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• Με την πρόοδο της επιστήμης και των εμβολιασμών, 
νοσήματα όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος και ο κοκκύτης 
που απασχολούσαν επί αιώνες την ανθρωπότητα έχουν 
περιορισθεί δραματικά.

• Από τις αρχές του 20ου αιώνα γίνεται προσπάθεια ελέγχου 
των συγκριμένων νοσημάτων

❑Εμβόλιο κοκκύτη:  1914

❑Εμβόλιο διφθερίτιδας : 1926

❑Εμβόλιο τετάνου: 1938

❑DTP: 1948

• Ακόμα και σήμερα οι νόσοι δεν έχουν εξαλειφθεί και δεν 
πρέπει να τις λησμονούμε.



• Νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα για τη 
διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη

• Συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών 
του κάθε νοσήματος

• Διαγνωστικές μέθοδοι

• Τρόποι αντιμετώπισης και στρατηγικές 
πρόληψης







• Παραμένει ενδημική σε αρκετές χώρες της Ασίας , του Νότιου Ειρηνικού ,
της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης.
• Από το 2011 έχουν περιγραφεί επιδημίες σε Ινδία, Πακιστάν, Ινδονησία,
Αϊτή. 



Νόσημα
(έτος εισαγωγής του σχετικού εμβολίου στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών)

Μέσος όρος δηλωθέντων κρουσμάτων και θανάτων ανά έτος

Πριν την εισαγωγή συστηματικών
εμβολιασμών

Μετά την εισαγωγή συστηματικών 
εμβολιασμών

Διφθερίτιδα
(1951: νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά 
της διφθερίτιδας,1961: εισαγωγή DTP)

1958-1962:
3.317 κρούσματα
96 θάνατοι

2005-2014:
0 κρούσματα
0 θάνατοι
1994: τελευταίο εισαγόμενο κρούσμα & τελευταίος 
θάνατος

Τέτανος
(1961: εισαγωγή DTP)

1958-1967:
127 κρούσματα

2005-2014:
6-7 κρούσματα
3 θάνατοι

Κοκκύτης
(1961: εισαγωγή DTP
2006: εισαγωγή DTaP)

1958-1962:
6.323 κρούσματα
96 θάνατοι

2008-2012:
34 κρούσματα
0-1 θάνατοι

Πηγές: ΕΛ.ΣΤΑΤ,  ΚΕΕΛΠΝΟ: Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
και Παρέμβασης και ΕΣΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ: Εθνική μελέτη κατάστασης 
εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 





ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ

• Gram (+) Corynobacterium diphtheriae

• Μεταδίδεται κυρίως αερογενώς

• Χρόνος επώασης: 2-7 ημέρες
• Πύλη εισόδου είναι κυρίως ο ρινοστοματοφάρυγγας και 

πιο σπάνια το δέρμα, οι οφθαλμοί και τα γεννητικά όργανα.

• Πολλαπλασιάζεται τοπικά στο σημείο ενοφθαλμισμού  και 
δημιουργεί νεκρωτική εστία η οποία καλύπτεται από 
ψευδομεμβράνη (διφθέρα).

• Τα τοξινογόνα στελέχη εκφράζουν μια εξωτοξίνη, το γονίδιο 
της οποίας (tox) εισέρχεται στα κύτταρα μέσω φάγων και 
αναστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση. 

• Η εξωτοξίνη δείχνει ιδιαίτερο τροπισμό για τα κύτταρα του 
μυοκαρδίου, των νεφρών και των περιφερικών νεύρων.



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ (80-90%)

• Μέτριος πυρετός

• Δυσκαταποσία 

• Τραχηλική λεμφαδενίτιδα

(bull neck)

• Λευκόφαιο επίχρισμα        

ρυπαρό , δύσοσμο

ψευδομεμβράνη

( προσπάθεια αποκόλλησης προκαλεί  αιμορραγία ) 



ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ

• Βράγχος φωνής

• Σιγμός

• Απόφραξη αεραγωγού

ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

• Ετερόπλευρη βλεννοπυοαιματηρή έκκριση

ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: 

• οφθαλμική, δερματική, ομφαλική και η διφθερίτιδα των 
γεννητικών οργάνων

Πλήρως εμβολιασμένα άτομα συνήθως είναι ασυμπτωματικοί 
φορείς ή εκδηλώνουν ήπια νόσο.



