότητες, αλλά διαφέρουν σημαντικά σε 
ουσιώδεις λεπτομέρειες, όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων τάξεων 
των μικροοργανισμών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων ειδών της 
ίδιας τάξης.

Η ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΙΑ

Καθώς εξελίχθηκαν μαζί με τα μικρόβια, οι ανώτεροι οργανισμοί 
έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης 
των μικροοργανισμών. Πολλοί από τους μηχανισμούς αυτούς, 
αποκαλούμενοι συλλήβδην εγγενής ανοσία, έχουν εξελιχθεί από 
αρχαιοτάτων χρόνων και διατηρήθηκαν από τα έντομα στους 
ανθρώπους. Γενικά, οι μηχανισμοί της εγγενούς ανοσίας εκμε-
ταλλεύονται μοριακές διατάξεις χαρακτηριστικές των παθογό-
νων μικροοργανισμών. Οι εν λόγω «υπογραφές των παθογόνων» 
αναγνωρίζονται από μόρια του ξενιστή, τα οποία είτε απορρυθ-
μίζουν απευθείας το παθογόνο είτε υποκινούν απάντηση με το 
ίδιο αποτέλεσμα. Η εγγενής ανοσία σκοπό έχει να προστατεύσει 
τον ξενιστή που δεν έχει εκτεθεί προηγουμένως στον λοιμογόνο 
παράγοντα—δηλ. πριν δοθεί ευκαιρία στην ειδική ή προσαρμο-
στική ανοσία να αναπτυχθεί. Η εγγενής ανοσία λειτουργεί επίσης 
σαν σύστημα προειδοποίησης που ενεργοποιεί στοιχεία της προ-
σαρμοστικής ανοσίας στα πρώτα στάδια της λοίμωξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ανακαλύπτονται οι μι-
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΝΟΣΟΣ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Η ΛΟΙΜΩΞΗ

Μη ειδική ανοσία

Εξασθένηση του βήχα Κάταγμα πλευράς, νευρομυϊκή δυσλειτουργία Μικρόβια που προκαλούν πνευμονία, αερόβια  
   και αναερόβια χλωρίδα στόματος
Απώλεια γαστρικής οξύτητας Αχλωρυδρία, καταστολή ισταμίνης Salmonella spp., εντερικά παθογόνα
Λύση συνεχείας του δέρματος Διεισδυτικό τραύμα, πόδι του αθλητή Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
 Έγκαυμα Pseudomonas aeruginosa
 Ενδοφλέβιος καθετήρας Staphylococcus spp., Streptococcus spp., gram-
   αρνητικά βακτηρίδια, σταφυλόκοκκοι 
   κοαγκοκλάση-αρνητικοί
Εμφυτευόμενη συσκευή Καρδιακή βαλβίδα Streptococcus spp., σταφυλόκοκκοι κοαγκοκλάση-
   αρνητικοί, S. aureus
 Τεχνητή άρθρωση Staphylococcus spp., Streptococcus spp., gram-
   αρνητικά βακτηρίδια
Απώλεια φυσιολογικής Χρήση αντιβιοτικών Clostridium difficile, Candida spp.
 μικροβιακής χλωρίδας
Ελαττωματική κάθαρση
 Μειωμένη διούρηση Ουρολοίμωξη  Escherichia coli
 Παθολογικές εκκρίσεις Κυστική ίνωση Χρόνια πνευμονική λοίμωξη από P. aeruginosa

Φλεγμονώδης απάντηση

Ουδετεροπενία Αιματολογική κακοήθεια, κυτταροτοξική  Gram-αρνητικά εντερικά βακτηρίδια, 
  χημειοθεραπεία, απλαστική αναιμία,   Pseudomonas spp., Candida spp., 
  λοίμωξη από HIV  Staphylococcus spp.
Χημειοταξία Σύνδρομα Chédiak-Higashi και Job,  S. aureus, Strep. pyogenes, Haemophilus, gram-
  υποσιτισμός πρωτεϊνών-θερμίδων  αρνητικά  βακτηρίδια
 Διαταραχή προσκόλλησης λευκοκυττάρων Μικρόβια που προκαλούν δερματικές και 
  1 και 2   συστηματικές λοιμώξεις, ουλίτιδα
Φαγοκυττάρωση (κυτταρική) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, χρόνια Strep, pneumoniae, Η. influenzae
  μυελογενής λευχαιμία, μεγαλοβλαστική 
  αναιμία
Σπληνεκτομή — Η. influenzae, S. pneumoniae, άλλοι 
   στρεπτόκοκκοι, Capnocytophaga spp., Babesia 
   microti, Salmonella spp.
Διαταραχή της μικροβιοκτονίας Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος Μικρόβια και μύκητες καταλάση-θετικά: 
   σταφυλόκοκκοι, Ε. coli, Klebsiella spp., P. 
   aeruginosa, Aspergillus spp., Nocardia spp.
 Σύνδρομο Chédiak-Higashi S. aureus, S. pyogenes
 Διαταραχή υποδοχέα γ-ιντερφερόνης,  Mycobacterium spp., Salmonella spp.
  ανεπάρκεια ιντερλευκίνης 12 ή/και 
  διαταραχή του υποδοχέα της

Εγγενής ανοσία

Σύστημα του συμπληρώματος
 C3 Συγγενής ηπατική νόσος, συστηματικός S. aureus, S. pneumoniae, Pseudomonas spp., 
  ερυθηματώδης λύκος νεφρωσικό  Proteus spp.
  , σύνδρομο
 C5 Συγγενής Neisseria spp., gram-αρνητικά βακτηρίδια
 C6, C7, C8 Συγγενής, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae
 Εναλλακτική οδός Δρεπανοκυτταρική νόσος S. pneumoniae, Salmonella spp.
Υποδοχέας 4 τύπου διοδίων Συγγενής Gram-αρνητικά βακτηρίδια
Κινάση 4 σχετιζόμενη με τον Συγγενής S. pneumoniae, S. aureus, άλλα βακτηρίδια
 υποδοχέα της ιντερλευκίνης 1
 (IRAK)
Λεκτίνη δεσμεύουσα μαννάνη Συγγενής N. meningitidis, άλλα βακτηρίδια

Προσαρμοστική ανοσία

Ανεπάρκεια/δυσλειτουργία Απλασία/υποπλασία θύμου, νόσος Hodgkin,  Listeria monocytogenes, Mycobacterium spp., 
 Τ λεμφοκυττάρων  σαρκοείδωση, λεπρωματώδης λέπρα  Candida spp.,Aspergillus spp., Cryptococcus  
   neoformans, ιός απλού έρπητα, ιός 
   ανεμευλογιάς-ζωστήρα
 AIDS Pneumocystis carinii, μεγαλοκυτταροϊός, ιός 
   απλού έρπητα, Mycobacterium avium-
   intracellulare, C. neoformans, Candida spp.
 Βλεννογονοδερματική καντιντίαση Candida spp.
 Ανεπάρκεια φωσφορυλάσης πουρινικών  Μύκητες, ιοί
  νουκλεοτιδίων

(Συνεχίζεται)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΝΟΣΟΣ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Η ΛΟΙΜΩΞΗ

Προσαρμοστική ανοσία (Συνέχεια)

Ανεπάρκεια/δυσλειτουργία Χ-φυλοσύνδετη αγαμασφαιριναιμία του Bruton S. pneumoniae, άλλοι στρεπτόκοκκοι
 Β κυττάρων Αγαμασφαιριναιμία, χρόνια λεμφοκυτταρική, Η. influenzae, N. meningitidis, S. aureus, Klebsiella 
  λευχαιμία πολλαπλό μυέλωμα,   pneumoniae, E. coli, Giardia lamblia, Ρ. carinii, 
  διαταραχή ανοσοσφαιρινών  εντεροϊοί
 Επιλεκτική ανεπάρκεια IgM S. pneumoniae, Η. influenzae, Ε. coli
 Επιλεκτική ανεπάρκεια IgA G. lamblia, ιός ηπατίτιδας, S. pneumoniae, 
   H. influenzae
Μικτή ανεπάρκεια/ Κοινή ποικίλλουσα υπογαμασφαιριναιμία P. carinii, μεγαλοκυτταροϊός, S. pneumoniae, 
 δυσλειτουργία Τ και    Η. influenzae, άλλα μικρόβια
 Β κυττάρων Αταξία-τελαγγειεκτασία S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, ιός 
   ερυθράς, G. lamblia
 Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, Candida 
   albicans,
  P. carinii, ιός ανεμευλογιάς-ζωστήρα, ιός 
   ερυθράς, μεγαλοκυτταροϊός
 Σύνδρομο Wiskott-Aldrich Παράγοντες λοιμώξεων που έχουν σχέση με 
   διαταραχές των Τ και  Β κυττάρων
 Χ-φυλοσύνδετο σύνδρομο υπερ-IgM P. carinii, μεγαλοκυτταροϊός, Cryptosporidium 
   parvum

κροοργανισμοί και αποστέλλονται σήματα στο ανοσοποιητικό σύ-
στημα αποτελούν οι υποδοχείς τύπου Toll (TLR, Toll-like receptors). 
Υπάρχουν τουλάχιστον 11 TLR, έκαστος ειδικός για διαφορετική 
βιολογική τάξη μορίων. Για παράδειγμα, ακόμη και η ελάχιστη 
ποσότητα λιποπολυσακχαρίτη (LPS), ενός μορίου που βρίσκεται 
αποκλειστικά στα gram-αρνητικά βακτηρίδια, γίνεται αντιληπτή 
από μια ειδική δεσμευτική πρωτεΐνη, την CD14, και από τον TLR4 
(βλέπε Εικ. 2-3). Η αλληλεπίδραση του LPS με τα εν λόγω στοιχεία 
του εγγενούς ανοσιακού συστήματος κινητοποιεί τα μακροφάγα, 
μέσω του μεταγραφικού πυρηνικού παράγοντα κΒ (NF-κΒ), να 
συνθέσουν κυτταροκίνες, που δημιουργούν φλεγμονή, και ένζυμα, 
που συμβάλλουν στην κάθαρση των μικροβίων. Αυτές οι αρχικές 
απαντήσεις έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο τον περιορισμό της 
λοίμωξης, αλλά και την έναρξη των ειδικών ή προσαρμοστικών 
ανοσιακών απαντήσεων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
Μόλις έλθει σε επαφή με το ανοσιακό σύστημα του ξενιστή, ο μι-
κροοργανισμός αντιμετωπίζει τα στενά συνεργαζόμενα συστήμα-
τα κυτταρικής και χυμικής ανοσίας του ξενιστή. Η κυτταρική ανο-
σία, απαρτιζόμενη από Τ λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και φυσικά 
φονικά κύτταρα, κυρίως αναγνωρίζει και καταπολεμά τα παθογόνα 
που πολλαπλασιάζονται εντός των κυττάρων. Οι κυτταρικοί ανο-
σιακοί μηχανισμοί είναι σημαντικοί για την ανοσία έναντι λοιμω-
δών μικροοργανισμών όλων των τάξεων, συμπεριλαμβανομένων 
των περισσότερων ιών και πολλών βακτηρίων (π.χ., Mycoplasma, 
Chlamydophila, Listeria, Salmonella και Mycobacterium), παρα-
σίτων (π.χ., Trypanosoma, Toxoplasma και Leishmania) και μυκή-
των (π.χ., Histoplasma, Cryptococcus και Coccidioides). Συνήθως, 
τα Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από μακροφάγα και από Β 
λεμφοκύτταρα, τα οποία παρουσιάζουν τα ξένα αντιγόνα μαζί 
με αντιγόνο του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας του 
ξενιστή στον υποδοχέα των Τ κυττάρων. Τα ενεργοποιημένα Τ 
κύτταρα μπορούν κατόπιν να δράσουν με διάφορους τρόπους 
για να καταπολεμήσουν τη λοίμωξη. Τα κυτταροτοξικά Τ κύτταρα 
μπορούν να προσβάλουν απευθείας και να διαλύσουν τα κύττα-
ρα του ξενιστή που παρουσιάζουν ξένα αντιγόνα. Τα βοηθητικά 
Τ κύτταρα διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων και 
την παραγωγή ανοσοσφαιρινών. Τα κύτταρα που παρουσιάζουν 
αντιγόνα και τα Τ κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορα 
σήματα, τα οποία ενεργούν συντονισμένα για να κατευθύνουν 
την ειδική απάντηση του ανοσιακού συστήματος. Τα Τ κύτταρα 

συνθέτουν κυτταροκίνες (π.χ., ιντερφερόνη), οι οποίες αναστέλ-
λουν απευθείας την ανάπτυξη των παθογόνων ή διεγείρουν την 
καταστροφή τους από μακροφάγα και κυτταροτοξικά κύτταρα 
του ξενιστή. Οι κυτταροκίνες επίσης ενισχύουν την ανοσία του 
ξενιστή διεγείροντας τη φλεγμονώδη απάντηση (πυρετό, παρα-
γωγή ουσιών οξείας φάσης του ορού και πολλαπλασιασμό των 
λευκοκυττάρων). Η διέγερση των κυτταροκινών δεν οδηγεί πά-
ντοτε σε ευνοϊκή απάντηση του ξενιστή· η σηπτική καταπληξία 
(Κεφ. 15) και το σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (Κεφ. 35 και 36) 
συγκαταλέγονται στις καταστάσεις που δημιουργεί η μεσολάβηση 
αυτών των φλεγμονωδών ουσιών.

