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Δερματική φυματίωση  
- Ενδογενής διασπορά

Αιματογενής - λεμφογενής διασπορά
• κοινός λύκος 
• οξεία κεγχροειδής φυματίωση
• μεταστατικό φυματιώδες απόστημα

 Αυτοενοφθαλμισμός
• φυματίωση στομίων

Απευθείας επέκταση από υποκείμενη 
εστία
• χοιράδωση
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Κοινός λύκος
• Από αιματογενή, λεμφογενή διασπορά, 
άμεση διασπορά από υποκείμενη εστία και 
από εξωγενή λοίμωξη ή εμβολιασμό με 
BCG ευαισθητοποιημένων ασθενών
• Mantoux (+)
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Κλινική εικόνα
•  Μαλακές βλατίδες με καστανέρυθρο 

χρώμα
•  Εξελίσσονται αργά με περιφερική επέ-

κταση και κεντρική ατροφία σε μεγάλες 
πλάκες

• Βλάβες μονήρεις
• 90% εντόπιση σε κεφαλή ή τράχηλο
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Διάγνωση
• Ιστοπαθολογία και καλλιέργεια
•  Διαφορική διάγνωση → σαρκοείδωση, 

ροδόχρους ακμή, λέπρα, λεϊσμανίαση, 
πυοδερματίτιδα, τριτογόνος σύφιλη, 
χρόνιος δισκοειδής ερυθηματώδης λύ-
κος, συστηματικές μυκητιάσεις
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Ιστολογία
•  Τυπικό κοκκίωμα στο χόριο με ελάχιστη 

τυροειδοποίηση
• Μυκοβακτηρίδια σπάνια
•  Η επιδερμίδα μπορεί να είναι ατροφική, 

υπερπλαστική ή ελκωτική
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Κλινική εικόνα4

Πρόγνωση
Χρόνια και προοδευτικά επιδεινούμενη 
μορφή
•  Αυτόματη υποχώρηση → παραμόρ-

φωση
•  Συχνή επανεμφάνιση βλαβών στο ίδιο 

σημείο
•  Εμφάνιση ακανθοκυτταρικού και βασικο-

κυτταρικού επιθηλιώματος στις βλάβες
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Χοιράδωση
•  Άμεση διασπορά στο δέρμα από υποκεί-

μενη εστία, συνήθως λεμφαδένα αλλά 
και οστό ή άρθρωση

•  Συχνότερη εντόπιση: κεφαλή, τράχη-
λος

• Mantoux (+) - ;
•  Αναφέρεται συχνά με πνευμονική φυ-

ματίωση
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Κλινική εικόνα
•  Υποδόριο οζίδιο, σκληρό, ανώδυνο, 

ερυθρό ή χρώματος δέρματος που στα-
διακά αυξάνει σε μέγεθος και διαπυείται 
→ έλκη και συρίγγια

•  Έκκριση νεκρωτικού τυρώδους υλι-
κού

•  Αυτόματη επούλωση μετά από χρόνια με 
δημιουργία υπερτροφικών ουλών

•  Κοινός λύκος σε περιοχές παλιάς χοι-
ράδωσης
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Ιστολογία
•  Τυπικό κοκκίωμα με τυροειδοποίηση 

στο κατώτερο χόριο
•  Μυκοβακτηρίδια μπορούν συνήθως 

να απομονωθούν από τα κοκκιώματα, 
τα όρια και τις πυώδεις εκκρίσεις του 
έλκους
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Διάγνωση
• Καλλιέργεια
•  Διαφορική διάγνωση → λοιμώξεις από 

άτυπα μυκοβακτηρίδια, σποροτρίχωση, 
ακτινομυκητίαση, τριτογόνος σύφιλη, 
αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, διαπυη-
τική ιδρωταδενίτιδα, εν τω βάθει μυ-
κητιάσεις
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Μεταστατικό φυματιώδες 
απόστημα

