Σμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρζμβαςησ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΟΚΚΤΣΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2004-2017
(ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ)
ημαντικά ημεία
Ο κοκκφτθσ είναι μία νόςοσ που προλαμβάνεται με εμβολιαςμό, ωςτόςο ςυνεχίηει
να αποτελεί πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και διεκνϊσ.
Τπάρχουν ανεμβολίαςτοι κφλακοι ςτον πλθκυςμό, γεγονόσ που ςε ςυνάρτθςθ με
το ότι θ φυςικι ανοςία μετά τθ λοίμωξθ και θ ανοςία μετά τον εμβολιαςμό
εξαςκενοφν, ςυμβάλλουν ςτθν εμφάνιςθ καινοφριων κρουςμάτων κοκκφτθ.
φμφωνα με δεδομζνα για τθν περίοδο 2004-2017, κροφςματα τθσ νόςου
δθλϊνονται ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ ωσ 44 ετϊν, αλλά θ νόςοσ παρουςιάηει
υψθλότερθ ςυχνότθτα ςτθν θλικιακι ομάδα 0-4 ετϊν (και ιδιαίτερα ςτα παιδιά
κάτω του ζτουσ). τθν θλικιακι ομάδα άνω των 45 ετϊν, δεν υπάρχουν δθλωμζνα
περιςτατικά, αλλά εκτιμάται ότι υπάρχει ςθμαντικι υποδιάγνωςθ και υποδιλωςθ.

Ο κοκκφτθσ είναι μία οξεία βακτθριακι λοίμωξθ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ, θ οποία
οφείλεται ςτο μικρόβιο Bordetella pertussis. Μεταδίδεται αερογενϊσ, με ςταγονίδια ι με
άμεςθ επαφι με εκκρίςεισ από το αναπνευςτικό ςφςτθμα νοςοφντων ατόμων. Μετάδοςθ
με ζμμεςθ επαφι, μζςω του αζρα ι μζςω προςφάτωσ επιμολυςμζνων επιφανειϊν –
αντικειμζνων, ςυμβαίνει ςπάνια. Ο κοκκφτθσ ζχει υψθλι μεταδοτικότθτα (άτομα του
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ που δεν ζχουν ανοςία, προςβάλλονται ςε ποςοςτό που
αγγίηει το 80%) [1].
Διαχρονική τάςη
Σθν περίοδο 2004-2017 δθλϊκθκαν μζςω του ςυςτιματοσ υποχρεωτικισ διλωςθσ ςτο
Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ ςυνολικά 464 κροφςματα κοκκφτθ.
Θ δθλοφμενθ επίπτωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2004-2017 κυμάνκθκε από 0,03
κροφςματα/100.000 πλθκυςμοφ ζωσ 0,8/100.000 πλθκυςμοφ) (Γράφθμα 1). Θ μζςθ ετιςια
δθλοφμενθ επίπτωςθ για τθν περίοδο 2004-2017 ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ ιταν 0,3
κροφςματα ανά 100.000 πλθκυςμοφ (μζςθ τιμι αρικμοφ κρουςμάτων κατ’ ζτοσ: 33,
ςυνολικόσ αρικμόσ κρουςμάτων περιόδου: 464)
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Κατανομή κατά ηλικία και φφλο
Κατά τθν περίοδο 2004-2017, o αρικμόσ δθλωμζνων κρουςμάτων με γνωςτι θλικία και
φφλo ιταν 461. Σο νόςθμα παρουςίαςε υψθλότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςτθν θλικιακι
ομάδα 0-4 ετϊν, με μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ 5,0 κροφςματα ανά 100.000
πλθκυςμοφ (αρικμόσ κρουςμάτων: 364, από τα οποία τα 306 ιταν μικρότερα του ενόσ
ζτουσ). τισ θλικίεσ άνω των 45 ετϊν δε δθλϊκθκαν κροφςματα ςτο διάςτθμα 2004-2017
(Γράφθμα 2). Θ μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ ιταν 0,32/100.000 πλθκυςμοφ για τισ
γυναίκεσ ζναντι 0,28/100.000 πλθκυςμοφ για τουσ άνδρεσ.
Γεωγραφική κατανομή
Σθν περίοδο 2004-2017, το νόςθμα παρουςίαςε τθν υψθλότερθ μζςθ ετιςια δθλοφμενθ
επίπτωςθ ςτθ Αττικι (0,4/100.000 πλθκυςμοφ) ενϊ λίγο μικρότερθ ιταν θ επίπτωςθ ςτισ
γεωγραφικζσ περιφζρειεσ τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ και των Νθςιϊν Αιγαίου-Κριτθσ
(0,3/100.000 πλθκυςμοφ). Θ επίπτωςθ ςτθ γεωγραφικι περιφζρεια τθσ Βορείου Ελλάδασ
ιταν 0,2 κροφςματα / 100.000 πλθκυςμοφ.
Εργαςτηριακά δεδομζνα
Από τα 464 δθλωκζντα κροφςματα τθσ νόςου για τθν περίοδο 2004-2017, 296(64%) είχαν
εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ (είτε με ορολογικό ζλεγχο είτε με PCR), 46(10%) είχαν κλινικι
εικόνα κοκκφτθ και επιδθμιολογικι ςφνδεςθ με άλλο κροφςμα, 118(25%) παρουςίαςαν
μόνο κλινικι εικόνα κοκκφτθ και για 4 κροφςματα (1%) δεν υπιρχε θ ςχετικι πλθροφορία .