Το ανοσιακό σύστημα διαθέτει επίσης ειδικά κύτταρα που 
ελέγχουν ή αμβλύνουν τις ανοσοαπαντήσεις. Για παράδειγμα, τα 
Treg κύτταρα, μια υποομάδα των CD4+ Τ κυττάρων, εμποδίζουν 
τις αυτοάνοσες απαντήσεις άλλων Τ κυττάρων και πιστεύεται ότι 
περιορίζουν τις ανοσοαπαντήσεις σε ξένα αντιγόνα. Φαίνεται ότι 
υπάρχουν τόσο φυσικά όσο και επίκτητα Treg κύτταρα.

Το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα περιλαμβάνει φαγοκύτταρα 
που προέρχονται από μονοκύτταρα και βρίσκονται στο ήπαρ 
(κύτταρα Kupffer), στον πνεύμονα (κυψελιδικά μακροφάγα), 
στον σπλήνα (μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα), στον νεφρό 
(μεσαγγειακά κύτταρα), στον εγκέφαλο (μικρογλοία) και σε λεμ-
φαδένες (μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα) και απομακρύνουν 
τους μικροοργανισμούς από την κυκλοφορία. Μολονότι αυτά τα 
ιστικά μακροφάγα και πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (PMN, 
polymorphonuclear) είναι ικανά να φονεύουν μικροοργανισμούς 
χωρίς βοήθεια, έχουν καλύτερη απόδοση όταν τα παθογόνα έχουν 
προηγουμένως οψωνινοποιηθεί (Αρχαιοελληνική λέξη που σημαίνει 
«προετοιμάζω για να φαγωθεί») από συστατικά του συστήματος 
του συμπληρώματος, όπως το C3b, ή/και από αντισώματα.

Τα εξωκυττάρια παθογόνα και τα περισσότερα ελυτροφόρα 
βακτήρια (αυτά που περιβάλλονται από πολυσακχαριτική κάψα) 
προσβάλλονται από το χυμικό ανοσιακό σύστημα, το οποίο περι-
λαμβάνει τα αντισώματα, τον καταρράκτη του συμπληρώματος και 
τα φαγοκύτταρα. Τα αντισώματα είναι σύνθετες γλυκοπρωτεΐνες 
(αποκαλούνται και ανοσοσφαιρίνες) που παράγονται από ώριμα Β 
λεμφοκύτταρα, κυκλοφορούν στα υγρά του σώματος και εκκρίνο-
νται στις επιφάνειες των βλεννογόνων. Τα αντισώματα αναγνωρί-
ζουν συγκεκριμένα ξένα αντιγόνα και τα δεσμεύουν. Ένα από τα 
πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του ανοσιακού συστήματος είναι 
η ικανότητα παραγωγής μιας απίστευτης ποικιλίας αντισωμάτων, 
ικανών να αναγνωρίζουν σχεδόν κάθε ξένο αντιγόνο, χωρίς όμως 
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της προκαλούμενης νόσου από συγκεκριμένο μικρόβιο και όχι τη 
διαθεσιμότητά του σε δυνητικούς τρομοκράτες.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ο Bacillus anthracis ως βιολογικό όπλο 
Ο άνθρακας μπορεί να θεωρηθεί πρότυπος νόσος της βιοτρομο-
κρατίας. Μεταδίδεται σπάνια από άτομο σε άτομο, αλλά παρου-
σιάζει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ιδανικού βιολογικού 
όπλου που παρατίθενται στον Πίνακα 6-1. Οι επιστήμονες των 
κυβερνήσεων των Η.Π.Α. και της Βρετανίας άρχισαν να μελετούν 
τον άνθρακα ως βιολογικό όπλο περίπου την περίοδο του Β’ Πα-
γκόσμιου Πολέμου. Στις Η.Π.Α., οι ενέργειες για επιθετικά βιολο-
γικά όπλα, καθώς και η έρευνα για μικρόβια και τοξίνες που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικά όπλα, σταμάτη-
σαν το 1969, μετά από δύο εκτελεστικές εντολές του Προέδρου 
Richard M. Nixon. Η Συνθήκη για Βιολογικά και Τοξικά Όπλα του 
1972 επικήρυξε ως παράνομη την έρευνα αυτού του είδους σε 
όλο τον κόσμο. Η Σοβιετική Ένωση παραβίαζε καταφανώς αυτή τη 
συνθήκη τουλάχιστον μέχρι τη διάλυσή της στα τέλη της δεκαετίας 
1980. Έχει τεκμηριωθεί ότι κατά την περίοδο μετά την υπογραφή 
της συνθήκης, οι Σοβιετικοί παρήγαγαν και αποθήκευσαν εκατο-
ντάδες τόνους σπόρων άνθρακα για πιθανή χρήση ως βιολογικών 
όπλων. Σήμερα υπάρχουν υποψίες ότι αρκετά κράτη και ομάδες 
εξτρεμιστών συνεχίζουν την έρευνα του άνθρακα ως παράγοντα 
βιοτρομοκρατίας. Ένα περιστατικό που ενισχύει αυτές τις υποψίες 
είναι η απελευθέρωση σπόρων άνθρακα από την ομάδα Aum 
Shrinrikyo στο Τόκυο το 1993. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα από 
αυτό το επεισόδιο, επειδή οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν άθελά 
τους ένα μη παθογόνο στέλεχος άνθρακα. 

Οι πιθανές συνέπειες της χρήσης σπόρων του άνθρακα ως 
βιολογικού όπλου φάνηκαν καθαρά το 1979 μετά την τυχαία απε-
λευθέρωση σπόρων άνθρακα στην ατμόσφαιρα από εγκαταστά-
σεις βιολογικών όπλων της Σοβιετικής Ένωσης στο Sverdlosk της 
Ρωσίας. Μολονότι δεν γνωρίζουμε τους πραγματικούς αριθμούς, 

τουλάχιστον 77 κρούσματα άνθρακα διαγνώστηκαν με βεβαιό-
τητα, τα 66 από αυτά μοιραία. Φαίνεται ότι αυτά τα θύματα εκτέ-
θηκαν στον άνθρακα σε μια περιοχή που απείχε έως 4 χιλιόμετρα 
από τις εγκαταστάσεις προς την κατεύθυνση του ανέμου. Θάνατοι 
που οφείλονταν σε άνθρακα σημειώθηκαν επίσης και σε κατοι-
κίδια και εκτρεφόμενα ζώα σε απόσταση 50 χιλιομέτρων προς 
την κατεύθυνση του ανέμου. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα 
στοιχεία για τους ανέμους, το χρονικό διάστημα μεταξύ πιθανής 
έκθεσης και εκδήλωσης κλινικής νόσου κυμαινόταν από 2 έως 
43 ημέρες. Η πλειονότητα των περιπτώσεων εκδηλώθηκε μέσα 
στις πρώτες δύο εβδομάδες. Ο θάνατος επερχόταν γενικά 1 έως 4 
μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Είναι πιθανόν η ευρεία 
χρήση πενικιλλίνης μετά την έκθεση να περιόρισε τον συνολικό 
αριθμό των κρουσμάτων. Η παρατεταμένη περίοδος μεταξύ έκ-
θεσης και νόσου σε μερικά άτομα υποστηρίζει τα δεδομένα που 
προέρχονται από μελέτες σε άλλα πρώτιστα (εκτός του ανθρώπου) 
και υποδηλώνουν ότι οι σπόροι του άνθρακα είναι δυνατόν να 
παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση στις αεροφόρους οδούς 
επί τουλάχιστον 4–6 εβδομάδες. Αυτή η παρατεταμένη λανθάνου-
σα περίοδος μετά την έκθεση συνιστά σημαντική πρόκληση στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των θυμάτων μετά την έκθεση. 

Τον Σεπτέμβριο του 2001, ο πληθυσμός των Η.Π.Α. εκτέθηκε 
σε σπόρους άνθρακα που διαδόθηκαν ως βιολογικό όπλο μέσω 
του Ταχυδρομικού Συστήματος των Η.Π.Α. Τα CDC ταυτοποίη-
σαν 22 επιβεβαιωμένες ή ύποπτες περιπτώσεις άνθρακα εξ αυτής 
της επίθεσης. Οι περιπτώσεις αυτές περιλάμβαναν 11 ασθενείς 
με πνευμονικό άνθρακα, 5 από τους οποίους κατέληξαν, και 11 
ασθενείς με δερματικό άνθρακα (7 επιβεβαιωμένες), που τελικά 
επέζησαν (Εικ. 6-1). Τα κρούσματα αφορούσαν σε άτομα που 
άνοιξαν μολυσμένες επιστολές, καθώς και ταχυδρομικούς υπαλ-
λήλους που διαχειρίζονταν το ταχυδρομείο. Το «μέσον» αυτής 
της επίθεσης ήταν πέντε τουλάχιστον επιστολές που ταχυδρο-
μήθηκαν από την πόλη Trenton, N. J. Αναφέρθηκε ότι μία από 
αυτές τις επιστολές περιείχε 2 γραμμάρια υλικού που ισοδυναμεί 
με 100 δισεκατομμύρια έως 1 τρισεκατομμύριο σπόρους-όπλα. 
Από τις μελέτες της δεκαετίας 1950 με την έκθεση πιθήκων σε αε-
ρολύματα με άνθρακα προέκυψε ότι απαιτούνται περίπου 10.000 
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Θάνατος = κρούσματα πνευμονικού άνθρακα 
= Μητροπολιτική Περιφέρεια Περιοχής Κολούμπια, τα κρούσματα ήταν κάτοικοι της Maryland (3) και της Virginia (2). 
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ΕΙΚΟΝΑ 61
Επιβεβαιωμένες περιπτώσεις άνθρακα που σχετίζονται με βιοτρο-
μοκρατία: Η.Π.Α. 2001. Α. Γεωγραφική εντόπιση, κλινικές εκδηλώσεις 
και έκβαση των 11 επιβεβαιωμένων περιπτώσεων πνευμονικού άν-
θρακα και των 7 επιβεβαιωμένων περιπτώσεων δερματικού άνθρακα. 
Β. Καμπύλη επιδημίας για τις 18 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις πνευ-

μονικού και δερματικού άνθρακα και των 4 επιπλέον περιπτώσεων 
που ήταν ύποπτες για δερματικό άνθρακα. (Από DB Jernigan et al: 
Investigation of bioterrorism-related anthrax, US 2001: Epidemiologic 
findings. Emerg Infect Dis 8:1019, 2002. Δημοσιεύεται με άδεια.) 
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Βιοτρομοκρατία με μικρόβια

σπόροι για να ασθενήσουν τα μισά προσβληθέντα ζώα (η LD50)· 
επομένως, το περιεχόμενο μιας επιστολής ήταν θεωρητικά ικα-
νό, υπό ιδανικές συνθήκες, να προξενήσει νόσο ή θάνατο σε 50 
εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με την LD50 των 10.000 σπόρων. 
Σε αυτήν την επίθεση χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος Ames. Παρ’ 
όλο που βρέθηκε ότι διαθέτει μια επαγώγιμη β-λακταμάση και 
μια κεφαλοσπορινάση, ήταν ευαίσθητο σε όλα τα αντιβιοτικά που 
χρησιμοποιούνται κλασικά εναντίον του B. anthracis.

