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Τέτανος 
Ο Τέτανος (Αγγλικά Tetanus) είναι μια λοιμώδης ασθένεια η οποία προκαλείται από 

το βακτήριο Kλωστρίδιο του τετάνου (Clostridium Τetani), το οποίο παράγει 

την νευροτοξίνη Τετανοσπασμίνη, η οποία προκαλεί τα πρωταρχικά συμπτώματα της 

ασθένειας. Τα συμπτώματα αυτά χαρακτηρίζονται από σπασμούς των μυών και ειδικά 

των σκελετικών μυών. Η μόλυνση γενικά συμβαίνει μέσω ενός μολυσμένου τραύματος 

και συχνά περιλαμβάνει ένα κόψιμο ή μια βαθιά πληγή. Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση 

ότι ο τέτανος προκαλείται μόνο από τραύμα μέσω σκουριασμένων μετάλλων, κάτι που 

είναι λάθος, αφού οποιοδήποτε τραύμα, από οποιοδήποτε αντικείμενο, σκουριασμένο ή 

μη, μπορεί να προκαλέσει τέτανο. 

 Η ασθένεια μπορεί επίσης 

να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμα και από δαγκώματα ή γρατσουνιές από ζώα που δεν 

έχουν εμβολιαστεί κατά του τετάνου, αν και τέτοια περιστατικά είναι σπάνια. Τα 

συμπτώματα της μόλυνσης από τέτανο εμφανίζονται συνήθως σε διάστημα 6 έως 20 

ημερών μετά τον τραυματισμό. Θα πρέπει όλος ο πληθυσμός να είναι εμβολιασμένος 

κατά του τετάνου, ή αν δεν έχει εμβολιαστεί κατά τα τελευταία 10 χρόνια και τραυματιστεί 

από οποιοδήποτε αντικείμενο, να μεταβεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή φαρμακείο για 

χορήγηση αντιτετανικού ορού σε διάστημα 24 ωρών το αργότερο από τη στιγμή του 

τραυματισμού. Το χαρακτηριστικό του μικροβίου είναι ότι δεν κυκλοφορεί στο αίμα αλλά 

παραμένει στο σημείο εισόδου όπου επωάζεται χωρίς να εμφανίσει συμπτώματα για τις 

πρώτες 6 έως 7 ημέρες μετά τον τραυματισμό. Εκεί αναπτύσσεται, πολλαπλασιάζεται και 

οι τοξίνες που παράγονται από το μεταβολισμό του φτάνουν στα γάγγλια των νεύρων, τα 

ερεθίζουν, τα παραλύουν και προκαλούν τετανικούς σπασμούς. Καθώς αναπτύσσεται 

η λοίμωξη αρχίζουν να προκαλούνται μυϊκοί σπασμοί στην κάτω σιαγόνα.  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=K%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7


 Συμπτώματα και αντιτετανικό εμβόλιο 

 

Ένα κόψιμο, μια εξέλκωση, ένα δάγκωμα ή μια άλλη πληγή, ακόμα και 
μικρή, μπορεί να οδηγήσουν σε τέτανο (tetanus) μετά από μερικές 
ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες. 

Ο τέτανος είναι μια λοιμώδης ασθένεια η οποία προκαλείται από το 
βακτήριο κλωστρίδιο του τετάνου (Clostridium Τetani), το οποίο είναι 
θετικό κατά Gram αναερόβιο μικρόβιο που παράγει σπόρους. Το 
βακτήριο αφθονεί στο έδαφος, την σκόνη και τις κοπριές . 

Το βακτήριο δεν κυκλοφορεί στον οργανισμό. Πολλαπλασιάζεται μόνο 
στο σημείο που ενοφθαλμίζεται. Παράγει τις τοξίνες τετανοσπασμίνη 
και τετανολυσίνη που κυκλοφορούν μέσω αιματικής και λεμφικής 
κυκλοφορίας. Η τετανοσπασμίνη επιδρά τα νεύρα που ελέγχουν τους 
μυς και η τετανολυσίνη προκαλεί αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Μετάδοση και συμπτώματα 

Ο τετανος, που αποκαλείται επίσης τρισμός (το πρώτο σύμπτωμα του 
τέτανου είναι το τρίξιμο των δοντιών) προκαλεί ακαμψία των μυών της 
σιαγόνας καθώς και άλλων μυών. Άλλα συμπτώματα είναι σπασμοί και 
αναπνευστικά προβλήματα. Η μόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία. 

