Η λύζζα ζηην Ελλάδα ηοσ τθες και ηοσ ζήμερα
Ζ ιύζζα είλαη δσνλόζνο πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξα ζηειέρε ηνπ ηνύ Lyssavirus
(ξαβδντόο). Πξόθεηηαη γηα κηα νμεία ηνγελή ινίκσμε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ
ζπζηήκαηνο (ΚΝΣ) θαη απνηειεί αθόκα θαη ζήκεξα κηα απεηιή γηα ηνλ άλζξσπν,
παξόιν πνπ αλήθεη ζηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό. Απμεκέλνο
είλαη ν αξηζκόο ησλ ζπκάησλ εηεζίσο, θαζώο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ
ηό ηεο ιύζζαο θαη ππόθεηληαη ζε πξνιεπηηθή αληηιπζζηθή αγσγή ζε παγθόζκηα
θιίκαθα. Τν πξόβιεκα ηεο λόζνπ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη πξνθαιεί 100%
ζλεζηκόηεηα θαη απνηειεί ζεκαληηθό νηθνλνκηθό βάξνο γηα ηηο ρώξεο, όπνπ ελδεκεί
ιόγσ ηνπ πςεινύ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο γηα ηελ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηιπζζηθώλ
νξώλ θαη εκβνιίσλ, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ αζζελώλ θαη ηα ιεθζέληα κέηξα
ειέγρνπ γηα ηε λόζν.
Ζ ιύζζα πξνζβάιιεη όια ηα είδε ζειαζηηθώλ-θπξίσο ηα ζαξθνβόξα- θαη αλάινγα κε
ην είδνο ηνπ μεληζηή πνπ πξνζβάιιεη δηαθξίλεηαη ζε ιύζζα ησλ ζθύισλ(ιύζζα ησλ
δξόκσλ) θαη ζηε ιύζζα ησλ άγξησλ δώσλ. Λύζζα ησλ ζθύισλ είλαη απηή πνπ
κεηαδίδεηαη από ηα δώα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελώ ιύζζα
ησλ άγξησλ δώσλ είλαη απηή πνπ κεηαδίδεηαη από άγξηα δώα(ηζαθάιηα, ιύθνπο,
αιεπνύδεο, λπρηεξίδεο). Σηα Βαιθάληα, ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξώπε
παξαηεξείηαη –θπξίσο- ε ιύζζα ησλ άγξησλ δώσλ, ελώ ζηε Ννηηναλαηνιηθή ιεθάλε
ηεο Μεζνγείνπ θαη ηε Μέζε Αλαηνιή ελδεκεί θπξίσο ε ιύζζα ησλ ζθύισλ.
Ζ λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ ζάιηνπ κνιπζκέλνπ δώνπ έπεηηα από δήγκα ζε
αλζξώπνπο ή άιια δώα. Σπαληόηεξα, ε κόιπλζε κπνξεί λα επέιζεη όηαλ ην ζάιην ηνπ
κνιπζκέλνπ δώνπ έξζεη ζε επαθή κε πγηείο βιελλνγόλνπο ή αλνηρηέο πιεγέο ή
ηξαύκαηα. Ζ κεηάδνζε ηεο ιύζζαο είλαη ζπλεζέζηεξε ζε επαγγεικαηηθέο νκάδεο,
πνπ εκπιέθνληαη ζην ρεηξηζκό αζζελώλ δώσλ, ή παζνινγηθώλ ηζηώλ πνπ πξνέξρνληαη
από αζζελή δώα. Ζ κεηάδνζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ ηνπ ζάιηνπ είλαη
ζπάληα, ελώ θαηά ην παξειζόλ έρεη δηαπηζησζεί ε κεηάδνζε από κνιπζκέλν
κόζρεπκα θεξαηνεηδνύο ρηηώλα. Έρεη αλαθεξζεί κεηάδνζε από δήγκαηα
αηκαηνθάγσλ λπρηεξίδσλ ζηελ Ακεξηθή. Σηελ Δπξώπε, αλ θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο νη
ζρεηηθέο κειέηεο, δηαπηζηώζεθε όηη ν ηόο ηεο ιύζζαο ελδεκεί ζε θάπνην βαζκό ζηηο
λπρηεξίδεο όκσο ηα αλζξώπηλα θξνύζκαηα ιόγσ επαθήο κε λπρηεξίδα είλαη ειάρηζηα.
