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Εισαγωγή
Σπάνιο νόσημα που επανέρχεται στο προ-
σκήνιο λόγω της ανησυχητικής αύξησης 
κρουσμάτων ΤBC παγκοσμίως
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Παράγοντες που αυξάνουν  
την επίπτωση TBC διεθνώς
•  Μετακινήσεις πληθυσμών -   

προσφύγων
•  Χαμηλές κοινωνικοοικονομικές  

συνθήκες
•  Αύξηση κρουσμάτων ασθενών  

με ΑΙDS
•  Χρήση ανοσοκατασταλτικών  

φαρμάκων
•  Χρήση anti-TNF φαρμάκων
•  Ανθεκτικά στελέχη μυκοβακτηριδίων 

στην αντιφυματική αγωγή
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Επιδημιολογία
> 50% ασθενών με TBC απαντά  
στην Ασία:
Ινδία, Κίνα, Ινδονησία, Μπαγκλαντές, 
Πακιστάν

•  Βόρεια Ινδία:1975-1995, ασθενείς με 
δερματική TB → 0,1% των δερματολο-
γικών ασθενών

•  Hong-Kong: 1983-1992, ασθενείς με 
δερματική ΤΒ → 0,07% των δερματο-
λογικών ασθενών

•  Μαδρίτη: 1980-1993, ασθενείς με δερ-
ματική ΤΒ → 0,14% των δερματολογι-
κών ασθενών

•  Ελλάδα: 1986-2006, σε 1700 ασθενείς 
με AIDS, 80 είχαν σπλαχνική ΤΒ. Κανείς 
με δερματική φυματίωση
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Αιτιολογικός παράγοντας
• Mycobacterium Tuberculosis
• Mycobacterium Bovis
•  Mycobacterium Calmette-Guerin 

(BCG)
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Μικροβιολογία 
μυκοβακτηριδίου

Χαρακτηριστικά
•  Αεροβικοί, ακίνητοι, Gram + βάκιλλοι 

σχήματος ραβδίου. Μήκος: 0,2-4.0μm
•  Κυτταρικό τοίχωμα: Μυκολικό οξύ, 

γλυκολιπίδια, φωσφολιπογλυκάνες 
(προστασία από λυσοσσωμιακή δράση 
φαγοκυττάρων)

•  Οξεοάντοχα
•  Χρώσεις: Ziehl-Neelsen +, Auramine 

0 +
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Μικροβιολογία 
μυκοβακτηριδίου

Καλλιέργεια
•  Lowenstein Jensen-

Hiddlebrook 7H10
•  Χρονοβόρος: 3-4 

εβδομάδες
•  Ραδιομετρική μέθο-

δος καλλιέργειας 
(10-14 ημέρες)
 (Bactec Radiometric 
System)
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Ανίχνευση μυκοβακτηριδίου
•  PCR: Ανίχνευση DNA, ριβοσωμιακού 

RNA του μυκοβακτηριδίου σε δείγματα 
ιστών

Χρήσιμη μόνο για την αρχική διάγνωση
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Αντίδραση φυματίνης   
(test mantoux)
•  Ενδοδερμική έγχυση PPD, με βελόνα 

27G στην έσω επιφάνεια του αντιβρα-
χίου, σε δόση 5 ΤU

•  Ανάγνωση: Μετά από 48-72 ώρες
•  Θετικοποίηση: 2-10 εβδομάδες μετά 

την πρωτολοίμωξη. (Πιστοποιεί ότι το 
άτομο έχει έρθει σε επαφή με το μυκο-
βακτηρίδιο και προκύπτει θετικό σε κάθε 
επανάληψη του τεστ για χρόνια)
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Ερμηνεία test mantoux
Αξιολόγηση υπέγερσης

≥5mm
• HIV.
• Πρόσφατη νόσος.
• Ευρήματα παλαιάς ΤΒ σε Rx θώρακος.
• Ανοσοκατεσταλμένοι.