Ο τέτανος προκαλείται από το βακτήριο του τετάνου του οποίου τα 
σπόρια βρίσκονται στο χώμα. Αν τα σπόρια εισέλθουν σε μια βαθιά 
πληγή με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, πολλαπλασιάζονται και 
παράγουν την τοξίνη τετανοσπασμίνη, που επιδρά στα νεύρα τα οποία 
ελέγχουν τους μυς σας. Η περίοδος επώασης από την ώρα του 
τραυματισμού, μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα, είναι 5 ημέρες 
έως 3 εβδομάδες (μέσος όρος 8 με 12 ημέρες). Να σημειωθεί ότι ο 
τέτανος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Υπάρχει η λαθεμένη εντύπωση ότι ο τετανος προκαλείται μόνο από 
τραύμα μέσω σκουριασμένων μετάλλων. Η σουριά δεν είναι 
απαραίτητη προϋπόθεηση για τη μόλυνση αφού οποιοδήποτε τραύμα, 
από οποιοδήποτε αντικείμενο, σκουριασμένο ή μη, μπορεί να 



προκαλέσει τέτανο. Η ασθένεια μπορεί επίσης να μεταδοθεί στον 
άνθρωπο και από δαγκώματα ή γρατσουνιές ζώων που δεν έχουν 
εμβολιαστεί κατά του τετάνου, αν και τέτοια περιστατικά είναι σπάνια. 

Παρόλο που μερικά προσβεβλημένα άτομα μπορεί να μην έχουν παρά 
μόνο πόνο και γαργάλημα στο σημείο του τραύματος και μερικούς 
σπασμούς σε κοντινούς μυς, τα περισσότερα έχουν δυσκαμψία στη 
σιαγόνα και στον αυχένα, δυσκολία στην κατάποση και 
ευερεθιστότητα. Ακολουθούν σπασμοί της σιαγόνας ή των μυών του 
προσώπου, οι οποίοι εξελίσσονται σε σπασμούς και δυσκαμψία των 
μυών του αυχένα, της κοιλιάς και της πλάτης. Τέλος, επώδυνοι σπασμοί 
που προκαλούνται από δευτερεύουσας σημασίας ερεθίσματα 
προσβάλλουν τους αναπνευστικούς μυς, οπότε το άτομο δεν είναι σε 
θέση να αναπνεύσει. 
Σημεία και συμπτώματα 

 Τρίξιμο των δοντιών το οποίο προκαλείται από την σύσπαση των 
μασητήριων μυών. 

 Σαρδώνειος γέλωτας από τη σύσπαση των μυών του προσώπου. 
 Δυσκαμψία της σιαγόνας, του αυχένα και άλλων μυών. 
 Ευερεθιστότητα. 
 Σπασμοί της σιαγόνας και των αυχενικών μυών. 
 Επώδυνοι σπασμοί. 

 

 

Θεραπεία 

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως, αν πάθετε ένα τραύμα που έχει 
μολυνθεί από χώμα, ειδικά αν είναι βαθύ. Αν έχετε ήδη υποβληθεί στην 
αρχική σειρά από αντιτετανικά εμβόλια και έχουν περάσει πάνω από 5 
χρόνια από το τελευταίο αναμνηστικό σας εμβόλιο, ο γιατρός σας θα 
σας κάνει πιθανώς ένα αναμνηστικό εμβόλιο τοξοειδούς του τετάνου. Ο 
οργανισμός σας θα παραγάγει γρήγορα τα απαραίτητα αντισώματα, για 
να σας προστατεύσει από τον τέτανο. Ο γιατρός μπορεί επίσης να σας 
χορηγήσει αντιβιοτικά και να ανοίξει την πληγή, για να την καθαρίσει. 
Αν κολλήσετε τέτανο, χρειάζεστε επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη. 

https://www.youtube.com/watch?v=AzCDKC06WLw#action=share 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzCDKC06WLw#action=share


Εμβόλιο και παρενέργειες 

Αν δεν έχετε κάνει αντιτετανικό εμβόλιο παλιά, ο γιατρός μπορεί να σας 
χορηγήσει ειδική ανοσοσφαιρίνη για τέτανο (αντιτετανικός ορός). Αυτή 
παρέχει άμεση προστασία, η οποία διαρκεί μερικές μόνο εβδομάδες. 
Μερικά αντιβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη του 
βακτηρίου του τετάνου, αλλά η καλύτερη προστασία είναι η σωστή 
φροντίδα του τραύματος και η χορήγηση αναμνηστικού εμβολίου ή και 
αντιτετανικού ορού. 

Στο παρελθόν το εμβόλιο για διφθερίτιδα – τέτανο – κοκκύτη (DTP) 
περιείχε ολόκληρα κύτταρα από το βακτήριο του κοκκύτη. Οι 
συνηθισμένες παρενέργειες του εμβολίου είναι πυρετός και μόλυνση 

στο σημείο της ένεσης.  

Πιο σοβαρές παρενέργειες, όπως οι επιληπτικοί σπασμοί, μπορεί να 
ήταν πολύ πιο σπάνιες, αλλά ανησυχούσαν τους υπευθύνους της 
δημόσιας υγείας. Το καινούριο εμβόλιο χρησιμοποιεί μόνο τα μέρη του 
βακτηρίου που είναι απαραίτητα για την ανοσία. Αυτό ονομάζεται 
ακυτταρικό εμβόλιο (DTaP) εξού και το a πριν το Ρ. Το εμβόλιο DTaP 
έχει λιγότερες παρενέργειες από το DTP. 

