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Περίληψη 
 

Τίτλος εργασίας: Δείκτης φυματιώδους διαμόλυνσης στα παιδιά πρώτης τάξης 

δημοτικού στην Κρήτη την εικοσιπενταετία 1990 - 2014 και καταγραφή της πηγής 

μόλυνσης. 

Της: Τραχανατζή Ειρήνης  

Επιβλέποντες: Γαλανάκης Εμμανουήλ, Κοφτερίδης Διαμαντής, Ανταχόπουλος 

Χαράλαμπος  

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2018 

Η φυματίωση είναι μία από τις συχνότερες λοιμώδεις νόσους παγκοσμίως και ακόμα 

και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η 

έγκαιρη διάγνωσή της, φαίνεται να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον έλεγχο 

εξάπλωσης της νόσου στο γενικό πληθυσμό ενώ η έναρξη της κατάλληλης 

θεραπευτικής αγωγής σε πρώιμο στάδιο, δεν επιτρέπει τη περαιτέρω μετάδοση αυτής. 

Η δερμοαντίδραση Mantoux αποτελεί μία σχετικά απλή διαγνωστική δοκιμασία για 

την πρώιμη ανίχνευση της λανθάνουσας κυρίως νόσου, η οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα ακόμα και στα πλαίσια μαζικού προληπτικού 

ελέγχου, όπως γίνονταν στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες στα παιδιά της πρώτης 

τάξης του δημοτικού πριν από τη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού.    

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή του δείκτη φυματιώδους 

διαμόλυνσης στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κρήτη και των πιθανών μεταβολών 

του κατά την εικοσιπενταετία 1990-2014, καθώς και της πιθανής πηγής μόλυνσης 

των παιδιών αυτών. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής 

δεδομένων από τα αρχεία της Αντιφυματικής και των λοιπών Υγειονομικών 

Μονάδων, που ήταν αντίστοιχα υπεύθυνες για τον μαζικό προληπτικό έλεγχο της 

φυματίωσης με τη δερμοαντίδραση Mantoux, στα παιδιά σχολικής ηλικίας της 

Κρήτης. Τον πληθυσμό της μελέτης, αποτέλεσαν μαθητές της πρώτης τάξης του 

δημοτικού σχολείου, στους τέσσερις νομούς της Κρήτης κατά τη διάρκεια της 

εικοσιπενταετίας 1990 - 2014. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του 
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στατιστικού προγράμματος  GraphPad Prism Statistical PC program και η σύγκριση 

των επιμέρους ομάδων έγινε με μη-παραμετρικές μεθόδους (t-test, one-way anova, 

Kruskal-Wallis test/ Dunn’s Multiple Comparison Test).   

Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014, στα πλαίσια 

του ετήσιου μαζικού ελέγχου στα σχολεία της Κρήτης και με βάση τα κριτήρια 

ένταξης του πληθυσμού στη παρούσα μελέτη, ελέγχθηκαν με τη δερμοαντίδραση 

Mantoux 82.402 μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού. Το 92,3% αντιστοιχεί σε 

Έλληνες μαθητές ενώ το υπόλοιπο 7,7% αφορά μαθητές διαφορετικής εθνικότητας. 

Από τον συνολικό αριθμό, το 51% του δείγματος αφορά αγόρια, ενώ το 49% 

κορίτσια. Διήθηση δέρματος ≥ 10mm παρουσίασαν 335 μαθητές, δηλαδή μόλις το 

0,41% του δείγματος. Ο φυματινικός δείκτης (ΦΔ) στην Κρήτη, ανά σχολική χρονιά 

κατά τη διάρκεια της 25ετίας κυμάνθηκε από 0,13 (2009 - 2010) έως 1,42 (1991 - 

1992), με διάμεσο 0,41 και μέση τιμή 0,48 (95% Cl 0,36 με 0,60). Χρησιμοποιώντας 

το ΜΟ πενταετίας, παρατηρείται μία τάση μείωσης του ΦΔ/5ετία από 0,74 αρχικά το 

1990-1994 σε 0,27 το 2010-2014. Στατιστικά σημαντική διαφορά με p value <0.05 

διαπιστώθηκε στο ΦΔ των υποομάδων αναφορικά με την εθνικότητα των μαθητών 

(Έλληνες vs Αλλοδαποί, διάμεσος 0,35 vs 1,26), με τους αλλοδαπούς να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux, ενώ αντίθετα 

δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά συγκρίνοντας το φύλο των 

μαθητών. Διαφορές επίσης καταγράφηκαν, αναφορικά με τη διακύμανση του ΦΔ 

στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, με τη μικρότερη να καταγράφεται στο νομό 

Ρεθύμνου (0,00 - 0,18) και τη μεγαλύτερη στο νομό Λασιθίου (0,00 - 1,97). Τέλος, 

αναφορικά με τη πηγή μόλυνσης των παιδιών με θετική Mantoux, δεν κατέστη 

δυνατόν να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα από την παρούσα μελέτη.    

Συμπέρασμα: Ο φυματινικός δείκτης στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κρήτη, 

παρουσιάζει μία τάση μείωσης κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014, 

ενώ παράλληλα καταδεικνύεται να είναι σχετικά αυξημένος στην υποκατηγορία των 

αλλοδαπών μαθητών. Ο ρόλος των αντιφυματικών μονάδων μέσω του μαζικού 

προληπτικού ελέγχου, φαίνεται να ήταν σημαντικός στην έγκαιρη διάγνωση και στη 

περαιτέρω διακοπή της μετάδοσης της νόσου, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

καλύτερη επιδημιολογική της επιτήρηση, πρέπει ωστόσο να επαναπροσδιοριστεί.  

Λέξεις κλειδιά: Φυματίωση, Φυματινικός Δείκτης, Επιδημιολογία, Παιδιά σχολικής 

ηλικίας, Κρήτη, Πηγή μόλυνσης  
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Abstract 

 

Title: Index of tuberculin skin test positivity in first-grade students of elementary 

schools in Crete during the twenty-five years period 1990 - 2014 and recording of the 

source of infection.  

By:  Trachanatzi Eirini 

Supervisors: Galanakis Emmanouil, Kofteridis Diamantis, Antachopoulos 

Charalampos  

Date: February 2018 

Tuberculosis (TB) is one of the most frequent infectious diseases worldwide and even 

today, it continues to be an important issue of public health. The early diagnosis of the 

disease, constitutes the cornerstone of controlling the spread of disease to the general 

population and the early beginning of the appropriate therapy, doesn’t allow the 

further transmission. The Tuberculin Skin Test (Mantoux test) is a relatively simple 

diagnostic test for the early detection of the latent disease, which performing easily 

and rapidly even in a massive preventing control as screening, such as was performed 

in our country the last decades among the first – grade students of elementary schools 

before the vaccination with BCG.   

The aim of the present study is the recording of the index of tuberculin skin test 

positivity through the children of school-age in Crete during the twenty-five years 

period 1990 - 2014 and in addition, the recording of the possible source of infection of 

these children.   

Methods: The present study is a retrospective study of recording and analyzing data, 

from the files of public health units which were responsible for screening of school-

age children in Crete with the Mantoux test. The population of the study, was first-

grade students of elementary school in the four perfections of Crete during the 

twenty-five years period of 1990 - 2014. Data were analyzed with the GraphPad 

Prism Statistical PC program and the comparison of the subgroups was performed 

with non-parametric methods ((t-test, one-way anova, Kruskal-Wallis test/ Dunn’s Multiple 

Comparison Test).        

Vaccines and Prevention of Infectious Diseases in Childhood and Adolescence  

                                                                                             Faculty of Medicine – University of Crete 
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Results: During the twenty-five year period 1990 - 2014, via the annual massive 

screening test at the primary schools in Crete and according the criteria of enrolling in 

the study, totally were tested with TST, 82.402 first-grade students of elementary 

schools. The 92.3% were Greek students and the rest 7.7% were students of a 

different nationality. From the total number of the sample, the 51% were boys and 

respectively the 49% were girls. Induration ≥ 10mm, was record in 335 students 

(0.41%) from the total number of the examined sample. The tuberculin index in Crete, 

per school year during the 25-year period was ranging from 0.13 (2009 - 2010) up to 

1.42 (1991 - 1992), with median 0.41 and mean 0.48 (95% CI 0.36 - 0.60). By using 

the mean of each five-year period, is observed a trend of reduction of the tuberculin 

index/5years from 0.74 through 1990-1994 to 0.27 on 2010-2014. Statistically 

significant difference with p-value <0.05 was confirmed at the tuberculin index of 

subgroups according the nationality of the students (Greek vs Other Nationality, 

median tuberculin index during the 21-years period which was compared 0.35 vs 

1.26), with the percentage of TST induration ≥ 10mm to be greater at foreign 

students. Comparing the gender of the students, wasn’t found statistically significant 

difference. In addition, differences were record regarding the variance of the 

tuberculin index of the four different geographic departments of Crete, with the 

minimum to be record at region of Rethymnon (0.00 – 0.18) and the maximum (0.00 

– 1.97) at region of Lasithi. Finally, about the source of infection of the children with 

positive TST, it was not possible to make reliable conclusions from the present study. 

Conclusions:  The tuberculin skin test positivity index in children of school age in 

Crete, reveals a reduction trend during the twenty-five year period 1990 - 2014, while 

at the same time is shown to be relatively increased at the subgroup of foreign 

students. The role of the specific units which were responsible for tuberculosis and the 

massive preventive control, seems to be important in the past both in the early 

diagnosis, as well in the further control of the transmission of the disease, and as a 

result it was achieved a more successful epidemiological surveillance of the disease, 

however it should be redefined. 

 

Key words: Tuberculosis, Index of tuberculin skin test positivity, Epidemiology, 

School-age children, Crete, Source of infection    

Vaccines and Prevention of Infectious Diseases in Childhood and Adolescence  

                                                                                             Faculty of Medicine – University of Crete 
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Συντομογραφίες:   
 
o BCG- Βacilus Calmette Guerin- εμβόλιο έναντι φυματίωσης 

o Extrapulmonary TB- Εξωπνευμονική Φυματίωση 

o ECDC- European Center for Disease Prevention and Control- Ευρωπαικό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 

o E-EMB- Εθαμβουτόλη 

o H-INH- Ισονιαζίδη 

o LTBI- Λανθάνουσα Φυματίωση  

o MTB- Mycobacterium tuberculosis- Μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης 

o MTBC- σύμπλεγμα των μυκοβακτηριδίων της φυματίωσης 

o Pulmonary TB- Πνευμονική Φυματίωση  

o R-RIF- Ριφαμπικίνη 

o S-SM- Στρεπτομυκίνη  

o TB-Tuberculosis- Φυματίωση  

o TST- Φυματινιαντίδραση/Δερμοαντίδραση mantoux  

o Z-PZA- Πυραζιναμίδη  

o ΔΦΔ-Δείκτης Φυματιώδους Διαμόλυνσης 

o ΚΕΕΛΠΝΟ-Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

o Π.Ο.Υ.- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

o ΦΔ- Φυματινικός Δείκτης 
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1) Εισαγωγή/ Γενικό μέρος: 

Η φυματίωση (TB) αποτελεί μία λοιμώδη νόσο η οποία προκαλείται κυρίως από το 

μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis-MTB) και συνήθως 

επηρεάζει τους πνεύμονες οπότε και προκαλεί την πνευμονική νόσο (pulmonary TB). 

Μεταδίδεται αερογενώς μέσω του βήχα και των αναπνευστικών σταγονιδίων 

γενικότερα, όταν κάποιο άτομο με ενεργό πνευμονική νόσο εκβάλλει τον βάκιλο στην 

ατμόσφαιρα και αυτά τα σταγονίδια εισπνευστούν από άλλα άτομα που βρίσκονται 

στην ευρύτερη περιοχή (1, 2). Ο κίνδυνος μετάδοσης του μυκοβακτηριδίου σχετίζεται 

με τη συγκέντρωση του βακίλου στις αναπνευστικές εκκρίσεις (αναφορικά με το M. 

bovis στη συγκέντρωση του στο μολυσμένο γάλα), τη συχνότητα και τη διάρκεια της 

έκθεσης, την αντιγονικότητα του μυκοβακτηριδίου και τέλος την ευαισθησία και την 

ευαλωτότητα του ατόμου που εκτίθεται στο βάκιλο(3). 

1.1) Μικροβιολογία   

Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης είναι ένας αερόβιος βάκιλος που ανήκει στην 

οικογένεια των μυκοβακτηριδίων και μαζί με το M. bovis, το M. africanum, το M. 

canetti, το M. pinnipedii και τέλος το M. microti αποτελούν το σύμπλεγμα των 

μυκοβακτηριδίων της φυματίωσης (MTBC)(3, 4).  

Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης εκτός από τους πνεύμονες, μπορεί να μολύνει 

και οποιοδήποτε άλλο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού όπως τους περιφερικούς 

λεμφαδένες, το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα οστά και τους συνδέσμους, το 

ουροποιογεννητικό σύστημα, το περικάρδιο, το περιτόναιο, το γαστρεντερικό 

σωλήνα, το δέρμα και άλλα όργανα, οπότε και η νόσος ονομάζεται εξωπνευμονική 

φυματίωση (extrapulmonary TB)(5). 

1.2) Παθογένεση   

Αναφορικά με τη παθογένεση της φυματίωσης, μετά από την εισπνοή του βακίλου 

παρατηρείται μία αλληλεπίδραση και συνέργεια μεταξύ των λεμφοκυττάρων του 

ξενιστή και των μακροφάγων του πνεύμονα ώστε να περιχαρακωθεί ο βάκιλος, να 

σταματήσει ο πολλαπλασιασμός του και με αυτόν τον τρόπο να εμποδιστεί η 

ανάπτυξη ενεργού φυματίωσης. Όταν υπάρχει η μόλυνση με το βάκιλο, χωρίς 

ωστόσο να αναπτυχθεί νόσος, τότε η λοίμωξη ονομάζεται λανθάνουσα φυματίωση 

(LTBI) και κατά κανόνα αφορά τη πλειοψηφία των ανθρώπων που μολύνονται με το 
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μυκοβακτηρίδιο, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 95%. Από την άλλη ένα 5% των 

ατόμων που θα μολυνθούν, λόγω ανεπαρκούς ανοσολογικής απάντησης θα 

αναπτύξουν σχετικά γρήγορα ενεργό νόσο που ονομάζεται πρωτογενής λοίμωξη.  Τα 

μικρά παιδιά (κυρίως <5 ετών) και οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν πρωτογενή φυματίωση. Μετά την πάροδο 

δύο ετών από την αρχική μόλυνση με το MTB, ένα ποσοστό 5% των ατόμων με 

λανθάνουσα φυματίωση, μπορεί να παρουσιάσει αναζωπύρωση της νόσου που 

εκδηλώνεται είτε ως πνευμονική ή ως εξωπνευμονική φυματίωση(3).   

1.3) Συμπτώματα της νόσου        

Τα συμπτώματα της νόσου αρχικά μπορεί να είναι ελάχιστα και μη ειδικά, έως ότου 

προχωρήσει αρκετά. Αναφορικά με την πνευμονική φυματίωση τα βασικά 

συμπτώματα είναι ο βήχας, ο πυρετός, η γενικευμένη κακουχία, ανορεξία με συνοδό 

απώλεια βάρους και οι εφιδρώσεις. Η αιμόπτυση συνήθως εμφανίζεται σε 

προχωρημένη νόσο(5, 6). 