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Η ιύζζα δε κεηαδίδεηαη κε ην ράηδεκα ιπζζαζκέλνπ δώνπ θαη ηελ επαθή κε
αίκα, νύξα, θόπξαλα από ιπζζαζκέλν δών, νπόηε θαη δελ απαηηείηαη κεηεθζεζηαθή
πξνθύιαμε αλ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκβνύλ.
Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από ιίγεο κέξεο έσο κεξηθνύο κήλεο αλ θαη
έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζηαηηθά εθδήισζεο ηεο λόζνπ έσο θαη ιίγα έηε κεηά ηε
κόιπλζε. Ο ρξόλνο επώαζεο εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ ηνπ
ηνύ από ηνλ εγθέθαιν (όζν κεγαιύηεξε ε απόζηαζε, ηόζν κεγαιύηεξνο ν ρξόλνο
επώαζεο), από ην κέγεζνο ηνπ ηξαύκαηνο (όζν βαζύηεξν ην ηξαύκα, ηόζν πην
ζύληνκα άξρνληαη ηα ζπκπηώκαηα), από ηελ ππθλόηεηα αηκάησζεο ζην ζεκείν
εηζόδνπ ηνπ ηνύ (ε αηκνξξαγία κεηά ην δάγθσκα απνκαθξύλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ηνύ),
ηε λεύξσζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ δήγκαηνο, ηελ ύπαξμε ξνπρηζκνύ ζην ζεκείν ηνπ
δήγκαηνο, ηα ζηειέρε ηνπ ηνύ.
Σηνπο ζθύινπο θαη ηηο γάηεο, ε πεξίνδνο επώαζεο θπκαίλεηαη από ιίγεο εκέξεο έσο 2
ή πεξηζζόηεξνπο κήλεο, . Σην ζάιην ησλ κνιπζκέλσλ δώσλ ν ηόο ηεο ιύζζαο αξρίδεη
λα απεθθξίλεηαη ζπλήζσο ηαπηόρξνλα κε ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή κέρξη θαη
15 εκέξεο πξηλ.. Ζ πεξίνδνο επνκέλσο παξαθνινύζεζεο ελόο ζθύινπ ή γάηαο γηα
ηπρόλ εθδήισζε ζπκπησκάησλ, πξέπεη λα εθηείλεηαη κέρξη θαη 15 εκέξεο.
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Πεγή: http://fcps.edu/islandcreekes/ecology/rabies_virus.htm

Σσκπηωκαηοιογία ηες λόζοσ ζηολ άλζρωπο
Τα πξώηκα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ κνηάδνπλ κε απηά γξηπώδνπο ζπλδξνκήο (ππξεηόο,
θεθαιαιγία, δπζθνξία). Καηόπηλ, παξαηεξείηαη ε πεξίνδνο δηέγεξζεο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη από επαηζζεζία ζε θσο θαη ήρνπο θαη απμεκέλε ζηειόξξνηα.
Φαξαθηεξηζηηθή ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ είλαη ε εκθάληζε πδξνθνβίαο ζηνπο
πεξηζζόηεξνπο αζζελείο ιόγσ ησλ ζπαζκώλ ζηνπο κύεο ηεο θαηάπνζεο. Οη αζζελείο
παξνπζηάδνπλ ζπαζκνύο ζηνπο κύεο ηνπ ιάξπγγα θαη ηνπ θάξπγγα θαηά ηελ πόζε
αιιά αθόκα θαη από ηε ζέαζε πγξώλ. Αθνινπζνύλ νη ζπαζκνί ησλ αλαπλεπζηηθώλ

κπώλ θαη γεληθεπκέλνη ζπαζκνί, έπεηηα γεληθεπκέλε παξάιπζε θαη ηέινο ν ζάλαηνο.
Ζ θάζε ηεο δηέγεξζεο πνιιέο θνξέο είλαη βξαρεία ζπγθξηηηθά κε ηε θάζε ηεο
παξάιπζεο. Ζ λόζνο δηαξθεί ζπλνιηθά 2 κε 10 κέξεο πξηλ επέιζεη ηειηθά ν ζάλαηνο.
Ζ ρνξεγνύκελε αγσγή έρεη παξεγνξεηηθό ραξαθηήξα, θαζώο ειάρηζηνη αζζελείο κε
ηεθκεξησκέλε ιύζζα έρνπλ επηβηώζεη.