Το 2001 ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφών και Φαρμάκων (FDA) 
ενέκρινε μία νέα ένωση του εμβολίου που δεν περιέχει συντηρητικά 
εκτός από thimerosal και περιέχει 95% λιγότερο thimerosal από πριν. 
To thimerosal είναι ένα συντηρητικό που περιέχει υδράργυρο και 
χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες στα εμβόλια, για να εμποδίσει 
τους μικροοργανισμούς να μολύνουν το εμβόλιο. Αν και δεν υπάρχουν 
αποδείξεις ότι έχει βλάψει παιδιά από την παρουσία του στα εμβόλια, οι 
υπεύθυνοι κάνουν προσπάθειες να μειώσουν την ποσότητα του 
συντηρητικού στα εμβόλια, για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανή έκθεση 
στον υδράργυρο.Μετά την έγκριση του Οργανισμού Φαρμάκων για την 
ανανεωμένη φόρμουλα του εμβολίου DTaP όλα τα καθιερωμένα 
παιδικά εμβόλια ανανεώνονται, για να περιέχουν ελάχιστη ποσότητα ή 
και καθόλου thimerosal. 

 

 



 

O τέτανος απειλεί και τους ενήλικες 

Στις μέρες μας με την ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή του τριπλού εμβολίου 
(αντιδιφθεριτικό, αντικοκκυτικό, αντιτετανικό) που εφαρμόζεται περίπου από 
το 1950 στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι περισσότεροι ενήλικες διατηρούν μια 
υποτυπώδη ανοσοποίηση ενάντια στα θανατηφόρα βακτήρια που προκαλούν 
τέτανο. 

Κι όμως η πρώτη ανοσοποίηση μπορεί να αποδυναμωθεί με την πάροδο του 
χρόνου εκτός και αν υποβαλλόμαστε περιοδικά σε αναμνηστικές δόσεις του 
εμβολίου. Σαν αποτέλεσμα αυτού σήμερα υπολογίζεται ότι το 70% των 
περιπτώσεων μόλυνσης από τέτανο παρατηρείται σε ενήλικες μεγάλης ηλικίας. 

Δεν είχε εμβολιαστεί 

Ενα από τα θύματά του ήταν 57χρονος άντρας με διαβήτη που είχε τρυπηθεί 
από σκουριασμένο καρφί, αν και δέχθηκε την ίδια ημέρα τις πρώτες βοήθειες 
στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου όπου προσκομίστηκε. Παρά το 
γεγονός ότι το τραύμα του καθαρίστηκε και ο ίδιος εμβολιάστηκε με 
αντιτετανικό ορό, τέσσερις ημέρες μετά ο άνθρωπος αυτός ανέπτυξε σύμπτωμα 
τετάνου και εξέπνευσε στην εντατική του νοσοκομείου. Ο λόγος; Δεν είχε καμία 
προστασία ενάντια στον τέτανο. Δεν είχε εμβολιαστεί ποτέ και θα έπρεπε να 
λάβει ανοσοσφαιρίνη τετάνου στην εντατική ώστε να προστατευτεί προσωρινά 
μέχρι να λειτουργήσει το εμβόλιο. 

Οι συστάσεις των ειδικών λένε ότι όσοι έχουν κάνει τον αρχικό κύκλο 
ανοσοποίησης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε αναμνηστικές δόσεις εμβολίου 
για τον τέτανο και τη διφθερίτιδα κάθε 10 χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τα άτομα άνω των 50, των οποίων η ανοσοποίηση είναι πιθανό 
να έχει μειωθεί. Υπάρχει επίσης μια βασική σειρά εμβολίων για παιδιά 
μεγαλύτερα σε ηλικία και ενήλικες που δεν έχουν ποτέ εμβολιαστεί. 

Αν και το 91% των παιδιών ηλικίας 6 έως 11 είναι προστατευμένα από τον 
τέτανο και τη διφθερίτιδα, η προστασία μειώνεται στο 47% σε άτομα ηλικίας 20 
ετών και άνω και πέφτει στο 30% σε άτομα ηλικίας 70 και άνω. 

Παθογόνο 



Ο τέτανος οφείλεται στο κλωστηρίδιο του τετάνου, το οποίο είναι θετικό κατά Gram 

αναερόβιο μικρόβιο που παράγει σπόρους. Το κλωστηρίδιο του τετάνου είναι ευαίσθητο 

στη θερμότητα και καταστρέφεται παρουσία οξυγόνου. Αντίθετα οι σπόροι είναι πολύ 

ανθεκτικοί στη θερμότητα και τα συνήθη αντισηπτικά. Αντέχουν στους 1210 C για 10-15 

λεπτά και είναι επίσης σχετικά ανθεκτικοί στη φαινόλη και άλλους χημικούς παράγοντες. 

(1,2,3,4,5) 

  

  
Υποδόχα 

Το κλωστηρίδιο και οι σπόροι του βρίσκονται κυρίως στο έδαφος, τη σκόνη και τον εντερικό 

σωλήνα ανθρώπων και ζώων. (1) Σε αγροτικές περιοχές σημαντικός αριθμός ατόμων φέρει 

τον μικροοργανισμό, οι σπόροι του οποίου μπορούν επίσης να βρεθούν σε δερματικές 

επιφάνειες. 
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