Εμβολιαςτική κατάςταςη
Από τα 464 δθλωκζντα κροφςματα τθσ νόςου για τθν περίοδο 2004-2017, θ εμβολιαςτικι
κατάςταςθ ιταν γνωςτι για τα 407(88%).
Θ πλειοψθφία των δθλωκζντων κρουςμάτων (286 περιςτατικά - 62%) δεν είχαν
εμβολιαςτεί με καμία δόςθ εμβολίου. υνολικά 61 κροφςματα (13%) είχαν λάβει
τουλάχιςτον 3 δόςεισ εμβολίου, άλλα 21 (5%) είχαν λάβει 4 δόςεισ, 22 (5%) είχαν λάβει 5
δόςεισ εμβολίου ενϊ 17 (3%) ιταν εμβολιαςμζνοι αλλά με άγνωςτο αρικμό δόςεων.
(Γράφθμα 3). Είναι γνωςτό ότι ο εμβολιαςμόσ για κοκκφτθ παρζχει ανοςία που φκίνει με
τθν πάροδο του χρόνου. τθν Ελλάδα, ςτα κροφςματα τα εμβολιαςμζνα με τουλάχιςτον 3
δόςεισ εμβολίου, θ νόςθςθ ςυνδζεται ενδεχομζνωσ με τθ φκίνουςα ανοςία ςτισ μιςζσ
περίπου περιπτϊςεισ (κυρίωσ ςε άτομα θλικίασ 10-19 ετϊν)*2+.
Παράγοντεσ κινδφνου-Νοςηρότητα- Θνητότητα
Για τθν περίοδο 2004-2017, ςθμαντικό ποςοςτό των δθλωκζντων κρουςμάτων ανικε ςε
παιδιά Ρομά 0-14 ετϊν (32%, n=148). Σα κροφςματα που χρειάςτθκαν νοςθλεία κατά τθν
ίδια περίοδο ανιλκαν ςε 351 (75,6%), ενϊ 42 κροφςματα (9,0%) παρουςίαςαν επιπλοκζσ,
κυρίωσ από το αναπνευςτικό ςφςτθμα. Θ ζκβαςθ του κοκκφτθ είναι ςυνικωσ καλι. Κατά
τθν χρονικι περίοδο 2004-2017 ςθμειϊκθκαν 2 κάνατοι που αναλογοφν ςε κνθτότθτα
0,4%.
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υμπεράςματα
Θ νόςοσ παρουςιάηει χαμθλι δθλοφμενθ επίπτωςθ ςτθ χϊρα μασ. Θ μζςθ ετιςια
δθλοφμενθ επίπτωςθ για τθν περίοδο 2004-2017 ιταν χαμθλότερθ από τθ μζςθ δθλοφμενθ
επίπτωςθ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EU/ EΕΑ) (9,0/100.000 πλθκυςμοφ για το
ζτοσ 2015)[3]. Θ χαμθλι επίπτωςθ του νοςιματοσ ςτθ χϊρα μασ οφείλεται ςτο υψθλό
ποςοςτό εμβολιαςμοφ (89,5% των παιδιϊν θλικίασ 6 ετϊν – Α’ Δθμοτικοφ ζχει λάβει 5
δόςεισ DTwP ι DTaP, ενϊ 95,8% των παιδιϊν βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν θλικίασ 2-3 ετϊν
ζχουν λάβει 4 δόςεισ DTaP)[4,5]. θμειϊνεται ωςτόςο ότι ο κοκκφτθσ είναι νόςθμα που
υποδιαγιγνϊςκεται, λόγω τθσ δφςκολθσ κλινικισ διάγνωςθσ και τθσ ςυχνά μθ διακζςιμθσ
εργαςτθριακισ επιβεβαίωςθσ. Σο γεγονόσ ότι ο εμβολιαςμόσ για κοκκφτθ παρζχει ανοςία
που φκίνει με τθν πάροδο του χρόνου, κακϊσ και το ότι μεγάλο ποςοςτό κρουςμάτων
αφορά ανεμβολίαςτα παιδιά Ρομά, υποδθλϊνουν τθν ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ
πολιτικισ πρόλθψθσ του κοκκφτθ ςτθν Ελλάδα. Θ εφαρμογι εμβολιαςμοφ με Tdap ςε
εφιβουσ αναμζνεται να μεταβάλλει τθν αυξθμζνθ επίπτωςθ του κοκκφτθ ςε αυτι τθν
θλικιακι ομάδα [6].
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Γράφημα 1. Διαχρονικι εξζλιξθ των δθλωκζντων κρουςμάτων κοκκφτθ και ετιςια
επίπτωςθ ανά 100.000 πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα, 2004-2017
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Γράφημα 2. Μζςθ ετιςια δθλοφμενθ επίπτωςθ του κοκκφτθ (κροφςματα/100.000
πλθκυςμοφ) ανά θλικιακι ομάδα, Ελλάδα 2004-2017
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Ποςοςτό % των κρουςμάτων

Γράφημα 3. Κατανομι ςυχνότθτασ των δθλωκζντων κρουςμάτων κοκκφτθ ςτθν
Ελλάδα ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ εμβολιαςμοφ, 2004-2017
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