Πεγή: http://asylumeclectica.com/asylum/malady/archives/rabies.htm

Σσκπηωκαηοιογία ηες λόζοσ ζηα δώα
Ζ ιύζζα ζηνπο ζθύινπο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηε καληαθή θαη ηελ θαηαζιηπηηθή
κνξθή. Οη ζθύινη πνπ εκθαλίδνπλ ηε καληαθή κνξθή ηεο λόζνπ εκθαλίδνπλ
απμεκέλε αλεζπρία θαη λεπξηθόηεηα, θξύβνληαη ζε ζθηεξά κέξε(θσηνθνβία) θαη
πεξηθέξνληαη ρσξίο ζθνπό. Τν δών παξνπζηάδεηαη επεξέζηζην θαη αλόξερην θαη κε
ειαθξά αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο. Τηο 3 εκέξεο πνπ αθνινπζνύλ από
ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ απμάλεηαη ζεκαληηθά ν θόβνο, ε αλεζπρία θαη ε
επηζεηηθόηεηα κε απνηέιεζκα ην δών λα πξνθαιεί ηξαπκαηηζκνύο ζε άιια δώα θαη
αλζξώπνπο, θαζώο θαη απηνηξαπκαηηζκνύο. Παξνπζηάδεη ζηειόξξνηα ιόγσ ζπαζκώλ
ζηνπο κύεο ηεο θαηάπνζεο θαη αιιαγέο ζην γαύγηζκα ιόγσ ηεο παξάιπζεο ησλ
θσλεηηθώλ ρνξδώλ. Καηόπηλ εκθαλίδεηαη κηα θάζε γεληθεπκέλσλ ζπαζκώλ θαη
παξάιπζεο ηνπ ζώκαηνο, πνπ αθνινπζείηαη από ην ζάλαην ηνπ δώνπ.
Οη ζθύινη πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θαηαζιηπηηθή κνξθή ηεο ιύζζαο ζπλήζσο δελ
εκθαλίδνπλ ηελ θάζε ππεξδηέγεξζεο, αιιά παξάιπζε ηνπ ηξαρήινπ θαη άθζνλε
ζηειόξξνηα. Αθνινπζεί γεληθεπκέλε παξάιπζε θαη ηειηθά ν ζάλαηνο.
Ζ λόζνο δηαξθεί 1 κε 11 εκέξεο. Αλάινγε είλαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο λόζνπ ζηηο
γάηεο.
Σηα βννεηδή, ε λόζνο εκθαλίδεηαη θπξίσο κε ηελ παξαιπηηθή κνξθή. Τα λνζνύληα
δώα παξνπζηάδνπλ αζπληόληζηεο θηλήζεηο ησλ νπηζζίσλ άθξσλ, δαθξύξξνηα θαη
θαηαξξνή ηνπ ξηληθνύ βιελλνγόλνπ. Σπαλίσο, επηηίζεληαη ελαληίνλ άιισλ δώσλ θαη
αλζξώπσλ. Σπλήζσο, παξαηεξνύληαη αλεζπρία, πξηαπηζκόο θαη θλεζκόο ζην ζεκείν
εηζόδνπ ηνπ ηνύ. Τέινο, ζηακαηά ν κεξπθαζκόο, ην δών πέθηεη ζην έδαθνο,
αδπλαηώληαο λα μαλαζεθσζεί θαη πεζαίλεη.

3

Όια ηα εθηξεθόκελα δώα κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ από ηνλ ηό ηεο ιύζζαο θαη λα
είλαη κεηαδνηηθά κέζσ ηνπ ζάιηνπ ηνπο. Δπνκέλσο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα
δίλεηαη ζε έληνλε δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, όπνπ πξέπεη λα κελ πιεζηάδνπκε ην δών
θαη λα θαιείηαη θηελίαηξνο.
Σηελ αιεπνύ θαη ζε άιια δώα ηεο άγξηαο παλίδαο παξαηεξείηαη αιιαγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλεζεηώλ (π.ρ. ε αιεπνύ πεξηθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο θαη δείρλεη λα κε θνβάηαη ηελ αλζξώπηλε παξνπζία) ηα νπνία δελ είλαη ζπρλά
εύθνιν λα εθηηκεζνύλ.