≥10mm
• Νεοαφιχθέντες από ενδημικές χώρες.
• Χρήστες iv ναρκωτικών.
•  Εργαζόμενοι και διαμένοντες σε ιδρύ-

ματα.
•  Προσωπικό μικροβιολογικών εργα-

στηρίων.
• Παιδιά< 4 ετών.
•  Έφηβοι σε επαφή με ενήλικες υψηλού 

κινδύνου. 
•  Ευπαθείς ομάδες: ΣΔ, σιλίκωση, καρκι-

νοπαθείς, νεφροπαθείς.

≥15mm
•  Άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου για 

μόλυνσή τους από ΤΒ.

9

Αποτελέσματα αντίδρασης 
mantoux

Ψευδώς θετικά
• Λοίμωξη από άλλα μυκοβακτηρίδια
• ΒCG εμβολιασμός

Ψευδώς αρνητικά
• HIV ασθενείς
• Ανοσοκατεσταλμένοι
• Πρόσφατα εμβολιασμένοι
• Ασθενείς με ιογενείς λοιμώξεις
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Δερματική φυματίωση   
από εξωγενή μόλυνση
Αίτια
• Τραυματισμός
•  Κατάποση από Μ.Βovis σε μη παστερι-

ωμένο γάλα
• Εμβόλιο ΒCG
Μορφές
• Πρωτοπαθής φυματίωση δέρματος
• Μυρμηκιώδης φυματίωση δέρματος
• Από ΒCG εμβολιασμό
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Πρωτοπαθές φυματιώδες έλκος 
(Tuberculosis chancre)
• Από τραυματισμό
•  Σε άτομα χωρίς προηγούμενη έκθεση 

στο μυκοβακτηρίδιο
•  Εμφάνιση 2-4 εβδομάδες μετά τον τραυ-

ματισμό

12

Κλινική εικόνα
•  Βλατίδα → Ανώδυνο έλκος   

με λεμφαδενίτιδα
•  Υποδόριο απόστημα
•  Ανεύρεση μυκοβακτηριδίων  

στη βλάβη
•  Θετικοποίηση της Mantoux τις πρώτες 

εβδομάδες της λοίμωξης
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Διαφορική διάγνωση
• Πρωτοπαθές έλκος σύφιλης
• Σποροτρίχωση
• Mycobacterium marinum
• Τουλαραιμία
•  Νόσος εξ’ ονύχων γαλής
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Μυρμηκιώδης φυματίωση 
δέρματος (Warty Tuberculosis)
• Συχνή σε κτηνοτρόφους, κρεοπώλες
•  Παλαιότερα σε φοιτητές ιατρικής – πα-

θολογοανατόμους (Μυρμηκιά του 
ανατόμου)

•  Από ενοφθαλμισμό του μυκοβακτηρι-
δίου από μολυσμένα πτύελα

•  Σε άτομα που έχουν έρθει στο παρελθόν 
σε επαφή με το μυκοβακτηρίδιο
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Κλινική εικόνα
•  Βλατίδα με ιώδη άλω → υπερκερατωσική 

μυρμηκιώδης σκληρή πλάκα με εξερχό-
μενο πύο και κερατινοποιημένο υλικό
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Κλινική εικόνα
• Δεν παρατηρείται λεμφαδενίτιδα
•  Δεν ανευρίσκονται μυκοβακτηρίδια στη 

βλάβη
• Test mantoux θετικό
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Διαφορική διάγνωση
• Κοινή μυρμηκιά
• Μycobacterium marinum
• Πυοδερματίτις
• Υπερτροφικός ομαλός λειχήνας
• SCC

18

Δερματική φυματίωση λόγω 
BCG εμβολιασμού
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την ανο-
σολογική κατάσταση του ασθενούς.

Μη ανοσοκατεσταλμένοι
• Πρωτοπαθής ΤΒ δέρματος
• Κοινός λύκος
• Χοιραδικό δέρμα

Ανοσοκατεσταλμένοι
• Οξεία κεχροειδής ΤΒ
• Μεταστατικά φυματιώδη αποστήματα
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