Μικροβιολογία και κλινικά χαρακτηριστικά 

Ο άνθρακας προκαλείται από το B. anthracis, ένα gram-θετικό, 
ακίνητο, σπορογόνο βακτηρίδιο που βρίσκεται στο έδαφος και 
κυρίως προκαλεί νόσο σε φυτοφάγα ζώα, όπως βοοειδή και αι-
γοπρόβατα. Οι σπόροι του άνθρακα παραμένουν βιώσιμοι επί 
δεκαετίες. Η εντυπωσιακή σταθερότητα τούς καθιστά ιδανικά 
βιολογικά όπλα και η καταστροφή τους με απολύμανση δεν είναι 
εύκολη. Η φυσική λοίμωξη του ανθρώπου είναι συνήθως αποτέλε-
σμα επαφής με ανθρακόπληκτα ζώα ή ζωικά προϊόντα (π.χ. τρίχες 
κατσίκας). Μολονότι η LD50 των 10.000 σπόρων είναι μια γενικά 
αποδεκτή ποσότητα, προτάθηκε επίσης ότι ακόμη και ένας έως 
τρεις σπόροι μπορεί να είναι αρκετοί για να προκαλέσουν νόσο 
σε μερικές περιπτώσεις. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί προηγμένη 
τεχνολογία για την παραγωγή σπόρων ιδανικού μεγέθους (1–5 
μm), να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικά όπλα, δηλαδή ώστε να 
φθάνουν στους κυψελιδικούς χώρους.

Οι τρεις κύριες κλινικές μορφές του άνθρακα είναι η γαστρε-
ντερική, η δερματική και η πνευμονική. Ο γαστρεντερικός άνθρακας 
είναι συνήθως αποτέλεσμα κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος, 
παρατηρείται σπανίως και είναι απίθανο να προέλθει από βιοτρο-
μοκρατικές ενέργειες. Η βλάβη του δερματικού άνθρακα αρχίζει 
τυπικά με μια βλατίδα στη θέση εισόδου των σπόρων από λύση της 
συνέχειας του δέρματος. Αυτή η βλατίδα εξελίσσεται σε ανώδυνη 
φυσαλίδα που αργότερα καλύπτεται από μαύρη σαν κάρβουνο 
(άνθρακας) νεκρωτική εσχάρα (Εικ. 6-2) (εξ αυτής και η ονομασία 
του μικροοργανισμού και της νόσου). Ο δερματικός άνθρακας ήταν 
θανατηφόρος στο 20% περίπου των περιπτώσεων πριν την εμφά-
νιση των αντιβιοτικών. Ο πνευμονικός άνθρακας είναι η μορφή που 
έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει θανάτους στα 
πλαίσια μιας βιοτρομοκρατικής επίθεσης. Ακολουθεί την εισπνοή 
σπόρων που εναποτίθενται στους κυψελιδικούς χώρους. Αυτοί οι 
σπόροι φαγοκυτταρώνονται από μακροφάγα και μεταφέρονται 
στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου και τους περιβρογχικούς 
λεμφαδένες, όπου μετατρέπονται σε βλαστικές μορφές με ζωηρή 

αύξηση και παραγωγή δύο τοξινών: της τοξίνης του οιδήματος 
(edema toxin) και της θανατοφόρου τοξίνης (lethal toxin). Η επα-
κόλουθη αιματογενής διασπορά των βακτηριδίων συνοδεύεται από 
καρδιαγγειακή κατάρρευση και θάνατο. Τα πρώτα συμπτώματα 
είναι τυπικά τα πρόδρομα συμπτώματα μιας ιογενούς λοίμωξης 
με πυρετό, καταβολή και συμπτώματα από την κοιλία ή/και τον 
θώρακα, που εξελίσσονται γρήγορα σε προθανάτια κατάσταση. 
Ένα χαρακτηριστικό εύρημα είναι η διεύρυνση του μεσοθωρακίου 
και η πλευριτική συλλογή στην ακτινογραφία του θώρακα (Εικ. 
6-3). Ενώ αρχικά πίστευαν ότι η νόσος έχει 100% θνητότητα, οι 
εμπειρίες από το Sverdlosk το 1979 και τις Η.Π.Α. το 2001 (βλέπε 
παρακάτω) δείχνουν ότι με την άμεση έναρξη θεραπείας με αντι-
βιοτικά είναι δυνατή η επιβίωση των ασθενών. Τα χαρακτηριστικά 
των 11 περιπτώσεων πνευμονικού άνθρακα που διαγνώστηκαν 
στις Η.Π.Α. το 2001, μετά από έκθεση σε μολυσμένες επιστολές με 
ημερομηνία ταχυδρομείου από 18 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρί-
ου 2001, ακολουθούσαν το κλασικό πρότυπο της νόσου, κατά το 
οποίο ο ασθενής παρουσιάζει ταχέως εξελισσόμενη πορεία με πυ-
ρετό, καταβολή ή αδυναμία, ναυτία ή εμέτους, βήχα και δύσπνοια. 
Κατά την αρχική εκτίμηση, ο συνολικός αριθμός των λευκών αι-
μοσφαιρίων ήταν ~10.000 κύτταρα/μL, οι τρανσαμινάσες ήταν 
στις περισσότερες περιπτώσεις αυξημένες και όλοι οι ασθενείς 
είχαν παθολογικά ευρήματα στην ακτινογραφία και την αξονική 
τομογραφία του θώρακα. Τα ακτινολογικά ευρήματα περιλάμβαναν 
διηθήσεις, διεύρυνση του μεσοθωρακίου και αιμορραγικές πλευρι-
τικές συλλογές. Στις περιπτώσεις που ήταν γνωστή η ημερομηνία 
έκθεσης, διαπιστώθηκε ότι τα συμπτώματα εμφανίζονταν μέσα 
σε 4–6 ημέρες. Στις πέντε περιπτώσεις που κατέληξαν, ο θάνατος 
επήλθε εντός 7 ημερών από τη διάγνωση (συνολική θνητότητα 
55%). Η ταχεία διάγνωση και η άμεση έναρξη θεραπείας με αντι-
βιοτικά είχαν κρίσιμη σημασία για την επιβίωση.

Θεραπεία: 
ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ο άνθρακας αντιμετωπίζεται επιτυχώς, εάν η νόσος αναγνω-
ριστεί αμέσως και αρχίσει νωρίς η κατάλληλη θεραπευτική 
αγωγή. Τα εγκεκριμένα αντιβιοτικά γι’ αυτήν την ένδειξη σή-
μερα είναι η πενικιλλίνη, η σιπροφλοξασίνη και η δοξυκυκλί-
νη. Ωστόσο, η κλινδαμυκίνη και η ριφαμπίνη είναι δραστι-
κές εναντίον αυτού του μικροοργανισμού in vitro και έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα θεραπευτικά σχήματα. Μέχρι να 
γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας, οι 
ύποπτες περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνδυασμό 
αντιβιοτικών ευρέος φάσματος (Πίνακας 6-3). Οι ασθενείς με 

Α Β Γ

ΕΙΚΟΝΑ 62
Κλινικές εκδηλώσεις ενός παιδιατρικού περιστατικού δερματι-
κού άνθρακα σχετιζόμενου με την βιοτρομοκρατική επίθεση του 
2001. (Α) H φυσαλιδώδης βλάβη την 5η ημέρα, μετατρέπεται σε (Β) 
νεκρωτική με την κλασική μαύρη εσχάρα την 12η ημέρα, και (C) σε 

ουλή μετά την επούλωση 2 μήνες αργότερα. (Φωτογραφίες από Dr. 
Mary Wu Chang και η (A) αναδημοσιεύεται με άδεια της New England 
Journal of Medicine.)
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πνευμονικό άνθρακα δεν είναι μολυσματικοί και δεν απαιτείται 
η εφαρμογή μέτρων απομόνωσης.

Εμβολιασμός και πρόληψη 

Το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο για τον άνθρακα παρασκευ-
άστηκε για ζώα από τον Pasteur το 1881. Σήμερα, το μοναδικό 
εμβόλιο που έχει εγκριθεί για χρήση στον άνθρωπο είναι ένα προ-
ϊόν που παράγεται από το ακυτταρικό υπερκείμενο της καλλιέρ-
γειας ενός εξασθενημένου στελέχους του B. anthracis χωρίς κάψα 
(στέλεχος Stern) και ονομάζεται προσροφημένο εμβόλιο άνθρακα 
(AVA, anthrax vaccine adsorbed). Σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές 
δοκιμές της ασφάλειας στον άνθρωπο και της αποτελεσματικό-
τητας σε ζώα του ανασυνδυασμένου προστατευτικού αντιγόνου 
(ενός από τα κύρια συστατικά των τοξινών του B. anthracis, μαζί με 
τη θανατηφόρο τοξίνη και την τοξίνη οιδήματος) ως εναλλακτικού 
του AVA. Σε δοκιμές με πιθήκους, η χορήγηση επί 2 εβδομάδες 
μετά την έκθεση συνδυασμού AVA + σιπροφλοξασίνης βρέθηκε να 
υπερτερεί της σιπροφλοξασίνης μόνης στην πρόληψη της κλινικής 
νόσου και του θανάτου. Ενώ οι τωρινές προτάσεις για την προ-

φύλαξη μετά την έκθεση είναι 60 ημερών αγωγή με αντιβιοτικά, 
κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί η ανοσοποίηση με εμβόλιο 
του άνθρακα, εάν είναι διαθέσιμο. Γνωστού όντος ότι ο B. anthracis 
μπορεί να τροποποιηθεί γενετικά έτσι ώστε να γίνει ανθεκτικός 
στην πενικιλλίνη, το εμπειρικό σχήμα επιλογής σε αυτές τις περι-
πτώσεις είναι σιπροφλοξασίνη ή δοξυκυκλίνη.

ΠΑΝΩΛΗΣ

Βλέπε επίσης Κεφάλαιο 60.

Η Yersinia pestis ως βιολογικό όπλο 

Μολονότι δεν διαθέτει τη σταθερότητα του άνθρακα στο περι-
βάλλον, η υψηλή μεταδοτικότητα και θνησιμότητα της πανώλους 
την καθιστούν σχεδόν ιδανική βιολογική ουσία βιοτρομοκρατίας, 
ιδιαίτερα εάν απελευθερωθεί ως οπλοποιημένη μορφή. Η πανώ-
λης καταλαμβάνει μοναδική θέση στην ιστορία και λέγεται ότι 
χρησιμοποιήθηκε ως βιολογικό όπλο πριν από πολλούς αιώνες. 
Η εκσφενδόνιση από τους επιτιθέμενους πτωμάτων θυμάτων της 
πανώλης μέσα σε φρούρια υπό πολιορκία είναι μια πρακτική που 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1346, κατά την επίθεση των Τα-

ΕΙΚΟΝΑ 63
Εξέλιξη των ευρημάτων στην ακτινογραφία θώρακος ασθενούς 
με πνευμονικό άνθρακα. Τα ευρήματα εξελίχθηκαν από ήπια αύξηση 
των ορίων των πυλών και δεξιά περιπυλαία διήθηση σε προοδευτική 
διεύρυνση του μεσοθωρακίου, έντονες περιπυλαίες διηθήσεις, περι-

βρογχική σκίαση και αεροβρογχόγραμμα. (Από L Borio et al: Death 
due to bioterrorism-related inhalational anthrax. JAMA 286:2554, 2001. 
Δημοσιεύεται με άδεια.
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ΕΙΚΟΝΑ 101
Το δαντελωτό δικτυωτό λοιμώδες ερύθημα (πέμπτη νόσος).

ΕΙΚΟΝΑ 102
Οι κηλίδες του Koplik, οι οποίες εμφανίζονται υπό τη μορφή λευκών 
ή υποκύανων βλαβών με ερυθηματώδη άλω στον στοματικό βλεν-
νογόνο, συνήθως κατά τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εμφάνιση των 
συμπτωμάτων της ιλαράς και ενδέχεται για λίγο να συνυπάρχουν με 
το εξάνθημα της ιλαράς. Η παρουσία της ερυθηματώδους άλω δια-
φοροποιεί τις κηλίδες του Κoplik από τις κηλίδες του Fordyce. (Πηγή: 
CDC. Photo selected by Kenneth M. Kaye, MD.)