Οη λπρηεξίδεο είλαη ηπηάκελα ζειαζηηθά ηα νπνία θαη απηά κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ
από ιύζζα. Οη πεξηπηώζεηο κεηάδνζεο ιύζζαο από λπρηεξίδα ζε άλζξσπν είλαη
ειάρηζηεο ζηελ Δπξώπε ελώ δελ είλαη γλσζηό λα έρεη γίλεη ηέηνηα κεηάδνζε ζηελ
Διιάδα. Ηδηαίηεξα όηαλ ε λπρηεξίδα εκθαλίδεη αλώκαιε ζπκπεξηθνξά, ππεξβνιηθά
επηζεηηθή ή «άθνβε» ή εκθαλίδεηαη ζε κέξε πνπ δελ βξίζθεηαη θαλνληθά ή δείρλεη
άξξσζηε (π.ρ. εκθαλίδεηαη ζε απξνθύιαρηα κέξε, πξσηλέο ώξεο ή θάζεηαη
«καδεκέλε» ή έρεη αζηάζεηα) πξέπεη λα κελ ηελ πιεζηάδνπκε, αθόκα πεξηζζόηεξν ηα
παηδηά θαη λα εηδνπνηείηαη θηελίαηξνο.
Τα ηξσθηηθά, πνπ δηαβηνύλ ζηε θύζε δε ζεσξνύληαη επηθίλδπλα γηα ηε κεηάδνζε ηεο
ιύζζαο. Μόλν ππό ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη πνιύ ζπάληα όηαλ ηα ηξσθηηθά
δηαηεξνύληαη κέζα ζε θινπβί αιιά κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή κε άγξηα δώα(π.ρ.
δηαηεξνύληαη ζε ππαίζξην ρώξν) είλαη δπλαηόλ λα κνιπλζνύλ κε ιύζζα.
Πηελά, ακθίβηα, εξπεηά θαη έληνκα δελ ζεσξνύληαη όηη κπνξνύλ λα αξξσζηήζνπλ κε
ιύζζα ή λα κεηαδώζνπλ ηνλ ηό.

Πεγή: http://comingbackalive.com/animalrabies.htm

Πώς προιακβάλεηαη ε λόζος;
Ζ ιύζζα ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνιεθζεί ζε πνζνζηό 100% κέζσ ηεο έγθαηξεο
θαη θαηάιιειεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Ωζηόζν, πεξηζζόηεξνη από 55.000 άλζξσπνη,
θπξίσο ζε Αθξηθή θαη Αζία, πεζαίλνπλ από ιύζζα θάζε ρξόλν – πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη όηη ράλεηαη έλαο άλζξσπνο θάζε 10 ιεπηά.
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Ζ ζπλεζέζηεξε παγθόζκηα πεγή ηεο ιύζζαο ζε άλζξσπν είλαη νη ζθύινη. Τα παηδηά
ζπρλά δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν από ηε ιύζζα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ελήιηθεο,
δηόηη είλαη πηζαλόηεξν λα δαγθσζνύλ από ζθύινπο, θαη είλαη επίζεο πηζαλόηεξν ηα
ηξαύκαηα λα είλαη πην βαζηά ζε κεγαιύηεξνπ θηλδύλνπ ζέζεηο ζην ζώκα. Σνβαξή
έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο θαζηζηά δπζθνιόηεξε ηελ πξόιεςή ηεο εθηόο αλ ε
πξόζβαζε ζηελ θαιή ηαηξηθή πεξίζαιςε είλαη άκεζα δηαζέζηκε.
Ζ θύξηα πεγή ηεο ιύζζαο γηα ηνλ άλζξσπν κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε ηελ εμαζθάιηζε
επαξθνύο εκβνιηαζκνύ θαη ειέγρνπ ησλ δώσλ, ηελ εθπαίδεπζε όζσλ δηαηξέρνπλ
θίλδπλν, θαζώο θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε δήγκα ζηηο δνκέο
παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο.
Τν 2006, κηα νκάδα εξεπλεηώλ θαη επαγγεικαηηώλ πγείαο δεκηνύξγεζε κηα δηεζλή
νξγάλσζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιύζζαο (Global Alliance for Rabies Control). Έπεηηα
από ηε δεκηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ζπγθάιεζαλ ηνπο εηαίξνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
πξσηνβνπιία γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Λύζζαο. Σηόρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο
είλαη λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη όζνπο ελαζρνινύληαη κε ηνπο
κεραληζκνύο πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο ιύζζαο. Ο αξρηθόο ζηόρνο ήηαλ ε ζπκκεηνρή
55.000 αλζξώπσλ, δειαδή έλαο γηα θάζε άηνκν πνπ πεζαίλεη θάζε ρξόλν από ιύζζα.
Ζ ελαξθηήξηα εθζηξαηεία ζηηο 8 Σεπηεκβξίνπ 2007 αγθαιηάζηεθε από ηε ζπκκεηνρή
πεξίπνπ 400.000 αηόκσλ από ηνπιάρηζηνλ 74 ρώξεο! Απηή ε εληππσζηαθή
αληαπόθξηζε ήηαλ έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ πξόιεςε ηεο ιύζζαο θαη ηνλ έιεγρν.