• Αιματογενής διασπορά 
• Παιδιά, ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς
•  Υποδόρια αποστήματα, μονήρη ή πολλα-

πλά, ανώδυνα, ψυχρά, κλυδάζοντα, με 
δημιουργία συριγγίων και ελκώσεων

•  Διάγνωση με ιστοπαθολογία και καλ-
λιέργεια

•  Διαφορική διάγνωση → υποδερματίτι-
δα, συφιλιδικό κοκκίωμα, διαπυηθείσα 
ιδρωταδενίτιδα, εν τω βάθει μυκητιάσεις 
(σποροτρίχωση)
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Κλινική εικόνα13

Φυματίωση στομίων
• Σπάνια
•  Αυτοενοφθαλμισμός μυκοβακτηριδίων 

σε δέρμα ή/και βλεννογόνο γύρω από 
στόμιο που παροχετεύει εστία ενεργής 
νόσου 

•  Πνευμονική, εντερική ή ουροποιογεν-
νητικού συστήματος

•  Mantoux ποικίλλει → (+), ενώ σε προ-
χωρημένα στάδια υπάρχει ανεργία

14

Ιστολογία
•  Μη-ειδική φλεγμονώδης διήθηση και 

νέκρωση, άφθονα μυκοβακτηρίδια
•  Κάποια κοκκιώματα με τυροειδοποίηση 

βαθιά στο χόριο
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Διάγνωση
• Έντονος πόνος
•  Ευρήματα φυματίωσης και σε άλλες 

εστίες
• Ιστοπαθολογική εξέταση
• Καλλιέργεια
•  Διαφορική διάγνωση → επώδυνες 

ελκωτικές ασθένειες στομίων και πε-
ριστομιακού δέρματος (απλός έρπης, 
υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα, 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, σύφιλη)
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Οξεία κεγχροειδής φυματίωση
• Σπάνια
•  Αιματογενής διασπορά από πνευμονική 

ή μηνιγγική εστία
•  Βρέφη, παιδιά και ανοσοκατεσταλμένοι 

ενήλικες (HIV+)
• Mantoux (-)
•  Μεγάλος αριθμός μυκοβακτηριδίων 

στις βλάβες
•  Πρόγνωση φτωχή (ασθενείς βαρέως 

πάσχοντες)
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Κλινική εικόνα
• Διάσπαρτες βλάβες, ιδίως στον κορμό
•  Μικρές ερυθρές κηλίδες, βλατίδες ή 

πορφυρικές βλάβες που μπορεί να είναι 
φυσαλιδώδεις και εφελκιδοποιημένες

•  Απομάκρυνση εφελκίδας → ομφαλο-
ποίηση
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Ιστολογία
•  Μικροαποστημάτια, νέκρωση, μη- ει-

δική φλεγμονώδης διήθηση (ουδετε-
ρόφιλα)

•  Άφθονα μυκοβακτηρίδια στις βλάβες 
και ενδοαγγειακά
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Φυματίδες
•  Ανοσολογική απάντηση στην αιματο-

γενή διασπορά του μυκοβακτηριδίου ή 
αντιγόνων του από πρωτοπαθή εστία σε 
ασθενή με καλή κυτταρική ανοσία

1. Σκληρό ερύθημα (νόσος του Bazin)
2. Βλατιδονεκρωτική φυματίδη
3. Χοιραδικός λειχήνας
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Διάγνωση
• Mantoux (+)
•  PCR από βλάβες → DNA μυκοβακτη-

ριδίου
•  Απάντηση σε αντιφυ-

ματική αγωγή
•  Ιστολογική εικόνα συ-

χνά δείχνει κοκκιωμα-
τώδη φλεγμονή
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Βλατιδονεκρωτική φυματίδη
•  Συχνότερα απαντώμενη φυματίδη σή-

μερα
•  Παιδιά και νεαροί ενήλικες (< 30 ετών)
• 3 γυναίκες :1 άνδρες
•  Ασυμπτωματική, χρόνια νόσος που εμ-

