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Πεπίληψη
Σν 19ν αηώλα ε θπκαηίσζε πξνθαινύζε πεξίπνπ 25% όισλ ησλ ζαλάησλ ζηε
Μαζαρνπζέηε,ηε Νέα Τόξθε θαη ηελ Δπξώπε. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη
ε αλάδεημε ηεο εμέιημεο ηεο θπκαηίσζεο, σο ζέκα Γεκόζηαο Τγείαο, από ηελ επνρή
πνπ ραξαθηεξηδόηαλ σο «ιεπθή παλώιε» κέρξη ηελ αληηθπκαηηθή ζεξαπεία ηνπ 21 νπ
αηώλα.
Σν 1839, ν JohannSchonlein πξώηνο πξόηεηλε γηα ηε θπκαηίσζε ην όλνκα
Tuberculosis (TBC). Σν 1861 ν OliverWendellHolmes ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν
«ιεπθή παλώιε». Ο R. Koch ην 1882 εληόπηζε θαη παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηνλ
αηηηνινγηθό παξάγνληα ηεο λόζνπ θαη αξγόηεξα ην 1905 έιαβε ην βξαβείν Νόκπει.
Σν πξώην αλαηόξην ζηελ Διιάδα ιεηηνύξγεζε ην 1905 κε ην όλνκα "ε σηεξία", ην
νπνίν ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο Γεληθό Ννζνθνκείν "Ζ ΩΣΖΡΗΑ". Σν 1921 νη
Calmette-Guérin, παξαζθεύαζαλ ην BCG, εκβόιην δώλησλ εμαζζελεκέλσλ βαθίισλ
θπκαηίσζεο (Mycobacteriumbovis, BacillusCalmetteGuérin). Σν Ννέκβξην ηνπ 1944,
αζζελήο κε θπκαηίσζε έιαβε ζηξεπηνκπθίλε θαη ζεξαπεύηεθε, ελώ ην 1951
δνθηκάζηεθε ε ηζνληαδίδε ζην SeaViewHospital ηεο Νέαο Τόξθεο. Αθνινύζεζε ε
ππξαδηλακίδε θαη ε θπθινζεξίλε ην 1952, ε αηζηνλακίδε ην 1956, ε ξηθακπηθίλε ην
1957 θαη ε αηζακβνπηόιε ην 1962. Ζ θπκαηίσζε, ζπάληα απνηεινύζε θύξην ζέκα
ζηελ ηαηξηθή θνηλόηεηα γηα ρώξεο όπνπ πνιινί από ηνπο θνηλσληθνύο
πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο λόζνπ ήηαλ παξόληεο θαη απνηεινύζαλ ήδε
βαζηθή αηηία ζαλάηνπ.Ζ 24ε Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί από ηε Γηεζλή Έλσζε θαηά
ηεο Φπκαηίσζεο θαη ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο σο Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά
ηεο Φπκαηίσζεο.
πκπεξαζκαηηθά νη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο γύξσ από ην λόζεκα θαη ηε δηαρείξηζή
ηνπ ππήξμαλ ηαρύηαηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ, σζηόζν απνηεινύζε θαη
εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθό δήηεκα Γεκόζηαο Τγείαο.Παξά ηηο αικαηώδεηο
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πξνόδνπο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ε θπκαηίσζε παξνπζηάδεηαη μαλά απεηιεηηθή σο
κηα παλδεκία πνπ ππξνδνηείηαη θαη από ηελ έμαξζε ηνπ AIDS, ηε θηώρεηα, ηελ
έιιεηςε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ εκθάληζε αλζεθηηθώλ ζηα θάξκαθα ζηειέρσλ
ηνπ βάθηινπ πνπ πξνθαιεί ηε λόζν.
Λέξειρ κλειδιά: θπκαηίσζε, ηζηνξηθή εμέιημε, «ιεπθή παλώιε», βάθηινο ηνπ Koch,
αληηθπκαηηθή ζεξαπεία, ζαλαηόξην, δεκόζηα πγεία

Ειζαγωγή
Ζ πξόιεςε θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ινηκσδώλ (ή κεηαδνηηθώλ) λνζεκάησλ απνηειεί
βαζηθό ππιώλα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο Γεκόζηαο
Τγείαο. Καηά ην παξειζόλ θαη γηα καθξέο πεξηόδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο,
ηα ινηκώδε λνζήκαηα απνηεινύζαλ ην κεγαιύηεξν θίλδπλν πνπ απεηινύζε ηελ
αλζξώπηλε δσή. Ζ θπκαηίσζε έρεη απνηειέζεη θαη απνηειεί κέρξη ζήκεξα κείδνλ
πξόβιεκα Γεκόζηαο Τγείαο, ελώ θαίλεηαη όηη απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα
πάλσ από 160 ρξόληα.