1.4) Διαγνωστικές δοκιμασίες   

Αναφορικά με τη διάγνωση της νόσου, υπάρχουν διάφορες διαγνωστικές δοκιμασίες 

τόσο από τα παλαιά χρόνια όσο και από πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις. 

Η μικροσκοπική εξέταση των πτυέλων για την παρουσία του μυκοβακτηριδίου στο 

μικροσκόπιο είναι μία μέθοδος που ακολουθείται για περισσότερο από εκατό έτη. 

Συνήθως για τη διάγνωση της φυματίωσης εξετάζονται τρία δείγματα πρωινών 

πτυέλων για ανάπτυξη του οξεοάντοχου βακίλου και στη συνέχεια ακολουθείται 

καλλιέργεια των πτυέλων για πιθανή ανάπτυξη του μυκοβακτηριδίου. Σε περίπτωση 

που οι ασθενείς δεν παράγουν ικανοποιητική ποσότητα πτυέλων από μόνοι τους, 

συστήνεται πρόκληση πτυέλων μετά από νεφελοποίηση υπέρτονου διαλύματος NaCl 

ή η λήψη γαστρικού περιεχομένου, τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως στα παιδιά 

καθώς συνήθως αδυνατούν να έχουν ικανοποιητική απόχρεμψη. Η χρήση της 

μεθόδου PCR στην ανίχνευση του ΜΤΒ στα πτύελα είναι πιο ειδική από την απλή 

μικροσκοπική με χρώση Ziehl-Nielsen, και στην περίπτωση που εφαρμόζεται 

χρειάζεται μόνο ένα δείγμα πτυέλων για εξέταση. Άλλες εγκεκριμένες μέθοδοι από 

τον FDA είναι οι δοκιμασίες απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRAs) όπως είναι η 

Quantiferon και η Elispot οι οποίες απαιτούν μία μόνο επίσκεψη,  γίνονται με απλή 

αιμοληψία από τον ασθενή και ανιχνεύουν την ανοσοβιολογική αντίδραση των 
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εξεταζόμενων σε ειδικά μυκοβακτηριδιακά αντιγόνα. Οι διαγνωστικές αυτές 

δοκιμασίες ωστόσο από μόνες τους είναι ανεπαρκείς για την οριστική διάγνωση της 

ενεργού νόσου, και συνήθως χρειάζονται και άλλα διαγνωστικά μέσα για 

επιβεβαίωση ή αποκλεισμό της διάγνωσης, όπως συμβαίνει και με τη 

δερμοαντίδραση Mantoux η οποία θα αναφερθεί εκτενέστερα παρακάτω. Οι ασθενείς 

με υποψία φυματίωσης, ελέγχονται επίσης με ακτινογραφία θώρακος αν και συνήθως 

κατά τη πρωτοπαθή μόλυνση και τα αρχικά στάδια της νόσου, είναι φυσιολογική. 

Τέλος, χρησιμοποιείται η φυματινοαντίδραση (TST- δερμοαντίδραση mantoux) για 

την ανίχνευση της λοίμωξης από μυκοβακτηρίδια, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να 

διαχωρίσει την ενεργό από τη λανθάνουσα φυματίωση(1, 3, 5, 7). 

Φυματινοαντίδρασεις- Δερμοαντίδραση Mantoux  

Η φυματινοαντίδραση Μantoux (TST) πραγματοποιείται με την ενδοδερμική έγχυση 

μικρής ποσότητας (0,1ml) κεκαθαρμένης φυματίνης στην εσωτερική επιφάνεια του 

αντιβραχίου, και πρόκειται για μία αντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου 

τύπου (αλλεργική αντίδραση IV τύπου) έναντι του MTB. Η ανάγνωση της 

δερμοαντίδρασης, γίνεται 48-72 ώρες μετά την αρχική έγχυση της φυματίνης και 

αξιολογείται από έμπειρο υγειονομικό υπάλληλο. Κατά την αξιολόγηση του 

αποτελέσματος της TST, ουσιαστικά καταγράφεται το μέγεθος του επάρματος και η 

διήθηση-σκληρία σε mm και όχι η ερυθρότητα(3, 4, 5). 

Θετική TST, σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει μολυνθεί από το MTB και πρέπει να 

διεξαχθούν περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να τεκμηριωθεί εάν το άτομο έχει 

ενεργό ή λανθάνουσα φυματίωση. Από την άλλη, αρνητική TST σημαίνει ότι ο 

οργανισμός του ατόμου δεν αντιδρά στη φυματίνη οπότε και η μόλυνση από το MTB 

είναι λιγότερο πιθανή. Κάποια άτομα ωστόσο, μπορεί να έχουν θετική 

φυματινοαντίδραση, χωρίς να έχουν μολυνθεί από το ΜΤΒ. Μερικά από τα αίτια των 

ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων μπορεί να είναι η μόλυνση από άλλα 

μυκοβακτηρίδια πλην της φυματιώσεως, ο προηγούμενος εμβολιασμός με BCG, ο 

λανθασμένος τρόπος χορήγησης του TST και η λανθασμένη ερμηνεία του 

αποτελέσματος. Όσον αφορά τα αίτια των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων, σε 

αυτά περιλαμβάνονται η σοβαρή ανοσοκαταστολή οπότε και ο οργανισμός αδυνατεί 

να αντιδράσει σε οποιαδήποτε δερματική δοκιμασία, η πρόσφατη λοίμωξη από 

φυματίωση, η πολύ μικρή ηλικία (< 6 μηνών) του εξεταζόμενου, ο πρόσφατος 
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εμβολιασμός με ζώντα ιό (όπως ιλαρά, ανεμευλογιά), η προχωρημένη ενεργός 

φυματίωση, ο υποσιτισμός, ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, η λανθασμένη 

τεχνική χορήγησης της φυματίνης ή η χρήση ληγμένου αντιγόνου και τέλος η 

λανθασμένη ερμηνεία του αποτελέσματος από τον εξεταστή(3, 5, 8). 

Στην Ελλάδα, θετική θεωρείται η δερμοαντίδραση Mantoux όταν η σκληρία 

υπερβαίνει τα 10mm(3, 5). Σε ειδικές κατηγορίες ατόμων, όπως ασθενείς με AIDS, 

μεταμοσχευθέντες, ανοσοκατασταλμένους λόγω χρόνιας λήψης κορτιζόνης ή άλλων 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων/παραγόντων, άτομα με παρουσία ινωτικών 

στοιχείων στην ακτινογραφία θώρακος συμβατά με παλαιά λοίμωξη από φυματίωση 

και τέλος άτομα που έχουν στενή επαφή με ασθενείς που πάσχουν από ενεργό 

πνευμονική φυματίωση, τότε το όριο της θετικής TST είναι η διήθηση μεγαλύτερη 

των 5mm(5). Σύμφωνα ωστόσο με το Red Book και τις παγκόσμιες συστάσεις 

αναφορικά με την αξιολόγηση της δερμοαντίδρασης Mantoux, στα παιδιά > 4 ετών 

χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες (χρόνια υποκείμενη νόσος, έκθεση σε άτομα 

υψηλού κινδύνου, γέννηση/ μετανάστευση ή ταξίδι από χώρα με υψηλή επίπτωση 

φυματίωσης), θετική θεωρείται η διήθηση του δέρματος ≥ 15mm.     

Στο παρελθόν, κυρίως μάλιστα σε άλλες χώρες, για τη διάγνωση της λανθάνουσας 

φυματίωσης χρησιμοποιούνταν και άλλες φυματινοαντιδράσεις, όπως είναι οι 

δοκιμασίες Heaf και Tine οι οποίες ωστόσο, με τη πάροδο των χρόνων έχουν 

εγκαταλειφθεί και αντικατασταθεί με τη δερμοαντίδραση Mantoux(9). Το Heaf-test 

πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, το οποίο διέθετε στην 

άκρη του έναν κυκλικό σχηματισμό με έξι μικρές βελόνες, οι οποίες έκαναν 

ταυτόχρονα έγχυση της κεκαθερμένης φυματίνης στη καμπτική επιφάνεια του 

αντιβραχίου και το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αξιολογούνταν δύο με επτά ημέρες 

αργότερα. Μία άλλη φυματινοαντίδραση πολλαπλών σκαριφισμών, η οποία μοιάζει 

με το Heaf-test είναι το Tine-test, το οποίο χρησιμοποιεί ένα μικρό ΄΄φυματινικό 

δακτύλιο΄΄ που διαθέτει από τέσσερις έως έξι μικρές ακίδες οι οποίες επικαλύπτονται 

με τη φυματίνη, και μέσω πίεσης του εργαλείου στην έσω επιφάνεια του πήχη, 

γίνεται η έγχυση του αντιγόνου στο δέρμα και το αποτέλεσμα όπως και στην 

περίπτωση της δοκιμασίας Mantoux, αξιολογείται 48-72 ώρες αργότερα. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε και οι δύο αυτές φυματινοαντιδράσεις πραγματοποιούνται ολοένα και 

λιγότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς φορείς όπως το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Λοιμώξεων και η Αμερικάνικη Πνευμονολογική Εταιρία, θεωρούν τις 
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δοκιμασίες αυτές λιγότερο αξιόπιστες όσον αφορά το Tine-test και περισσότερο 

χρονοβόρες και δαπανηρές αναφορικά με το Heaf-test, συγκρίνοντας τα με τη 

φυματινοαντίδραση Mantoux(10).                  

1.5) Θεραπεία της φυματίωσης   

Αναφορικά με τη θεραπεία της φυματίωσης, αυτή βασίζεται σε πλειάδα 

αντιφυματικών φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, ώστε να 

υπάρξει έλεγχος της νόσου. Η αντιφυματική θεραπεία έχει τριπλό στόχο που αφορά 

πρώτον την ίαση του ασθενούς και την αποφυγή υποτροπής μετά την ολοκλήρωση 

της θεραπείας, δεύτερον τη διακοπή της μεταδοτικότητας της νόσου και τέλος την 

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών του μυκοβακτηριδίου(3, 6). 

Τα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα, έχουν διαφορετική και συνεργική δράση 

οπότε και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό, προκειμένου να δράσουν στους 

διάφορους πληθυσμούς του μυκοβακτηριδίου. Πιο συγκεκριμένα η Ισονιαζίδη- INH 

(H) έχει βακτηριοκτόνο δράση έναντι των ενδοκυττάριων και των εξωκυττάριων 

βακίλων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Ριφαμπικίνη- RIF (R), η οποία επιπλέον έχει 

και αποστειρωτική δράση στους βραδέως πολλαπλασιαζόμενους βακίλους. Η 

Πυραζιναμίδη- PZA (Z) έχει βακτηριοκτόνο δράση έναντι των βραδέως 

πολλαπλασιαζόμενων ενδοκυττάριων βακίλων και συνεργική αποστειρωτική 

επίδραση μαζί με την INH και τη RIF. Η Εθαμβουτόλη- EMB (E) αναλόγως με την 

ημερήσια δοσολογία μπορεί να έχει είτε βακτηριοκτόνο, είτε βακτηριοστατική δράση 

και η Στρεπτομυκίνη- SM (S) έχει βακτηριοκτόνο δράση σε εξωκυττάριους βακίλους 

και ιδιαίτερα σε αυτούς που αναπτύσσονται εντός των κοιλοτήτων(5, 6). 

Η δοσολογία των αντιφυματικών φαρμάκων καθορίζεται με βάση την ηλικία, τα κιλά 

και τη νεφρική λειτουργεία του ασθενούς. Η θεραπεία εκλογής όσον αφορά τη 

πνευμονική και την εξωπνευμονική φυματίωση είναι το τετραπλό σχήμα με τα 

τέσσερα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα (HRZE) για τους δύο πρώτες μήνες. 

Έπειτα, εφόσον ταυτοποιηθεί το MTB και βρεθεί να είναι ευαίσθητο στα 

χορηγούμενα φάρμακα και εφόσον επίσης υπάρχει κλινική, απεικονιστική και 

εργαστηριακή (αρνητικά πτύελα) βελτίωση του ασθενούς, τότε επέρχεται η 

συνεχιζόμενη φάση της θεραπείας με συνέχιση των δύο μόνο φαρμάκων HR, και η 

οποία διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Η συνεχιζόμενη θεραπεία πρέπει να 

διαρκέσει τουλάχιστον επτά ακόμα μήνες, σε περίπτωση που ο ασθενής έχει 
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εκτεταμένη νόσο ή θετικές καλλιέργειες πτυέλων μετά από την πρωταρχική δίμηνη 

θεραπεία(5, 6). 

1.6) Παιδική φυματίωση   

Όσον αφορά τώρα τη φυματίωση στα παιδιά, αυτή παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

από τη νόσο των ενηλίκων. Χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό MTB με αποτέλεσμα 

η διάγνωση με μικροβιολογική επιβεβαίωση να είναι πολύ δυσκολότερη, με 

συνακόλουθο αποτέλεσμα να υποεκτιμάται και στη πλειάδα των περιπτώσεων να μην 

είναι διαθέσιμη και η ευαισθησία του μυκοβακτηριδίου στην αντιφυματική αγωγή(6, 

11, 12). 

Τα παιδιά εκτίθενται στο MTB από το περιβάλλον τους, συνήθως όταν έρχονται σε 

επαφή με ενήλικα που πάσχει από μεταδοτική πνευμονική φυματίωση. Ορισμένα από 

τα παιδιά που εκτίθενται στα σταγονίδια με το βάκιλο μπορεί να προσβληθούν, ενώ 

άλλα όχι. Στην περίπτωση που το παιδί έρχεται σε επαφή με το MTB και παρουσιάζει 

θετική φυματινοαντίδραση χωρίς ωστόσο να εμφανίζει κλινικές εκδηλώσεις της 

νόσου ή απεικονιστικά ευρήματα από την ακτινογραφία του θώρακα, τότε πρόκειται 

για λανθάνουσα φυματιώδη μόλυνση. Από την άλλη, όταν το παιδί με φυματιώδη 

μόλυνση παρουσιάσει ευρήματα προσβολής από το MTB τότε πάσχει από φυματίωση 

και η εντόπιση της νόσου μπορεί να είναι πνευμονική ή εξωπνευμονική (4, 13). Μία 

μελέτη διάρκειας τριών ετών, που διενεργήθηκε στο Cape Town της Αφρικής και 

αφορούσε την έκθεση παιδιών < 5 ετών σε ενεργό φυματίωση από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον, κατέδειξε ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε πολυανθεκτική στα 

φάρμακα φυματίωση είναι πιο πιθανόν να παρουσιάσουν θετική TST σε σχέση με τα 

παιδιά που εκτίθενται σε μη πολυανθεκτική φυματίωση, αλλά παράλληλα είναι 

λιγότερο πιθανόν να αναπτύξουν ενεργό νόσο (14). 

Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά με λανθάνουσα φυματίωση, συχνά αναπτύσσουν 

ενεργό νόσο και μάλιστα σοβαρές μορφές, όπως η φυματιώδης μηνιγγίτιδα και η 

κεχροειδής φυματίωση. Ακρογωνιαίος λίθος λοιπόν για τον επιδημιολογικό έλεγχο 

της εξάπλωσης της νόσου, είναι η έγκαιρη διάγνωση τόσο των ασθενών με ενεργό 

νόσο, όσο και των ατόμων με λανθάνουσα φυματίωση, όπως για παράδειγμα είναι τα 

παιδιά, τα οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να αναπτύξουν ενεργό νόσο(6, 7, 8 , 15, 16).  
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1.7) Εμβολιασμός έναντι της φυματίωσης στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα ο εμβολιασμός με το BCG καθιερώθηκε το 1960, και μέχρι και το 1988 

εφαρμόζονταν στην ηλικία των 12 ετών. Με βάση την εγκύκλιο 8013/88, του 

Υπουργείου Υγείας το 1988, ο αντιφυματικός εμβολιασμός καθιερώθηκε να γίνεται 

στα παιδιά πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου και αυτό μάλιστα συνεχίστηκε 

μέχρι προσφάτως(17). Όσον αφορά τη στρατηγική πρόληψης μέσω του μαζικού 

ελέγχου των παιδιών στα σχολεία με τη δερμοαντίδραση Mantoux, αυτή φαίνεται ότι 

ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε να εφαρμόζεται και ο αντιφυματικός 

εμβολιασμός. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 4053 περί οργανώσεως του 

αντιφυματικού αγώνα, στο Άρθρο 7 του ΦΕΚ 83 το έτος 1960, αναφέρεται ότι σε 

υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της φυματίωσης, υπόκειντο άτομα ηλικίας μέχρι και 

25 ετών, στα οποία περιλαμβάνονταν οι μαθητές της στοιχειώδους και της μέσης 

εκπαιδεύσεως δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και οι μαθητές των επαγγελματικών 

και τεχνικών σχολών, εφόσον προηγουμένως είχε προηγηθεί αρνητική 

φυματινοαντίδραση. Ο αντιφυματικός εμβολιασμός εκείνη την εποχή, διενεργούνταν 

δωρεάν από τις κινητές μονάδες της υπηρεσίας του αντιφυματικού εμβολιασμού, από 

τις υγειονομικές μονάδες και από τα αντιφυματικά, κοινοτικά και αγροτικά ιατρεία. 

Σταδιακά με τη πάροδο των χρόνων, το πρόγραμμα μαζικού ελέγχου στα σχολεία 

πριν τη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού οργανώθηκε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Υγείας, και ανατέθηκε στις επιμέρους Διευθύνσεις Υγιεινής, οι οποίες σε 

συνεργασία με τις αντιφυματικές και τις λοιπές υγειονομικές μονάδες, εφάρμοζαν τη 

στρατηγική αυτή πρόληψης στη χώρα μας στα παιδιά σχολικής ηλικίας 6-7 ετών, 

μέχρι και πριν από λίγα έτη.       

Τα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμού των διαφόρων χωρών, διαμορφώνονται 

συνήθως από την επιμέρους Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών με βάση τη μελέτη των 

επιδημιολογικών δεδομένων των νοσημάτων και σύμφωνα με τις σύγχρονες 

συστάσεις των διεθνών οργανισμών. Από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

ωστόσο, διαπιστώνεται ότι λόγω της αβεβαιότητας αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του BCG στην πρόληψη της φυματίωσης και τη διάρκεια της 

προστασίας που προσφέρει στους ενηλίκους, οι στρατηγικές του αντιφυματικού 

εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζουν μία ετερογένεια. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ορισμένες χώρες πραγματοποιείται καθολικός εμβολιασμός του 

πληθυσμού, ενώ σε άλλες μονάχα σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
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κινδύνου(18) .  Σύμφωνα με τις συστάσεις του Π.Ο.Υ. αναφορικά με τη διενέργεια του 

BCG, σε χώρες με υψηλή επίπτωση της νόσου συστήνεται να γίνεται μία μοναδική 

δόση σε όλα τα νεογνά το συντομότερο δυνατόν μετά τη γέννηση, ενώ στις χώρες 

που η φυματίωση παρουσιάζει χαμηλή επίπτωση, ο εμβολιασμός μπορεί να 

περιορίζεται μόνο στα νεογέννητα και στα βρέφη που ανήκουν στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου(19).   

Στην Ελλάδα τώρα, αν και ανήκει στις χώρες με χαμηλή επίπτωση της νόσου με βάση 

τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα, έως και το 2014 ο εμβολιασμός με το BCG 

ήταν υποχρεωτικός και πραγματοποιούνταν στα παιδιά σχολικής ηλικίας σύμφωνα με 

το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Πριν από τη χορήγηση του εμβολίου ωστόσο, 

γίνονταν μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux σε όλα τα παιδιά 

αυτής της ηλικιακής ομάδας, ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιο παιδί είχε έρθει στο 

παρελθόν σε επαφή με το MTB και πιθανόν έπασχε από ενεργό ή λανθάνουσα 

φυματίωση. Τα παιδιά που είχαν θετική TST (> 10mm), παραπέμπονταν για 

περαιτέρω έλεγχο, χωρίς να γίνεται ο εμβολισμός με το BCG αφού είχαν ήδη 

μολυνθεί με το MTB. Με αυτόν τον τρόπο, γίνονταν έγκαιρη διάγνωση της 

λανθάνουσας φυματίωσης και χορηγώντας την ενδεδειγμένη χημειοπροφύλαξη στα 

παιδιά αυτά, αποτρέπονταν η πιθανή μετάπτωση της σε ενεργό νόσο και εμμέσως 

έχοντας πλέον υγιείς ενήλικες ενισχύονταν ακόμα περισσότερο ο επιδημιολογικός 

έλεγχος της εξάπλωσης της φυματίωσης στο γενικό πληθυσμό. Το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών ωστόσο, αναθεωρήθηκε το 2015 και έκτοτε ο εμβολιασμός 

με το εμβόλιο BCG συστήνεται μόνο σε ειδικές ομάδες, ενώ η δερμοαντίδραση 

Mantoux εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε ειδικές ομάδες και σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Η αναθεώρηση του προγράμματος εμβολιασμού 

αναφορικά με τη φυματίωση, πιθανά να οφείλεται στο συνδυασμό της κοινωνικο-

οικονομικής κρίσης μαζί με το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει ούτως ή άλλως στις 

χώρες που παρουσιάζουν χαμηλή ενδημικότητα της νόσου σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., 

οπότε και ο μαζικός εμβολιασμός δύσκολα θα επιφέρει περαιτέρω μείωση της 

επίπτωσης της νόσου (κόστος vs όφελος).           

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα, η 

πρόληψη της φυματίωσης με το εμβόλιο BCG, συστήνεται να γίνεται στη γέννηση σε 

νεογνά αυξημένου κινδύνου όπως είναι τα νεογνά μεταναστών που προέρχονται από 

χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης ή νεογνά οικογενειών που 
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πρόκειται να μετακινηθούν σε αυτές τις χώρες, νεογνά αθιγγάνων και άλλων 

πληθυσμιακών ομάδων που συγχρωτίζονται και ζουν σε συνθήκες ομαδικής 

διαβίωσης, νεογνά οροθετικών για τον ιό HIV μητέρων και τέλος σε νεογνά στο 

άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση, το οποίο είτε δε 

συμμορφώνεται στη θεραπεία είτε πάσχει από πολυανθεκτική νόσο ενώ παράλληλα 

το νεογνό δε μπορεί να απομακρυνθεί από το εν λόγω περιβάλλον(20). 

1.8) Δήλωση κρουσμάτων   

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη πλειοψηφία των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

φυματίωση είναι ένα υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα, ούτως ώστε να μπορεί να 

γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου και περαιτέρω σχεδίαση δράσεων για 

τον έλεγχο αυτής. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη χώρα μας, η δήλωση των 

κρουσμάτων γίνεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) 

και μέσω αυτού και της συστηματικής δήλωσης των κρουσμάτων φυματίωσης, 

ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Νοσημάτων (ECDC) και ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.- WHO) ούτως ώστε να παρακολουθούνται 

οι δείκτες επιπολασμού, επίπτωσης και θνητότητας και με αυτόν τον τρόπο να 

τίθενται περαιτέρω στόχοι για τον έλεγχο της νόσου(6). 

1.9) Επιδημιολογία   

Η φυματίωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι μία από τις συχνότερες λοιμώδεις 

νόσους παγκοσμίως και ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία της εξακολουθεί να αποτελεί ένα 

σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία ετήσια 

έκθεση του Π.Ο.Υ., διαπιστώνεται ότι  η επιδημία της φυματίωσης είναι πολύ 

μεγαλύτερη από ότι είχε υπολογιστεί στο παρελθόν κι αυτό λόγω υποδήλωσης των 

κρουσμάτων από αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου όπως είναι η Ινδία. 

Διαπιστώνεται ωστόσο, ότι ο αριθμός των θανάτων από φυματίωση αλλά και η 

επίπτωση της νόσου συνεχίζει να μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και στις 

χώρες αυτές που έχουν υψηλό δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης. Υπολογίζεται ότι η 

φυματίωση προκαλεί περισσότερους από 1.000.000 θανάτους ετησίως σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου 

140 νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, με τη πλειοψηφία αυτών να συμβαίνει 

στην Αφρική, την ΝΑ Ασία και το Δυτικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με την τελευταία 
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ετήσια έκθεση του Π.Ο.Υ. λοιπόν για τη φυματίωση, για το έτος 2015 υπολογίστηκαν 

10,4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις λοίμωξης από ΤΒ παγκοσμίως, από τις οποίες το 

1 εκατομμύριο αφορούσε παιδιά και μάλιστα το 1,1 εκατομμύριο από αυτές τις νέες 

περιπτώσεις ήταν επίσης μολυσμένοι από τον ιό HIV. Οι θάνατοι από φυματίωση για 

το 2015 ανήλθαν στο 1,4 εκατομμύρια, ενώ οι 400.000 από αυτούς αφορούσαν 

οροθετικούς ασθενείς. Όσον αφορά τους θανάτους στα παιδιά, αυτοί για το 2015 

ανήλθαν στους 210.000, με τους 40.000 να αφορά επίσης παιδιά με HIV λοίμωξη. 

Παρά το γεγονός ότι οι θάνατοι λόγω της ΤΒ έχουν μειωθεί κατά 22% από το έτος 

2000, η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες 

θανάτου παγκοσμίως, και μάλιστα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των 

λοιμωδών νοσημάτων, μετά τη HIV λοίμωξη(1, 2).    

Όσον αφορά την Ευρώπη, η επίπτωση της φυματίωσης είναι σχετικά χαμηλή και το 

έτος 2015 καταγράφηκαν συνολικά 323.000 νέες περιπτώσεις και υποτροπής της 

νόσου στην κατά WHΟ Ευρωπαϊκή Περιοχή, ενώ τα 60.195 περιστατικά αφορούσαν 

30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, σύμφωνα με 

τα στοιχεία του ECDC κατά το έτος 2015, τα νέα κρούσματα φυματίωσης ήταν 438, 

ενώ από το σύνολο των κρουσμάτων (482 μαζί με υποτροπές), τα 189 κρούσματα 

διαγιγνώσθηκαν σε αλλοδαπούς(21). 

1.10) Στόχοι του Π.Ο.Υ. για τη φυματίωση   

Από τα ανωτέρω επιδημιολογικά στοιχεία, γίνεται αντιληπτό ότι η φυματίωση 

εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και γι’ αυτό το λόγο 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει συνεχώς νέους στόχους και 

προγράμματα στρατηγικών για τον περαιτέρω έλεγχο και την εξάλειψη της νόσου. 

Αρχικά το 2001, καθιερώνεται το πρόγραμμα Stop TB Partnership με στόχο μέχρι το 

2015 να μειωθεί η επίπτωση της νόσου και να έχουν υποδιπλασιαστεί τα ποσοστά της 

θνητότητας και του επιπολασμού της φυματίωσης σε σχέση με το 1990. Έπειτα για 

την περίοδο 2006-2015, εγκαθίστανται ένα νέο πρόγραμμα από τον Π.Ο.Υ. που 

ονομάζεται Stop TB Strategy με σκοπό μέχρι το 2050 η φυματίωση να μην αποτελεί 

πλέον πρόβλημα δημόσιας υγείας και επιπλέον να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν 

αρχικά το 2001 και τέλος εγκαθίστανται το πρόγραμμα End TB Strategy  το οποίο 

αντικαθιστά το αμέσως προηγούμενο και καλύπτει τη περίοδο 2016-2035(1, 2). 
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Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 1990 και 2015, υπήρξε όντως μείωση του 

ποσοστού της θνητότητας κατά 47% παγκοσμίως και μάλιστα η μεγαλύτερη 

βελτίωση παρατηρήθηκε μετά το 2000. Ο αρχικός στόχος της μείωσης κατά 50% 

επιτεύχθηκε σε τέσσερις κατά WHO περιοχές, ενώ το ποσοστό επιπολασμού 

μειώθηκε κατά 42% παγκοσμίως, με τρεις κατά WHO περιοχές  να επιτυγχάνουν τον 

αρχικό στόχο της μείωσης κατά 50% (1). 

Το πρόγραμμα End TB Strategy, όπως ήδη αναφέρθηκε καλύπτει τη περίοδο 2016-

2035 και ο βασικός του στόχος είναι να σταματήσει η παγκόσμια επιδημία της 

φυματίωσης, καταγράφοντας λιγότερα από 10 νέα κρούσματα ανά 100.000 

πληθυσμού ανά έτος. Πιο συγκεκριμένα για το 2035, οι στόχοι του Π.Ο.Υ. είναι να 

μειωθούν κατά 95% οι θάνατοι από φυματίωση και κατά 90% η επίπτωση της νόσου, 

σε σχέση με το 2015. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι πρέπει να 

γίνεται έγκαιρη διάγνωση της νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο, συστηματικός 

προληπτικός έλεγχος του περιβάλλοντος των ασθενών αλλά και ατόμων που ανήκουν 

σε ομάδες υψηλού κινδύνου, να υπάρχει πρόσβαση στις υγειονομικές μονάδες όλων 

των ασθενών ώστε να θεραπεύονται εγκαίρως ακόμα και οι ασθενείς με ανθεκτική 

στην αντιφυματική αγωγή νόσο, να δίδεται προτεραιότητα στα άτομα υψηλού 

κινδύνου αλλά και σε αυτά με συννοσηρότητα όπως οι οροθετικοί ασθενείς, για 

προληπτικό έλεγχο της νόσου άλλα και να έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό έναντι 

της φυματίωσης και τέλος να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και διαγνωστικά 

εργαλεία ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρη διάγνωση της πολυανθεκτικής φυματίωσης 

και να υπάρχει διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών, ακόμα και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες(1, 2) . 