φανίζεται σε διαδοχικές εκθύσεις
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Χοιραδικός λειχήνας
• Σπάνιος 
•  Παιδιά με εντόπιση φυματίωσης σε οστά 

ή λεμφαδένες
• Μετά από BCG και Mantoux
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Θεραπεία
•  Η θεραπεία της δερματικής φυματίωσης 

είναι η ίδια με αυτή της συστηματικής.
•  Μικρές βλάβες κοινού λύκου ή μυρμη-

κιώδους φυματίωσης μπορεί να αφαι-
ρεθούν χειρουργικά, με κρυοθεραπεία 
ή με ηλεκτροδιαθερμοπηξία ενώ είναι 
απαραίτητη η χορήγηση πλήρους αντι-
φυματικής αγωγής.

•  Χειρουργική παροχέτευση στην περίπτω-
ση της χοιράδωσης μπορεί να μειώσει τον 
απαιτούμενο χρόνο θεραπείας.

Φάρμακα πρώτης γραμμής
• Η ισονιαζίδη → 5 mg/kg/ημέρα
• Η ριφαμπικίνη → 10 mg/kg/ημέρα
• Η πυραζιναμίδη → 15-30 mg/kg/ημέρα
•  Η αιθανμπουτόλη → 15-25 mg/kg/ημέρα
• Η στρεπτομυκίνη → 15 mg/kg/ημέρα

Φάρμακα δεύτερης γραμμής
• Cycloserine 
• Capreomycin 
• Ethionamide 
• PAS
• Thiacetazone 
• Rifabutin
• Clofazimine

Πολυανθεκτικότητα   
(Multidrug-resistant τΒ):
•  Ανθεκτικότητα στην ισονιαζίδη και τη 

ριφμπικίνη τουλάχιστον
•  Πρωτοπαθής →  ασθενείς που λαμβά-

νουν αντιφυματική αγω-
γή για πρώτη φορά

•  Δευτεροπαθής →  αποτέλεσμα αποτυχίας 
προηγούμενης θερα-
πείας

Σχόλια
• Υπό δοκιμή → φλουοροκινολόνες.
•  Αμοξικιλίνη- κλαβουλανικό οξύ → χρήση 

αμφισβητείται.
•  Οι μακρολίδες έχουν βρεθεί αναποτε-

λεσματικές.
•  Η θεραπεία της ανθεκτικής στα φάρμακα 

φυματίωσης είναι πιο αργή, πιο τοξική, 
πιο δαπανηρή και με μικρότερα ποσοστά 
ίασης → αυξημένη πιθανότητα ο ασθενής 
να είναι μολυσματικός για περισσότερο 
καιρό.

•  Πρωτοπαθής ανθεκτικότητα είναι ολοένα 
συχνότερη σε HIV ασθενείς με εξαιρετικά 
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Δοσολογία
•  Ισονιαζίδη →  5 mg/kg/ημέρα (ενή-

λικες) και 10-20 mg/
kg/ημέρα (παιδιά), 
όχι πάνω από 300 
mg/ημέρα 

•  Ριφαμπικίνη →  10 mg/kg/ημέρα (ενήλι-
κες), 10-20 mg/kg/ημέ-
ρα (παιδιά), όχι πάνω 
από 600 mg/ημέρα

•  Πυραζιναμίδη →  15-30 mg/kg/ημέρα 
(ενήλικες και παιδιά), 
όχι πάνω απο2.000 
mg/ημέρα 

•  Αιθανμπουτόλη →  15-25 mg/kg/ημέρα 
(ενήλικες και παιδιά) 
ή

•  Στρεπτομυκίνη →  15 mg/kg/ημέρα (ενή-
λικες), 20-40 mg/kg/
ημέρα (παιδιά), όχι 
πάνω από 1.000 mg/
ημέρα.
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