ΕΙΚΟΝΑ 103 
Στην ιλαρά, οι διακριτές ερυθηματώδεις βλάβες συρρέουν στο πρό-
σωπο και τον τράχηλο τις 2-3 πρώτες ημέρες, καθώς το εξάνθημα 
επεκτείνεται στον κορμό και τα άκρα, όπου οι βλάβες παραμένουν 
διακριτές. (Από: K Wo;ff, RA Johnson: Color Atlas & Synopsis of Clinical 
Dermatology, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 205, p. 788.)

ΕΙΚΟΝΑ 104 
Στην ερυθρά, το ερυθηματώδες εξάνθημα εξαπλώνεται κάτω από το 
όριο του τριχωτού της κεφαλής και υποχωρεί, καθώς επεκτείνεται. 
(Εικόνα από Stephen E. Gellis, MD, κατόπιν αδείας.)Ρ
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ΕΙΚΟΝΑ 105
Το αιφνίδιο εξάνθημα εμφανίζεται συχνότερα στα νέα παιδιά, είναι 
διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες και ακολουθεί την υποχώρηση εμπυρέτου 
νοσήματος. (Εικόνα από Stephen E. Gellis, MD, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 106 
Ερυθηματώδεις κηλίδες και βλατίδες στον κορμό και τα άνω άκρα 
σε ασθενή με πρωτοπαθή λοίμωξη HIV. (Από K. Wolf, Johnson: Color 
Atlas & Synopsis of Clinical Dermatoloy, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 
2005.)

ΕΙΚΟΝΑ 107 
Το φαρμακευτικό εξάνθημα συνίσταται από έντονες ερυθηματώδεις 
κηλίδες και βλατίδες, κάποιες από τις οποίες συρρέουν, κατανεμημέ-
νες συμμετρικά στον κορμό και τα άκρα. Στον προκείμενο ασθενή το 
εξάνθημα προκλήθηκε από λήψη αμπικιλλίνης. (Από K. Wolf, John-
son: Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology, 5th ed. New York, 
McGraw-Hill, 2005.)

ΕΙΚΟΝΑ 108
Το χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα είναι πρώιμη δερματική εκ-
δήλωση της νόσου Lyme και χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις 
δακτυλiοειδείς βλάβες, που συχνά παρουσιάζουν μία κεντρική ερυ-
θηματώδη βλατίδα στο σημείο του δήγματος του κρότωνα. (Από Yale 
Resident’s Slide Collection, κατόπιν αδείας.)
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ΕΙΚΟΝΑ 109
Οι ροδόχρoες κηλίδες παρουσιάζονται ως ερυθηματώδεις κηλίδες 
στον κορμό αυτού του ασθενούς με τυφοειδή πυρετό.

ΕΙΚΟΝΑ 1010 
Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος που εμφανίζει έκδηλο, φο-
λιδωτό, ερύθημα των παρειών. Είναι συνήθης επίσης η προσβολή και 
άλλων εκτεθειμένων στον ήλιο περιοχών του σώματος .

ΕΙΚΟΝΑ 1011 
Εξάνθημα σε οξύ ερυθηματώδη λύκο εντοπιζόμενο στο ανώτερο 
τμήμα του θώρακος με εντόνως ερυθηματώδεις και ελαφρά οιδημα-
τώδεις συρρέουσεες κηλίδες και πλάκες. (Από Robert Swerlick, MD, 
κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1012 
Δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος. Ιώδεις, υπέρχροες, ατροφικές 
πλάκες, συχνά με στοιχεία θυλακιωδών βισμάτων (που μπορεί να 
οδηγήσουν σε σχηματισμό ουλών), είναι χαρακτηριστικές αυτής της 
δερματικής μορφής του λύκου. (Από Marilynne McKay, MD, κατόπιν 
αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1013
Το εξάνθημα της νόσου Still τυπικά παρουσιάζει παροδικές ερυθη-
ματώδεις βλατίδες που εμφανίζονται κατά την ακμή του πυρετού 
στον κορμό και τα εγγύς τμήματα των άκρων. (Από Stephen E. Gellis, 
MD, κατόπιν αδείας.)
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ΕΙΚΟΝΑ 1014 
Το μολυσματικό κηρίο είναι δερματική λοίμωξη από στρεπτόκοκκο 
ή χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, που συνίσταται σε μελόχρωμες πλάκες 
και ερυθηματώδεις διαβρώσεις που εκρέουν υγρό. Περιστασιακά, μπο-
ρεί να παρατηρηθούν φυσαλιδώδεις βλάβες. (Από Mary Spraker, MD, 
κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1015 
Το ερυσίπελας είναι στρεπτοκοκκική λοίμωξη του υποδορίου ιστού 
και συνίσταται σε καλά αφοριζόμενες, ερυθηματώδεις, οιδηματώδεις, 
θερμές πλάκες.

ΕΙΚΟΝΑ 1016 
Άνω: Πετεχειώδεις βλάβες του κηλιδώδους πυρετού των Βραχωδών 
Ορέων στα κατώτερα τμήματα των σκελών και στα πέλματα ενός 
νεαρού, κατά τα άλλα υγιούς, ασθενούς. Κάτω: Εκ του πλησίον λήψη 
των βλαβών του ιδίου ασθενούς. (Από Lindsey Boden, MD, κατόπιν 
αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1017 
Πρωτογενής σύφιλη με σκληρό, ανώδυνο έλκος.
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ΕΙΚΟΝΑ 1018
Δευτερογενής σύφιλη με βλατιδολεπιδώδες εξάνθημα του κορμού.

ΕΙΚΟΝΑ 1019  
Η δευτερογενής σύφιλη συχνά προσβάλλει τις παλάμες και τα πέλ-
ματα με φολιδωτές, σκληρές, ερυθροκαστανές βλατίδες.

ΕΙΚΟΝΑ 1020
Τα πλατέα κονδυλώματα είναι υγρές, ελαφρά προεξέχουσες κον-
δυλωματώδεις, παρατριμματικές πλάκες, που παρατηρούνται στη 
δευτερογενή σύφιλη.

ΕΙΚΟΝΑ 1021 
Βλεννώδεις κηλίδες στη γλώσσα ενός ασθενούς με δευτερογενή 
σύφιλη. (Από Ron Roddy, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1022 
Πετεχειώδεις βλάβες σε ασθενή με άτυπη ιλαρά. (Από Stephen E. Gellis, 
MD, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1023 
Επώδυνες φυσαλίδες και διαβρώσεις στη στοματική κοιλότητα σε 
ασθενή με νόσο χειρών-ποδών και στόματος. (Από Stephen E. Gellis, 
MD, κατόπιν αδείας.)
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ΕΙΚΟΝΑ 1024 
Σηπτικά έμβολα με αιμορραγία και έμφρακτο λόγω οξείας ενδοκαρδί-
τιδας οφειλόμενης σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. (Από Lindsey Badem 
MD, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1025 
Το πολύμορφο ερύθημα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ερυθημα-
τώδεις πλάκες με μορφολογία «δίκην στόχου ή ίριδος» και συνήθως 
αντιπροσωπεύει μία αντίδραση υπερευαισθησίας σε φάρμακα ή λοι-
μώξεις (ειδικά από τον ιό του απλού έρπητα). (Από Yale Resident’s Slide 
Collection, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1026 
Εξάνθημα οστρακιάς. Το λεπτό διάστικτο ερύθημα γίνεται συρρέον 
(οστρακιόμορφο). Επίταση γραμμικού ερυθήματος στις πτυχές του 
σώματος (γραμμές του Pastia) παρατηρείται στην προκείμενη περί-
πτωση. (Ανατύπωση από K. Wolff, RA Johnson: Color Atlas & Synopsis of 
Clinical Dermatology, 5th ed. New York, McGrawHill, 2005.)

ΕΙΚΟΝΑ 1027 
Ερύθημα εξελισσόμενο προς φυσαλιδώδες με αποτέλεσμα την από-
πτωση ολόκληρου του πάχους της επιδερμίδας, παρατηρείται στην 
τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Στην προκείμενη περίπτωση, η 
αντίδραση οφειλόταν σε σουλφοναμίδη. (Ανατύπωση από K. Wolff, 
RA Johnson: Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology, 5th ed. New 
York, McGrawHill, 2005.)

ΕΙΚΟΝΑ 1028
Διάχυτο ερύθημα και φολίδωση παρουσιάζονται σε αυτόν τον ασθε-
νή με ψωρίαση και σύνδρομο αποφολιδωτικής ερυθροδερμίας. 
(Ανατύπωση από K. Wolff, RA Johnson: Color Atlas & Synopsis of Clinical 
Dermatology, 5th ed. New York, McGrawHill, 2005.)
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ΕΙΚΟΝΑ 1029 
Νεογνό με σταφυλοκοκκικό σύνδρομο απολέπισης δέρματος 
παρουσιάζει γενικευμένη απολέπιση. (Ανατύπωση από K. Wolff, RA 
Johnson: Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology, 5th ed. New 
York, McGrawHill, 2005.)

ΕΙΚΟΝΑ 1030  
Ραγάδες των χειλέων και ερυθηματώδες εξάνθημα παρατηρούνται 
σε ασθενή με νόσο Kawasaki. (Από Stephen E. Gellis, MD, κατόπιν 
αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1031 
Πολυάριθμες βλάβες ανεμευβλογιάς σε διάφορα στάδια εξέλιξης. 
φυσαλίδες επί ερυθηματώδους βάσης, ομφαλόμορφες φυσαλίδες και 
εφελκίδες. (Από R. Hartman, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1032 
Εκ του πλησίον εικόνα βλαβών του διάχυτου ζωστήρα. Σημειώνονται 
βλάβες σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένων φλυ-
κταινών και εφελκίδων. (Από Lindsey Baden, MD, κατόπιν αδείας.)

ΕΙΚΟΝΑ 1033 
Έρπης ζωστήρας σε ασθενή με HIV. αιμορραγικές φυσαλίδες και 
φλύκταινες σε ερυθηματώδη βάση, με κατανομή δερματοτομίου.
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όταν υπάρχουν υποψίες πνευμονικής φυματίωσης υπάρχουν και 
άλλες εξετάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η προκλητή 
παραγωγή πτυέλων με εισπνοή εκνεφωμένου διά υπερήχων υπέρ-
τονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου μπορεί να φανεί χρήσιμη 
στους ασθενείς που δεν είναι ικανοί να δώσουν δείγμα πτυέλων 
αυθόρμητα. Πολλές φορές, ασθενείς με ακτινογραφικές αλλοιώ-
σεις συμβατές με άλλες διαγνώσεις (π.χ., βρογχογενές καρκίνωμα) 
υποβάλλονται σε βρογχική αποσπόγγιση ή διαβρογχική βιοψία 
της βλάβης με βρογχοσκόπιο οπτικών ινών. Μπορεί επίσης να επι-
χειρηθεί βρογχοκυψελιδική έκπλυση του τμήματος του πνεύμονα 
που έχει αλλοιώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο τα 
δείγματα να εξετάζονται στο μικροσκόπιο για AFB και να καλλιερ-
γούνται για μυκοβακτηρίδια. Για τη διάγνωση της πρωτογενούς 
φυματίωσης στα παιδιά, τα οποία συνήθως δεν παράγουν πτύελα, 
τα δείγματα από γαστρικές πλύσεις που εκτελούνται νωρίς το πρωί 
μπορεί να δώσουν θετικές καλλιέργειες.

Στους ασθενείς με πιθανολογούμενη εξωπνευμονική φυματίωση 
ενδείκνυνται οι επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις. Εκτός από τα 
δείγματα των προσβεβλημένων περιοχών (π.χ., ΕΝΥ στη φυματιώδη 
μηνιγγίτιδα, πλευριτικό υγρό και δείγματα βιοψίας στην υπεζωκοτι-
κή νόσο), οι βιοψίες και οι καλλιέργειες μυελού των οστών και ήπα-
τος έχουν καλή διαγνωστική απόδοση στη διάσπαρτη (κεγχροειδή) 
φυματίωση, ιδίως σε ασθενείς με λοίμωξη από HIV, στους οποίους 
και οι καλλιέργειες αίματος συχνά είναι θετικές.