1.11) Στόχος της παρούσας μελέτης   

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος σε παγκόσμιο 

επίπεδο, οπότε στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του δείκτη 

φυματιώδους διαμόλυνσης σε βάθος χρόνου και οι πιθανές μεταβολές του στα παιδιά 

σχολικής ηλικίας της Κρήτης, να καταγραφεί η πιθανή πηγή μόλυνσης των παιδιών 

αυτών και τέλος να αξιολογηθεί η στρατηγική αυτή πρόληψης που εφαρμόζονταν 

στην χώρα μας έως και το 2014. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα διαφωτίσουν το 

ρόλο των αντιφυματικών ιατρείων τις προηγούμενες δεκαετίες στη χώρα μας και θα 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση μελλοντικών προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  
 

Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης  

22 
 

της φυματίωσης στα πλαίσια του ευρύτερου παγκόσμιου στόχου που είναι η εξάλειψη 

της επιδημίας της νόσου.  
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2) Μεθοδολογία: 

Η παρούσα μελέτη, είναι μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής 

δεδομένων από ηλεκτρονικές βάσεις αλλά και κυρίως από χειρόγραφα αρχεία της 

Αντιφυματικής και των λοιπών Υγειονομικών Μονάδων που ήταν αντίστοιχα 

υπεύθυνες για τον μαζικό προληπτικό έλεγχο της φυματίωσης με τη δερμοαντίδραση 

Mantoux, στα παιδιά σχολικής ηλικίας της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘’Βενιζέλειο-Πανάνειο’’ εδράζεται η μοναδική αντιφυματική 

μονάδα της Κρήτης, η οποία ευθύνονταν τόσο για τη διενέργεια του προληπτικού 

ελέγχου και του αντιφυματικού εμβολιασμού στη πλειοψηφία των σχολείων του 

νομού Ηρακλείου, αλλά επίσης υποδέχονταν και όλα τα διαγνωσμένα περιστατικά 

φυματίωσης από όλη τη Κρήτη για περαιτέρω διαχείριση και αντιμετώπιση. Στην 

ανατολική Κρήτη (νομός Ηρακλείου και Λασιθίου) οι υγειονομικές μονάδες που ήταν 

αρμόδιες για τον προληπτικό έλεγχο της φυματίωσης, εδράζονταν στα επιμέρους 

νοσοκομεία και ο γενικός συντονισμός τους υπάγονταν στις επιμέρους Διευθύνσεις 

Υγιεινής. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη 

πρόληψη της φυματίωσης, οι υπάλληλοι των μονάδων αυτών σε συνεργασία με τις 

επισκέπτριες υγείας και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό από άλλες υγειονομικές 

μονάδες όπως είναι τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά ιατρεία, προέβαιναν 

ετησίως σε μαζικό προληπτικό έλεγχο στα παιδιά σχολικής ηλικίας, τα αποτελέσματα 

του οποίου ωστόσο, παρέμεναν στα επιμέρους ιατρεία των νοσοκομείων που 

ευθύνονταν για τον έλεγχο και είναι αυτά τα οποία αναζητήθηκαν για την υλοποίηση 

της παρούσας μελέτης. Από την άλλη, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στη 

Περιφέρεια Κρήτης, κατέχει μέχρι και σήμερα τον συντονισμό των επιμέρους 

διευθύνσεων υγιεινής στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων, το προσωπικό των οποίων 

επίσης συνεργάζονταν με τις λοιπές υγειονομικές μονάδες του εκάστοτε νομού ώστε 

να πραγματοποιείται ο ετήσιος μαζικός προληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τις 

συστάσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και κατ’ επέκταση του 

Υπουργείου Υγείας. Προκειμένου λοιπόν να καταγραφούν τα στοιχεία που 

διαπραγματεύεται η παρούσα μελέτη, έγινε αναδρομική καταγραφή των αρχείων από 

τις Διευθύνσεις Υγιεινής στη δυτική Κρήτη (Ρέθυμνο – Χανιά) και αυτών από τα 

πέντε νοσοκομεία των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.             

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην Ελλάδα ήδη από το 1960 διενεργούνταν προληπτικός 

έλεγχος με TST στους μαθητές πριν από τη διενέργεια του εμβολιασμού με το BCG. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναζητήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε ότι η μεθοδολογία που εφαρμόζονταν για τον εν λόγο 

έλεγχο ήταν κοινή για όλες τις παραπάνω αναφερθείσες υγειονομικές μονάδες. Πιο 

συγκεκριμένα, επισκέπτριες υγείας και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, επισκέπτονταν 

κάθε σχολική χρονιά τα εκπαιδευτήρια της χώρας μετά από ενημέρωση του διευθυντή 

των σχολείων και τη περαιτέρω ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους. 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι μαθητές με τη φυματινοαντίδραση, έπρεπε πρώτα να 

έχει συμπληρωθεί έντυπο συγκατάθεσης από τους κηδεμόνες των μαθητών για τη 

διενέργεια της. Στο έντυπο αυτό αναγράφονταν επίσης πληροφορίες σχετικά με το 

ατομικό αναμνηστικό των μαθητών, αναφορικά με τον πρόσφατο εμβολιασμό τους, 

τη νόσηση από κάποιο χρόνιο νόσημα, τη πιθανή λήψη φαρμάκων και τη κατάσταση 

της υγείας του μαθητή ανήμερα της ημέρας που θα πραγματοποιούνταν η 

δερμοαντίδραση Mantoux. Εφόσον δεν υπήρχε γραπτή συγκατάθεση του κηδεμόνα, 

δεν μπορούσε να διενεργηθεί ο έλεγχος με TST του μαθητή/της μαθήτριας από τις 

επισκέπτριες υγείας.  

Μετά τη διενέργεια της φυματινοαντίδρασης, οι επισκέπτριες υγείας και το λοιπό 

υγειονομικό προσωπικό (παιδίατροι, γενικοί ιατροί, αγροτικοί ιατροί) που είχαν 

αναλάβει τη διενέργεια του μαζικού ελέγχου στα σχολεία, επέστρεφαν στο 

εκπαιδευτήριο μετά από 48 ώρες προκειμένου να ελέγξουν το αποτέλεσμα της, να το 

καταγράψουν στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού και να πραγματοποιήσουν τον 

εμβολιασμό με το BCG στα παιδιά που είχαν αρνητική δερμοαντίδραση Mantoux 

(διήθηση 0-4mm). Ανεμβολίαστα παιδιά με αμφίβολο-ύποπτο αποτέλεσμα (διήθηση 

5-9mm), επαναλάμβαναν συνήθως τη φυματινοαντίδραση μετά από 4-8 εβδομάδες, 

ενώ παιδιά με θετικό αποτέλεσμα, διήθηση δηλαδή μεγαλύτερη ή ίση των 10mm 

παραπέμπονταν στις παιδιατρικές κλινικές ή σε ιδιώτες παιδιάτρους προκειμένου να 

γίνει περαιτέρω διερεύνηση αν πάσχουν από ενεργό ή λανθάνουσα φυματίωση και να 

λάβουν την κατάλληλη αγωγή.  

Το όριο της διήθησης των 10 mm, για τη διάγνωση της θετικής δερμοαντίδρασης 

Mantoux και τον περαιτέρω έλεγχο των μαθητών, τέθηκε στη παρούσα μελέτη με 

βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που βασίζονται στις διεθνείς οδηγίες 

αναφορικά με τη φυματίωση (5). Με βάση τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

ωστόσο και των επίσημων συστάσεων, σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της θετικής  

δερμοαντίδρασης Mantoux διαφέρει σε σύγκριση με την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 
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αναφορικά με τα όρια της διήθησης μετά από φυματινοαντίδραση στα παιδιά, οι 

διεθνείς συστάσεις αναφέρουν ότι θετική θεωρείται η διήθηση ≥ 15mm στα παιδιά 

που είναι μεγαλύτερα των 4 ετών και δεν έχουν κανένα προδιαθεσικό παράγοντα 

κινδύνου. Το όριο των 5mm, θεωρείται θετικό στα ανοσοκατασταλμένα άτομα ή 

στους πάσχοντες από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, όταν υπάρχει στενή 

επαφή με πάσχοντα από φυματίωση με θετικά πτύελα ή τέλος κλινικά  συμπτώματα 

και ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με ΤΒ. Τέλος, διήθηση δέρματος μεγαλύτερη 

των 10mm θεωρείται θετική σε άτομα με χρόνια υποκείμενη νόσο (σακχαρώδης 

διαβήτης, χρόνια νεφρική νόσος κλπ), όταν υπάρχει έκθεση σε άτομα υψηλού 

κινδύνου και τέλος όταν το παιδί έχει γεννηθεί ή έχει ταξιδέψει σε χώρα με υψηλή 

επίπτωση της φυματίωσης(22, 23).     

Παράλληλα, οι υπάλληλοι των υγειονομικών αυτών μονάδων που ήταν αντίστοιχα 

υπεύθυνοι για τον προληπτικό έλεγχο των μαθητών στα σχολεία, σε περίπτωση που 

κάποιος μαθητής παρουσίαζε θετική φυματινοαντίδραση, εκτός από τη παραπομπή 

του παιδιού στους παιδιάτρους, προέβαιναν επίσης σε περαιτέρω έλεγχο του 

οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού, ώστε να διερευνηθεί η πιθανή πηγή 

μόλυνσης.   

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφεί ο φυματινικός δείκτης στα παιδιά 

σχολικής ηλικίας της Κρήτης σε βάθος χρόνου, να γίνει περαιτέρω ανάλυση των 

πιθανών μεταβολών του και παράλληλα να γίνει μία προσπάθεια καταγραφής της 

πιθανής πηγής μόλυνσης από το οικείο περιβάλλον των μαθητών σε περίπτωση 

θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, όπως 

ήδη σημειώνεται παραπάνω, διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη στα αρχεία των 

Διευθύνσεων Υγιεινής στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ στο νομό Ηρακλείου και 

Λασιθίου τα αντίστοιχα στοιχεία αναζητήθηκαν στα αρχεία που καταγράφονταν από 

τις επισκέπτριες υγείας των πέντε νοσοκομείων των δύο αντίστοιχων αυτών νομών. 

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του νομού Ηρακλείου, όπου όπως ήδη αναφέρθηκε 

εδράζεται η μοναδική Αντιφυματική Μονάδα της Κρήτης, ήταν και η υπηρεσία όπου 

ανευρέθηκαν και τα περισσότερα στοιχεία για όλες τις χρονιές που αναζητήθηκαν 

στη παρούσα εργασία. Τέλος, στα πλαίσια της διερεύνησης του ρόλου των μονάδων 

αυτών σχετικά με τη στρατηγική αυτή πρόληψης που εφάρμοζαν σύμφωνα με τις 

διεθνείς οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και του Υπουργείου Υγείας, 

θα γίνει μία προσπάθεια αξιολόγησης τους, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας 
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μελέτης, την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, τις κοινωνικο-οικονομικές 

αλλαγές στην Ελλάδα και τέλος τις διεθνείς συστάσεις αναφορικά με τους μαζικούς 

προληπτικούς ελέγχους.          

2.1) Πληθυσμός της μελέτης 

Τον πληθυσμό της παρούσας μελέτης, αποτέλεσαν μαθητές της πρώτης τάξης του 

δημοτικού σχολείου, ηλικίας συνήθως 5,5 έως 7 ετών, στους τέσσερις νομούς της 

Κρήτης κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014. Στα παιδιά που 

ελέγχθηκαν, περιλαμβάνονταν επίσης και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα όποια είτε 

λόγω μαθησιακών δυσκολιών είτε λόγω μετανάστευσης, φοιτούσαν στην πρώτη τάξη 

του δημοτικού ενώ είχαν μεγαλύτερη ηλικία από τα 7 έτη.    

Αναφορικά με τα κριτήρια αποκλεισμού, από τη μελέτη αποκλείστηκαν μαθητές που 

είχαν ήδη λάβει το εμβόλιο BCG στη γέννηση ή αργότερα στη ζωή τους για κάποιο 

λόγο, παιδιά που είχαν νοσήσει με φυματίωση και είχαν λάβει αντιφυματική αγωγή ή 

χημειοπροφύλαξη στο παρελθόν, παιδιά που λάμβαναν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 

όπως κορτιζόνη και τέλος όσα παιδιά ανέφεραν οι γονείς τους πρόσφατο εμβολιασμό 

με ζώντα εξασθενημένο ιό όπως είναι το MMR.     

2.2) Στατιστική ανάλυση  

Η καταγραφή του φυματινικού δείκτη, ο οποίος ορίστηκε ως το ποσοστό των 

μαθητών που παρουσίαζε TST ≥10mm στο συνολικό αριθμό των ελεγχθέντων 

μαθητών ανά έτος, έγινε σε πίνακες του excel ανά σχολική χρονιά από το 1990 - 1991 

έως και τη σχολική χρονιά 2013 - 2014, αρχικά ανά νομό (με όσα στοιχεία υπήρχαν 

στα αρχεία που αναζητήθηκαν από τον εκάστοτε νομό) και τέλος συγκεντρωτικά και 

για τους τέσσερις νομούς, ώστε να προκύψει ο συνολικός φυματινικός δείκτης στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας ολόκληρης της Κρήτης. Προκειμένου να υπάρχει 

εξομάλυνση των στοιχείων σε βάθος χρόνου, χρησιμοποιήθηκε στο διάγραμμα του 

συνολικού φυματινικού δείκτη για την Κρήτη, η πενταετής γραμμή τάσης κατά τη 

διάρκεια της εικοσαετίας 1995 - 2014.  Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση 

του στατιστικού προγράμματος  GraphPad Prism Statistical PC program (GraphPad 

Software, San Diego, CA, USA). Τα δεδομένα των επιμέρους ομάδων που 

δημιουργήθηκαν εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± 1 τυπική απόκλιση και η σύγκριση 

μεταξύ τους έγινε με μη-παραμετρικές μεθόδους (t-test, one-way anova, Kruskal-Wallis 
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test/ Dunn’s Multiple Comparison Test) και υπολογίστηκε ο βαθμός της στατιστικής 

σημαντικότητας (p-value) των υποομάδων.    
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3) Αποτελέσματα: 

Στη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990 - 2014, στα πλαίσια του ετήσιου μαζικού 

ελέγχου στα σχολεία της Κρήτης σύμφωνα με κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού 

στη μελέτη, ελέγχθηκαν συνολικά με τη δερμοαντίδραση Mantoux 82.402 μαθητές 

της πρώτης τάξης του δημοτικού. Από αυτό το σύνολο των παιδιών, το 92,3% 

(76.034) αντιστοιχούσε σε Έλληνες μαθητές ενώ το υπόλοιπο 7,7% (6.368) 

αφορούσε μαθητές διαφορετικής εθνικότητας (διάγραμμα 1). Από την μελέτη των 

αρχείων που αναζητήθηκαν και τη καταγραφή των δεδομένων, σημειώνεται ότι 

αλλοδαποί μαθητές άρχισαν να φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της Κρήτης μετά το 

1992 και μάλιστα τις πρώτες σχολικές χρονιές, 1993 - 1995, ο αριθμός τους ήταν 

εξαιρετικά μικρός. Σταδιακά, μετά το μεγάλο κύμα μετανάστευσης που 

πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ολοένα και περισσότεροι 

μαθητές άλλης εθνικότητας πλην της Ελληνικής άρχισαν να εισέρχονται στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα, ότι τις τελευταίες 

σχολικές χρονιές που μελετήθηκαν, περίπου το 1/8 (12,5%) του συνολικού αριθμού 

των μαθητών ήταν μετανάστες, σε αντίθεση με τα πρώτα χρόνια της μελέτης που ο 

αριθμός των αλλοδαπών μαθητών ήταν πολύ μικρός.  Από το σύνολο των παιδιών της 

μελέτης, οι 335 (0,41%) μαθητές συνολικά είχαν θετική φυματινοαντίδραση με 

διήθηση ≥ 10mm, ενώ οι υπόλοιποι 82.067 είχαν αρνητική Mantoux. Από τα παιδιά 

με αρνητική Mantoux, οι 81.842 μαθητές αντίστοιχα είχαν διήθηση 0-4mm, ενώ οι 

υπόλοιποι 225 είχαν ενδιάμεσο αποτέλεσμα Mantoux με διήθηση δέρματος 5-9mm 

(διάγραμμα 2). 

