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Δηζαγσγή

Ζ ιχζζα είλαη ηνγελήο ινίκσμε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ), πνπ κπνξεί λα πξνζβάιεη φια ηα
ζειαζηηθά, άγξηα, θαηνηθίδηα ή παξαγσγηθά δψα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ. Οθείιεηαη ζε
RNA ηφ ηεο νηθνγέλεηαο Rhabdoviridae, γέλνο Lyssavirus. Όια ηα ζειαζηηθά κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ
ηε ιχζζα.
Ζ Διιάδα ήηαλ ειεχζεξε ιχζζαο απφ ην 1987 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, φηαλ δηαγλψζηεθε θξνχζκα
ιχζζαο ζε θφθθηλε αιεπνχ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Απφ ηφηε θξνχζκαηα ιχζζαο έρνπλ δηαγλσζηεί ζε άγξηα
θαη θαηνηθίδηα δψα ζε δηάθνξα κέξε ηεο επηθξάηεηαο. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr)
δεκνζηεχεηαη ελεκεξσκέλνο θαηάινγνο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ιχζζα πεξηνρψλ γηα ηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα.
Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηεο ιχζζαο ζηνλ άλζξσπν θπκαίλεηαη απφ ιίγεο εκέξεο έσο θαη ρξφληα, αιιά ζπλήζσο
είλαη 3-8 εβδνκάδεο.
Μεηά ηελ είζνδν ηνπ ηνχ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) ηνπ επφκελνπ μεληζηή, πξνθαιείηαη
πξννδεπηηθή εγθεθαινκπειίηηδα πνπ νδεγεί ζην ζάλαην ζρεδφλ ην 100% ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σα πξψηκα
ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν είλαη κε εηδηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, πνλνθέθαιν θαη
γεληθεπκέλε αδηαζεζία θαη αδπλακία. Μπνξεί λα ζπλππάξρεη ν πφλνο ή αλεμήγεην αίζζεκα κνπδηάζκαηνο,
ηξππήκαηνο ή ηζηκπήκαηνο (παξαηζζεζίεο) ζην ζεκείν ηνπ ηξαχκαηνο. Απαληψληαη δχν κνξθέο ηεο λφζνπ: ε
καληαθή θαη ε παξαιπηηθή. Οη αζζελείο κε ηε καληαθή κνξθή, εκθαλίδνπλ ππεξδηέγεξζε, επέμαπηε
ζπκπεξηθνξά, πδξνθνβία (θφβνο γηα ην λεξφ) θαη κεξηθέο θνξέο αεξνθνβία. Ο ζάλαηνο επέξρεηαη κεηά απφ
ιίγεο εκέξεο (ζπλήζσο 6) απφ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή. Ζ παξαιπηηθή κνξθή επζχλεηαη γηα ην 30% ηνπ
ζπλφινπ ησλ θξνπζκάησλ ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη ιηγφηεξν δξακαηηθή θαη δηαξθεί ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ
ηε καληαθή κνξθή. Οη κχεο ζηαδηαθά παξαιχνπλ αξρίδνληαο απφ ην ζεκείν ηνπ δήγκαηνο (δαγθψκαηνο) ή
ηεο γξαηδνπληάο. Άιια εηδηθά ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ιχζζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αυπλία, ην
άγρνο, ηηο ςεπδαηζζήζεηο, ηε ζηειφξξνηα, θαη ηε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε. Πξννδεπηηθά εγθαζίζηαηαη θψκα
θαη επέξρεηαη ν ζάλαηνο ζπλήζσο ιφγσ παξάιπζεο ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ. πρλά ε παξαιπηηθή κνξθή
ζπγρέεηαη κε άιια λνζήκαηα κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε δηάγλσζε ηεο ιχζζαο.
Γελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηε ιχζζα. Μεηά ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηνλ άλζξσπν
ή ζηα δψα, ε λφζνο έρεη ζλεηόηεηα ζρεδόλ 100%.
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Μεηάδνζε ηεο ινίκσμεο
Ο ηφο βξίζθεηαη θπξίσο ζην ζάιην θαη ηνλ λεπξηθφ ηζηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ
ηνπ κνιπζκέλνπ κεηαδνηηθνχ δψνπ.
Ζ ιχζζα είλαη δσνλφζνο πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ έλα κνιπζκέλν δψν ζηνλ άλζξσπν. 99% ησλ
αλζξψπηλσλ ζαλάησλ απφ ιχζζα δηεζλψο ζπλδένληαη κε δήγκα (δάγθσκα) ζθχινπ.
Πεξίνδνο κεηαδνηηθόηεηαο:
ην κνιπζκέλν δψν ν ηφο απνβάιιεηαη ζην ζάιην ζπλήζσο 3-7 εκέξεο (ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο έσο 10
εκέξεο) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ απνβνιή ηνπ ηνχ ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο
λφζνπ, κέρξη ην δψν λα θαηαιήμεη. Καηά ην ίδην δηάζηεκα βξίζθεηαη θπξίσο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
(θπξίσο ζηνλ εγθέθαιν) ηνπ δψνπ, ν νπνίνο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηε
ιχζζα.
Αληηκεηώπηζε κεηά ηελ έθζεζε
Ζ κεηάδνζε ηεο ιχζζαο κπνξεί λα πξνιεθζεί κε ηελ νξζή ρνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο κεηά απφ πηζαλή έθζεζε.
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο είλαη:

Ζ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ ζηα δψα (επηθνηλσλία κε ηε ηνπηθή Κηεληαηξηθή Τπεξεζία)
Ο ηχπνο ηεο έθζεζεο (Πίλαθαο 1)
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δψνπ θαηά ηελ έθζεζε (Βι. ΚΔΔΛΠΝΟ: Λχζζα ζηα Εψα θαη επηθνηλσλία κε ην
ηνπηθφ ηκήκα Κηεληαηξηθήο))
Σν είδνο ηνπ δψνπ θαη ε ηπρφλ εκβνιηαζηηθή ηνπ θάιπςε
Ζ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ηνπ δψνπ (επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία
κε ην ηνπηθφ Σκήκα Κηεληαηξηθήο).
ε θάζε πεξηζηαηηθφ χπνπηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο νη παξαπάλσ παξάγνληεο πξέπεη λα
αμηνινγνχληαη θαη εμαηνκηθεπκέλα λα ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ. (Βι. Αιγφξηζκνο Γηαρείξηζεο Πεξηζηαηηθνχ κε Πηζαλή Έθζεζε ζηνλ Ηφ ηεο Λχζζαο)
Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο έθζεζεο αλζξώπνπ ζε δώα
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Καηεγνξία έθζεζεο Ι
(Με έθζεζε)



Γήγκα (δάγθσκα) κε εθξνή αίκαηνο
Δθδνξά (γξαηδνχληζκα) κε εθξνή αίκαηνο
Δπαθή ζηέινπ κε απξνζηάηεπην δέξκα πνπ έρεη αλνηρηά
ηξαχκαηα ή κε επνπισκέλεο πιεγέο ή ιχζεηο ζπλερείαο ή
επαθή κε βιελλνγφλν.
Δπαθή λεπξηθνχ ηζηνχ κε απξνζηάηεπην δέξκα πνπ έρεη
αλνηρηά ηξαχκαηα ή κε επνπισκέλεο πιεγέο ή ιχζεηο
ζπλερείαο ή κε βιελλνγφλν.
Μηθξήο έληαζεο δαγθψκαηα, ρσξίο εθξνή αίκαηνο (πνπ
δελ δηαπεξλνχλ ηελ επηδεξκίδα).
Δθδνξέο, γξαηδνπληέο, ακπρέο ή θαθψζεηο ρσξίο εθξνή
αίκαηνο.
Υάηδεκα, θξάηεκα ελφο δψνπ ή επαθή ζηέινπ ή λεπξηθνχ
ηζηνχ κε αθέξαην ή πξνζηαηεπκέλν δέξκα.
Οπνηαδήπνηε επαθή κε αίκα, νχξα ή θφπξαλα δψνπ.
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Ζ δηαρείξηζε αηφκνπ κεηά απφ πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο αθνξά δχν θχξηνπο άμνλεο (Πίλαθαο 2).
Α. Πεξηπνίεζε θαη θαζαξηζκόο ηξαύκαηνο
Δληνπηζκφο φισλ ησλ ηξαπκάησλ.
Δθηίκεζε ηεο θαηεγνξίαο έθζεζεο (Πίλαθαο 1).
Δλδειερήο θαζαξηζκφο θαη πιχζε ηνπ ηξαχκαηνο ππφ πίεζε (irrigation) γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά.
Δθαξκνγή ησδηνχρνπ ή αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ πνπ αδξαλνπνηεί ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο.
Πξνθχιαμε γηα ηέηαλν εθφζνλ ν αζζελήο δελ είλαη αλνζνπνηεκέλνο.
Υνξήγεζε αληηβηνηηθψλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Γελ ζπληζηάηαη ζπξξαθή ηνπ ηξαχκαηνο, εθηφο εάλ ε θιηληθή εηθφλα ην απαηηεί.
Β. Φνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αληηιπζζηθήο αγσγήο
Αληηιπζζηθφ εκβφιην
θαη θαηά πεξίπησζε επηπιένλ
Δηδηθή αληηιπζζηθή αλνζνζθαηξίλε εάλ θξηζεί απαξαίηεην
Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο θαη ηνπ είδνπο ηεο πξνθπιαθηηθήο αληηιπζζηθήο αγσγήο έρεη
αλαπηπρζεί εηδηθφο ζρεηηθφο αιγφξηζκνο απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ, σο ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ζεξάπνληα
ηαηξφ.
Ζ πξνθπιαθηηθή αγσγή δηαθέξεη αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ ηνπ εθηεζέληνο αηφκνπ. (Πίλαθαο 2)
Πίλαθαο 2: Πξνθπιαθηηθή αγσγή κεηά έθζεζε
Ιζηνξηθό
εκβνιηαζκνύ