Ο αιηιολογικός παράγονηας και η διαχείριζη
Σν 1839, ν JohannSchonlein πξώηνο πξόηεηλε ην όλνκα tuberculosis θαη ην 1861 ν
OliverWendellHolmes ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν ιεπθή παλώιε (whiteplague) γηα λα
επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο ηαηξνύο θαη ηελ θνηλσλία γηα ηελ ζεκαζία ηεο θπκαηίσζεο
(1). Σν πξώην αλαηόξην άλνημε ζηε Γεξκαλία, ην 1857 (2). ηηο 24 Μάξηε 1882, ν
RobertKoch νινθιήξσζε ηελ πξώηε παξνπζίαζή ηνπ γηα ην ινηκώδε αηηηνινγηθό
παξάγνληα ηεο θπκαηίσζεο, ζε αίζνπζα ηνπ Βεξνιίλνπ (3). Έλα κέζν γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θπκαηίσζεο - κηα αζζέλεηα πνπ ζην 19ν αηώλα πξνθάιεζε πεξίπνπ
25% όισλ ησλ ζαλάησλ ζηε Μαζαρνπζέηε θαη ηε Νέα Τόξθε θαη ζηνίρηζε ηε δσή
ζην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Δπξώπεο - ήηαλ πιένλ γεγνλόο (4). Ο Koch
ζπλόςηζε ηε ζεκαζία ησλ επξεκάησλ ηνπ, γηα ηα νπνία ην 1905 έιαβε ην βξαβείν
Νόκπει θαη ηα δεκνζίεπζε ζε έλα ρεηξόγξαθν ζηελ BerlinerKlinischeWochenschrift
ιίγν κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπ όηη «ην κέιινλ ε θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο θνβεξήο
κάζηηγαο ηεο αλζξσπόηεηαο ζα πάςεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε θάηη ην
απξνζδηόξηζην, αιιά ζα εζηηάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάζηην, ηνπ νπνίνπ νη
ζπλζήθεο δηαβίσζεο είλαη θαηά ην πιείζην γλσζηέο θαη κπνξνύλ λα δηεξεπλεζνύλ
πεξαηηέξσ" (5).
Ζ κεγάιε αλαθάιπςε ησλ αθηίλσλ Υ από ηνλ WilhelmRoentgen ην 1896 αύμεζε ηηο
δηαγλσζηηθέο δπλαηόηεηεο γηα ηε θπκαηίσζε (6).
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ε θπκαηίσζε κάζηηδε ηελ Διιάδα. Πεξίπνπ 35-40.000
Έιιελεο έραλαλ θάζε ρξόλν ηε δσή ηνπο. Ο «δεθάινγνο θαηά ηεο θζίζεσο» πνπ
εθδόζεθε από ηνλ Παλειιήλην ύλδεζκν θαηά ηεο θπκαηίσζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αηώλα, πξνέηξεπε ηνπο αζζελείο κε θπκαηίσζε κεηαμύ άιισλ λα κελ παληξεύνληαη,
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λα θνηκνύληαη ζε ρσξηζηό δσκάηην, λα έρνπλ αλνηθηά παξάζπξα θαη ηδηαίηεξα
καραίξηα, θνπηάιηα θαη θιηλνζθεπάζκαηα (7).
Σν πξώην αλαηόξην ζηελ Διιάδα ιεηηνύξγεζε ην 1905 κε ην όλνκα "ε σηεξία" ην
νπνίν έθηηζε θαη ιεηηνύξγεζε κε δηθά ηεο ρξήκαηα ε αξρόληηζζα ησλ Αζελώλ νθία
ιήκαλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο Γεληθό Ννζνθνκείν "Ζ ΩΣΖΡΗΑ" (8). Σν 1909
νξγαλώζεθε ζηελ Διιάδα ην πξώην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην θαηά ηεο
θπκαηίσζεο θαη ην 1912 πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεύηεξν Παλειιήλην πλέδξην ζην
Βόιν (9; 10).
Η πρόληψη και η θεραπεία
Οη Calmette-Guérin ην 1921, παξαζθεύαζαλ ην εκβόιην δώλησλ βαθίισλ BCG Βάθηινο Calmette-Guerin- ζην ηλζηηηνύην Pasteur (Lille). ηε ζιηβεξή πνξεία ηεο
θπκαηίσζεο, θαηαγξάθνληαη θαη ηα ζύκαηα ζηελ πόιε Lübeck ηεο Γεξκαλίαο (1930),
όπνπ θαηά ιάζνο αληί γηα εκβόιην, ρνξεγήζεθαλ παζνγόλνη βάθηινη, κε απνηέιεζκα
ην ζάλαην 73 παηδηώλ (11).