3.1) Συνολική εικόνα φυματιώδους διαμόλυνσης στη Κρήτη 

Ο φυματινικός δείκτης (ΦΔ) στην Κρήτη, ανά σχολική χρονιά κατά τη διάρκεια της 

25ετίας (πίνακας 1), κυμάνθηκε από 0,13 (2009 - 2010) έως 1,42 (1991 - 1992), με 

διάμεσο 0,41 και μέση τιμή 0,48 (95% Cl 0,36 - 0,60). Προκειμένου να γίνει 

εξομάλυνση των ακραίων τιμών και των στοιχείων σε βάθος χρόνου, 

χρησιμοποιήθηκε στο διάγραμμα του συνολικού φυματινικού δείκτη για την Κρήτη, η 

πενταετής γραμμή τάσης κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1995 - 2014. Ο ΦΔ 

χρησιμοποιώντας τη πενταετή γραμμή τάσης, κυμάνθηκε από 0,21 (2012 - 2013) έως 

και 0,70 η μέγιστη τιμή κατά τη σχολική χρονιά 1995 - 1996. Στο διάγραμμα 3 

απεικονίζεται συγκριτικά, η διακύμανση του ΦΔ σε βάθος χρόνου έχοντας 
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χρησιμοποιήσει και μη, την πενταετή γραμμή τάσης για την εξομάλυνση των 

στοιχείων. Τέλος χρησιμοποιώντας το ΜΟ/5ετία προκειμένου να απεικονιστεί 

καλύτερα η τάση που παρουσιάζει ο ΦΔ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 25ετίας, 

αυτός ξεκινάει από 0,74 την πρώτη πενταετία (1990-1994), ενώ όπως απεικονίζεται 

στο διάγραμμα 4, τη τελευταία πενταετία (2010-2014) είναι μόλις 0,27.    

3.2) Διακύμανση ΦΔ με βάση την εθνικότητα  

Μετά από τη καταγραφή του ΦΔ συνολικά στα παιδιά των σχολείων της Κρήτης, 

έγινε περαιτέρω κατηγοριοποίηση των μαθητών με βάση την εθνικότητα για να 

ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του φυματινικού δείκτη 

στις επιμέρους υποομάδες του συνόλου. Λόγω του ότι στις τρεις πρώτες σχολικές 

χρονιές (1990 - 1993), δεν φοιτούσαν στα σχολεία αλλοδαποί μαθητές, η σύγκριση 

του ΦΔ στις υποομάδες, έγινε από τη σχολική χρονιά 1993 - 1994 έως και το 2013 - 

2014. Για τα εικοσιένα λοιπόν χρόνια που μελετήθηκαν, στην ομάδα των Ελλήνων 

μαθητών, η διακύμανση του ΦΔ ήταν από 0,08 το ελάχιστο κατά τη σχολική χρονιά 

2006 - 2007 έως και 0,99 το μέγιστο, κατά το έτος 1999 - 2000. Η μέση τιμή του ΦΔ 

στην κατηγορία αυτή των μαθητών ήταν 0,38 (95% Cl 0,27 - 0,49) με τον διάμεσο να 

είναι 0,35. Στην υποομάδα των αλλοδαπών μαθητών, η αντίστοιχη διακύμανση του 

ΦΔ ήταν από 0,00 (1993 - 1996 και 2013 - 2014) έως και 4,2 κατά τη σχολική χρονιά 

1997 - 1998, με τον διάμεσο να είναι 1,26 και τη μέση τιμή (95% Cl 0,76 - 1,8) στο 

1,29. Συγκρίνοντας τη διακύμανση του φυματινικού δείκτη των υποομάδων των 

εθνικοτήτων (Έλληνες/ Αλλοδαποί) με το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό του ΦΔ ανά 

έτος από το 1993 - 2014 (διάγραμμα 5), χρησιμοποιώντας το one-way anova test 

φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο υποομάδες 

(Έλληνες vs Αλλοδαποί, διάμεσος 0,35 vs 1,26, p< 0,05), ενώ αντιθέτως δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά των δύο υποομάδων χωριστά, σε σχέση με 

το σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται και αριθμητικά στον πίνακα 2, 

από τους 72.763 Έλληνες μαθητές που ελέγχθηκαν τα 21 χρόνια (1993 – 2014) οι 234 

από αυτούς, δηλαδή το 0,32% είχε θετική δερμοαντίδραση Mantoux, ενώ το ποσοστό 

αυτό τριπλασιάζεται στην υποομάδα των αλλοδαπών και φτάνει στο 1,21% καθώς 

από τους 6.368 αλλοδαπούς μαθητές που ελέγχθηκαν, οι 77 από αυτούς παρουσίασαν 

διήθηση δέρματος ≥ 10mm.  
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3.3) Διακύμανση ΦΔ με βάση το φύλο 

Από τους 82.402 μαθητές που ελέγχθηκαν με τη δερμοαντίδραση Mantoux, το 51% 

(41.994) ήταν αγόρια, ενώ το υπόλοιπο 49% (40.408) ήταν κορίτσια. Από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το one-way anova, δεν προέκυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο ΦΔ σε σχέση με το φύλο των παιδιών. Η διακύμανση του ΦΔ 

στα αγόρια ήταν 0,07 έως 1,37, με μέση τιμή 0,43 (95% Cl 0,31 - 0,56) και οι 

αντίστοιχες τιμές στα κορίτσια ήταν 0,18 έως 1,48, με μέση τιμή 0,53 (95% Cl 0,39 - 

0,66) (διάγραμμα 6).   

3.4) Κατανομή στους τέσσερις νομούς της Κρήτης  

Η παρούσα μελέτη είναι μία αναδρομική μελέτη καταγραφής, από διαφορετικά 

αρχεία και διαφορετικές αρμόδιες υπηρεσίες για τον κάθε ένα από τους τέσσερις 

νομούς της Κρήτης. Προκειμένου λοιπόν, να υπολογιστεί ο συνολικός δείκτης 

φυματιώδους διαμόλυνσης στην Κρήτη, έγινε συνυπολογισμός των επιμέρους 

στοιχείων που καταγράφηκαν από τους τέσσερις ξεχωριστούς νομούς. Στο 

διάγραμμα 7, φαίνεται η διακύμανση του φυματινικού δείκτη για τον εκάστοτε νομό 

χωριστά κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας και επίσης γίνεται σύγκριση με το 

συνολικό δείκτη σε όλη τη Κρήτη, όπως αυτός προκύπτει από τα επιμέρους 

υποσύνολα.    

Πιο συγκεκριμένα, στο νομό Χανίων ανευρέθηκαν αναλυτικά στοιχεία για δώδεκα 

έτη από το σύνολο της εικοσιπενταετίας. Η διακύμανση του ΦΔ στους μαθητές του 

νομού Χανίων ήταν από 0,00 (σχολικές χρονιές 2011 - 2014) έως 0,55 (2007 - 2008), 

με μέση τιμή 0,21 και διαστήματα εμπιστοσύνης (lower/upper 95% Cl of mean) 0,09 

- 0,32. Στο νομό Ρεθύμνου, ο ΦΔ κυμαίνεται από 0,00 (σχολικά έτη 2000 - 2001 και 

2003 - 2010) έως 0,18 για τα σχολικά έτη 2001 - 2002 και 2002 - 2003, με μέση τιμή 

0,036 (95% Cl -0,018 έως 0,09). Στο νομό Λασιθίου, ανευρέθηκαν στοιχεία από 19 

σχολικές χρονιές και η διακύμανση του ΦΔ ήταν επίσης από 0,00 σε αρκετά σχολικά 

έτη, έως και μέγιστο 1,97 (σχολικό έτος 2001 - 2002) που είναι και το μεγαλύτερο 

ποσοστό που καταγράφηκε σε όλη τη μελέτη. Τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά που 

καταγράφηκε ο μέγιστος ΦΔ στην εν λόγω περιοχή, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε 

διαφορά στον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που εξετάστηκαν, ωστόσο ο 

συνολικός αριθμός των παιδιών ήταν σχετικά μικρότερος σε σχέση με άλλες χρονιές 

κι έτσι πιθανά να δικαιολογείται η αύξηση αυτή. Η μέση τιμή του ΦΔ για το νομό 
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Λασιθίου ήταν 0,38, με το μέγιστο και το ελάχιστο διάστημα εμπιστοσύνης (95% Cl), 

0,62 και 0,15 αντιστοίχως.  Τέλος, όσον αφορά τον νομό Ηρακλείου, ήταν ο νομός 

όπου ελέγχθηκε με δερμοαντίδραση Mantoux η πλειοψηφία των μαθητών του 

δείγματος της μελέτης και παράλληλα ανευρέθηκαν και τα περισσότερα στοιχεία για 

ολόκληρη την εικοσιπενταετία που διαπραγματεύεται η παρούσα μελέτη. Αναφορικά 

λοιπόν με τον ΦΔ στο νομό Ηρακλείου, αυτός κυμαίνεται από 0,16 για το σχολικό 

έτος 2009 - 2010 έως και 1,42 κατά τη χρονιά 1991 - 1992, με διάμεσο 0,47 και μέση 

τιμή 0,54 (95% Cl 0,41 - 0,66). Στο διάγραμμα 8 απεικονίζεται η διακύμανση του 

φυματινικού δείκτη σε κάθε νομό χωριστά και παράλληλα στο σύνολο όλης της 

Κρήτης. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων με one-way anova (Kruskal-

Wallis test/ Dunn’s Multiple Comparison Test), κάνοντας σύγκριση των διακυμάνσεων 

του ΦΔ σε κάθε νομό ξεχωριστά (για όσες χρονιές υπήρχαν στοιχεία για τον κάθε 

νομό) κι επίσης συγκρίνοντας τη διακύμανση του κάθε νομού με τη διακύμανση του 

συνολικού ΦΔ της Κρήτης, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά του διάμεσου 

φυματινικού δείκτη στο νομό Χανίων που ήταν μικρότερος σε σχέση με το νομό 

Ηρακλείου και επίσης στο νομό Ρεθύμνου που ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση με το 

νομό Λασιθίου, με p-value <0,05. Επιπλέον, στατιστικά σημαντική διαφορά με p-

value < 0,0001 παρουσιάζει ο διάμεσος ΦΔ του νομού Ρεθύμνου (στοιχεία από 10 

χρονιές με διακύμανση ΦΔ 0.00 – 0.18) σε σχέση με το νομό Ηρακλείου και την 

Κρήτη στο σύνολο της (στοιχεία και από τις 24 χρονιές που διήρκησε η μελέτη). Η 

σύγκριση του διάμεσου ΦΔ στα υπόλοιπα υποσύνολα, δεν καταδεικνύει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ούτε μεταξύ των υπόλοιπων νομών, ούτε και με το συνολικό 

δείκτη σε ολόκληρη τη Κρήτη (διάγραμμα 8).     

3.5) Πηγή μόλυνσης 

Τέλος, αναφορικά με τη διερεύνηση και τη καταγραφή της πηγής μόλυνσης των 

παιδιών σχολικής ηλικίας, τα αποτελέσματα από τη παρούσα μελέτη είναι 

περιορισμένα καθώς τα παιδιά που παρουσίαζαν διήθηση δέρματος ≥ 10mm, 

συνήθως παραπέμπονταν είτε στις παιδιατρικές κλινικές ή στους ιδιώτες παιδιάτρους 

τους, προκειμένου να γίνει ο περαιτέρω έλεγχος και η αντιμετώπιση τους, με 

αποτέλεσμα ο έλεγχος του περιβάλλοντος ενίοτε να πραγματοποιούνταν από άλλους 

υγειονομικούς υπαλλήλους, πλην των επισκεπτριών υγείας που διενεργούσαν τον 

μαζικό προληπτικό έλεγχο στα σχολεία. Ωστόσο είναι κοινή στρατηγική και με βάση 

τις συστάσεις του Π.Ο.Υ. και του ECDC, για κάθε παιδί με θετική δερμοαντίδραση 
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Mantoux, να γίνεται έλεγχος του οικείου περιβάλλοντος του παιδιού για ανεύρεση 

πιθανού μεταδοτικού ασθενούς με ενεργό πνευμονική νόσο προκειμένου να γίνει 

περαιτέρω επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου και διακοπή της μετάδοσης της. Τα 

αρχεία που αναζητήθηκαν είχαν περιορισμένα έγγραφα στοιχεία όσον αφορά το 

συγκεκριμένο ερώτημα, οπότε και δεν κατέστη δυνατό να προκύψουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα αναφορικά με τη πηγή μόλυνσης των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, ερωτήθηκαν οι υπεύθυνες επισκέπτριες υγείας των 

Διευθύνσεων Υγιεινής και των επιμέρους νοσοκομείων για το κατά πόσο γίνονταν 

έλεγχος του περιβάλλοντος των παιδιών αυτών, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες του 

Π.Ο.Υ. και του ΚΕΕΛΠΝΟ, και η απάντηση ήταν ότι ο έλεγχος γίνονταν κανονικά, 

χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο θετικό αποτέλεσμα από αυτόν, όσον αφορά 

τη πηγή μόλυνσης. Μονάχα η υπεύθυνη επισκέπτρια υγείας της Αντιφυματικής 

Μονάδας του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, η οποία εργάζεται στη 

συγκεκριμένη θέση από το 1988 και κρατάει πλήρες αρχείο για όλα τα προηγούμενα 

έτη, ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια από τον έλεγχο του περιβάλλοντος που γίνονταν 

σε κάθε παιδί που είχε θετική Mantoux (4-8 άτομα/ παιδί), μόνο ένας πατέρας 

ελληνικής καταγωγής, διεγνώσθη με ενεργό πνευμονική φυματίωση μετά από τον 

έλεγχο, οπότε και έλαβαν χημειοπροφύλαξη και τα επτά παιδιά της εν λόγω 

οικογένειας.     
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4) Συζήτηση: 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας 

διαπιστώνεται μια ετερογένεια αναφορικά με τις στρατηγικές πρόληψης έναντι της 

φυματίωσης, οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες. Αυτό έγκειται στο γεγονός 

ότι αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα – προστασία που παρέχει μακροπρόθεσμα 

το BCG στους ενήλικες καθώς επίσης και στις τάσεις αύξησης ή μείωσης της 

επίπτωσης της νόσου με τη πάροδο των χρόνων. Ορισμένες χώρες, όπως το Ην. 