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Παράλυση περιφερικών νεύρων , κυρίως των μυών της μαλακής 
υπερώας, του φάρυγγα , του λάρυγγα και των οφθαλμοκινητικών. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Μυοκαρδίτιδα , συχνά υποκλινική (60%).

• Πρώτη αιτία θανάτου σε βρέφη.

ΝΕΦΡΟΙ

• Οξεία σωληναριακή νέκρωση

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Απόφραξη αεραγωγών

• Σπάνια προκαλεί πνευμονία ή/ και ατελεκτασία



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Καλλιέργειες από τη μύτη , τον φάρυγγα ή άλλον 
προσβεβλημένο βλεννογόνο , αφού πρώτα αποκολληθεί η 
ψευδομεμβράνη.  

Ειδικά καλλιεργητικά μέσα από τελλουρίτη ή κατά Loffler.

• PCR για ανίχνευση του γονιδιώματος του βακτηρίου, καθώς 
και του γονιδίου TOX της διφθεριτικής τοξίνης.

• Η τοξίνη προσδιορίζεται και με ανοσολογικές μεθόδους 
(Elek test ).

• Ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει πάντα να περιλαμβάνει 
έλεγχο νεφρικής λειτουργίας και τροπονίνη Ι.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• Εξασφάλιση βατότητας αεραγωγού ( χειρουργική 
αποκόλληση των ψευδομεμβρανών, ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση )

• Monitoring για ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού

• Ίππεια διφθεριτική αντιτοξίνη ( iv 20.000 – 120.000 U 
αναλόγως της εντόπισης και της έκτασης της νόσου). 
Προηγείται πάντα δοκιμασία ευαισθησίας.

• Πενικιλλίνη G iv ή im ή ερυθρομυκίνη για 14 ημέρες.

• Απομόνωση του ασθενούς μέχρι να έχουμε 2 αρνητικές 
καλλιέργειες , 24 ώρες μετά το τέλος της θεραπείας.

• Ο ρόλος των κορτικοστεροειδών αμφισβητείται. 



Έλεγχος των ατόμων που ήρθαν σε 
στενή επαφή με νοσούντα

Σε άτομα που δεν έλαβαν θεραπεία, το μικρόβιο ανευρίσκεται 
στις εκκρίσεις έως και 2-6 εβδομάδες ( 4 ημέρες μετά από 
θεραπεία) 

• Παρακολούθηση για 7 ημέρες για ενδείξεις λοίμωξης

• Λήψη καλλιεργειών από μύτη και φάρυγγα

• Χημειοπροφύλαξη με pos ερυθρομυκίνη για 10 ημέρες ή 

1 δόση im βενζαθενικής πενικιλλίνης G 

• Μετά το τέλος της ΧΜΠ θα πρέπει να λαμβάνονται εκ νέου 
καλλιέργειες και αν είναι φορείς επαναλαμβάνεται 10ήμερη 
αγωγή με ερυθρομυκίνη.

• Ανεμβολίαστα άτομα ή άτομα που δεν έχουν λάβει 
αναμνηστική δόση του εμβολίου τα τελευταία 5 χρόνια 
πρέπει να λάβουν μια αναμνηστική δόση (DTaP ή Tdap ή Td 
αναλόγως της ηλικίας).



ΠΡΟΓΝΩΣΗ

• Η θνητότητα φτάνει έως και 20 % αν 

καθυστερήσει η θεραπεία.

• Κύριες αιτίες θανάτου είναι η μυοκαρδίτιδα, 

η απόφραξη του λάρυγγα και η παράλυση 

των αναπνευστικών μυών.