Ζ ζεξαπεία σζηόζν θαζπζηέξεζε. Σν 1943, ζην εξγαζηήξην ηνπ SelmanWaksman
ζην Παλεπηζηήκην Rutgers απνκνλώζεθε ην πξώην απνηειεζκαηηθό θάξκαθν γηα ηε
θπκαηίσζε, ε ζηξεπηνκπθίλε. Σν Ννέκβξην ηνπ 1944, αζζελήο κε θπκαηίσζε έιαβε
ζηξεπηνκπθίλε θαη ζεξαπεύηεθε από ηελ αζζέλεηα (3). Αθνινύζεζαλ ζηε ζπλέρεηα
άιια πεξηζηαηηθά κε θπκαηίσζε πνπ επίζεο ζεξαπεύηεθαλ επηηπρώο (12; 13). Σν
BritishMedicalResearchCouncilδηεμήγαγε ηελ πξώηε κεγάιεο θιίκαθαο θιηληθή
κειέηε γηα ηε ζηξεπηνκπθίλε ην 1948 (14). Παξά ην γεγνλόο όηη πνιινί αζζελείο
ζεξαπεύηεθαλ, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό εκθάληζε ππνηξνπή θαη ζε απνκόλσζε θαη
θαιιηέξγεηα ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ από ηνπο ηειεπηαίνπο πξνέθπςε όηη παξνπζίαδαλ
αληίζηαζε ζηε ζηξεπηνκπθίλε (15). Σελ ίδηα ρξνληά, δύν λέεο νπζίεο θαηά ηεο
θπκαηίσζεο, ε ζεηαθεηαδόλε θαη ην παξα-ακηλν-ζαιηθπιηθό νμύ ήξζαλ ζηελ αγνξά.
Όηαλ απηέο νη νπζίεο ρνξεγνύληαλ παξάιιεια κε ζηξεπηνκπθίλε, ηα πνζνζηά ίαζεο
απμάλνληαλ ελώ ε επίθηεηε αληνρή ζηα αληηβηνηηθά κεηώζεθε (16). Σν 1951,
δνθηκάζηεθε ε ηζνληαδίδε ζην SeaViewHospital ηεο Νέαο Τόξθεο, ε νπνία βειηίσζε
δξακαηηθά ηελ θιηληθή έθβαζε ησλ πεξηζηαηηθώλ θαη ζύληνκα ηέζεθε ζε επξύηεξε
ρξήζε (17). Μεηά ηελ ηζνληαδίδε αθνινύζεζε ε ππξαδηλακίδε ην 1952, ε
θπθινζεξίλε ην 1952, ε αηζηνλακίδε ην 1956, ε ξηθακπηθίλε ην 1957 θαη ε
αηζακβνπηόιε ην 1962.
Με ην πςειό επίπεδν απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε ζεξαπεία θαη ηελ επθνιία ζηε
ρνξήγεζε, ε ξηθακπηθίλε έθεξε επαλάζηαζε ζηε ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο (18; 19;
20). Αιιά θάζε λέν θάξκαθν νδήγεζε ζε λέεο κεηαιιάμεηο κε αληίζηαζε ζε απηό.
πγθεθξηκέλα, αληίζηαζε ζηε ξηθακπηθίλε παξαηεξήζεθε ακέζσο κεηά ηελ πξώηε
ρνξήγεζε (21). Δξγαζηεξηαθά δεδνκέλα απνθάιπςαλ ηελ άκεζε εκθάληζε
αληίζηαζεο ζηελ ηζνληαδίδε κεηαμύ ησλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ κνλνζεξαπεία θαη ηελ
κείσζε ηεο αληίζηαζεο όηαλ ε ηζνληαδίδε ρνξεγήζεθε ζε ζπλδπαζκό κε
ζηξεπηνκπθίλε ή παξα-ακηλνζαιηθπιηθό νμύ (22). Απηέο νη παξαηεξήζεηο νδήγεζαλ
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ζηε ρνξήγεζε ζεξαπεηώλ κε πεξηζζόηεξα θάξκαθα - κηα ζηξαηεγηθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζήκεξα γηα ηε ζεξαπεία κηαο πνηθηιίαο ινηκσδώλ λόζσλ θαη
ηνπ θαξθίλνπ. Σειηθά, κέζα από κηα ζεηξά θιηληθώλ δνθηκώλ ην
BritishMedicalResearchCouncil ζύζηεζε έλα ζρήκα ηεζζάξσλ θαξκάθσλ πνπ
ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε αζζελείο κε πξόζθαηα δηαγλσζκέλε θπκαηίσζε. Ζ
ξαρνθνθαιηά απηώλ ησλ ζρεκάησλ ήηαλ ν ζπλδπαζκόο ηεο ηζνληαδίδεο κε ηε
ξηθακπηθίλε, δύν θάξκαθα ρνξεγνύκελα peros, κε πνιύ κεγάιε απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη θαιά αλεθηά από ηνλ νξγαληζκό γηα ζεξαπεία δηάξθεηαο 6-8 κήλεο. Με απηό ηνλ
ηξόπν ηέζεθε επίζεο ε βάζε γηα ηε βξαρπρξόληα ρεκεηνπξνθύιαμε(22).
