
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ : 

 

ENA ΝOΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 
 

Πληροφορίες για το ευρύ κοινό 



Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Περίπου το 1/3 του πληθυσμού στον κόσμο έχει μολυνθεί 

απο το βακτηρίδιο της φυματίωσης. Στην Ελλάδα 

δηλώνονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, 6 περιπτώσεις ανά 100.000 

πληθυσμού το χρόνο.  Μόνο μια μικρή αναλογία απο 

όσους μολύνθηκαν θα αρρωστήσουν με φυματίωση.  

Οι άνθρωποι με εξασθενημένο ανοσολογικό σύστημα 

έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ενεργό 

φυματίωση. 



 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 

 

Μπορεί να προσβάλει όλα τα όργανα του 

σώματος, αλλά κυρίως εντοπίζεται στους 

πνεύμονες.  

 

 



ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ 

ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ 
 

Ο υπεζωκότας 

Το λεμφοποιητικό σύστημα 

οι νεφροί 

το γεννητικό σύστημα (στον άνδρα πιό συχνά η επιδυμίδα) 

τα οστά της σπονδυλικής στήλης και οι αρθρώσεις 

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα  
 

 



 

ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 

 
 Αδυναμία 

 

 Απώλεια σωματικού βάρους 
 

Πυρετό, εφίδρωση 
 

Βήχα ή αιμόπτυση 
 

Δυσκολία στην αναπνοή  
  

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ; ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

 
 

 Η φυματίωση είναι ένα σοβαρό νόσημα που οφείλεται 
στο  βακτηρίδιο Mycobacterium Tuberculosis ή 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.  

 

 Η μετάδοση της νόσου γίνεται με τον αέρα, μεσω του 
βήχα, της ομιλίας, του γέλιου, του φτέρνισματος, του 
τραγούδιού ή μετά από στενή επαφή με πάσχοντα απο 
ενεργό πνευμονική φυματίωση. 

 

 Διαχωρίζεται σε λανθάνουσα μορφή (νόσηση) και σε  
ενεργό φυματίωση. 
  



 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ  

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ; 

 
Ακόμα και αν εισπνευστούν μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης δεν είναι 

σίγουρο ότι θα εμφανιστεί ενεργός νόσος.  

Ένα επαρκές αμυντικό σύστημα θα απομονώσει και θα προστατέψει τον 

ανθρώπινο οργανισμό.  

Για να εκδηλωθεί η πάθηση σε έναν άνθρωπο επαρκή ανοσολογικά, είναι 

απαραίτητες ορισμένες προϋποθέσεις:  να υπάρχει αριθμός βακίλων ικανός 

να προσβάλει τους πνεύμονες και να περιέχει αυξημένο μολυσματικό 

φορτίο.  

Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι εκτίθενται και τα μικρόβια 

παραμένουν σε μια κατάσταση «ύπνωσης» που ονομάζεται λανθάνουσα 

μορφή φυματίωσης.  



 

ΕΧΩ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. ΜΠΟΡΩ 

ΝΑ  ΜΕΤΑΔΩΣΩ ΤΗ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ;  
 

 

 

Σ 

.  

 

Η λανθάνουσα μορφή φυματίωσης αποτελεί ένδειξη 

προηγούμενης έκθεσης στο μυκοβακτηρίδιο, αλλά όχι νόσηση 

Το άτομο με λαθάνουσα μορφή φυματίωσης (θετική 

φυματινοαντίδραση) δεν είναι ασθενής, ούτε μεταδίδει τη νόσο 

σε κανέναν. Μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό απλά 

«φιλοξενούνται» μυκοβακτηρίδια που πιθανόν να αναπτύξουν 

λοίμωξη κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του εφόσον 

συντρέξουν κάταλληλες συνθήκες 

 

 . 

 

 

 



 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ 
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ; 
 

 

 

Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, η πιθανότητα εμφάνισης ενεργού 

φυματίωσης αυξάνεται τα πρώτα δύο έτη από τη διάγνωσης της 

λανθάνουσας μορφής. 

 Τα ποσοστά αυξάνονται περισσότερο εάν συντρέχουν αιτίες που 

διαταράσσουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, όπως 

HIV/AIDS λοίμωξη, μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, ενεργή 

κακοήθεια κτλ 

 

 
 

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ BCG;  

  

Η προφύλαξη των ατόμων που δεν έχουν έρθει σε επαφή με το 
μυκοβακτηρίδιο γίνεται με τον εμβολιασμό  με BCG.  