• Πρόληψη επιτυγχάνεται με τους εμβολιασμούς με τοξοειδές 
της διφθερίτιδας ( DTaP, Tdap, Td)







Neonatal tetanus mortality rate (per 100, 000 
population), both sexes, 2015

12'476 reported cases

72'600 estimated deaths in <5 
years="" (in="" 2011)="">

85% estimated DTP3 coverage

2017 global figures

Kyu et al. BMC Public Health (2017) 17:179
WHO IVB database, 2018



Πηγή : ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Η επίπτωση του τετάνου στη χώρα μας παραμένει χαμηλή.



Πηγή : ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Η νόσος προσβάλλει συνήθως άτομα άνω των 65 ετών.
Δεν δηλώθηκαν κρούσματα νεογνικού τετάνου την περίοδο 2004 – 2017.



ΤΕΤΑΝΟΣ

• Gram (+) αναερόβιο Clostridium tetani

• Οι σπόροι του βρίσκονται σχεδόν παντού ( έδαφος, σκόνη, 
κόπρανα πολλών ζώων) και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

• Εισέρχεται στον οργανισμό από σημείο λύσης της συνέχειας 
του δέρματος ( τραύμα, έγκαυμα, ομφαλικό κολόβωμα, 
οδοντιατρικές επεμβάσεις, δήγματα ζώων, αποβολές, 
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών).

• Πολλαπλασιάζεται τοπικά στο σημείο ενοφθαλμισμού και 
ασκεί τη δράση του μέσω τοξινών ( τετανοσπασμίνη και 
τετανολυσίνη).

• Χρόνος επώασης: 2 -14 ημέρες , μέχρι και μήνες.

• Δεν εγκαταλείπει ανοσία.



ΤΕΤΑΝΟΣΠΑΣΜΙΝΗ

• Μία από τις πιο ισχυρές γνωστές νευροτρόπες 

τοξίνες. Θανατηφόρος δόση 2,5 ng / kg .

• Φέρεται στο ΚΝΣ λεμφογενώς, αιματογενώς και μέσω των νευραξόνων.

ΝΩΤΙΑΙΟΣ 
ΜΥΕΛΟΣ

• Στα πρόσθια κέρατα καταστέλλει τα ανασταλτικά ερεθίσματα προς 
τους περιφερικούς κινητικούς νευρώνες. 

• Εκλύονται σπασμοί αυτόματα ή μετά από εξωτερικά ερεθίσματα.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΠΛΑΚΑ

• Αναστέλλει την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τις νευρικές 
απολήξεις.

• Παρακωλύει τη φυσιολογική λειτουργία της νευρομυϊκής σύναψης.

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

• Ευοδωτική δράση.

• Ταχυκαρδία, αρρυθμίες, υπέρταση, εφίδρωση.



ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ  ΤΕΤΑΝΟΣ

• Αρχικά προβάλλει με κεφαλαλγία, ευερεθιστότητα, εφίδρωση, 
μυαλγίες.

• Ακολουθεί σύσπαση των μασητήρων μυών που προκαλεί 
δυσχέρεια στη διάνοιξη του στόματος και τρισμό των οδόντων.

• Σε λίγες ώρες ή μέρες ακολουθεί σύσπαση όλων των μυών του 
σώματος: 

➢ του προσώπου                                           σαρδόνιο γέλιο

➢του αυχένα και της ράχης                      οπισθότονος

➢των άκρων                                                    έκταση άνω και κάτω άκρων



• Στην κλινική εικόνα προστίθενται επώδυνοι τονικοκλονικοί 
σπασμοί, οι οποίοι μπορεί να είναι συνεχείς ή να 
εκδηλώνονται κατά ώσεις μετά από ακουστικά ή απτικά 
ερεθίσματα.

• Είναι ιδιαίτερα επώδυνοι, ενώ ο ασθενής έχει πλήρη 
πνευματική διαύγεια.

• Η διέγερση του συμπαθητικού συστήματος μπορεί να 
οδηγήσει σε κυκλοφορική αστάθεια, υπέρταση, 
ταχυκαρδία, αρρυθμίες και υπερπυρεξία.