Δθηεζεηκέλν
άηνκν ρσξίο
ηζηνξηθό
εκβνιηαζκνύ

Αγσγή

Πξνθύιαμε θαηά ηεο Λύζζαο

Πεξηπνίεζε ηξαχκαηνο

Άκεζνο θαη ελδειερήο θαζαξηζκφο ηξαπκάησλ κε λεξφ
θαη ζαπνχλη (εθηφο λνζνθνκείνπ).
Δλδειερήο πιχζε ηξαχκαηνο κε θπζηνινγηθφ νξφ, ππφ
πίεζε.
Δθαξκνγή ησδηνχρνπ ή αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ
πνπ αδξαλνπνηεί ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο.

Υνξήγεζε εηδηθήο
αλνζνζθαηξίλεο (εάλ
θξηζεί απαξαίηεην- βιέπε
αιγφξηζκν δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθνχ)

20 I.U./kg αλνζνζθαηξίλε κε πνιιαπιέο δηεζήζεηο
κέζα θαη γχξσ απφ ην ηξαχκα εάλ αλαηνκηθά εθηθηφ.
Δάλ κε εθηθηφ, ε πεξίζζεηα ηεο πνζφηεηαο ρνξεγείηαη
ζε άιιν ζεκείν ελδνκπτθά θαη καθξηά απφ ην ζεκείν
ηνπ εκβνιηαζκνχ (θαηά πξνηίκεζε ζηνλ άιιν δειηνεηδή
κπ ή ζηελ πξνζζηνπιάγηα επηθάλεηα ηνπ κεξνχ).
Γελ ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα.
Γελ πξέπεη λα αλακηγλχεηαη ζηελ ίδηα ζχξηγγα κε ην
εκβφιην.
Γελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζην ίδην αλαηνκηθφ ζεκείν κε
ην εκβφιην.

Δκβνιηαζκφο
Δθηεζεηκέλν

Δκβφιην θαηά ηεο ιχζζαο. Ζκέξεο 0, 3, 7, 14, 28.

Πεξηπνίεζε ηξαχκαηνο

Άκεζνο θαη ελδειερήο θαζαξηζκφο ηξαπκάησλ κε λεξφ
θαη ζαπνχλη (εθηφο λνζνθνκείνπ).
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άηνκν κε ηζηνξηθό
εκβνιηαζκνύ

Δλδειερήο πιχζε ηξαχκαηνο κε θπζηνινγηθφ νξφ, ππφ
πίεζε.
Δθαξκνγή ησδηνχρνπ ή αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ
πνπ αδξαλνπνηεί ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο.
Υνξήγεζε εηδηθήο
αλνζνζθαηξίλεο

Δκβνιηαζκφο

Γελ ρξεηάδεηαη
πκπιεξσκαηηθέο δφζεηο εκβνιίνπ θαηά ηεο ιχζζαο:
Ζκέξεο 0, 3.
Πξνζνρή: Αλ έρεη παξέιζεη πεξίνδνο κεγαιχηεξε ησλ
5 εηψλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηφηε ζπληζηάηαη ε
επαλάιεςε φινπ ηνπ ζρήκαηνο ησλ 5 δφζεσλ.