Σε μερικές περιπτώσεις οι καλλιέργειες θα είναι αρνητικές 
και η κλινική διάγνωση της φυματίωσης θα στηριχθεί σε σχετι-
κές επιδημιολογικές ενδείξεις (π.χ., ιστορικό στενής επαφής με 
μολυσματικό ασθενή), σε θετική δερμοαντίδραση με PPD και σε 
συμβατή κλινική και ακτινογραφική ανταπόκριση στη θεραπεία. 
Στις Η.Π.Α. και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες με χαμηλή διάδοση 
της φυματίωσης, μερικοί ασθενείς με παθολογικές ακτινογραφίες 
θώρακα και πτύελα θετικά για AFB έχουν λοίμωξη από μη φυ-
ματιώδεις μικροοργανισμούς του συμπλέγματος M. avium (MAC) 
ή M. kansasii (Κεφ. 68). Οι παράγοντες που συνηγορούν για τη 
διάγνωση μη φυματιώδους μυκοβακτηριδιακής νόσου αντί φυ-
ματίωσης περιλαμβάνουν την απουσία παραγόντων κινδύνου για 
τη φυματίωση, αρνητική φυματινοαντίδραση και συνυπάρχουσα 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Οι ασθενείς με φυματίωση και λοίμωξη από HIV αποτελούν 
προβληματικά περιστατικά από άποψη διάγνωσης, όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω στην περιγραφή των κλινικών εκδηλώσεων. 
Επιπλέον, οι ασθενείς με λοίμωξη από HIV και φυματίωση θετική 
για AFB και θετικές καλλιέργειες πτυέλων μπορεί να παρουσιάζουν 
φυσιολογική την ακτινογραφία του θώρακα. Με την εμφάνιση της 
πολύ δραστικής αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART, highly active 
antiretroviral therapy) ελαττώθηκε η συχνότητα της διάσπαρτης 
νόσου από το σύμπλεγμα M. avium που ενδέχεται να δημιουργήσει 
σύγχυση με τη φυματίωση.

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Διάφορες ορολογικές εξετάσεις που βασίζονται στην ανίχνευση 
αντισωμάτων κατά μυκοβακτηριδιακών αντιγόνων εκτελούνται 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά δεν διατίθενται στις Η.Π.Α. Η 
προσεκτική αξιολόγησή τους δείχνει ότι δεν είναι χρήσιμες ως 
διαγνωστικά βοηθήματα, ειδικά σε άτομα με χαμηλές πιθανότητες 
φυματίωσης. Στο στάδιο των δοκιμών βρίσκονται αρκετές μέθοδοι 
ανίχνευσης μυκοβακτηριδιακών αντιγόνων σε διαγνωστικά δείγ-
ματα, αλλά προς το παρόν υπάρχει πρόβλημα χαμηλής ευαισθησί-
ας. Η μέτρηση των επιπέδων της ADA σε πλευριτικό υγρό μπορεί 
να φανεί χρήσιμη στην υπεζωκοτική φυματίωση, αλλά σε άλλες 
μορφές εξωπνευμονικής φυματίωσης (π.χ., του περικαρδίου, του 
περιτοναίου και των μηνίγγων) η αξία της είναι αμφίβολη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
ΑΠΟ M. TUBERCULOSIS

Δερμοαντίδραση με PPD 

Ο Robert Koch, το 1891, ανακάλυψε συστατικά τού Μ. tuberculosis 
σε συμπυκνωμένο υγρό θρεπτικό υπόστρωμα. Το υλικό αυτό ονο-
μάστηκε «παλαιά φυματίνη» (OT, old tuberculin) και ανακάλυψαν 
ότι είναι ικανό να προκαλεί δερματική αντίδραση όταν ενίεται 
υποδορίως σε ασθενή με φυματίωση. Το 1932, οι Seibert και 
Munday, μετά από καταβύθιση με θειικό αμμώνιο, έλαβαν την 
ΟΤ σε καθαρή μορφή—το ενεργό πρωτεϊνικό κλάσμα που είναι 
γνωστό ως κεκαθαρμένο πρωτεϊνικό παράγωγο (PPD) φυματίνης. Το 
1941, οι Seibert και Glenn ανέπτυξαν την PPD-S που επιλέχθηκε 
ως διεθνές πρότυπο. Αργότερα, ο WHO και η UNICEF χρηματοδό-
τησαν μεγάλης κλίμακας παραγωγή μιας συγκεκριμένης παρτίδας 
τής PPD (RT23) και τη διέθεσαν εις γενική χρήση. Το μεγαλύτερο 
μειονέκτημα της PPD είναι η έλλειψη ειδικότητας ως προς το μυ-
κοβακτηριδιακό είδος, επειδή περιέχει μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών 
που είναι κοινός στα διάφορα είδη μυκοβακτηριδίων. Επιπλέον, η 
υποκειμενικότητα στην ερμηνεία της δερμοαντίδρασης, η αλλοί-
ωση του σκευάσματος και οι διαφορές από παρτίδα σε παρτίδα 
περιορίζουν τη χρησιμότητα της PPD.

Η δερμοαντίδραση με PPD χρησιμοποιείται ευρύτατα σε 
διαγνωστικούς ελέγχους (screening) για λανθάνουσα λοίμωξη 
από Μ. tuberculosis. Η δοκιμασία δεν έχει μεγάλη αξία για τη 
διάγνωση ενεργού φυματίωσης, επειδή έχει μικρή ευαισθησία και 
εξειδίκευση και επειδή δεν μπορεί να διακρίνει τη λανθάνουσα 
λοίμωξη από την ενεργό νόσο. Οι ψευδώς αρνητικές αντιδρά-
σεις είναι συνηθισμένες στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
και σε αυτούς με κατακλυσμιαία φυματίωση. Ψευδώς θετικές 
αντιδράσεις μπορεί να δώσουν οι λοιμώξεις από μη φυματιώδη 
μυκοβακτηρίδια (Κεφ. 68) και ο αντιφυματικός εμβολιασμός (με 
εμβόλιο BCG).

Δοκιμασίες απελευθέρωσης IFN-γ (IGRA) 

Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στο εμπόριο δύο τεχνικές που μετρούν 
την απελευθέρωση IFN-γ in vitro από Τ κύτταρα που έχουν διε-
γερθεί από τα πολύ ειδικά αντιγόνα της φυματίωσης ESAT-6 και 
CFP-10. Η QuantiFERON-TB Gold® (Cellestis Ltd., Carnegie, Austra-
lia) είναι ανοσοενζυμική προσροφητική μέθοδος προσδιορισμού 
(ELISA) της IFN-γ σε πλήρες αίμα, και η T-SPOT.TB® (Oxford Im-
munotec, Oxford, UK) είναι ενζυμική μέθοδος ανοσοστύπωσης 
(ELISpot).

Οι δοκιμασίες IGRA είναι πιο ευαίσθητες από τη δερμοαντί-
δραση με PPD, με λιγότερες παρεμβολές από το εμβόλιο BCG 
και από μη φυματιώδη μυκοβακτηρίδια, ενώ η ευαισθησία τους 
επί ενεργού φυματίωσης είναι στα ίδια επίπεδα. Πιθανά πλεονε-
κτήματα των δοκιμασιών IGRA είναι η ευχερέστερη διάθεση, οι 
λιγότερες επισκέψεις των ασθενών για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, 
η αποφυγή αναξιόπιστων και υποκειμενικών μετρήσεων όπως η 
σκληρία του δέρματος και η ικανότητα εκτέλεσης διαδοχικών δο-
κιμασιών χωρίς ευαισθητοποίηση του ατόμου ή διασταυρούμενες 
αντιδράσεις. Λόγω της υψηλής εξειδίκευσης και άλλων πιθανών 
πλεονεκτημάτων, οι IGRA είναι πιθανόν να αντικαταστήσουν τη 
δοκιμασία με PPD για τη διάγνωση λανθάνουσας λοίμωξης από 
M. tuberculosis σε συνθήκες χαμηλής επίπτωσης και υψηλού εισο-
δήματος, όπου η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με το BCG 
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς της ερμηνεία και τη χρησιμότητα 
της δερμοαντίδρασης PPD. Οι μέχρι τώρα συγκριτικές μελέτες 
στην πράξη δείχνουν ότι η ELISpot έχει μικρότερη συχνότητα 
απροσδιόριστων αποτελεσμάτων και πιθανώς υψηλότερη δια-
γνωστική ευαισθησία από την ELISA σε πλήρες αίμα. Η έρευνα 
συνεχίζεται.
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Θεραπεία: 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Οι δύο στόχοι της αντιφυματικής θεραπείας είναι να διακοπεί 
η μετάδοση της νόσου, καθιστώντας τους ασθενείς μη μολυ-
σματικούς, και να προληφθεί η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 
με την ίαση των ασθενών. Η χημειοθεραπεία για τη φυματίωση 
έγινε πραγματικότητα με την ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης, 
στα μέσα της δεκαετίας 1940. Από τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες αποδείχθηκε ότι η χορήγηση στρεπτομυκίνης σε ασθε-
νείς με χρόνια φυματίωση ελάττωνε τη θνητότητα και επέφερε 
την ίαση σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, η μονοθεραπεία με 
στρεπτομυκίνη συσχετίστηκε συχνά με την ανάπτυξη αντοχής 
στη στρεπτομυκίνη και τη συνακόλουθη αποτυχία της θερα-
πείας. Με την ανακάλυψη του παρα-αμινοσαλικυλικού οξέος 
(PAS) και της ισονιαζίδης έγινε κανόνας ότι η ίαση της φυμα-
τίωσης απαιτούσε την ταυτόχρονη χορήγηση δύο τουλάχιστον 
φαρμάκων, στα οποία ο μικροοργανισμός ήταν ευαίσθητος. 
Επιπλέον, τα πρώτα κλινικά πειράματα έδειξαν ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη διάρκεια της θεραπείας—δηλ., 12-24 μήνες—για 
να αποτραπεί η αναζωπύρωση της φυματίωσης.

Η εισαγωγή της ριφαμπίνης, στην αρχή της δεκαετίας 
1970, σήμανε την εποχή της αποτελεσματικής βραχυχρόνι-
ας χημειοθεραπείας, με διάρκεια της θεραπείας <12 μήνες. 
Η ανακάλυψη ότι η πυραζιναμίδη, που χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950, ενίσχυε τη δράση των 
σχημάτων ισονιαζίδης/ριφαμπίνης, οδήγησε στην καθιέρω-
ση εξάμηνης αγωγής με τα τρία αυτά φάρμακα ως τυπικής 
θεραπείας.

ΦΑΡΜΑΚΑ Τέσσερα κύρια φάρμακα θεωρούνται πρώτης 
γραμμής για τη θεραπεία της φυματίωσης: ισονιαζίδη, ρι-
φαμπίνη, πυραζιναμίδη και αιθαμβουτόλη (Πίνακας 66-2). Τα 
φάρμακα αυτά απορροφώνται καλά όταν χορηγούνται από 
το στόμα, με μέγιστα επίπεδα στον ορό 2-4 ώρες μετά τη 
χορήγηση και σχεδόν πλήρη αποβολή εντός 24 ωρών. Συνι-
στώνται λόγω βακτηριδιοκτόνου δράσης (ελαττώνουν γρήγορα 
τον αριθμό των ζωντανών μικροοργανισμών και καθιστούν 
μη μολυσματικό τον ασθενή), αποστειρωτικής ικανότητας (φο-
νεύουν όλα τα βακτηρίδια και έτσι καθιστούν στείρο το προ-
σβεβλημένο όργανο και προλαμβάνουν τις αναζωπυρώσεις) 
και σπάνιας πρόκλησης αντοχής στα φάρμακα. Η ριφαπεντίνη 
και η ριφαβουτίνη, δύο φάρμακα συγγενή της ριφαμπίνης, 
διατίθενται επίσης στις Η.Π.Α. και είναι χρήσιμα για ορισμέ-

νους ασθενείς. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της φυματίωσης βλέπε 
στο Κεφ. 69.