Βασίλειο και η χώρα μας ακολουθούσαν προγράμματα καθολικού εμβολιασμού, ενώ 

άλλες όπως οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς στοχευμένα προγράμματα στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου. Οι στρατηγικές εμβολιασμού επίσης, ποικίλουν σε παγκόσμιο επίπεδο 

αναφορικά με την ηλικία χορήγησης αλλά και με τις δόσεις του εμβολίου που 

προτείνονται(18).  Στην Ελλάδα λόγω σχετικά αυξημένης επίπτωσης της φυματίωσης 

κατά τη δεκαετία του 1960, εφαρμόστηκε ο καθολικός εμβολιασμός με το BCG αφού 

πρώτα γίνονταν έλεγχος με τη φυματινοαντίδραση. Με τη πάροδο των χρόνων, 

εφαρμόστηκε και οργανώθηκε στα σχολεία ο μαζικός προληπτικός έλεγχος των 

μαθητών με τη δερμοαντίδραση Mantoux πριν τη διενέργεια του BCG και μάλιστα 

παρέμεινε η βασική στρατηγική πρόληψης μέχρι και πριν από τρία χρόνια παρά το 

γεγονός ότι η επίπτωση της νόσου είχε ήδη μειωθεί κατά πολύ στη χώρα μας από τη 

δεκαετία του 1980(17). Παράλληλα με τη μείωση της επίπτωσης τις τελευταίες 

δεκαετίες, πτωτική τάση παρουσιάζει και ο ΦΔ στα παιδιά σχολικής ηλικίας με 

σχεδόν υποδιπλασιασμό των δεικτών ανά δεκαετία(24). Παρόμοιο πρόγραμμα 

προληπτικού ελέγχου εφαρμόζονταν και στη Νορβηγία για πολλές δεκαετίες, η οποία 

επίσης ανήκει στις χώρες με χαμηλή επίπτωση της νόσου, με τη διαφορά ότι 

εφαρμόζονταν στην ηλικία των 14-15 ετών(25). Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης, ο 

εμβολιασμός με το BCG γίνονταν στους μαθητές 14 ετών, και αυτό σύμφωνα με το 

Green Book σταμάτησε να εφαρμόζεται το 2005 λόγω μείωσης της επίπτωσης της 

νόσου οπότε και ακολουθείται πλέον ο στοχευμένος προληπτικός έλεγχος στις ομάδες 

υψηλού κινδύνου(26). Στη Σουηδία, ο εμβολιασμός με BCG στην ηλικία των 7 ετών 

σταμάτησε να γίνεται ήδη από το 1965, ενώ έως και το 1975 γίνονταν μαζικός 

εμβολιασμός στη γέννηση, οπότε και αντικαταστάθηκε από τον εκλεκτικό 

εμβολιασμό ατόμων υψηλού κινδύνου για φυματίωση, πολιτική που ισχύει μέχρι και 

σήμερα(27). Αντιθέτως στη γειτονική Κύπρο, σύμφωνα με εγχειρίδιο του Υπουργείου 

Υγείας, ουδέποτε υιοθετήθηκε πολιτική καθολικού εμβολιασμού με BCG(28). 
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Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης της Αμερικής, ο μαζικός προληπτικός 

έλεγχος στα σχολεία αναφορικά με τη φυματίωση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 

όπου η επίπτωση της νόσου ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το παρόν, και 

ουσιαστικά ο σκοπός του προληπτικού ελέγχου στα σχολεία ήταν η ανεύρεση 

παιδιών με ΛΦ, ώστε να θεραπευτούν εγκαίρως και να διακοπεί η μετάδοση της 

νόσου. Ωστόσο πλέον, η στρατηγική αυτή θεωρείται αναποτελεσματική, καθώς 

ελέγχεται άσκοπα μεγάλος αριθμός παιδιών χαμηλού κινδύνου, ενώ πολλές από τις 

παιδιατρικές περιπτώσεις φυματίωσης διαγιγνώσκονται σε προ-σχολική ηλικία. Στις 

Η.Π.Α. και στον Καναδά ακολουθείται ο στοχευμένος προληπτικός έλεγχος που 

συστήνεται από τον Π.Ο.Υ. που αφορά για παράδειγμα τα παιδιά που ανήκουν σε 

ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι οι μετανάστες από χώρες με υψηλή επίπτωση 

της νόσου (18, 29, 30, 31) , και από την άλλη σε χώρες που παρουσιάζουν υψηλή 

επίπτωση φυματίωσης εξακολουθεί να εφαρμόζεται η στρατηγική του μαζικού 

εμβολιασμού κατά τη γέννηση (18, 32). Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας που 

έχουν εφαρμοστεί σε χώρες χαμηλής επίπτωσης, όπως ο Καναδάς (Μόντρεαλ) που 

ακολουθούν τη στοχευμένη στρατηγική ελέγχου των παιδιών σχολικής ηλικίας που 

έχουν μεταναστεύσει πρόσφατα από ενδημικές περιοχές, καταδεικνύουν ότι η 

πολιτική αυτή πρόληψης είναι αρκετή και αποτελεσματική στη περαιτέρω μείωση της 

επίπτωσης της φυματίωσης(33).    

Στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας την στρατηγική αυτή πρόληψης του μαζικού 

προληπτικού ελέγχου στα παιδιά σχολικής ηλικίας, ελέγχονταν κάθε χρόνο μεγάλος 

αριθμός παιδιών χαμηλού κινδύνου και πολλοί πλέον αμφισβητούν το όφελος της εν 

λόγω στρατηγικής, καθώς ο αριθμός των παιδιών με θετική Mantoux ήταν σχετικός 

μικρός σε σχέση με τον όγκο των παιδιών που ελέγχονταν, όπως για παράδειγμα στη 

δική μας μελέτη που το ποσοστό είναι μόλις 0,41% και επίσης λόγω της ούτως ή 

άλλως χαμηλής επίπτωσης της νόσου, αμφισβητείται το μακροπρόθεσμο 

επιδημιολογικό όφελος από τη θεραπεία των παιδιών που διαγνώσθηκαν με ΛΦ. Από 

μία μελέτη ωστόσο, που διενεργήθηκε στην Αθήνα κατά τη περίοδο 1982 – 1999 

αναφορικά με την επίδραση του μη στοχευμένου μαζικού προληπτικού ελέγχου στους 

επιδημιολογικούς δείκτες της φυματίωσης, καταδεικνύει ότι η πολιτική αυτή που 

εφαρμόζονταν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, συνείσφερε στην πρώιμη 

αναγνώριση της νόσου και στον περιορισμό των συμπτωματικών ασθενών και των 

περιπτώσεων της εξωπνευμονικής νόσου(34). Ωστόσο, καθώς η πολιτική αυτή 
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πρόληψης άλλαξε πρόσφατα στη χώρα μας, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τη 

διακοπή και τα πιθανά οφέλη από την καινούργια στρατηγική που αφορά εμβολιασμό 

ατόμων υψηλού κινδύνου όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, θα αποτυπωθούν από τα 

επιδημιολογικά δεδομένα του μέλλοντος, καθώς η κοινωνικο-οικονομική κρίση  και η 

ανακατανομή πληθυσμών σίγουρα θα επιφέρει αλλαγές στο επιδημιολογικό σκηνικό 

της χώρας μας. Ο ρόλος λοιπόν των αντιφυματικών μονάδων, οι οποίες μάλλον 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο παρελθόν στην επιδημιολογική επιτήρηση της 

νόσου, καθώς μελέτες κατέδειξαν τη σταδιακή μείωση της επίπτωσης και της 

θνησιμότητας, θα αξιολογηθεί καλύτερα στο μέλλον, από νέες μελέτες που θα 

συγκρίνουν το ΦΔ και την επίπτωση της φυματίωσης εφαρμόζοντας τις δύο αυτές 

διαφορετικές στρατηγικές στην Ελλάδα.         

Όσον αφορά τα αριθμητικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, κατά τη διάρκεια 

της εικοσιπενταετίας 1990 – 2014, ελέγχθηκαν συνολικά 82.402 μαθητές της πρώτης 

τάξης του Δημοτικού στα σχολεία των τεσσάρων νομών της Κρήτης. Το δείγμα της 

μελέτης είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μας εξασφαλίζει την εξαγωγή σχετικά 

αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει στη χώρα μας σε 

διάφορους νομούς ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτές. 

Θετική δερμοαντίδραση Mantoux θεωρήθηκε η διήθηση του δέρματος ≥ 10mm. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ψευδώς θετικό αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από 

διάφορες καταστάσεις όπως για παράδειγμα προηγηθείς εμβολιασμός με το εμβόλιο 

BCG. Προκειμένου να αποφευχθεί υπερεκτίμηση του φυματινικού δείκτη από τα 

ψευδώς θετικά αποτελέσματα στην ηλικιακή αυτή ομάδα, από τη μελέτη 

αποκλείστηκαν οι μαθητές που είχαν λάβει το εμβόλιο έναντι της φυματίωσης κατά 

τη γέννηση ή αργότερα κάποια στιγμή στη ζωή τους. Αυτό επιτεύχθηκε ελέγχοντας 

τα βιβλιάρια των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψιν το ιστορικό τους με βάση τις 

αναφορές των γονέων τους και τέλος όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, 

επιπλέον έλεγχο για ύπαρξη ουλής στα άνω άκρα. Από μία μετα-ανάλυση του 2017 

ωστόσο, με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής συχνότητας των διαφορετικών 

φυματινοδερματικών αντιδράσεων σε παιδιά και εφήβους που είχαν λάβει το εμβόλιο 

BCG κατά τη γέννηση, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των παιδιών, δεν παρουσίαζαν 

διήθηση δέρματος ≥ 10mm. Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω μετα-ανάλυση, μόλις το 

8,5% των παιδιών και εφήβων στο Ιράν (συνολικός αριθμός δείγματος 26.281) με 

ιστορικό εμβολιασμού με BCG κατά το πρώτο τρίμηνο της ζωή τους, παρουσίασαν 
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δερματική αντίδραση μετά τη διενέργεια του TST με διήθηση ≥ 10mm, ενώ περίπου 

το 60% δεν παρουσίασε καμία αντίδραση στην χορήγηση φυματίνης (8). Το σχετικά 

χαμηλό αυτό ποσοστό των ατόμων που παρουσιάζει διήθηση ≥ 10mm μετά από 

προηγηθεί εμβολιασμό με BCG και το οποίο καταγράφεται στην εν λόγω μετα-

ανάλυση , καταδεικνύει ότι και στη δική μας μελέτη  ακόμα και εκ παραδρομής να 

εντάχθηκαν άτομα με προηγηθεί εμβολιασμό με BCG, πιθανόν να μην επηρεάζεται 

σημαντικά ο συνολικός φυματινικός δείκτης. Αναφορικά με τη διήθηση του δέρματος 

μετά από TST σε ήδη εμβολιασμένα παιδιά με το BCG, σε μία ακόμα μελέτη που 

διενεργήθηκε στο Malawi το 2012 - 2014 και συνέκρινε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

που ανήκαν σε ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου για λοίμωξη από MTB, 

καταδεικνύει επίσης ότι το ποσοστό των παιδιών με διήθηση ≥ 10mm και στις δύο 

αυτές υπο-ομάδες που μελετήθηκαν, ήταν επίσης αρκετά χαμηλό (35). Τέλος, ο Farhat 

et al. καταδεικνύει ότι ο εμβολιασμός με το BCG στη γέννηση, έχει μάλλον μικρή 

επίδραση στην ειδικότητα της δερμοαντίδρασης, ιδία εάν ο εμβολιασμός έχει 

διενεργηθεί παραπάνω από μία δεκαετία, ενώ αντίθετα στη περίπτωση που ο 

εμβολιασμός έχει πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερη ηλικία από τη βρεφική και 

μάλιστα παραπάνω από μία φορά, τότε η δερματική αντίδραση μετά από TST είναι 

συχνότερη και μεγαλύτερη(36).       

Κατά τη διάρκεια των 25 ετών που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, προκύπτει ότι 

ο φυματινικός δείκτης (ΦΔ) στην Κρήτη, κυμάνθηκε από 0,13 το ελάχιστο κατά το 

σχολικό έτος 2009 - 2010 έως και το μέγιστο 1,42 κατά το 1991 - 1992, με τον 

διάμεσο στην εικοσιπενταετία 0,41 και μία μέση τιμή 0,48 (95% Cl 0,36 με 0,60). Η 

τάση του ΦΔ/5ετία είναι πτωτική από 0,74 την αρχική πενταετία 1990 – 1994 σε 0,27 

τη τελευταία πενταετία 2010 – 2014. Από τα 82.402 παιδιά που ελέγχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εικοσιπενταετίας, τα 335 (0,41%) παιδιά είχαν θετική δερμοαντίδραση 

Mantoux. Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, ανευρέθηκαν μελέτες οι 

οποίες έχουν καταγράψει επίσης το δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας, αναδρομικά σε βάθος χρόνου και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα 

της δικής μας μελέτης που καταδεικνύουν μία μείωση του ΦΔ με τη πάροδο των ετών 

και σχετικά χαμηλά ποσοστά φυματιώδους διαμόλυνσης, συμφωνούν με την 

πλειοψηφία αυτών. Πιο συγκεκριμένα, μελέτη που διενεργήθηκε στο Νομό 

Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988 - 1997 και έλεγχο 96.634 μαθητών πρώτης τάξης 

δημοτικού, ο ΦΔ κυμάνθηκε από 0,468 (1997) έως 1,21 (1988), ενώ το συνολικό 
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ποσοστό των μαθητών με θετική Mantoux ανέρχεται στο 0,721% (37) , ενώ αντίστοιχα 

στη δική μας μελέτη το ποσοστό αυτό είναι μόλις 0,41%. Οι μικρές αυτές διαφορές 

στη διακύμανση του ΦΔ και του συνολικού ποσοστού των μαθητών με διήθηση ≥ 

10mm πιθανόν να οφείλονται στη διαφορετική διάρκεια των ετών των δύο μελετών, 

καθώς στη δική μας μελέτη καταδεικνύεται ότι τα τελευταία σχολικά έτη (μετά το 

2001) ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ολοένα και αυξάνεται ενώ αντίστοιχα οι 

μαθητές με θετική φυματινοαντίδραση μειώνονται ή παραμένουν σταθερά λίγοι.  

Μία δεύτερη μελέτη που διενεργήθηκε επίσης στο Νομό Θεσσαλονίκης στα πλαίσια 

μεταπτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1998 - 2012 και 

έλεγχο με Mantoux συνολικά 148.348 παιδιών ηλικίας 6-7 ετών, καταγράφει επίσης 

χαμηλά ποσοστά του ΦΔ ανά έτος, ο οποίος πιο συγκεκριμένα κυμάνθηκε από 0,19 

το τελευταίο έτος της μελέτης (2012), έως και 0,33 το μέγιστο κατά το έτος 1998. Το 

συνολικό ποσοστό των μαθητών με θετική δερμοαντίδραση Mantoux κατά τη 

διάρκεια της 15ετίας ήταν 0,34%(4). Συγκρίνοντας τη δεκαπενταετία της 

αναφερθείσας εργασίας με την αντίστοιχη δεκαπενταετία (1998 - 2012) της παρούσας 

μελέτης, διαφαίνεται ότι ο ελάχιστος ΦΔ είναι σχετικά ίδιος ενώ αντίθετα ο μέγιστος 

ΦΔ στη παρούσα εργασία είναι περίπου τριπλάσιος σε σχέση με τη μελέτη του 

Νομού Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά, στην παρούσα εργασία κατά τη δεκαπενταετία 

1998 - 2012, ο ΦΔ κυμαίνεται από 0,13 το ελάχιστο κατά το σχολικό έτος 2009 - 

2010 έως και 1,03 το μέγιστο κατά το σχολικό έτος 1999 - 2000. Από τους 30 

μαθητές που παρουσίασαν διήθηση ≥ 10mm κατά τη σχολική αυτή χρονιά, οι 27 ήταν 

Ελληνικής καταγωγής και μόλις 3 μαθητές ήταν αλλοδαποί. Παρόμοια κορύφωση του 

ΦΔ κατά το σχολικό έτος 1999 - 2000 καταγράφεται και σε άλλη μελέτη που 

διενεργήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα στη περιοχή της Καβάλας κατά τη διάρκεια της 

δεκαπενταετίας 1998 - 2013. Στη μελέτη αυτή ελέγχθηκαν συνολικά 8.671 μαθητές 

της πρώτης δημοτικού και όπως ήδη αναφέρθηκε η υψηλότερη τιμή του ΦΔ ήταν 

0,56 και καταγράφηκε κατά το σχολικό έτος 1999 - 2000 (38). Προκειμένου να 

ερμηνευθεί η εν λόγω κορύφωση του ΦΔ στα παιδιά σχολικής ηλικίας, έγινε 

αναζήτηση στα αρχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τα δηλωθέντα κρούσματα 

φυματίωσης στην Ελλάδα, στα έτη περί το 1999 - 2000. Από την μελέτη των 

συγκεντρωτικών πινάκων για τα δηλωθέντα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων, 

προέκυψε μία αύξηση των δηλωθέντων κρουσμάτων φυματίωσης κατά το έτος 1998 

(1.135 κρούσματα) και αντίστοιχα 862 κρούσματα κατά το έτος 1999. Μελετώντας 
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τα επόμενα έτη (μετά το έτος 2000) από τα αρχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

φαίνεται να υπάρχει σταδιακή μείωση και σχετική σταθεροποίηση των κρουσμάτων 

που κυμαίνονται από 487 το ελάχιστο κατά το έτος 2010, έως και 760 το μέγιστο 

κατά το έτος 2005. Η αναφερθείσα αυτή αύξηση των κρουσμάτων της φυματίωσης 

κατά τα έτη 1998 - 1999, πιθανόν λοιπόν να ευθύνεται και για την αύξηση του ΦΔ 

(1,03) κατά το έτος 1999 - 2000 στα παιδιά σχολικής ηλικίας, στη παρούσα μελέτη.    