Δκβόιην θαηά ηεο Λύζζαο
Σν αληηιπζζηθφ εκβφιην, πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα (Vaccin Rabique Pasteur), είλαη αδξαλνπνηεκέλν,
θεθαζαξκέλν εκβφιην, παξαζθεπαζκέλν ζε θχηηαξα Vero θαη πεξηέρεη ην ζηέιερνο Wistar Rabies PM/WI 38
1503-3M.
Σν αληηιπζζηθφ εκβφιην ζηελ Διιάδα δηαηίζεηαη απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Pasteur πξνο ηηο θαηά ηφπνπο
Γ/λζεηο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ηα λνζνθνκεία κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ην
Τπνπξγείν Τγείαο (Γ/λζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο).
Κάζε δφζε εκβνιίνπ πεξηέρεη 2,5 IU αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηεο ιχζζαο. Σν εκβφιην θπιάζζεηαη ζηνπο +2νC κε
+8νC θαη δελ πξέπεη λα θαηαςχρεηαη.
Ο εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη λα αξρίδεη ηελ εκέξα ηεο πηζαλήο έθζεζεο ζηε ιύζζα (εκέξα 0). Σε
πεξίπηωζε θαζπζηέξεζεο ν εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αξρίδεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν εκβνιίνπ, πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα, κεηά απφ πηζαλή έθζεζε ζηε ιχζζα
ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε πξνθπιαθηηθνχ ζρήκαηνο 5 δφζεσλ εκβνιίνπ: εκέξα 0, εκέξα 3, εκέξα 7, εκέξα
14 θαη εκέξα 28. Ωο εκέξα 0, νξίδεηαη ε εκέξα ιήςεο ηεο πξώηεο δόζεο ηνπ αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ, ε
νπνία θαιφ ζα ήηαλ λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα ηεο έθζεζεο ζηελ αζζέλεηα.
ε πεξίπησζε πνπ
πξφθεηηαη γηα έθζεζε κε ζνβαξφ(-ά) δήγκα(-ηα) θνληά ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (π.ρ. πξφζσπν)
ή ζπνλδπιηθή ζηήιε
ν αζζελήο πξνζέξρεηαη θαζπζηεξεκέλα γηα εκβνιηαζκφ,
ν αζζελήο είλαη αλνζνθαηεζηαικέλνο,
πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί ρνξήγεζε ηαπηφρξνλα 2 δφζεσλ αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ ηελ εκέξα 0, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηηο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
Ο πξνθπιαθηηθφο εκβνιηαζκφο κεηά απφ έθζεζε ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο ζε άηνκα πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο
εκβνιηαζηεί θαηά ηεο ιχζζαο κε ζρήκα 3 δφζεσλ (θαη έρνπλ αλαπηχμεη πξνζηαηεπηηθφ ηίηιν αληηζσκάησλ)
απνηειείηαη ζπλήζσο απφ δχν επηπιένλ δφζεηο ηηο εκέξεο 0 θαη 3. (Πίλαθαο 2) Αλ έρεη παξέιζεη πεξίνδνο
κεγαιχηεξε ησλ 5 εηψλ απφ ηνλ πξνθπιαθηηθφ εκβνιηαζκφ, ηφηε ζπληζηάηαη ε επαλάιεςε φινπ ηνπ ζρήκαηνο ησλ 5
δφζεσλ.
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Τξόπνο ρνξήγεζεο
Σν εκβφιην ρνξεγείηαη απζηεξά ελδνκπτθά, ζην δειηνεηδή κπ ζηνπο ελήιηθεο, θαη ζην πξνζζηνπιάγην ηκήκα
ηνπ κεξνχ ζηα βξέθε θαη ζηα παηδηά. Γελ πξέπεη πνηέ λα ρνξεγείηαη ζην γινπηφ, ιφγσ ηεο κε επαξθνχο
αλνζνινγηθήο απάληεζεο.
ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αλνζνζθαηξίλεο πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν (φζν ην δπλαηφλ πην
απνκαθξπζκέλα) απφ ηελ αλαζνζθαηξίλε θαη κε δηαθνξεηηθή ζχξηγγα.
Δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ κεηά ηελ έθζεζε γηα νπνηαδήπνηε ειηθηαθή
νκάδα ή ππνθείκελε θαηάζηαζε.
Πίλαθαο 3: Αλνζνπνίεζε θαηά ηεο ιύζζαο πξηλ θαη κεηά πηζαλή έθζεζε
Δκβόιην ιύζζαο
Πξνθπιαθηηθή
ρνξήγεζε (πξηλ
ηελ έθζεζε)