Λόγω μικρότερης αποτελεσματικότητας και συχνότερης 
πρόκλησης δυσανεξίας και τοξικότητας, μερικά φάρμακα 
δεύτερης γραμμής χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία 
ασθενών με φυματίωση ανθεκτική στα φάρμακα πρώτης γραμ-
μής. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι ενέσιμες αμινογλυ-
κοσίδες στρεπτομυκίνη (πρώην φάρμακο πρώτης γραμμής), 
καναμυκίνη, αμικακίνη και το πολυπεπτίδιο καπρεομυκίνη και 
τα από του στόματος λαμβανόμενα αιθειοναμίδη, κυκλοσερί-
νη, PAS και φθοροκινολόνες. Από τις κινολόνες προτιμώνται 
τα φάρμακα τρίτης γενιάς: λεβοφλοξασίνη, γκατιφλοξασίνη 
(δεν κυκλοφορεί πλέον στις Η.Π.Α.) και μοξιφλοξασίνη. Η 
αμιθειοζόνη (θειακεταζόνη) χρησιμοποιείται ακόμη σε μερι-
κές αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά έχει συσχετιστεί με βαριές 
και μερικές φορές θανατηφόρες δερματικές αντιδράσεις σε 
ασθενείς με λοίμωξη από HIV. Άλλα φάρμακα αναπόδεικτης 
αποτελεσματικότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία 
λοιμώξεων ανθεκτικών στα περισσότερα φάρμακα πρώτης 
και δεύτερης γραμμής είναι η κλοφαζιμίνη, η αμοξικιλλίνη/
κλαβουλανικό οξύ και η λινεζολίδη. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Τα τυπικά βραχυχρόνια σχήματα 
υποδιαιρούνται σε μια αρχική, ή βακτηριδιοκτόνο, φάση και 
στη συμπληρωματική ή αποστειρωτική φάση. Κατά την αρχική 
φάση φονεύεται η πλειονότητα των βακτηριδίων της φυμα-
τίωσης, εξαφανίζονται τα συμπτώματα και ο ασθενής παύει 
να είναι μολυσματικός. Η αποστειρωτική φάση απαιτείται για 
να εξολοθρεύσει τους επίμονους μικροοργανισμούς και να 
προλάβει τις υποτροπές.

Το θεραπευτικό σχήμα εκλογής για όλες σχεδόν τις μορ-
φές φυματίωσης, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, περι-
λαμβάνει μια δίμηνη αρχική φάση με ισονιαζίδη, ριφαμπίνη, 
πυραζιναμίδη και αιθαμβουτόλη, ακολουθούμενη από μια τε-
τράμηνη συμπληρωματική φάση με ισονιαζίδη και ριφαμπίνη 
(Πίνακας 66-3). Η θεραπεία μπορεί να χορηγείται καθημερινά 
καθ’ όλη τη διάρκειά της ή διακεκομμένα (είτε 3 φορές την 
εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια ή 2 φορές την εβδομάδα μετά 
από μια αρχική φάση καθημερινής χορήγησης). Μια συμπλη-
ρωματική φάση με χορήγηση ριφαπεντίνης και ισονιαζίδης 
μία φορά την εβδομάδα φαίνεται αποτελεσματική για τους 
ασθενείς που δεν έχουν λοίμωξη από HIV ούτε σπηλαιώδη 
πνευμονική φυματίωση και οι καλλιέργειες των πτυέλων τους 
έγιναν αρνητικές στους 2 μήνες. Η διακεκομμένη θεραπεία 
είναι χρήσιμη σε ασθενείς που η θεραπεία τους εποπτεύεται 
(βλέπε παρακάτω). Στους ασθενείς με σπηλαιώδη πνευμονική 
φυματίωση και καθυστερημένη αρνητικοποίηση των πτυέλων 
(δηλ. οι καλλιέργειες παραμένουν θετικές μετά από 2 μήνες) 
η θεραπεία πρέπει να παρατείνεται κατά 3 μήνες και να γίνεται 
εννιάμηνη. Για τους ασθενείς που έχουν πνευμονική φυματίωση 
και αρνητικές καλλιέργειες πτυέλων, η διάρκεια της συνολικής 
θεραπείας μπορεί να μειωθεί στους 4 μήνες. Για να προληφθεί 
η σχετιζόμενη με την ισονιαζίδη νευροπάθεια, στο θεραπευτικό 
σχήμα πρέπει να προστεθεί πυριδοξίνη (10-25 mg/ημέρα) όταν 
οι ασθενείς κινδυνεύουν από ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 (π.χ., 
αλκοολικοί, υποσιτισμένοι, έγκυοι και θηλάζουσες γυναίκες και 
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη και λοίμωξη 
από HIV ή AIDS, καταστάσεις που συνοδεύονται από νευροπά-
θεια). Η ολοκλήρωση της θεραπείας προσδιορίζεται καλύτερα 
με τον συνολικό αριθμό των δόσεων που χορηγήθηκαν παρά 
με τη χρονική διάρκεια. Ειδικές οδηγίες για τον αριθμό των 
απαιτούμενων δόσεων κάθε θεραπευτικού σχήματος έχουν δη-
μοσιεύσει από κοινού η Αμερικανική Εταιρεία Θώρακος (ATS, 
American Thoracic Society), ή Αμερικανική Εταιρεία Λοιμωδών 
Νόσων (IDSA, Infectious Diseases Society of America) και τα 
CDC. Σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η δυνατότητα 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης των ασθενών είναι περι-
ορισμένη, προτείνεται συμπληρωματική εξάμηνη θεραπεία με 
καθημερινή χορήγηση ισονιαζίδης και αιθαμβουτόλης. Πά-
ντως, αυτό το σχήμα έχει συσχετιστεί με υψηλότερα ποσοστά 
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                                         ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

  ΤΡΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  
ΦΑΡΜΑΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ ΔΟΣΗγ

Ισονιαζίδη 5 mg/kg, μέγιστο 300 mg 15 mg/kg, μέγιστο 900 mg
Ριφαμπίνη 10 mg/kg, μέγιστο 600 mg 10 mg/kg, μέγιστο 600 mg
Πυραζιναμίδη 20–25 mg/kg, μέγιστο 2 g 30–40 mg/kg, μέγιστο 3 g
Αιθαμβουτόληδ 15–20 mg/kg 25–30 mg/kg

α Η διάρκεια της θεραπείας με κάθε φάρμακο εξαρτάται από το σχήμα, 
όπως αναφέρεται στον Πίνακα 66-3.
β Η δοσολογία για παιδιά είναι παρόμοια, αλλά μερικοί ειδικοί συνιστούν 
υψηλότερες δόσεις ισονιαζίδης (10–15 mg/kg/ημέρα· 20–30 mg/kg με 
διαλείμματα) και ριφαμπίνης (10–20 mg/kg).
γ Η δοσολογία για δισεβδομαδιαία χορήγηση είναι ίδια για την ισονιαζίδη 
και ριφαμπίνη, αλλά υψηλότερη για την πυραζιναμίδη (50 mg/kg, με 
μέγιστο τα 4 g/ημέρα) και την αιθαμβουτόλη (40–50 g/ημέρα).
δ Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί η στρεπτομυκίνη (15 mg/kg/ημέρα, 
με μέγιστη δόση το 1 g· ή 25–30 mg/kg τρις εβδομαδιαίως, με μέγιστη 
δόση το 1,5 g) να αντικαταστήσει την αιθαμβουτόλη στην αρχική φάση 
της θεραπείας. Πάντως, η στρεπτομυκίνη δεν θεωρείται πλέον φάρμακο 
πρώτης γραμμής.
Πηγή: Από προτάσεις των American Thoracic Society, Infectious Diseases 
Society of America, and Centers for Disease Control and Prevention.
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υποτροπών και αποτυχιών, ειδικά σε ασθενείς που έχουν και 
λοίμωξη από HIV.

Η αδυναμία των ασθενών να ακολουθήσουν πιστά τα θε-
ραπευτικά σχήματα θεωρείται παγκοσμίως το κυριότερο εμπό-
διο για την ίαση. Επιπλέον, τα μυκοβακτηριδιακά στελέχη που 
προσβάλλουν τους ασθενείς οι οποίοι δεν συμμορφώνονται 
με το προκαθορισμένο σχήμα έχουν μεγάλες πιθανότητες να 
αναπτύξουν αντοχή στα φάρμακα. Η συμμόρφωση επηρεάζεται 
από παράγοντες τόσο του ασθενούς όσο και του ιατρού. Από 
την πλευρά του ασθενούς παίζουν ρόλο η πεποίθηση ότι η 
νόσος δεν είναι σοβαρή ή/και ότι η θεραπεία δεν θα ωφε-
λήσει, η ύπαρξη συμπαρομαρτούσας παθολογικής κατάστασης 
(κυρίως τοξικομανίας), η απουσία κοινωνικής υποστήριξης και 
η φτώχεια, με τις συνακόλουθες ελλείψεις εργασίας και στέ-
γης. Οι παράγοντες από την πλευρά του ιατρού, που μπορούν 
να βελτιώσουν τη συμμόρφωση, περιλαμβάνουν τη διαφώτιση 
και ενθάρρυνση των ασθενών, τα κατάλληλα ωράρια συνά-
ντησης και την προσφορά κινήτρων, όπως δωρεάν γεύματα 
και εισιτήρια.

Εκτός από τα ειδικά μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση 
της συμμόρφωσης, χρησιμοποιούνται δύο άλλες στρατηγικές 
προσέγγισης: η άμεση εποπτεία της θεραπείας και η χορήγη-
ση των φαρμάκων με σύνθετα σκευάσματα (FDC, fixed-drug 
combination). Επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιοι ασθε-
νείς θα εφαρμόσουν πιστά την προτεινόμενη θεραπεία, όλοι 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά, ιδίως κατά τη διάρκεια 
της αρχικής φάσης. Στις Η.Π.Α., το προσωπικό που επιβλέπει 
τη θεραπεία διατίθεται συνήθως από τα προγράμματα για 
τον έλεγχο της φυματίωσης ή από τις τοπικές υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας. Η επίβλεψη αυξάνει το ποσοστό των ασθε-
νών που ολοκληρώνουν τη θεραπεία και μειώνει σημαντικά 

τις πιθανότητες αναζωπύρωσης και αντοχής αντίστασης στα 
φάρμακα. Σκευάσματα FDC (π.χ., ισονιαζίδης/ριφαμπίνης, ισο-
νιαζίδης/ριφαμπίνης/πυραζιναμίδης και ισονιαζίδης/ριφα-
μπίνης/πυραζιναμίδης/αιθειοναμίδης) είναι διαθέσιμα (εκτός 
από το σκεύασμα των τεσσάρων φαρμάκων στις Η.Π.Α.) και 
συνιστώνται θερμά, επειδή μειώνονται οι πιθανότητες λαν-
θασμένης χορήγησης και ανάπτυξης αντοχής στα φάρμακα 
(όπως συμβαίνει κατά τη θεραπεία με ένα μόνο φάρμακο). 
Σε μερικά σκευάσματα τέτοιων συνδυασμών βρέθηκε ότι η 
βιοδιαθεσιμότητα της ριφαμπίνης ήταν κατώτερη της κανονι-
κής. Στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, οι εποπτεύουσες 
υπηρεσίες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των συνδυασμένων 
φαρμάκων, αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται 
στις λιγότερο εύπορες χώρες. Τα εναλλακτικά σχήματα για 
τους ασθενείς που παρουσιάζουν δυσανεξία στα φάρμακα ή 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις καταγράφονται στον Πίνακα 66-3. 
Όμως, οι σοβαρές παρενέργειες που αναγκάζουν να διακοπεί 
η χορήγηση φαρμάκου πρώτης γραμμής και να χορηγηθεί 
εναλλακτικό σχήμα είναι σπάνιες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Οι μικροβιολογικές 
εξετάσεις θεωρούνται ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης 
της απάντησης στην αντιφυματική θεραπεία. Τα πτύελα των 
ασθενών με πνευμονική νόσο πρέπει να εξετάζονται κάθε 
μήνα, έως ότου οι καλλιέργειες γίνουν αρνητικές. Με το 
προτεινόμενο εξαμηνιαίο σχήμα, περισσότεροι από το 80% 
των ασθενών θα έχουν αρνητικές καλλιέργειες πτυέλων προς 
το τέλος του δεύτερου μήνα θεραπείας. Προς το τέλος του 
τρίτου μήνα, σχεδόν όλοι οι ασθενείς πρέπει να έχουν αρ-
νητικές καλλιέργειες. Σε μερικούς ασθενείς, ειδικά αυτούς 
με εκτεταμένη σπηλαιώδη νόσο και μεγάλους αριθμούς μι-
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                                         ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ        ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΜΗΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΜΗΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