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Ασφυξία λόγω λαρυγγόσπασμου ή σπασμού των 
αναπνευστικών μυών

• Συμπιεστικά κατάγματα σπονδύλων

• Επίσχεση ούρων λόγω σπασμού του σφιγκτήρα της 
ουροδόχου κύστεως

• Παραλυτικός ειλεός

• Ραβδομυόλυση

• Πνευμονία από εισρόφηση και ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις

• Υπερδιέγερση του συμπαθητικού και καρδιαγγειακή 
αστάθεια ( 1η αιτία θανάτου)



ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ ΤΕΤΑΝΟΣ

• Ασυνήθης μορφή στην οποία ο μυϊκός σπασμός 
περιορίζεται σε μια ομάδα μυών ενός άκρου, κοντά στο 
σημείο του τραυματισμού. Αυτοπεριορίζεται σε μερικές 
εβδομάδες ή εξελίσσεται σε γενικευμένο τέτανο.

ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ  ΤΕΤΑΝΟΣ

• Αποτελεί συνήθως επιπλοκή μετά από ΚΕΚ ή ΧΜΩ. 
Περιλαμβάνει παραλύσεις κρανιακών νεύρων , συνήθως 
του προσωπικού (VII) ή του κοινού κινητικού (ΙΙΙ) οδηγώντας 
σε οφθαλμοπληγία. Συχνά εξελίσσεται σε γενικευμένο 
τέτανο. 



ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΤΕΤΑΝΟΣ

• Εκδηλώνεται 3-10 ημέρες μετά τη γέννηση με 
δυσκολία στον θηλασμό, ευερεθιστότητα, υπερτονία 
και σπασμούς. 

• Αποτελεί ακόμα πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες λόγω του υψηλού ποσοστού ανεμβολίαστων 
μητέρων και των μη άσηπτων τεχνικών απολίνωσης 
του ομφαλίου λώρου. Η θνητότητα υπερβαίνει το 70%.



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Η διάγνωση είναι κλινική και στηρίζεται στην παρουσία 
τριγμού , δυσφαγίας, γενικευμένων μυϊκών συσπάσεων και 
σπασμών. Υποστηρικτικά στη διάγνωση είναι ο ελλιπής 
εμβολιασμός και ο πρόσφατος τραυματισμός.

• Η απομόνωση του κλωστηριδίου από την πληγή δεν είναι 
πάντα εφικτή, ενώ συχνά καλλιεργείται και από μη 
πάσχοντα άτομα.

• Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκεται ήπια 
λευκοκυττάρωση και αύξηση της CPK.

• Απλή διαγνωστική δοκιμασία με 

υψηλή ευαισθησία (94%) και 

ειδικότητα (100%) αποτελεί

το τεστ της σπάτουλας.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Οι ασθενείς πρέπει να νοσηλεύονται σε σκοτεινό και ήσυχο 
περιβάλλον σε ΜΕΘ. Εξασφαλίζεται επαρκής θερμιδική 
κάλυψη. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανική υποστήριξη του 
αερισμού.

ΤΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΤΟΞΙΝΗ

• Ανθρώπινη τετανική αντιτοξίνη 3000-5000 U i.m. 

• Δεν εξουδετερώνει την τοξίνη που έχει ήδη δεσμευθεί από 
το νευρικό σύστημα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

• Οι χειρισμοί πρέπει να γίνονται αρκετές ώρες μετά τη 
χορήγηση της αντιτοξίνης , προς αποφυγή έκλυσης 
ποσότητας τετανοσπασμίνης στην κυκλοφορία.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

• Μετρονιδαζόλη ή εναλλακτικά πενικιλλίνη G για την 
εξουδετέρωση των βλαστικών μορφών του κλωστηριδίου
στην πληγή.

ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

• Βενζοδιαζεπίνες , μυοχαλαρωτικά, αναισθητικά , μαγνήσιο 
για την ύφεση των μυϊκών συσπάσεων.

• β-αναστολείς ,ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη για την 
κυκλοφορική αστάθεια.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ

• Η θνητότητα κυμαίνεται από 10% έως 30%.

• Επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται η νεογνική 
ηλικία, η υπερπυρεξία, η πρώιμη εμφάνιση σπασμών 
και το βραχύ στάδιο επώασης (<7 ημερών).

• Ο θανάτος συνήθως επέρχεται από καρδιαγγειακές 
διαταραχές, παρατεταμένη ανοξία και λοιμώξεις.



• Πρόληψη επιτυγχάνεται με τους εμβολιασμούς με τοξοειδές 
του τετάνου (DTaP 2,4,6 μηνών, 15-18μηνών, 4-6ετών, Tdap
11-12ετών, Td ανά 10ετία)

• Σε περίπτωση τραυματισμού, η αναγκαιότητα για 
εμβολιασμό ή παθητική ανοσοποίηση με υπεράνοση 
αντιτετανική γ-σφαιρίνη (TIG) εξαρτάται από το ιστορικό 
εμβολιαστικής κάλυψης και την κατάσταση του τραύματος.







2017 global figures

143‘963 reported cases

89‘000 estimated deaths (2008)

85% estimated DTP3 coverage





Ο κοκκύτης συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας και για τη χώρα μας.

Σ΄αυτό συμβάλλουν οι ανεμβολίαστοι θύλακοι στον πληθυσμό και το γεγονός ότι 
η ανοσία μετά τον εμβολιασμό εξασθενεί με το πέρασμα των χρόνων.

Πηγή : ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης



Η νόσος παρουσιάζει υψηλότερη συχνότητα στην ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών 
(και ιδιαίτερα στα παιδιά κάτω του έτους).

Στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών δεν υπάρχουν δηλωμένα περιστατικά, 
αλλά εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική υποδιάγνωση και υποδήλωση. 

Πηγή : ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης



Η πλειοψηφία των δηλωθέντων κρουσμάτων (62%) δεν είχαν εμβολιαστεί 
με καμία δόση εμβολίου.

Τα κρούσματα σε εμβολιασμένα άτομα με τουλάχιστον 3 δόσεις εμβολίου φαίνεται 
να συνδέονται με την φθίνουσα ανοσία (κυρίως σε άτομα ηλικίας 10-19 ετών) 

Πηγή : ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης



ΚΟΚΚΥΤΗΣ

• Gram (-) Bordetella pertussis και πιο σπάνια Bordetella
parapertussis

• Παροξυσμικός, σπασμωδικός βήχας που καταλήγει σε 
εισπνευστικό σιγμό.

• Μεταδίδεται αερογενώς έως και 6 εβδομάδες μετά τη 
μόλυνση. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός (80-90% των 
εκτεθειμένων ατόμων  θα νοσήσουν).

• Χρόνος επώασης: 5 έως 21 ημέρες.

• Πολλαπλασιάζεται στα επιθηλιακά κύτταρα του 
αναπνευστικού συστήματος και παράγει σημαντικό αριθμό 
τοξινών (κοκκυτική τοξίνη, περτακτίνη, FHA) που δρουν 
βλαπτικά στο κροσσωτό επιθήλιο.

• Τόσο η νόσηση , όσο και ο εμβολιασμός δεν εγκαταλείπουν 
ισόβια ανοσία.



ΣΤΑΔΙΑ  ΚΟΚΚΥΤΗ

ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

• Διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες και χαρακτηρίζεται από 
ρινική καταρροή και άτυπο ξηρό βήχα, αρχικά νυχτερινό.

• Ο πυρετός είναι απών ή πολύ χαμηλός.

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

• Διαρκεί συνήθως 2-6 εβδομάδες και χαρακτηρίζεται από 
παροξυσμικό βήχα με πολλαπλές βηχικές ώσεις που μπορεί 
να ακολουθείται από εισπνευστικό σιγμό ή/και εμετό.

• Στα νεογνά και στα βρέφη μπορεί να προβάλλει με 
επεισόδια άπνοιας ή κυάνωσης.

ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΡΟΜΗΣ

• Διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Οι παροξυσμοί γίνονται ηπιότεροι 
και αραιότεροι.