Φνξήγεζε κεηά
ηελ έθζεζε

Πξνθπιαθηηθόο
εκβνιηαζκόο

Οδόο
ρνξήγεζεο

Γνζνινγηθό ζρήκα

Αληηιπζζηθόο
νξόο

-

ελδνκπτθά

εκέξεο 0, 7, 21 ή 28

φρη

Ναη*

ελδνκπτθά

εκέξεο 0, 3

φρη

Όρη

ελδνκπτθά

εκέξεο 0, 3, 7, 14, 28

λαη (εάλ θξηζεί
απαξαίηεην-βιέπε
αιγφξηζκν)

*Αν έτοσν παρέλθει πάνω από 5 έηη από ηον ηελεσηαίο εμβολιαζμό ή ο ηίηλος ανηιζωμάηων είναι ταμηλός (ανάλογα με ηο ηύπο ηοσ
εμβολίοσ και ηις οδηγίες ηης καηαζκεσάζηριας εηαιρείας) μπορεί ενδετομένως να κριθεί αναγκαία η εκ νέοσ πλήρης ανοζοποίηζη
(με 5 δόζεις) και τορήγηζη ανοζοζθαιρίνης.

Φνξήγεζε εκβνιίνπ πξν έθζεζεο
Ο πξνθπιαθηηθφο εκβνιηαζκφο (πξηλ ηελ έθζεζε) αθνξά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα
έθζεζε ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο. Απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ην αληηθείκελν
ελαζρφιεζήο ηνπο θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο ηεθκεξηψλεηαη ζπλερήο,
ζπρλφο ή απμεκέλνο θίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο. (Βι. ΚΔΔΛΠΝΟ, Λχζζα: Οκάδεο Τςεινχ Κηλδχλνπ)

Ζ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ (πξηλ ηελ έθζεζε) γίλεηαη ζε 3 δφζεηο, ηηο εκέξεο 0, 7, θαη 21 ή 28.
Ζ δφζε είλαη ίδηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο. Πξνζηαηεπηηθφο ηίηινο αληηζσκάησλ αλαπηχζζεηαη 7-14
εκέξεο κεηά ηελ 3ε δφζε, θαη δηαξθεί ζπλήζσο γηα 1-2 έηε (αλάινγα κε ην ηχπν εκβνιίνπ).
Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ είλαη φηη απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία
πξνθχιαμεο κεηά απφ έθζεζε (εάλ είλαη πξφζθαηνο ν εκβνιηαζκφο θαη ηθαλνπνηεηηθφο ν ηίηινο
αληηζσκάησλ, βι. Πίλαθα 3), θάλνληαο κε απαξαίηεηε ηε ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο θαη κεηψλνληαο ηηο
δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ πνπ απαηηνχληαη κεηά ηελ έθζεζε, απφ 5 ζε 2). Δπίζεο, δίλεηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ
πεξηζψξην γηα αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη θαιχπηεηαη ην ελδερφκελν κε αληηιεπηήο έθζεζεο (π.ρ.
επαθή κε λπρηεξίδα).
Ζ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ δελ αίξεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο πεξηπνίεζεο ηνπ ηξαχκαηνο
κε ζαπνχλη θαη λεξφ θαη ηελ εθαξκνγή αιθννινχρνπ ή ησδηνχρνπ αληηζεπηηθνχ.
Ζ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ πξηλ ηελ έθζεζε, ζπληζηάηαη λα απνθεχγεηαη:
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Ε ΧΩΡΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