Νέα κρούσματα με θετικά επιχρίσματα 2 HRZEα,β 4 HRα,γ,δ

 ή καλλιέργειες 
Νέα κρούσματα με αρνητικές καλλιέργειες 2 HRZEα 2 HRα

Κύηση 2 HREε 7 HR
Αποτυχία και υποτροπήστ — — — —
Αντίσταση (ή δυσανεξία) στην Η Μέχρι τέλους (6) RZEζ  
Αντίσταση σε Η και R Μέχρι τέλους (12–18) ZEQ + S (ή άλλο ενέσιμο
      φάρμακοη)
Αντίσταση σε όλα τα φάρμακα Μέχρι τέλους (24) 1 ενέσιμο φάρμακοη + 3 
 πρώτης γραμμής    εκ των εξής 4: 
    αιθειοναμίδη, 
    κυκλοσερίνη, Q, PAS
Τυποποιημένη επανάληψη της 
 θεραπείας (μη διαθέσιμο
 τεστ ευαισθησίας) 3 HRZESθ 5 HRE
Δυσανεξία σε R Μέχρι τέλους (12)ι ΗΖΕ
Δυσανεξία σε Ζ 2 HRE 7 HR

α Για όλα τα φάρμακα είναι δυνατή η καθημερινή ή διακεκομμένη χορήγηση (τρεις φορές την εβδομάδα συνεχώς ή δύο φορές την εβδομάδα μετά από 
2-8 εβδομάδων καθημερινή χορήγηση στην αρχική φάση).
β Αντί αιθαμβουτόλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρεπτομυκίνη, αλλά δεν θεωρείται πλέον φάρμακο πρώτης γραμμής από ATS/IDSA/CDC.
γ Η συμπληρωματική φάση μπορεί να επεκταθεί στους 7 μήνες για τους ασθενείς με σπηλαιώδη πνευμονική φυματίωση που εξακολουθούν να έχουν 
θετικές καλλιέργειες πτυέλων μετά την αρχική φάση της θεραπείας.
δ Οι αρνητικοί για HIV ασθενείς με μη σπηλαιώδη πνευμονική φυματίωση και αρνητικά για AFB επιχρίσματα πτυέλων μετά την αρχική φάση της 
θεραπείας μπορεί να πάρουν συμπληρωματική θεραπεία με ριφαπεντίνη/ισονιαζίδη μία φορά την εβδομάδα.
ε Το εξάμηνο σχήμα με πυραζιναμίδη πιθανώς μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια κατά την κύηση και το συνιστούν ο WHO και η Διεθνής Ένωση 
κατά της Φυματίωσης και των Πνευμονικών Νοσημάτων. Εάν στο σχήμα της αρχικής θεραπείας δεν συμπεριλαμβάνεται η πυραζιναμίδη, η ελάχιστη 
διάρκεια της θεραπείας είναι 9 μήνες.
στ Το σχήμα διαμορφώνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας.
ζ Η προσθήκη φθοριοκινολόνης μπορεί να ενισχύσει το σχήμα για ασθενείς με εκτεταμένη νόσο.
η Αμικακίνη, καναμυκίνη ή καπρεομυκίνη. Όλα αυτά τα φάρμακα πρέπει να διακοπούν μετά από 2-6 μήνες, ανάλογα με την ανοχή και απόκριση.
θ Η στρεπτομυκίνη πρέπει να διακόπτεται μετά από 2 μήνες. Το σχήμα αυτό είναι λιγότερο αποτελεσματικό στους ασθενείς των οποίων η θεραπεία 
απέτυχε και είναι πολύ πιθανόν να έχουν νόσο ανθεκτική στη ριφαμπίνη. Στις περιπτώσεις αυτές η επανάληψη της θεραπείας πρέπει να περιλάβει 
φάρμακα δεύτερης γραμμής ανάλογα με την πιθανή αντίσταση των μυκοβακτηριδίων.
ι Η στρεπτομυκίνη για τους πρώτους 2 μήνες ή μία φθοριοκινολόνη είναι πιθανόν να ενισχύσει το σχήμα σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο.
Συντμήσεις: Η, ισονιαζίδη  R, ριφαμπίνη· Ζ, πυραζιναμίδη· Ε, αιθαμβουτόλη· S, στρεπτομυκίνη· Q, κινολόνη· PAS, π-αμινο-σαλικυλικό οξύ. 
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κροοργανισμών, η εξαφάνιση των AFB από τα επιχρίσματα 
μπορεί να ακολουθήσει την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών. 
Το φαινόμενο αυτό πιθανώς οφείλεται στην απόχρεμψη και 
στην παρατήρηση νεκρών βακτηριδίων στο μικροσκόπιο. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, οι ασθενείς με σπηλαιώδη νόσο και μη 
αρνητικοποίηση των καλλιεργειών των πτυέλων τους μετά από 
2 μήνες χρειάζονται παρατεταμένη θεραπεία. Όταν οι καλλι-
έργειες των πτυέλων παραμένουν θετικές με τη συμπλήρωση 
3 ή περισσότερων μηνών, πρέπει να πιθανολογείται αποτυχία 
της θεραπείας και αντοχή στα φάρμακα ή κακή συμμόρφωση 
με τις οδηγίες (βλέπε παρακάτω). Στο τέλος της θεραπείας 
πρέπει να γίνεται εξέταση πτυέλων για να επιβεβαιωθεί η ίαση. 
Όταν δεν είναι δυνατές οι καλλιέργειες για μυκοβακτηρίδια, 
τότε η παρακολούθηση πρέπει να εκτελείται με μικροσκόπηση 
επιχρισμάτων για AFB στους 2, 5 και 6 μήνες. Τα θετικά επι-
χρίσματα μετά τους 5 μήνες πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά 
αποτυχίας της θεραπείας.

Η μικροβιολογική παρακολούθηση των ασθενών με εξω-
πνευμονική φυματίωση είναι δυσχερέστερη και συχνά ανέφικτη. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η απόκριση στη θεραπεία εκτιμάται 
κλινικά και ακτινογραφικά.

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας με 
εν σειρά ακτινογραφίες του θώρακα δεν ενδείκνυται, επειδή 
η αλλαγή της ακτινολογικής εικόνας μπορεί να υστερήσει 
έναντι της μικροβιολογικής απόκρισης και στερείται υψηλής 
ευαισθησίας. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας δεν συνι-
στάται έλεγχος ούτε με εξέταση πτυέλων ούτε με ακτινογρα-
φία του θώρακα. Πρέπει όμως να ληφθεί ακτινογραφία του 
θώρακα στο τέλος της θεραπείας και να αποτελέσει στοιχείο 
σύγκρισης, εάν ο ασθενής αναπτύξει συμπτώματα υποτροπής 
μετά από μήνες ή έτη. Στον ασθενή πρέπει να δοθούν οδηγίες 
να προσέλθει αμέσως για ιατρική εξέταση, εάν παρουσιάσει 
οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι ασθενείς πρέπει να 
ελέγχονται για σημεία τοξικότητας (βλέπε Πίνακα 66-3). Η 
συνηθέστερη ανεπιθύμητη αντίδραση με κλινική σημασία είναι 
η ηπατίτιδα. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν προσεκτικά 
για τα σημεία και συμπτώματα της φαρμακογενούς ηπατίτι-
δας (π.χ., σκουρόχρωμα ούρα, απώλεια της όρεξης) και να 
τους δοθούν οδηγίες να διακόψουν τη θεραπεία αμέσως 
και να συναντήσουν τον ιατρό τους μόλις εμφανιστούν τέ-
τοια συμπτώματα. Μολονότι δεν συνιστάται τακτική βιοχημική 
παρακολούθηση, σε όλους τους ενήλικους ασθενείς πρέπει 
να καθορίζεται η βασική ηπατική λειτουργία (π.χ., επίπεδα 
τρανσαμινασών και χολερυθρίνης). Οι γηραιότεροι ασθενείς, 
αυτοί με ιστορικό ηπατικής νόσου (ειδικά ηπατίτιδας C) και 
αυτοί που καταναλώνουν κάθε μέρα αλκοολούχα ποτά πρέπει 
να παρακολουθούνται πολύ πιο στενά (δηλ., κάθε μήνα), με 
επανειλημμένες μετρήσεις των τρανσαμινασών κατά την αρχική 
φάση της θεραπείας. Έως το 20% των ασθενών έχει μικρή 
αύξηση της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (μέχρι το τριπλά-
σιο των ανώτερων φυσιολογικών τιμών) μη συνοδευόμενη από 
συμπτώματα ή συνέπειες. Για τους ασθενείς με συμπτωματική 
ηπατίτιδα και όσους εμφανίζουν σημαντική αύξηση της ασπαρ-
τικής αμινοτρανσφεράσης (πενταπλασιασμό ή εξαπλασιασμό), 
η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται και τα φάρμακα να επανα-
χορηγούνται ένα κάθε φορά αφού η ηπατική λειτουργία έχει 
επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας συνήθως επιβάλλουν τη 
διακοπή της χορήγησης όλων των φαρμάκων και εκ νέου 
χορήγησή τους για να προσδιοριστεί το ένοχο. Λόγω της 
ποικιλίας των διαθέσιμων θεραπευτικών σχημάτων συνήθως 
δεν είναι απαραίτητο—μολονότι είναι εφικτό—να απευαισθη-
τοποιούνται οι ασθενείς. Η υπερουριχαιμία και η αρθραλγία 
που προκαλεί η πυραζιναμίδη είναι συνήθως δυνατόν να αντι-
μετωπιστούν με τη χορήγηση ακετυλοσαλικυλικού οξέος, αλλά 
η θεραπεία με πυραζιναμίδη πρέπει να διακοπεί, εάν ο ασθε-
νής αναπτύξει ουρική αρθρίτιδα. Τα άτομα που εμφανίζουν 
αυτοάνοση θρομβοκυτταροπενία, δευτεροπαθή λόγω θεραπείας 
με ριφαμπίνη, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλη φορά 
το φάρμακο. Ομοίως, η εμφάνιση οπτικής νευρίτιδας από 

αιθαμβουτόλη και η πρόκληση βλάβης του όγδοου νεύρου από 
τη στρεπτομυκίνη είναι ενδείξεις μόνιμης διακοπής των αντί-
στοιχων φαρμάκων. Άλλες συνήθεις εκδηλώσεις δυσανεξίας 
σε φάρμακα, όπως κνησμός και γαστρεντερικές διαταραχές, 
μπορούν συνήθως να αντιμετωπιστούν χωρίς να διακοπεί η 
θεραπεία.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ Όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, υπόνοιες για αποτυχημένη θεραπεία 
πρέπει να δημιουργούνται όταν οι καλλιέργειες των πτυέλων 
παραμένουν θετικές μετά από 3 μήνες ή όταν στα επιχρίσματα 
ανευρίσκονται AFB μετά από 5 μήνες. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των ασθενών είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ευαι-
σθησίας του απομονωθέντος στελέχους στα φάρμακα πρώτης 
και δεύτερης γραμμής. Όταν τα αποτελέσματα του ελέγχου της 
ευαισθησίας πρόκειται να γίνουν γνωστά μετά από μερικές 
εβδομάδες, οι αλλαγές του θεραπευτικού σχήματος μπορούν 
να καθυστερήσουν μέχρι τότε. Όταν όμως η κλινική κατάστα-
ση του αρρώστου επιδεινώνεται, αυτό μπορεί να αποτελέσει 
ένδειξη μεταβολής του σχήματος νωρίτερα. Ένας θεμελιώδης 
κανόνας για την τελευταία περίπτωση είναι να προστίθενται 
περισσότερα του ενός φάρμακα ταυτόχρονα σε ένα αποτυχη-
μένο σχήμα, δηλ. δύο και κατά προτίμηση τρία φάρμακα που 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής καθόλου. Ο ασθενής 
μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει ισονιαζίδη και ριφαμπίνη 
μαζί με αυτά τα νέα φάρμακα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων 
των δοκιμασιών ευαισθησίας.