Κοινωνικοί προζδιοριζηικοί παράγονηες και Δημόζια Υγεία
Ζ θπκαηίσζε, είηε πξνθαινύληαλ από ζηειέρε επαίζζεηα, είηε από ζηειέρε
αλζεθηηθά ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα, ζπάληα απνηεινύζε θύξην ζέκα ζηελ ηαηξηθή
θνηλόηεηα όηαλ ην πξόβιεκα αθνξνύζε ρώξεο όπνπ πνιινί από ηνπο θνηλσληθνύο
πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο λόζνπ – γηα παξάδεηγκα ε αθξαία θηώρεηα, ν
ζνβαξόο ππνζηηηζκόο θαη ν κεγάινο ζπγρξσηηζκόο- ήηαλ παξόληεο θαη απνηεινύζαλ
ήδε βαζηθή αηηία ζαλάηνπ. ε ηέηνηεο πεξηνρέο, θάπνηνη από ηνπο εηδηθνύο ηεο
Γεκόζηαο Τγείαο άξρηζαλ ζηγά-ζηγά λα δειώλνπλ όηη ε νπζηαζηηθή εμάιεηςε ηεο
αζζέλεηαο σο αληηκεηώπηζε ζην πξόβιεκα ηεο Γεκόζηαο Τγείαο είρε αξρίζεη λα
δηαθαίλεηαη (23). Ωζηόζν ζήκεξα, ε θπκαηίσζε απνηειεί κία από ηηο 10 θπξηόηεξεο
αηηίεο ζαλάηνπ παγθνζκίσο θαη είλαη ε θύξηα αηηία από έλαλ κόλν κνιπζκαηηθό
παξάγνληα (24). Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ ζύγρξνλσλ
θνηλσληώλ (αζηπθηιία, κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ, βηνκεραλνπνίεζε θ.ά.)
δεκηνύξγεζαλ λέα δεδνκέλα ζηελ επηδεκηνινγία ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ ηα νπνία
πιένλ ζεσξνύληαη όηη δελ έρνπλ ζύλνξα (26).

15(4), 2020

4

e-ΠεριοδικόΕπιζηήμης&Τεχνολογίας
e-Journal of Science & Technology (e-JST)

Πεγή: KochR, 1882 (25)
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Summary
Tuberculosis, as an infectious disease, has been and still remains a major public health
problem,while it seems to have occupied the scientific community for over 160 years.
In the 19th century the disease caused about 25% of all deaths in Massachusetts, New
York and Europe.
Aim: The development of tuberculosis, as a public health issue, from “white plague”
to anti-tuberculosis treatment,in the 21st century.
Results: In 1839, Johann Schonlein first proposed the name “tuberculosis”.In 1861
Oliver Wendell Holmes used the term “white plague”.R. Koch introduced the
causative agent of the disease in 1882 and later in 1905 received the Nobel Prize.The
first Sanatorium in Greece operated in 1905 under the name "Sotiria", which today
operates as a General Hospital "SOTIRIA". In 1921, Calmette-Guérin developed the
live bacillus vaccine, BCG.In November 1944, a patient with tuberculosis was treated
with streptomycin, and in 1951 isoniazid was tested at Sea View Hospital in New
York.This was followed by pyrazinamide and cycloserine in 1952, ethionamide in
1956, rifampicin in 1957 and ethambutol in 1962. Tuberculosis was rarely a major
issue in the medical community in countries where many of the social determinants of
the disease were present and they were already a leading cause of death.
Conclusions: Scientific developments around the disease and also management of the
disease have been rapid over time,however, tuberculosis was and still remains a major
public health issue.
Keywords: tuberculosis, historical development of tuberculosis, “white plague”,
Koch bacillus, anti-tuberculosis treatment, sanatorium, public health
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