Σηλ: 210-5212 054/ 210-5212 000
www.keelpno.gr

5

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο (εθηφο θαη αλ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο έθζεζεο, θαη δεδνκέλνπ φηη δελ
ππάξρνπλ ζηνηρεία ππέξ ηεο βιαπηηθήο δξάζεο ηνπ εκβνιίνπ ζην έκβξπν - θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα
θαηεγνξία C)
ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ ππεξεπαηζζεζίαο ζε πξνεγνχκελε δφζε ή ζε θάπνην απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ
εκβνιίνπ (φπσο ε λενκπθίλε).
Ζ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ δελ αληελδείθλπηαη ζε άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή, πνπ νθείιεηαη ζε
λφζν ή ζε ρνξήγεζε αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ. πληζηάηαη σζηφζν ε απνρή απφ δξαζηεξηφηεηεο
πςεινχ θηλδχλνπ, γηα έθζεζε ζηνλ ηφ ηεο ιχζζαο.
Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο:

Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα (ζχκθσλα κε ηε θαηαζθεπάζηξηα
εηαηξεία) αθνξνχλ θπξίσο ζε ηνπηθέο αληηδξάζεηο φπσο εξπζξφηεηα, πφλνο, ζθιεξία, νίδεκα, θαη θλεζκφο
ζην ζεκείν ηεο έλεζεο.
παληφηεξα εκθαλίδνληαη ζπζηεκαηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο φπσο κέηξηνο ππξεηφο, θεθαιαιγία, δάιε,
αδπλακία, κπαιγίεο θαη γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα (θνηιηαθφ άιγνο, λαπηία, εκεηφο).
Απνηειεζκαηηθόηεηα Αληηιπζζηθνύ Δκβνιίνπ

Πξνζηαηεπηηθφο ηίηινο αληηζσκάησλ αλαπηχζζεηαη ζην 100% ησλ αλνζνεπαξθψλ αηφκσλ πνπ
εκβνιηάζηεθαλ θαηά ηεο ιχζζαο είηε πξηλ είηε κεηά απφ έθζεζε. Ο ηίηινο απηφο δηαηεξείηαη πεξίπνπ γηα 1-2
έηε.
ε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα, ιφγσ ππνθείκελνπ λνζήκαηνο ή ιήςεο θαξκάθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλνζία (φπσο γηα παξάδεηγκα θνξηηθνεηδή), ζηα νπνία ρνξεγείηαη πξνθπιαθηηθφο αληηιπζζηθφο
εκβνιηαζκφο κεηά απφ πηζαλή έθζεζε, ζπληζηάηαη έιεγρνο γηα ηελ επηβεβαίσζε αλάπηπμεο αληηζσκάησλ
θαηά ηεο ιχζζαο 2 έσο 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ εκβνιίνπ. Δάλ ν ηίηινο αληηζσκάησλ βξεζεί
κηθξφηεξνο απφ 0,5 I.U./ml (Μέζνδνο RFFIT), ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε κηαο επηπιένλ δφζεο ηνπ εκβνιίνπ
(ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο), θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ηεο ζπκβνπιήο
εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ (Λνηκσμηνιφγνπ). Δπίζεο ζεσξείηαη ζθφπηκν (εάλ απηφ είλαη εθηθηφ), λα δηαθφπηεηαη
γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ρνξήγεζε ηπρφλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε
παξαγσγή αληηζσκάησλ απφ ην εκβφιην.
Έσο ζήκεξα δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία πεξηζηαηηθά λφζεζεο κεηά απφ έθζεζε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη είρε γίλεη ζσζηή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ θαη ηεο εηδηθήο αλνζνζθαηξίλεο.
Οη πεξηπηψζεηο εθδήισζεο ηεο ιχζζαο λφζνπ παξά ηνλ εκβνιηαζκφ, νθείινληαη θαηά ζε αλεπαξθή
θαζαξηζκφ ηνπ ηξαχκαηνο, ζε ρνξήγεζε αλεπαξθνχο δφζεο αλνζνζθαηξίλεο, ζε κε ρνξήγεζεο
αλνζνζθαηξίλεο ζην ηξαχκα, ρνξήγεζε εκβνιίνπ ζην γινπηφ. ζε ιαλζαζκέλε ρνξήγεζε είηε ηνπ εκβνιίνπ
είηε ηεο αλνζνζθαηξίλεο.
Σε θάζε πεξίπηωζε εκβνιηαζκνύ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πηζηά νη νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.