Τα μυκοβακτηριδιακά στελέχη που απομονώνονται από 
ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν υποτροπή μετά από φαινο-
μενικά επιτυχημένη θεραπεία είναι λιγότερο πιθανόν να έχουν 
αποκτήσει αντοχή στα φάρμακα (βλέπε παρακάτω), σε σύγκριση 
με τα στελέχη που προέρχονται από ασθενείς με αποτυχημένη 
θεραπεία. Εντούτοις, όταν το σχήμα που χορηγήθηκε αρχικά 
δεν περιείχε ριφαμπίνη, η πιθανότητα αντοχής στην ισονιαζίδη 
είναι μεγάλη. Η επίκτητη αντοχή είναι σπάνια σε στελέχη από 
ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά τη συμπλήρωση θεραπείας 
μικρής διάρκειας. Πάντως, είναι φρόνιμο να αρχίζει η θερα-
πεία όλων των υποτροπών και με τα τέσσερα φάρμακα πρώτης 
γραμμής συν στρεπτομυκίνη, αναμένοντας τα αποτελέσματα 
των δοκιμασιών ευαισθησίας. Σε λιγότερο ευημερούσες χώρες 
και υπό άλλες συνθήκες, όπου τα μέσα για καλλιέργειες και 
ελέγχους ευαισθησίας απουσιάζουν, πρέπει να χρησιμοποιείται 
ένα τυπικό σχήμα για όλες τις περιπτώσεις υποτροπών και 
θεραπευτικών αποτυχιών (Πίνακας 66-3).

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Τα στελέχη του 
Μ. tuberculosis που είναι ανθεκτικά σε συγκεκριμένα φάρ-
μακα προέρχονται από αυτόματες εστιακές μεταλλάξεις στο 
μυκοβακτηριδιακό γονιδίωμα, οι οποίες πραγματοποιούνται με 
αργό, αλλά προβλέψιμο ρυθμό. Επειδή δεν υπάρχει διασταυ-
ρούμενη αντοχή μεταξύ των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
συχνά, η πιθανότητα ένα στέλεχος να είναι ανθεκτικό σε δύο 
φάρμακα είναι πολύ μικρή, επειδή ισούται με το γινόμενο 
των πιθανοτήτων αντοχής σε κάθε φάρμακο χωριστά. Η εμ-
φάνιση ανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης είναι πάντοτε 
αποτέλεσμα μονοθεραπείας—δηλ., αδυναμίας του ιατρού να 
επιλέξει τουλάχιστον δύο φάρμακα, στα οποία τα βακτηρίδια 
της φυματίωσης θα είναι ευαίσθητα, ή του ασθενούς να λαμ-
βάνει κανονικά τη θεραπεία που του δόθηκε.

Η αντοχή της φυματίωσης στα φάρμακα μπορεί να είναι 
πρωτογενής ή επίκτητη. Πρωτογενής αντοχή στα φάρμακα είναι 
αυτή του στελέχους που προσβάλλει ασθενή ο οποίος δεν έχει 
λάβει θεραπεία προηγουμένως. Επίκτητη αντοχή αναπτύσσεται 
κατά την πορεία θεραπείας με ακατάλληλα φάρμακα. Στη Βό-
ρεια Αμερική και στην Ευρώπη, η συχνότητα της πρωτογενούς 
αντοχής είναι εν γένει χαμηλή και συνηθέστερη είναι η αντοχή 
στην ισονιαζίδη. Στις Η.Π.Α., όπου η αντοχή στην ισονιαζίδη 
βρισκόταν σταθερά στο 7-8% περίπου κατά το χρονικό διάστη-
μα 1993-2002, η διάδοση της ανθεκτικής σε πολλά φάρμακα 
(MDR, multidrug-resistant) πρωτογενούς φυματίωσης είναι σε 
καθοδική πορεία. Η συχνότητα της αντοχής είναι υψηλότερη 
σε ασθενείς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και που έχουν λοί-
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μωξη από HIV. Παγκοσμίως, η MDR φυματίωση είναι σοβαρό 
πρόβλημα σε μερικές περιοχές του κόσμου, ιδίως στην πρώην 
ΕΣΣ∆ και σε περιοχές της Ασίας (Εικ. 66-8). Όπως τονίζεται 
παραπάνω, η ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση μπορεί να 
προληφθεί με την τήρηση των βασικών αρχών της θεραπείας: 
χορήγηση τουλάχιστον δύο βακτηριδιοκτόνων φαρμάκων στα 
οποία ο μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος και εξασφάλιση 
ότι ο ασθενής ολοκληρώνει την προταθείσα αγωγή.

Μολονότι το εξάμηνο θεραπευτικό σχήμα που περιγράφεται 
στον Πίνακα 66-3 είναι γενικά αποτελεσματικό για ασθενείς 
με αρχική νόσο ανθεκτική στην ισονιαζίδη, καλό θα είναι να 
προστεθεί αιθαμβουτόλη και πυραζιναμίδη καθ’ όλη τη διάρκεια 
των 6 μηνών. Στις περιπτώσεις αυτές, η ισονιαζίδη πιθανώς 
δεν συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση και μπορεί να παραλειφθεί. 
Η MDR φυματίωση αντιμετωπίζεται δυσκολότερα από τη νόσο 
που προκαλούν μικροοργανισμοί ευαίσθητοι στα φάρμακα, κυ-
ρίως επειδή είναι συνήθης η αντοχή σε άλλα φάρμακα πρώτης 
γραμμής, καθώς και στην ισονιαζίδη και ριφαμπίνη. Για τα 
στελέχη που είναι ανθεκτικά σε ισονιαζίδη και ριφαμπίνη μπο-
ρεί να είναι αποτελεσματικοί οι συνδυασμοί φθοροκινολόνης, 
αιθαμβουτόλης, πυραζιναμίδης και στρεπτομυκίνης (ή, για όσους 
έχουν και αντοχή στη στρεπτομυκίνη, ενός άλλου ενέσιμου 
φαρμάκου, όπως η αμικακίνη), χορηγούμενοι επί 18-24 μήνες 
συνολικά και τουλάχιστον επί 9 μήνες μετά την αρνητικοποίηση 
των καλλιεργειών πτυέλων. Για τους ασθενείς με βακτηρίδια 
ανθεκτικά σε όλα τα φάρμακα πρώτης γραμμής, η ίαση μπορεί 
να επιτευχθεί με τον συνδυασμό τεσσάρων φαρμάκων δεύτερης 
γραμμής, στα οποία περιλαμβάνεται και ένα ενέσιμο (Πίνακας 
66-3). Η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας στην περίπτωση αυτή 
δεν είναι γνωστή, αλλά συνήθως συνιστώνται οι 24 μήνες. Τα 
MDR στελέχη τού M. tuberculosis που είναι επίσης ανθεκτικά 
τουλάχιστον στις φθοροκινολόνες και σε ένα ή περισσότερα 
ενέσιμα φάρμακα (π.χ., αμικακίνη, καναμυκίνη ή καπρεομυκίνη) 
χαρακτηρίζονται XDR (extensive drug-resistant, δηλ. εκτεταμένης 
αντοχής στα φάρμακα) στελέχη, επιτρέπουν λιγότερες θεραπευτι-
κές επιλογές και έχουν πολύ χειρότερη πρόγνωση. Για ασθενείς 
με εντοπισμένη νόσο και με επαρκείς πνευμονικές εφεδρείες, 
η λοβεκτομή ή πνευμονεκτομή ίσως φανεί χρήσιμη. Επειδή η 
περίθαλψη των ασθενών με MDR και XDR φυματίωση περιπλέ-
κεται από κοινωνικούς και ιατρικούς παράγοντες, η φροντίδα 
τους πρέπει να ανατίθεται μόνο σε ειδικούς και σε προγράμματα 
ελέγχου της φυματίωσης.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ HIV Τα 
συνηθισμένα θεραπευτικά σχήματα είναι γενικά το ίδιο απο-
τελεσματικά, ανεξαρτήτως εάν ο ασθενής έχει επίσης προ-
σβληθεί από τον HIV. Οι ανεπιθύμητες όμως αντιδράσεις των 
φαρμάκων μπορεί να είναι πιο σοβαρές όταν υπάρχει λοίμωξη 
από HIV. Επειδή αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να περιλαμ-
βάνουν σοβαρές έως θανατηφόρες δερματικές αντιδράσεις 
στην αμιθειοζόνη (θειακεταζόνη), ο WHO δεν συνιστά πλέον 
αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στις αναπτυσσόμενες 
χώρες αντί της αιθαμβουτόλης.

Υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία που πρέπει να προσε-
χθούν όταν πρόκειται να χορηγηθεί αντιφυματική θεραπεία σε 
ασθενή μολυσμένο από τον HIV: η αυξημένη συχνότητα παρά-
δοξων αντιδράσεων, οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μετα-
ξύ αντιρετροϊκής θεραπείας και ριφαμυκινών και η ανάπτυξη 
αντοχής μόνο έναντι της ριφαμπίνης όταν χορηγείται διαλεί-
πουσα θεραπεία με μεγάλα μεσοδιαστήματα. Η αναζωπύρωση 
συμπτωμάτων, σημείων και εργαστηριακών ή ακτινολογικών 
εκδηλώσεων της φυματίωσης—αυτό που αποκαλείται φλεγμο-
νώδες σύνδρομο ανοσολογικής ανασυγκρότησης (IRIS, immune 
reconstitution inflammatory syndrome)—έχει συσχετιστεί με τη 
χορήγηση θεραπευτικών αντιρετροϊκών σχημάτων. Η προφανής 
παθογένεια του IRIS είναι ότι πρόκειται για ανοσoαπάντηση σε 
αντιγόνα αποδεσμευόμενα από τα βακτηρίδια που φονεύει η 
αποτελεσματική χημειοθεραπεία και προσωρινά σχετίζεται με 
βελτιούμενη ανοσοποιητική λειτουργία. Πρώτη προτεραιότη-
τα στην αντιμετώπιση μιας πιθανής περίπτωσης IRIS είναι να 
διασφαλιστεί ότι το κλινικό σύνδρομο δεν αντιπροσωπεύει 
αποτυχία της αντιφυματικής θεραπείας ή ανάπτυξη άλλης λοί-
μωξης. Οι ήπιες παράδοξες αντιδράσεις συνήθως απαιτούν 
μόνο συμπτωματική αντιμετώπιση. Στις σοβαρότερες αντιδρά-
σεις έχουν χρησιμοποιηθεί γλυκοκορτικοειδή, παρ' όλο που 
αυτή η πρακτική δεν έχει αξιολογηθεί επισήμως με κλινικές 
δοκιμασίες.

Οι περισσότεροι φυματικοί που έχουν και λοίμωξη από τον 
HIV είναι υποψήφιοι για αντιρετροϊκή θεραπεία, μολονότι δεν 
είναι γνωστός ο βέλτιστος χρόνος έναρξής της. Η ριφαμπίνη, 
ισχυρός επαγωγέας των ενζύμων στο σύστημα του κυτοχρώμα-
τος Ρ450, ελαττώνει τα επίπεδα στο αίμα πολλών αναστολέων 
των πρωτεασών του HIV και μερικών μη νουκλεοσιδικών ανα-
στολέων της αντίστροφης μεταγραφάσης που είναι σημαντικά 
φάρμακα στα αντιρετροϊκά σχήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
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Αναλογία των νέων κρουσμάτων φυματίωσης με πολυφαρμακευ-
τική αντίσταση (MDR) σε όλες τις χώρες που εποπτεύει ο WHO/
Union Global Resistance Surveillance Project μεταξύ του 1994-2005. 

(Βλέπε επίσης τη δήλωση στην Εικ. 66-2. Κατά παραχώρηση από το τμήμα 
Stop ΤΒ του WHO.)
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