Μία ακόμα αναδρομική μελέτη που διενεργήθηκε στον Έβρο κατά τη διάρκεια 17 

ετών (1988 - 2004) σε μαθητές πρώτης δημοτικού αναφορικά με το ΦΔ, καταδεικνύει 

μεγαλύτερη διακύμανση του σε σχέση με τη παρούσα μελέτη. Πιο συγκεκριμένα 

στην αναφερθείσα μελέτη, κατά τη διάρκεια των 17 ετών συμμετείχαν συνολικά 

8.588 παιδιά, από τα οποία ένα ποσοστό της τάξεως του 4,8% (410 μαθητές) είχαν 

διήθηση δέρματος ≥ 10mm, ενώ ο ΦΔ διακυμάνθηκε από 0,9 το έτος 2002, έως 13 το 

μέγιστο κατά το έτος 1995, το οποίο και αποδόθηκε στην έλευση των μεταναστών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα του Έβρου (39). Όπως και στη παρούσα μελέτη, έτσι και 

στην εργασία των Mantadakis et al. (39), αναφορικά με το φύλο των μαθητών δεν 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το ΦΔ. Ωστόσο και στις δύο 

μελέτες φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με την 

εθνικότητα. Πιο συγκεκριμένα, και στις δύο μελέτες καταδεικνύεται ότι οι αλλοδαποί 

μαθητές έχουν περισσότερα ποσοστά θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux σε σχέση με 

τους μαθητές Ελληνικής καταγωγής (Mantadakis et al. p< 0.0001/ παρούσα μελέτη 

p< 0.05). Αυτό πιθανόν να ερμηνεύεται από τις μικρές διαφορές που υπάρχουν στην 

επίπτωση και τον επιπολασμό της φυματίωσης στην χώρα μας, σε σχέση με τις 

βαλκανικές χώρες από τις οποίες προέρχονται κατά πλειοψηφία οι μετανάστες στην 

Ελλάδα.     

Όπως και στη παρούσα μελέτη, αντίστοιχη μελέτη που διενεργήθηκε στη περιοχή της 

Βάρης στην Αθήνα με περισσότερους από 11.000 συμμετέχοντες κατά τη 16ετία 

1990 - 2005, καταδεικνύει επίσης μία τάση μείωσης του ΦΔ με τη πάροδο των ετών, 

με ένα ποσοστό ωστόσο θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux σε ανεμβολίαστους 

μαθητές που ανέρχεται στο 2% (40), σε αντίθεση με τη δική μας μελέτη που είναι 

μόλις 0,41%. Αυτή η διαφορά πιθανόν να ερμηνεύεται από τη διαφορετική μέση 

επίπτωση της φυματίωσης ανά 100.000 πληθυσμού κατά γεωγραφική περιοχή, η 

οποία σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στην 
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Κεντρική Ελλάδα και στην Αττική, ενώ η μικρότερη επίπτωση καταγράφεται στη 

περιοχή των Νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης (6).     

Συγκρίνοντας τώρα τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης με διεθνείς μελέτες που 

ασχολήθηκαν με παρόμοιο θέμα και τη θετικότητα της δερμοαντίδρασης Mantoux, 

καταδεικνύεται ότι χώρες με παρόμοια επίπεδα ΦΔ έχουν παρόμοια ποσοστά TST 

θετικότητας στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Μία μελέτη που διενεργήθηκε στην Ιταλία 

κατέδειξε ότι από τον έλεγχο 28.472 μαθητών κατά τη περίοδο 1999 – 2002, το 

ποσοστό θετικής φυματινοαντίδρασης ήταν 0,8% και παράλληλα στη δική μας 

μελέτη το αντίστοιχο ποσοστό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν 0,67% 

(ελέγχθηκαν 9.781 μαθητές και 66 από αυτούς είχαν διήθηση δέρματος ≥ 10mm)(41). 

Μία δεύτερη μελέτη που διενεργήθηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη περίοδο 1991 – 1993 

και έλεγξε συνολικά 298.506 νεοεισαχθέντες μαθητές ηλικίας 3-16 ετών, κατέδειξε 

θετικότητα TST (≥ 10mm) στο 2,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη παρούσα 

μελέτη για την αντίστοιχο περίοδο με έλεγχο μόλις 1.738 μαθητών 6 – 7 ετών ήταν 

0,86%(42). Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται ότι στη μελέτη των Scholten JN et 

al. (42) εντάχθηκαν αρκετοί μαθητές που ήταν μετανάστες στη Νέα Υόρκη και είχαν 

ήδη κάνει το εμβόλιο BCG στη χώρα προέλευσης τους, οπότε και η θετικότητα της 

δερμοαντίδρασης επηρεαζόταν από το εμβόλιο. Αντίθετα στη δική μας μελέτη κατά 

τη χρονική αυτή περίοδο 1991 – 1993, μελετήθηκαν μόνο μαθητές Ελληνικής 

καταγωγής καθώς το μεταναστευτικό κύμα στην Ελλάδα από τις Βαλκανικές χώρες 

και την Ανατολική Ευρώπη, κλιμακώθηκε σταδιακά μετά τα μέσα της δεκαετίας του 

1990. Άλλη μελέτη ωστόσο που δημοσιεύτηκε το 2003 στο Pediatrics, αναφορικά με 

τα ποσοστά θετικής TST, καταδεικνύει μία μείωση της θετικότητας στους μαθητές 

των δημοτικών σχολείων στη Νέα Υόρκη μετά το 1996(43). Τέλος, μία μελέτη που 

διενεργήθηκε στη Τοσκάνη της Ιταλίας και δημοσιεύτηκε το 2006 (44), καταδεικνύει 

ότι το ποσοστό των μαθητών που ελέγχθηκαν με διήθηση ≥ 10mm ήταν στο 0,4% 

όπως ακριβώς και στη παρούσα μελέτη, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι χώρες που 

έχουν παρόμοια επίπτωση της φυματίωσης, παρουσιάζουν επίσης και παρόμοια 

ποσοστά στο ΦΔ και τη θετικότητα της TST αντίδρασης.     

Αναφορικά τώρα με τη πηγή μόλυνσης, όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, τα 

παιδιά συνήθως έρχονται σε επαφή με το MTB, όταν κάποιος ενήλικας με ενεργό 

πνευμονική νόσο αποβάλλει το βάκιλο στο περιβάλλον με τις αναπνευστικές του 

εκκρίσεις. Ο κίνδυνος μετάδοσης του μυκοβακτηριδίου σχετίζεται με τη 
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συγκέντρωση του βακίλου στις εκκρίσεις αυτές, τη συχνότητα και τη διάρκεια της 

έκθεσης, την αντιγονικότητα του μυκοβακτηριδίου και τέλος την ευαισθησία και την 

ευαλωτότητα του ατόμου που εκτίθεται στο βάκιλο. Από αρκετές μελέτες, γίνεται 

σαφές ότι τα παιδιά που είναι σε στενή επαφή με κάποιον ενήλικο με ενεργό 

φυματίωση, εν δυνάμει μπορεί να νοσήσουν αναλόγως συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών όπως είναι η μικρή ηλικία (<5 ετών), η υποθρεψία, οι 

συννοσηρότητες και η ανοσοκαταστολή κυρίως από λοίμωξη με τον ιό HIV (45, 46, 47, 

48). Αναφορικά με τη πηγή μόλυνσης των παιδιών, οι περισσότερες μελέτες από τη 

βιβλιογραφική αναζήτηση, διαπραγματεύονται κυρίως στοιχεία από ενήλικες που 

διαγιγνώσθηκαν με ενεργό φυματίωση και εκ των υστέρων έγινε έλεγχος του 

περιβάλλοντος τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. και του ECDC, 

συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών της οικογένειας (49, 50, 51, 52, 53). Πιο 

συγκεκριμένα σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ινδονησία και συμμετείχαν 

269 παιδιά από 141 περιπτώσεις ενηλίκων στην οικογένεια με ενεργό πνευμονική 

νόσο, προέκυψε πρώιμη ανίχνευση LTBI στο 45% των συμμετεχόντων και φάνηκε 

ότι ο κίνδυνος για λοίμωξη ήταν σημαντικά μεγαλύτερος όταν η πηγή της μόλυνσης 

ήταν γένους θηλυκού. Στη συγκεκριμένη μελέτη μάλιστα, καταδεικνύεται ότι οι 

γονείς ήταν υπεύθυνοι για το ½ των περιπτώσεων μετάδοσης της νόσου στα παιδιά, 

με τους παππούδες να βρίσκονται αμέσως μετά στην εν λόγω κατάταξη (52). Σε τρεις 

ακόμα μελέτες που διενεργήθηκαν στην Πολωνία και το Χονγκ Κονγκ και 

αφορούσαν τη μετάδοση της φυματίωσης από ασθενείς σε μέλη των οικογενειών 

τους, καταδεικνύεται ότι η μετάδοση της νόσου στο οικογενειακό περιβάλλον του 

σπιτιού είναι συχνή και μάλιστα φαίνεται ότι τα μικρά παιδιά επειδή παραμένουν 

περισσότερες ώρες μέσα στο σπίτι, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν σε 

επαφή με το MTB και να νοσήσουν σε περίπτωση που υπάρχει στο περιβάλλον τους, 

ασθενής με θετική καλλιέργεια πτυέλων (54, 55, 56)
. Από την άλλη, μία μελέτη που 

διενεργήθηκε στην Τουρκία, αναφορικά με τη προστασία που μπορεί να προσφέρει ο 

εμβολιασμός με BCG στα παιδιά που εκτίθενται στη νόσο από περιπτώσεις ασθενών 

μέσα στο ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον, καταδεικνύει ότι η ύπαρξη ουλής και 

ο προηγηθείς αντιφυματικός εμβολιασμός είναι ανεξάρτητος παράγοντας μείωσης 

του κινδύνου κατά 24%, ένα εκτιθέμενο στη φυματίωση παιδί να μολυνθεί(57).  Όσον 

αφορά τώρα ασθενείς με συννοσηρότητα φυματίωσης και HIV λοίμωξης, οι μελέτες 

της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη μεταδοτικότητα της φυματίωσης στο 

οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών αυτών, καταδεικνύουν μειωμένα ποσοστά 
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μετάδοσης σε σύγκριση με άτομα με ενεργό φυματίωση που δεν πάσχουν 

ταυτοχρόνως από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (48, 58, 59). Αυτό 

ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, παρουσιάζουν τα 

συμπτώματα της ενεργού φυματίωσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα με 

αποτέλεσμα να αναζητούν εγκαίρως ιατρική βοήθεια και λαμβάνοντας τη κατάλληλη 

θεραπευτική αγωγή παραμένουν μεταδοτικοί για μικρότερο χρονικό διάστημα. Τέλος, 

αναφορικά με τη πηγή μόλυνσης των παιδιών στη πλειοψηφία των περιπτώσεων από 

διεθνείς μελέτες φαίνεται να ευθύνονται οι γονείς, και μάλιστα οι μητέρες σε λίγο 

μεγαλύτερο βαθμό καθώς συνήθως συμβάλλουν περισσότερο στη ανατροφή των 

παιδιών και έχουν περισσότερη επαφή με αυτά. Πιο συγκεκριμένα, μελέτες στη Νέα 

Ζηλανδία, τη Τουρκία και την Αφρική καταδεικνύουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

μετάδοσης της νόσου στο παιδί όταν το άτομο με ενεργό νόσο είναι ο γονέας και δη η 

μητέρα (46, 47, 53, 60, 61). Στην παρούσα μελέτη, δεν προέκυψαν αξιόπιστα αποτελέσματα 

που να συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, όσον αφορά τη πηγή μόλυνσης στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κρήτη, καθώς από τα 335 παιδιά με θετική 

φυματινοαντίδραση με διήθηση ≥ 10mm και από τον περαιτέρω έλεγχο του οικείου 

περιβάλλοντος τους, αναφέρεται μία μόνο περίπτωση γονέα με ενεργό πνευμονική 

νόσο.       

4.1)  Περιορισμοί Μελέτης 

Η παρούσα μελέτη είναι μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης και ανεύρεσης 

στοιχείων κυρίως από χειρόγραφα αρχεία και λιγότερο από ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων, από ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές αρμόδιες υπηρεσίες στους 

τέσσερις νομούς της Κρήτης. Παράλληλα, η διάρκεια της μελέτης αφορά πολλά έτη, 

οπότε και αρκετοί από τους υπεύθυνους υγειονομικούς υπαλλήλους στις επιμέρους 

υπηρεσίες έχουν αντικατασταθεί με τη πάροδο των χρόνων, με αποτέλεσμα τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν στους τέσσερις νομούς της Κρήτης να αφορούν 

διαφορετικές χρονιές. Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας που εκτείνεται η 

μελέτη, σε περίπου δέκα σχολικές χρονιές έχουμε παράλληλα στοιχεία και για τους 

τέσσερις νομούς, ενώ για την πρώτη πενταετία (1990 - 1995) τα στοιχεία αφορούν 

αποκλειστικά το νομό Ηρακλείου. Άλλος ένας περιορισμός της μελέτης, αφορά τον 

αποκλεισμό των αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι είχαν ήδη εμβολιαστεί με το BCG 

στη χώρα τους κατά τη γέννηση. Από τη μελέτη των αρχείων, προέκυψε ότι ο έλεγχος 

για προηγηθεί εμβολιασμό στους εν λόγω μαθητές, γίνονταν από αναζήτηση των 
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προσωπικών βιβλιαρίων υγείας τους (τα οποία δεν ήταν πάντα διαθέσιμα και επίσης η 

γραφή ήταν σε άλλη γλώσσα), από το ιστορικό που λαμβάνονταν από τους γονείς 

τους (προσωπική αναφορά) και τέλος από την ύπαρξη ή όχι ουλής στο άνω άκρο (ενώ 

το BCG δεν αφήνει πάντα χηλοειδή ουλή). Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι 

πιθανόν εκ σφάλματος να εντάχθηκαν στη μελέτη και αλλοδαποί μαθητές που είχαν 

λάβει το BCG στη γέννηση. Αυτό αφορά κυρίως τις πρώτες 12 σχολικές χρονιές από 

το 1993 - 2005, καθώς η πλειοψηφία των μεταναστών  εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα 

μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα, οπότε και έκτοτε τα παιδιά των αλλοδαπών που 

εισέρχονταν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γεννιόντουσαν στην Ελλάδα και 

ακολουθούσαν το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας. Τέλος, αναφορικά με τη 

πηγή μόλυνσης των παιδιών με θετική δερμοαντίδραση Mantoux, τα στοιχεία ήταν 

αρκετά περιορισμένα για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν αρχικά, σχετικά με τις 

διαφορετικές υπηρεσίες και υπαλλήλους καθώς και τη μη οργανωμένη και τακτική 

καταγραφή των επιμέρους περιπτώσεων.              