 

Πριν τον εμβολιασμό οφείλει να έχει προηγηθεί 
φυματινοαντίδραση Mantoux με αρνητικό αποτέλεσμα.  

 

Στην Ελλάδα το BCG εντάσσεται ακόμα στο εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού και χορηγείται στην ηλικία των 6 ετών, καθώς η 
χώρα δεν είναι ελεύθερη φυματίωσης.  
 

 
 



ΕΧΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΜΕ BCG, ΑΡΑ ΕΙΜΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ/Η;  

Το εμβόλιο δεν είναι αρκετό για να προφυλάσσει από τη 

μετάδοση της φυματίωσης ή τη νόσηση. Προφυλάσσει όμως 

κατά κύριο λόγο, απο πολύ επικίνδυνες μορφές της 

φυματίωσης, όπως η προσβολή του ΚΝΣ 

 

Μόνον οι ανάλογες εξετάσεις από τον ειδικό γιατρό θα 

μπορέσουν να διαγνώσουν τη λοίμωξη ή την ενεργή νόσο. 

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜANTOUX 

? 
 

Η  φυματινοαντίδραση Μantoux δεν είναι 
εμβόλιο. Ειναι μια διαγνωστική μέθοδος για να 
μάθουμε εαν κάποιος/α έχει μολυνθεί απο το 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. 

 

Δεν μπορεί να διαγνώσει από μόνη της τη 
φυματίωση, αλλά απαιτούνται επιπλέον 
εξετάσεις.  

 

Είναι επιβεβλημένο να εκτιμάται μόνο από 
ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. 

 



ΔΙAΓΝΩΣΗ ΦΥΜΑΤIΩΣΗΣ 

H ενεργή μορφή της φυματίωσης δύσκολα μπορεί να διαγνωστεί 

μόνο με τα κλινικά συμπτώματα, ιδιαίτερα σε ανοσοκατασταλμένα 

άτομα. 

Η οριστική διάγνωση της φυματίωσης γίνεται μετά τη λήψη υλικού 

από το προσβαλλόμενο όργανο, το οποίο και αποστέλλεται για 

ειδικές εξετάσεις. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η διάγνωση μπορεί να τεθεί 

εμπειρικά, και μόνο μετά από εκτίμηση από ειδικό γιατρό. 

 



 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 

Σήμερα, η φυματίωση είναι πλήρως ιάσιμη.  

Η θεραπεία είναι διαφορετική για τη λανθάνουσα από την ενεργή 

μορφή φυματίωσης. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η θεραπεία να δίνεται μόνο από τους 

ειδικούς φυματιολόγους ιατρούς. 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 

Χορηγείται συνήθως ένα φάρμακο για εννέα μήνες, κάθε 

πρωί . 

Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται 

συγκεκριμμένες αιματολογικές εξετάσεις.  

Υποχρεωτική συνθήκη για τη λήψη της λανθάνουσας 

θεραπείας, είναι ο αποκλεισμός της ενεργής φυματίωσης.  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 

Η θεραπεία συνήθως διαρκεί έξι μήνες και αποτελείται απο 

τέσσερα φάρμακα που λαμβάνονται κάθε πρωί. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η θεραπεία μπορεί να παραταθεί 

περισσότερους μήνες. 

 Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται 

συγκεκριμένες αιματολογικές εξετάσεις.  



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Σε περίπτωση εμφάνισης αντοχής στα φάρμακα, η φυματίωση 

ονομάζεται πολυανθεκτική.  

Η θεραπεία της διαρκεί πολύ περισσότερο σε διάρκεια και ο 

καθημερινός αριθμός των φαρμάκων είναι μεγαλύτερος. 

 Η πολυανθεκτική φυματίωση θα πρέπει να εκτιμάται και να 

αποθεραπεύται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα. 

 



ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ; 
 

Στη σημερινή εποχή η φυματίωση είναι ένα θεραπεύσιμο 
νόσημα.  

Σήμερα,  μας ανησυχεί ο εφησυχασμός, αλλά και οι 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρόσβαση στη 
θεραπεία των ευάλωτων κυρίως πληθυσμών.  

Ο ασθενής με φυματίωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να στιγματίζεται, αλλά να διαγιγνώσκεται έγκαιρα και να 
θεραπεύεται.  

 