Δηδηθή Αλνζνζθαηξίλε θαηά ηεο Λύζζαο
Ο αληηιπζζηθφο νξφο πνπ εηζάγεηαη ζηε ρψξα καο είλαη αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο ζε ακπνχιεο ησλ 5 ml
(ηζνδπλακεί κε 750 I.U.). Ζ αλνζνζθαηξίλε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηελ εκέξα 0 ηαπηφρξνλα κε ηε πξψηε
δφζε ηνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκε ε αλνζνζθαηξίλε, ηφηε
κπνξεί λα ρνξεγεζεί έσο θαη ηελ εκέξα 7 κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζηηθνχ ζρήκαηνο ζην πιαίζην ηεο
πξνθχιαμεο κεηά απφ πηζαλή έθζεζε ζηε ιχζζα.
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Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία ρνξήγεζεο ηεο είλαη: 20 I.U./kg βάξνπο ζώκαηνο. Πξνηηκάηαη ε ρνξήγεζε κέζσ
δηήζεζεο ζε πνιιαπιά ζεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαχκαηνο εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη αλαηνκηθά εθηθηφ. Δάλ
δελ είλαη εθηθηφ γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο αλνζνζθαηξίλεο (π.ρ. ηξαπκαηηζκφο ζε δάρηπιν) ε πεξίζζεηα
ηεο πνζφηεηαο αλνζνζθαηξίλεο ζα πξέπεη λα εγρπζεί ζε άιιν ζεκείν ελδνκπτθά θαη καθξηά απφ ην ζεκείν
ηνπ εκβνιηαζκνχ (θαηά πξνηίκεζε ζηνλ άιιν δειηνεηδή κπ ή ζηελ πξνζζηνπιάγηα επηθάλεηα ηνπ κεξνχ).
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηξαχκαηα ε δηήζεζε αθνξά ην θάζε έλα μερσξηζηά.
ε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία απηή ηεο ηνπηθήο
δηήζεζεο ησλ ηξαπκάησλ κε αληηιπζζηθή αλνζνζθαηξίλε θαζψο ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ
βήκα ζηελ απνηξνπή ηεο κφιπλζεο κε ηνλ ηφ.
Τνλίδεηαη όηη:
Ζ ρνξήγεζε ηεο αλνζνζθαηξίλεο δε πξέπεη λα γίλεηαη πνηέ ελδνθιέβηα.
Σν εκβφιην θαη ν αληηιπζζηθφο νξφο δελ αλακηγλύνληαη ζηελ ίδηα ζύξηγγα θαη δε ρνξεγνύληαη ζην ίδην
αλαηνκηθό ζεκείν. ε πεξίπησζε πνπ ε ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο γίλεη ζε δεχηεξν ρξφλν (έσο ηελ εκέξα
7) ζε ζρέζε κε ηε πξψηε δφζε ηνπ αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ
εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα λα απνθεπρζεί ε ρνξήγεζε ζην ίδην ζεκείν.
ε πεξίπησζε κε εκθαλνχο ζεκείνπ έθζεζεο (π.ρ. έθζεζε ζε λπρηεξίδα ή θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε)
ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε ηεο αλνζνζθαηξίλεο βαζεηά ελδνκπτθά ζηνπο δχν κεξνχο ή γινπηνχο.
Ζ εηδηθή αληηιπζζηθή αλνζνζθαηξίλε ζηελ Διιάδα εηζάγεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο θαη Έξεπλαο
θαη Σερλνινγίαο (ΗΦΔΣ) ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ιφγσ απμεκέλνπ θφζηνπο. Με ηε κεζνιάβεζε ηνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (ΔΚΔΠΤ) ηνπ ΤΤ, κηθξή πνζφηεηα έρεη δηαλεκεζεί πξνο ηα
λνζνθνκεία ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ιχζζα πεξηνρψλ ηεο επηθξάηεηαο.
Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
χκθσλα κε ηε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ζπρλή είλαη ε εκθάληζε ηνπηθψλ αληηδξάζεσλ φπσο παξνδηθή
επαηζζεζία ηνπηθά, δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ππξεηνχ. Σπάληα αλαθέξνληαη λαπηία, έκεηνο, ηαρπθαξδία/
βξαδπθαξδία, εθίδξσζε, ππφηαζε, ίιηγγνο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (εξπζξφηεηα, θλίδσζε, δχζπλνηα)
πνπ ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηάζνπλ ζε shock. Οη ηνπηθέο θαη νη ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο
είλαη ήπηεο θαη ππνρσξνχλ κε ή ρσξίο ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ κεηά απφ ιίγεο εκέξεο.
Μέηξα ειέγρνπ ινηκώμεσλ θαηά ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ ηεο
ιχζζαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο:
Δθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ.
Υξήζε γαληηψλ κίαο ρξήζεο.
Δάλ θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο ζηνλ αζζελή, ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο βηνινγηθψλ πγξψλ πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη επηπξφζζεηα νθζαικηθή πξνζηαζία, ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο
αδηάβξνρεο ελδπκαζίαο.
Γηαηνκεαθή Σπλεξγαζία γηα ηελ Αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο

Δπηθνηλσλία & ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (ΓΓΤΚΜ)
o γηα ηελ πξφζβαζε ζε αληηιπζζηθφ εκβφιην,
o γηα ηελ δηεμνδηθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζπκβάληνο ηεο έθζεζεο (π.ρ. αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ,
άιιεο επαθέο ηνπ δψνπ, νξγάλσζε επηθνηλσλία κε θηεληάηξνπο γηα ηελ πνξεία ηεο
παξαθνινχζεζεο ηνπ δψνπ, ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο θιπ),
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ
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o δηεξεχλεζε επαθψλ - αλαδήηεζε φισλ ησλ δπλεηηθά εθηεζεηκέλσλ ζε δψν πνπ
επηβεβαηψζεθε εξγαζηεξηαθά γηα ιχζζα ή ζεσξήζεθε ιπζζχπνπην ή ζην νπνίν εθηέζεθε
άηνκν ζην νπνίν θξίζεθε αλαγθαίν λα ρνξεγεζεί αληηιπζζηθή αγσγή.
o Απφ ηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο απνζηέιιεηαη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ κέζσ θαμ ην ΓΔΛΣΗΟ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ.
Δπηθνηλσλία & ζπλεξγαζία κε ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία (πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, δήκνπ θιπ)
o γηα ηνλ έιεγρν θαη εθηίκεζε δψνπ πνπ εκπιέθεηαη ζε πεξηζηαηηθφ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηφ
ηεο ιχζζαο.
o γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε παξαθνινχζεζε ηνπ δψνπ (αλ ην δψν έρεη ηεζεί ππφ
παξαθνινχζεζε)
o γηα ηελ νξγάλσζε εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο
δηεξεχλεζεο.
Δπηθνηλσλία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ (ΚΔΠΗΥ- 24σ/7εκ)
o γηα νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Αιγφξηζκν Γηαρείξηζεο Πεξηζηαηηθνχ Πηζαλήο
Έθζεζεο ζηνλ Ηφ ηεο Λχζζαο
o γηα βνήζεηα ζηελ αλεχξεζε αληηιπζζηθνχ εκβνιίνπ ή/θαη αλνζνζθαηξίλεο ζε ζπλεξγαζία κε
ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο
o γηα απνζηνιή κέζσ θαμ ηνπ ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΜΔΖ ΓΖΛΩΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΜΔ ΠΗΘΑΝΖ
ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΛΤΑ. Έλα δειηίν αληηζηνηρεί ζε θάζε έλαλ εθηεζεηκέλν θαη
πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ην ζπληνκφηεξν αθνχ γίλεη εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ρνξεγεζεί ε
θαηάιιειε πξνθπιαθηηθή αγσγή. Σν δειηίν απνζηέιιεηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ/
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ πγείαο.
Δπηθνηλσλία κε ην ΔΚΔΠΤ
o γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αλάγθε δηαθνκηδήο ηνπ αζζελνχο,
o γηα αλεχξεζε αληηιπζζηθψλ εκβνιίσλ θαη εηδηθήο αλνζνζθαηξίλεο εθηφο σξψλ εξγαζίαο ή
φηαλ απηά δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκα ζηελ πεξηνρή ηεο έθζεζεο.
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