• Στα μεγαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες τα στάδια μπορεί 
να μην είναι διακριτά και η νόσος συνήθως εκδηλώνεται με 
χρόνιο βήχα και αίσθημα ασφυξίας. 

• Ο εισπνευστικός σιγμός μπορεί να απουσιάζει στα βρέφη   
<6 μηνών και στους εμβολιασμένους ενήλικες.

• Ο πυρετός και τα ακροαστικά ευρήματα κατά κανόνα 
απουσιάζουν.

• Αιμορραγίες των επιπεφυκότων και πετέχειες του 
προσώπου μπορεί να παρατηρηθούν                                        
κατά την κλινική εξέταση.



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Είναι συχνότερες και πιο σοβαρές σε βρέφη <6 μηνών και σε  
παιδιά με υποκείμενα νοσήματα.

• Πνευμονία (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής)

• Ατελεκτασία, πνευμοθώρακας, υποδόριο εμφύσημα

• Εγκεφαλοπάθεια (σπασμοί, αταξία, εστιακά νευρολογικά 
σημεία, κώμα). Οφείλεται σε εγκεφαλική ανοξία λόγω των 
απνοιών, εγκεφαλική αιμορραγία λόγω των παροξυσμών 
βήχα, αλλά και στην άμεση δράση τοξινών.

• Αιφνίδιος θάνατος

• Ρινικές επιστάξεις,αιμοπτύσεις, αιμορραγίες 
επιπεφυκότων, πρόπτωση κηλών, πρόπτωση ορθού.

• Σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες προέχουν τα 
συγκοπτικά επεισόδια, οι διαταραχές του ύπνου, η ακράτεια 
ούρων και τα κατάγματα πλευρών.



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Η καλλιέργεια ρινοφαρυγγικού εκπλύματος έχει χαμηλή 
ευαισθησία (<50%) ,ιδίως αν το άτομο είναι εμβολιασμένο ή 
έχουν παρέλθει 2 εβδομάδες από την έναρξη του βήχα, ενώ 
συχνά η απομόνωση του αιμοφίλου του κοκκύτη απαιτεί 
έως και 1 εβδομάδα. 

• Η PCR ρινοφαρυγγικού εκπλύματος ή επιχρίσματος έχει 
μεγαλύτερη ευαισθησία από την καλλιέργεια, αλλά χαμηλή 
ειδικότητα με υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων. Μπορεί να αποβεί θετική μέχρι την 4η

εβδομάδα του βήχα.

• Οι ορολογικές μέθοδοι με προσδιορισμό αντισωμάτων 
έναντι της τοξίνης του κοκκύτη (αντι-PT IgG) πρέπει να 
γίνονται μεταξύ 2ης και 8ης εβδομάδας και μέχρι τη 12η

εβδομάδα από την έναρξη του βήχα. Μεμονωμένος υψηλός 
τίτλος σε εφήβους με βήχα >2-3 εβδομάδων που δεν έχουν 
πρόσφατα εμβολιαστεί θέτει τη διάγνωση.



• Λευκοκυττάρωση ( 20.000-50.000 λευκά/κ.χ.) με απόλυτη 
λεμφοκυττάρωση παρατηρείται στο τέλος του 
καταρροϊκού και στο παροξυσμικό στάδιο. Μπορεί να 
απουσιάζει σε εφήβους και ενήλικες.

• Κάθε βήχας που διαρκεί >2 εβδομάδες με τουλάχιστον 1 
χαρακτηριστικό σύμπτωμα (παροξυσμικό βήχα, εμετό ή 
σιγμό μετά τον παροξυσμό) πρέπει να θεραπεύεται ως 
κοκκύτης.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• Ενδείξεις εισαγωγής σε νοσοκομείο: 
❑Βρέφη <6 μηνών
❑Παιδιά με υποκείμενα νοσήματα
❑Απνοϊκά ή κυανωτικά επεισόδια
❑Επιπλοκές της νόσου (π.χ. πνευμονία)
❑Αφυδάτωση

