Λεχζμανίαζη (μεηάδοζη μέζφ ζκνιπών)
Τι είναι η λεχζμανίαζη;
Η ιετζκαλίαζε είλαη κηα παξαζηηηθή αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ελδνθπηηαξηθό παξάζηην (πξσηόδσν),
ηνπ γέλνπο Leishmania (Λετζκάληα). Οη πην θνηλέο κνξθέο είλαη ε ζπιαγρληθή ιετζκαλίαζε (θαιααδάξ), ε δεξκαηηθή ιετζκαλίαζε θαη ε βιελλνγνλνδεξκαηηθή.
Η ζπιαγρληθή ιετζκαλίαζε είλαη ε πην ζνβαξή κνξθή ηεο λόζνπ, πξνζβάιεη πνιιά εζσηεξηθά όξγαλα
(ζπλήζσο ην ζπιήλα, ην ήπαξ θαη ην κπειό ησλ νζηώλ) θαη είλαη πηζαλά ζαλαηεθόξνο εάλ δελ
ζεξαπεπζεί. Υπάξρνπλ θαη αζπκπησκαηηθέο κνξθέο. Η λόζνο απηή, ζε όζνπο αλαπηύζζνπλ
ζπκπηώκαηα, ραξαθηεξίδεηαη από ππξεηό, απώιεηα βάξνπο, δηόγθσζε ήπαηνο, ζπιελόο θαη
ιεκθαδέλσλ, αλαηκία ή/θαη πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ.
Η δεξκαηηθή ιετζκαλίαζε -ε πην ζπρλή κνξθή παγθνζκίσο- πξνθαιεί θπξίσο δεξκαηηθά έιθε θαη
ζεσξείηαη ιηγόηεξν ζνβαξή κνξθή ηεο λόζνπ.
Τα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη από ιίγεο εκέξεο έσο πνιινύο κήλεο κεηά ην ηζίκπεκα ηεο κνιπζκέλεο
ζθλίπαο.
Πφς μεηαδίδεηαι η λεχζμανίαζη;
Η ιετζκαλίαζε κεηαδίδεηαη θπξίσο κε ην ηζίκπεκα κνιπζκέλσλ θιεβνηόκσλ (ζθληπώλ). Οη ζθλίπεο
κνιύλνληαη όηαλ ηζηκπάλε έλα κνιπζκέλν δών (ζπλεζέζηεξα ζθύινπο θαη ηξσθηηθά) ή άλζξσπν,
αλάινγα κε ην είδνο ηεο Λετζκάληαο.
Οη άλζξσπνη κπνξεί λα κελ αληηιεθζνύλ όηη ππάξρνπλ ζθλίπεο ζην ρώξν, επεηδή δελ θάλνπλ θαλέλα
ζόξπβν, είλαη κηθξέο (κόλν πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ κεγέζνπο ησλ ηππηθώλ θνπλνππηώλ) θαη ηα
ηζηκπήκαηα ηνπο κπνξεί λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηα (ηα ηζηκπήκαηα κπνξεί λα είλαη είηε αλώδπλα είηε
επώδπλα).
Οη ζθλίπεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνγεύκαηνο θαη ηεο
λύρηαο, ελώ είλαη ιηγόηεξν δξαζηήξηεο θαηά ηηο ζεξκόηεξεο ώξεο ηεο εκέξαο. Ωζηόζν, νη ζθλίπεο
ηζηκπάλε νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο όηαλ θάπνηνο ηηο ελνριήζεη (π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα θεπεπηηθώλ
εξγαζηώλ).
Ποσ σπάρτει λεχζμανίαζη;
Η ιετζκαλίαζε ελδεκεί ζε ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, ζε ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο
λνηην-Αλαηνιηθήο Αζίαο, ηελ Ιλδηθή ρεξζόλεζν, ηεο Αθξηθήο, ηε Νόηηαο θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο, θαζώο
θαη ζηε Νόηηα Επξώπε, ζε ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ.
Σηελ Επξσπατθέο ρώξεο ελδεκνύλ δύν θπξίσο είδε, ε Leishmania infantum πνπ πξνθαιεί ζπιαγρληθή
θαη δεξκαηηθή ιετζκαλίαζε ζε αλζξώπνπο θαη ζθύινπο (νη ζθλίπεο κνιύλνληαη από ζθύινπο) θαη ε
Leishmania tropica πνπ πξνθαιεί αλζξσπνλνηηθή δεξκαηηθή ιετζκαλίαζε (νη ζθλίπεο κνιύλνληαη από
αλζξώπνπο). Σηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ -θαη ζηελ Ειιάδα- ε θύξηα κνξθή ηεο λόζνπ είλαη ε
ζπιαγρληθή κνξθή.
Η ιετζκαλίαζε από L.infantum ζπληζηά κία ιαλζάλνπζα απεηιή δεκόζηαο πγείαο ζηελ Επξώπε,
θαζώο κειέηεο έρνπλ δείμεη πςειή ζπρλόηεηα αζπκπησκαηηθώλ θνξέσλ ηνπ παξαζίηνπ. Καηαζηάζεηο
πνπ πξνθαινύλ αλνζνθαηαζηνιή (π.ρ. ινίκσμε HIV, κεηακόζρεπζε νξγάλνπ, αλνζνθαηαζηαιηηθέο
ζεξαπείεο) κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλαδσπύξσζε ιαλζαλνπζώλ ινηκώμεσλ. Η ζπλ-ινίκσμε