4.2)  Προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο 

Από την παραπάνω μελέτη γίνεται αντιληπτό πόσο σπουδαίος ήταν ο ρόλος των 

αντιφυματικών μονάδων στη χώρα μας κατά το παρελθόν, καθώς η έγκαιρη διάγνωση 

της λανθάνουσας φυματίωσης αρχικά εξυπηρετούσε στον περαιτέρω επιδημιολογικό 

έλεγχο της νόσου, ενώ παράλληλα διασφάλιζε και υγιείς ενήλικες στο μέλλον, οι 

οποίοι αποτελούσαν το ρεζερβουάρ για την περαιτέρω μετάδοση της νόσου. Η 

περαιτέρω μελέτη και ανάλυση των αρχείων των προηγούμενων δεκαετιών των 

αντιφυματικών αυτών μονάδων, μπορεί να συμβάλει στη χάραξη στρατηγικών 

πρόληψης της νόσου για το μέλλον, καθώς όπως καταδεικνύεται από τα 

επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, η στρατηγική πρόληψης που εφαρμόζονταν στη 

χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αντιφυματικός εμβολιασμός, μπορεί να μην 

είναι πλέον υποχρεωτικός στη χώρα μας, ωστόσο ο στοχευμένος προληπτικός 

έλεγχος σε ομάδες υψηλού θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται καθώς το 

μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα από χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου η 

επίπτωση της φυματίωσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη, μπορεί ενδεχομένως να 

επηρεάσει ποικιλοτρόπως την επιδημιολογία της φυματίωσης στη χώρα μας. 

Χρειάζεται λοιπόν συνεχής επαγρύπνηση από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις επιμέρους 

υγειονομικές μονάδες, όσον αφορά την πρώιμη ανίχνευση των νέων κρουσμάτων, 
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ώστε να επιτευχθεί  και καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου. Μελλοντικές 

μελέτες, που θα καταγράψουν το φυματινικό δείκτη επιμέρους υπο-ομάδων και 

πιθανόν να συγκρίνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα αναλόγως των μεταναστευτικών 

τάσεων και των οικονομικών ανακατατάξεων στα πλαίσια της κοινωνικο-οικονομικής 

κρίσης, θα αποτελούσαν μία ενδιαφέρουσα προοπτική στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

πεδίο. Τέλος, μελέτες που θα συγκρίνουν τα αποτελέσματα στην επιδημιολογία της 

νόσου, αναφορικά με τις δύο αυτές διαφορετικές στρατηγικές πρόληψης που 

εφαρμόστηκαν και  εφαρμόζονται πλέον από τριετίας στην Ελλάδα, θα 

αποσαφηνίσουν καλύτερα τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι αντιφυματικές μονάδες 

στο παρελθόν.  
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5) Συμπεράσματα: 

Από την παρούσα μελέτη, διαφαίνεται ότι ο φυματινικός δείκτης στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας στην Κρήτη, παρουσιάζει μία τάση μείωσης κατά τη διάρκεια της 

εικοσιπενταετίας 1990 - 2014. Παράλληλα καταδεικνύεται να είναι σχετικά 

αυξημένος στην υποκατηγορία των αλλοδαπών μαθητών, σε σχέση με τους μαθητές 

Ελληνικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει το συνολικό ΦΔ στα παιδιά 

της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Η τάση μείωσης που παρουσιάζει ο ΦΔ στη 

παρούσα εργασία, θα ήταν καλό να μην καθησυχάζει τον επιστημονικό και 

ερευνητικό κόσμο, καθώς η κοινωνικο-οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, πιθανόν να επηρεάσει μακροπρόθεσμα και τα επιδημιολογικά 

δεδομένα της χώρας, όχι μόνο αναφορικά με τη φυματίωση αλλά και με άλλα 

λοιμώδη νοσήματα.     

Μπορεί ο μαζικός προληπτικός έλεγχος στα σχολεία να σταμάτησε στη χώρα μας, 

όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχη 

επίπτωση της νόσου, ωστόσο καλό είναι να συνεχίσει να γίνεται έστω και ο 

στοχευμένος προληπτικός έλεγχος στα παιδιά σχολικής ή προσχολικής ηλικίας που 

ανήκουν στα κριτήρια σύμφωνα με τις συστάσεις του Π.Ο.Υ., ούτως ώστε να γίνεται 

έγκαιρη διάγνωση και περαιτέρω διακοπή της μετάδοσης της νόσου.  

Οι αντιφυματικές και οι λοιπές υγειονομικές μονάδες λοιπόν, με τις επισκέπτριες 

υγείας και το υπόλοιπο προσωπικό, διαδραμάτισαν σημαντική θέση στην 

επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου κατά το παρελθόν και καλό θα ήταν ο ρόλος 

τους να μην υποτιμηθεί και υποβαθμιστεί παρά την τάση μείωσης που παρουσιάζει ο 

ΦΔ, καθώς η φυματίωση εξακολουθεί να είναι ένα νόσημα με σημαντική νοσηρότητα 

και θνησιμότητα. Μπορεί τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ να υποδηλώνουν μείωση των 

κρουσμάτων φυματίωσης κάθε χρόνο, και μάλιστα αυτός να ήταν και ένας από τους 

λόγους που το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού αναθεωρήθηκε το 2015 και 

κατήργησε το μαζικό υποχρεωτικό εμβολιασμό με το BCG, ωστόσο θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι τα κρούσματα της φυματίωσης πιθανόν να μην έχουν 

μειωθεί, απλά να υποδηλώνονται στα πλαίσια της προσφυγικής και οικονομικής 

κρίσης.  

Από όλα τα ανωτέρω λοιπόν, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ρόλος των αντιφυματικών 

μονάδων υπήρξε σπουδαίος κατά το παρελθόν και οφείλει να επαναπροσδιοριστεί και 
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να προσαρμοστεί στις καινούργιες διεθνείς οδηγίες ώστε να συνεχίσει να προσφέρει 

κατά το δυνατόν περισσότερο στον επιδημιολογικό έλεγχο της φυματίωσης, η οποία 

εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, τόσο σε διεθνές όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο.       

 

Χρηματοδότηση  

Δεν χρειάστηκε χρηματοδότηση για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

 

Έγκριση 

Προκειμένου να εκπονηθεί η παρούσα μελέτη, έλαβα έγγραφη έγκριση από την 7η 

Υγειονομική Περιφέρεια (Αρ. Πρωτ: 13179/01-8-2017, 14142/17-8-2017, 15985/05-

9/2017) και τις Διοικήσεις των νοσοκομείων (ΒΠΓΝΗ-Απόφαση 66/ Θέμα 

4/Συνεδρίαση 13/21-9-2017 και ΠΑΓΝΗ-Απόφαση 1153/Θέμα 10/Συνεδρίαση 

30/01-11-2017) μετά από αίτηση μου στα αντίστοιχα Επιστημονικά Συμβούλια ώστε 

να έχω πρόσβαση στα αρχεία των αντιφυματικών ιατρείων, καθώς επίσης και από την 

Περιφέρεια Κρήτης και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Αρ. Πρωτ: 

129393/27-6-2017) για τα αρχεία των αντίστοιχων διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων.   
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7) Πίνακες-Διαγράμματα: 

 

Σχολική Χρονιά  Σύνολο μαθητών 

που έγινε 

Mantoux   

Μαθητές με 

διήθηση Mantoux 

≥10mm 

Φυματινικός 

Δείκτης % 

1990-1991 1503 9 0,60 

1991-1992 704 10 1,42 

1992-1993 1064 5 0,47 

1993-1994 1548 10 0,65 

1994-1995 1732 10 0,58 

1995-1996 3014 12 0,40 

1996-1997 3666 15 0,41 

1997-1998 4178 24 0,57 

1998-1999 2777 14 0,50 

1999-2000 2902 30 1,03 

2000-2001 3653 16 0,44 

2001-2002 3226 20 0,62 

2002-2003 3397 23 0,68 

2003-2004 3223 13 0,40 

2004-2005 4776 16 0,34 

2005-2006 4645 15 0,32 

2006-2007 5539 12 0,22 

2007-2008 5395 21 0,39 

2008-2009 5459 11 0,20 

2009-2010 2253 3 0,13 

2010-2011 5413 12 0,22 

2011-2012 4722 14 0,30 

2012-2013 5199 11 0,21 

2013-2014 2414 9 0,37 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 82.402  335 0,41 

 Πίνακας 1: Διενέργεια Mantoux σε παιδιά πρώτης δημοτικού στην Κρήτη και 

Δείκτης Φυματιώδους Διαμόλυνσης ανά έτος κατά τη διάρκεια της 25ετίας 
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Διάγραμμα 1: Ποσοστό μαθητών πρώτης δημοτικού που ελέγχθηκαν με τη 

δερμοαντίδραση Mantoux, αναλόγως εθνικότητας.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσοστό μαθητών που ελέγχθηκαν με Mantoux 

Έλληνες Αλλοδαποί  

92,3% 
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Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα της δερμοαντίδρασης Mantoux στο συνολικό αριθμό 
του δείγματος της μελέτης.  
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Αποτελέσματα δερμοαντίδρασης Mantoux 

0,27% 0,41% 
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Διάγραμμα 3: Διακύμανση ΦΔ κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1990-2014 

στα παιδιά πρώτης δημοτικού της Κρήτης και σύγκριση με τη διακύμανση του ΦΔ 

της εικοσαετίας 1995-2014 με τη χρησιμοποίηση της γραμμής πενταετούς τάσης.   
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Διάγραμμα 4: Τάση του Φυματινικού Δείκτη ανά 5ετία, στα παιδιά πρώτης 

δημοτικού στη Κρήτη, χρησιμοποιώντας τον ΜΟ 5ετίας.  
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Διάγραμμα 5: Διακύμανση Φυματινικού Δείκτη αναλόγως εθνικότητας κατά τη 

διάρκεια της 21ετίας 1993 – 2014. Στατιστικά σημαντική διαφορά με p < 0,05 στους 

διάμεσους των δύο υποομάδων (Έλληνες 0,35 vs Αλλοδαποί 1,26) 
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Πίνακας 2: Φυματινικός Δείκτης μαθητών πρώτης δημοτικού στην Κρήτη αναλόγως 
εθνικότητας.         

 

 

Σχολική 
Χρονιά 

Αριθμός 
Mantoux σε 

Έλληνες 

Αριθμός 
Mantoux σε 
Αλλοδαπούς 

0-4 mm 
Έλληνες vs 
Αλλοδαποί 

5-9mm 
Έλληνες vs 
Αλλοδαποί 

≥ 10mm 
Έλληνες vs 
Αλλοδαποί 

ΦΔ% 
Έλληνες vs 
Αλλοδαποί 

1993-1994 1535 13 1523 vs 13 2 vs 0 10 vs 0 0,78 vs 0,0 

1994-1995 1722 10 1708 vs 10 4 vs 0 10 vs 0 0,81 vs 0,0 

1995-1996 2926 88 2909 vs 87 5 vs 1 12 vs 0 0,41 vs 0,0 

1996-1997 3564 102 3542 vs 98 8 vs 3 14 vs 1 0,39 vs 0,98 

1997-1998 3990 188 3959 vs 179 15 vs 1 16 vs 8 0,40 vs 4,20 

1998-1999 2642 135 2625 vs 132 6 vs 0 11 vs 3 0,42 vs 2,22 

1999-2000 2722 180 2680 vs 174 15 vs 3 27 vs 3 0,99 vs 1,67 

2000-2001 3435 218 3422 vs 213 1 vs 1 12 vs 4 0,35 vs 1,83 

2001-2002 3057 169 3031 vs 159 12 vs 4 14 vs 6 0,46 vs 3,55 

2002-2003 3161 236 3130 vs 228 11 vs 5 20 vs 3 0,63 vs 1,27 

2003-2004 3036 187 3018 vs 182 8 vs 2 10 vs 3 0,33 vs 1,60 

2004-2005 4460 316 4439 vs 300 14 vs 7 7 vs 9 0,16 vs 2,85 

2005-2006 4286 359 4265 vs 352 10 vs 3 11 vs 4 0,26 vs 1,11 

2006-2007 5019 520 5004 vs 508 11 vs 4 4 vs 8 0,08 vs 1,54 

2007-2008 4749 646 4732 vs 636 5 vs 1 12 vs 9 0,25 vs     1,39 

2008-2009 4869 590 4846 vs 587 13 vs 2 10 vs 1 0,21 vs 0,17 

2009-2010 1984 269 1974 vs 268 8 vs 0 2 vs 1 0,10 vs 0,37 

2010-2011 4759 654 4746 vs 648 5 vs 2 8 vs 4 0,17 vs 0,61 

2011-2012 4167 555 4155 vs 545 5 vs 3 7 vs 7 0,17 vs 1,26 

2012-2013 4528 671 4506 vs 668 14 vs 0 8 vs 3 0,18 vs 0,45 

2013-2014 2152 262 2139 vs 262 4 vs 0 9 vs 0 0,42 vs 0,0 

ΣΥΝ/ΚΑ 72763 6368 72353 vs 6249 176 vs 42 234 vs 77  
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  Διάγραμμα 6: Διακύμανση Φυματινικού Δείκτη αναλόγως του φύλου των μαθητών.        
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Διάγραμμα 7: Σύγκριση της διακύμανσης στο χρόνο, του συνολικού Δείκτη 
Φυματιώδους Διαμόλυνσης στην Κρήτη και του ΦΔ των τεσσάρων επιμέρους νομών.   

 

 

 

 

 

 

 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

1 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 

2 

Διακύμανση Φυματινικού Δείκτη  

φυματινικός δείκτης 

φυματινικός δείκτης 

φυματινικός δείκτης 

φυματινικός δείκτης 

φυματινικός δείκτης 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  
 

Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης  

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

Φυματινικός Δείκτης

Χανιά

Ρέθ
υμ

νο

Ηράκλ
ειο

Λασίθι

Κρήτη
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Διάγραμμα 8: Διακύμανση Φυματινικού Δείκτη Διαμόλυνσης ανά νομό και 
συνολικά στην Κρήτη. Συγκρίνοντας τον διάμεσο ΦΔ των τεσσάρων νομών μεταξύ 
τους αλλά και με τον διάμεσο ΦΔ ολόκληρης της Κρήτης, προέκυψαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές. *p<0,05, ***p<0,0001 
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