• Υποστηρικτική (οξυγόνο, μηχανικός αερισμός, κάλυψη 
θερμιδικών αναγκών, αντιμετώπιση επιπλοκών)

• Συνεχής παρακολούθηση καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και 
απνοϊκών επεισοδίων

• Αντιμικροβιακή αγωγή:
❑Αζιθρομυκίνη 10mg/kg την 1η ημέρα και μετά 5mg/kg για 5 ημέρες
❑Κλαριθρομυκίνη 15mg/kg :2 για 7 ημέρες
❑Ερυθρομυκίνη 40-50mg/kg :4 για 14 ημέρες
❑Σε αλλεργία στις μακρολίδες , κο-τριμοξαζόλη 8mg/kg :2 για 14 

ημέρες



• Σε νεογνά προτιμάται η αζιθρομυκίνη, καθώς οι άλλες 
μακρολίδες σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα πυλωρικής 
στένωσης.

• Η χορήγηση αντιμικροβιάκής αγωγής κατά το καταρροϊκό 
στάδιο βελτιώνει την φυσική πορεία της νόσου. Μετά την 
εγκατάσταση του βήχα δεν επιφέρει αξιόλογο αποτέλεσμα, 
αλλά δίνεται για τον περιορισμό της μετάδοσης.

• Οι ασθενείς πρέπει να απομονώνονται έως 5 ημέρες από την 
έναρξη θεραπείας.

• Τα μέλη της οικογένειας και όσοι ήρθαν σε στενή επαφή 
πρέπει να λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη, ανεξαρτήτως της 
εμβολιαστικής τους κάλυψης, για περιορισμό της μετάδοσης.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ

• Είναι σχετικά καλή και αναμένεται πλήρης ανάρρωση.

• Σοβαρότερες επιπλοκές παρουσιάζονται σε βρέφη <6 
μηνών και σε παιδιά με υποκείμενα νοσήματα.

• Σε βρέφη <3 μηνών η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 1%-3%.



• Η καλύτερη πρόληψη παραμένει ο εμβολιασμός (DTaP, 
Tdap).

• Αίτια αύξησης των κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια:

❑Βραχύτερη διάρκεια ανοσίας του DTaP σε σχέση με το DTwP

❑Στελέχη ανθεκτικά στα εμβόλια

❑Αυξημένη αναγνώριση και δήλωση

❑Βελτίωση των εργαστηριακών μεθόδων διάγνωσης

❑Αντιεμβολιαστικό κίνημα

• Πρόβλημα αποτελεί η προφύλαξη των νεογνών στα οποία 
παρατηρείται και υψηλότερη θνητότητα.

• Δεξαμενή αποτελούν οι γονείς (39%-57%) και τα 
μεγαλύτερα αδέρφια (16%-42%)

• Στρατηγική cocooning και εμβολιασμός εγκύων



ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Tdap ;

• Όλοι οι έφηβοι 11-18 ετών (κατά προτίμηση 11-12 ετών) 

• Παιδιά ηλικίας 7-10 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τους 
εμβολιασμούς με DTaP

• Οι ενήλικες που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν Tdap
(αντικατάσταση μιας δόσης Td)

• Ενήλικες >65 ετών (αντικατάσταση μιας δόσης Td)

• Όσοι έχουν επαφές με βρέφη <1 έτους (γονείς, παππούδες, 
βρεφοκόμοι)

• Έγκυες 27-36 εβδομάδων κύησης                                                     
(σε κάθε εγκυμοσύνη)

• Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό



ΑΝ  ΑΚΟΜΑ  ΔΕΝ  ΕΧΕΤΕ  ΠΕΙΣΤΕΙ...

• 30 ετών ειδικευόμενη ενδοκρινολογίας με έναρξη 
παροξυσμικού βήχα και αίσθημα πνιγμονής κατά τον ύπνο..

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ

• CT θώρακος χωρίς παθολογικά ευρήματα

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ

• Γαστροσκόπηση χωρίς παθολογικά ευρήματα

ΨΥΧΙΑΤΡΟ



Μέχρι που κάποιος της πρότεινε να κάνει 

PCR για κοκκύτη



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!