ιετζκαλίαζεο θαη HIV ινίκσμεο εληείλεη ην θνξηίν ιετζκαλίαζεο, ηδίσο ηεο ζπιαγρληθήο, πξνθαιώληαο
ζνβαξέο κνξθέο ηεο λόζνπ, δύζθνιεο ζην ρεηξηζκό ηνπο.
Λεχζμανίαζη ζηην Ελλάδα
Η Ειιάδα ζεσξείηαη ελδεκηθή ρώξα γηα ηε ιετζκαλίαζε, κε ηε ζπιαγρληθή κνξθή (θπξίσο από
Leishmania infantum) λα απνηειεί ηελ θύξηα κνξθή, πνπ απαληάηαη ζρεδόλ ζε όια ηα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο θαη ηε δεξκαηηθή κνξθή (από Leishmania tropica) λα απαληάηαη ζπνξαδηθά.
Σηελ Ειιάδα, εηεζίσο θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 30-70 πεξηπηώζεηο ζπιαρληθήο ιετζκαλίαζεο θαη <10
πεξηπηώζεηο δεξκαηηθήο.
Όζνλ αθνξά ζηε ζπιαγρληθή κνξθή, θύξηα απνζήθε ηνπ παξαζίηνπ ζηε ρώξα καο ζεσξείηαη ν
ζθύινο (θαη ζπαληόηεξα άιια θπλνεηδή ή ηξσθηηθά) θαη ε κεηάδνζε ηεο ζπιαγρληθήο ιετζκαλίαζεο
γίλεηαη από ζθύιν ζε ζθύιν (κέζσ ζθλίπαο). Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη ηπραίν ζύκα ζε απηήλ ηε κνξθή
ηεο λόζνπ.
Σηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ ιετζκαλίαζεο πνπ δειώζεθαλ
ζην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ηα έηε 2004 - 2013 αλά είδνο θαη έηνο δήισζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ, ελώ ζπκπεξηιακβάλνληαη 101 θξνύζκαηα πνπ αλαδεηήζεθαλ
ελεξγεηηθά θαη θαηαγξάθεθαλ, ηα έηε 2004 - 2009, από ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα. Μέζα
ζηηο παξελζέζεηο αλαγξάθνληαη ηα θξνύζκαηα ιετζκαλίαζεο πνπ δειώζεθαλ κόλν κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ (ρσξίο ηηο θαηαγξαθέο από ηα εξγαζηήξηα ηα έηε
2004-2009).
Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε, επίζεο, όηη -κε αθνξκή ηελ θαηαγξαθή απμεκέλεο επίπησζεο
δεισζέλησλ θξνπζκάησλ ιετζκαλίαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2013- δηελεξγείηαη εληζρπκέλε
ελεξγεηηθή εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε ηεο ιετζκαλίαζεο, κε ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ
δηαγλσζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα από ην 2013 θαη κεηά. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εθηίκεζε θαη
εξκελεία ησλ δηαρξνληθώλ ηάζεσλ ηνπ λνζήκαηνο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.
Πίνακας 2. Δηλφθένηα κρούζμαηα λεχζμανίαζης ανά είδος και έηος δήλφζης, Ελλάδα, 2004 2013*
Σπλατνική
Δερμαηική
Έηος δήλφζης
Σύνολο
λεχζμανίαζη
λεχζμανίαζη
2004

62 (50)

3 (2)

65 (52)

2005

63 (48)

2 (2)

65 (50)

2006

45 (35)

1 (0)

46 (35)

2007

63 (48)

9 (6)

72 (54)

2008

51 (30)

5 (4)

56 (34)

2009

45 (28)

11 (7)

56 (35)

2010

29 (28)

2 (2)

31 (30)

2011

41 (41)

0 (0)

41 (41)

2012

47 (47)

3 (3)

50 (50)

2013

75 (75)

1 (1)

76 (76)

* Πεξηιακβάλνληαη θαη θξνύζκαηα ηα νπνία αλαδεηήζεθαλ ελεξγεηηθά, θαηά ηα έηε 2004-2009 θαη
2013, κε ζπκκεηνρή ζπγθεθξηκέλσλ δηαγλσζηηθώλ εξγαζηεξίσλ. Μέζα ζηηο παξελζέζεηο

αλαγξάθνληαη ηα θξνύζκαηα ιετζκαλίαζεο πνπ δειώζεθαλ κόλν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο
δήισζεο λνζεκάησλ.
Πρόληυη λεχζμανίαζης
Η πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ ζε επίπεδν πιεζπζκνύ αθνξά:
i.

ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αλζξσπίλσλ θξνπζκάησλ,

ii.

ζε κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ δηαβηβαζηώλ-ζθληπώλ,

iii.

ζε κέηξα ειέγρνπ θαη πξόιεςεο ηεο λόζνπ ζηα δώα, κε εθαξκνγή εηδηθώλ εληνκναπσζεηηθώλ
πξντόλησλ (π.ρ. θνιάξσλ) ζε δεζπνδόκελνπο θαη αδέζπνηνπο ζθύινπο, ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε
έθζεζή ηνπο ζηηο ζθλίπεο, κε ηαθηηθό θηεληαηξηθό έιεγρό ηνπο γηα ηε λόζν θαη έγθαηξε
αληηκεηώπηζε ησλ άξξσζησλ δώσλ.

iv.

ζε πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ησλ δηαβηβαζηώλ-ζθληπώλ θαη κείσζεο ησλ εζηηώλ αλαπαξαγσγήο
ηνπο. Οη ζθλίπεο ελαπνζέηνπλ ηα αβγά ηνπο ζε εζηίεο πινύζηεο ζε νξγαληθή ύιε, όπσο π.ρ.
ζσξνύο θύιισλ, θινηνύο θαη θνπθάιεο δέληξσλ, θξάθηεο, εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα, ξσγκέο ζε
ηνίρνπο ζπηηηώλ, θαηαιύκαηα δώσλ θαη νηθηαθά απνξξίκκαηα.