Δπηπξόζζεηα, απεηθνλίδεη ηελ επξεία αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο γηα αλάιεςε δξάζεο
γηα ηνλ έιεγρν κηαο αζζέλεηαο πνπ πξνιακβάλεηαη!
Μέηρα ποσ πρέπεη λα ιεθζούλ έπεηηα από δήγκα
Πεξηπνίεζε ηξαύκαηνο
Αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε θηλδύλνπ γηα ηε κόιπλζε από ιύζζα, ην δήγκα από δών
κπνξεί λα έρεη πξνθαιέζεη ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ζην ζύκα, όπσο ηξαπκαηηζκνύο ζε
ηέλνληεο θαη λεύξα, θαζώο θαη ηνπηθή κόιπλζε ζηνπο ηζηνύο ζην ζεκείν ηνπ
δήγκαηνο. Ο ζεξάπσλ ηαηξόο θαζνξίδεη ηνλ θαιύηεξν ηξόπν γηα ηε θξνληίδα ηνπ
ηξαύκαηνο.
Ο θαζαξηζκόο ησλ ηξαπκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα ηελ πξόιεςε ηεο
ιύζζαο, δεδνκέλνπ όηη, βάζεη κειεηώλ ζε δώα, ν δηεμνδηθόο θαζαξηζκόο ηνπ
ηξαύκαηνο από κόλνο ηνπ ρσξίο ηε ιήςε άιισλ κεηεθζεζηαθώλ κέηξσλ έρεη
απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα κόιπλζεο από ιύζζα. Σεκεηώλεηαη
όηη πξέπεη ην γξεγνξόηεξν λα αλαδεηεζνύλ πξνζεθηηθά όιεο νη πιεγέο, λα
θαζαξηζηνύλ ζε βάζνο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη (γηα 5’ ηνπιάρηζηνλ). Ακέζσο
κεηά, λα εθαξκνζζεί ηνπηθά είηε θάπνην αιθννινύρν είηε θάπνην ησδηνύρν
αληηζεπηηθό. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο, επί κε ακέζνπ πξνζβάζεσο ζε ηαηξό, κπνξνύλ
λα γίλνπλ θαη από ην ίδην ην άηνκν πνπ εθηέζεθε. Θα πξέπεη ηαπηόρξνλα λα
αλαδεηεζεί ην ζπληνκόηεξν ηαηξηθή βνήζεηα. Έπεηηα από δήγκα, θαιό είλαη λα
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ρνξεγείηαη αληηηεηαληθόο νξόο θαη λα δίδεηαη αληηκηθξνβηαθή πξνθύιαμε εθόζνλ
απηό θξίλεηαη ζθόπηκν από ηνπο ζεξάπνληεο.
Αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο
Τν εκβόιην, πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ Διιάδα είλαη θεθαζαξκέλν- παξαζθεπαζκέλν
ζε θύηηαξα Vero (PVRV), ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνθπιαθηηθή
αλνζνπνίεζε ησλ αηόκσλ, θαζώο θαη γηα ηελ κεηεθζεζηαθή πξνθύιαμε.
Ζ δνζνινγία ηνπ PVRV εκβνιίνπ πνπ ρνξεγείηαη ζηελ Διιάδα, όηαλ ρνξεγείηαη
πξνιεπηηθά, πξηλ εθηεζεί ην άηνκν ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο απνηειείηαη από ηξεηο δόζεηο.
Οη δόζεηο ηνπ πξσηνεκβνιηαζκνύ γίλνληαη ηηο εκέξεο 0,7 θαη 28(ε νπνία κπνξεί λα
γίλεη θαη ηελ 21ε κέξα). Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί καθξνρξόληα πξνθύιαμε
ζπλίζηαηαη ε ρνξήγεζε αλακλεζηηθώλ δόζεσλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Αλ έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ
ηειεπηαίν εκβνιηαζκό, ή ν ηίηινο αληηζσκάησλ είλαη ρακειόο, ζα πξέπεη λα γίλεη
πιήξεο εκβνιηαζηηθό ζρήκα θαη ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο πάληα ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.Ζ αληηιπζζηθή κεηεθζεζηαθή πξνθύιαμε
απνηειείηαη από κηα δόζεο ηεο αλζξώπηλεο αλνζνζθαηξίλεο (HRIG) γηα ηε ιύζζα θαη
ηελ έλαξμε αληηιπζζηθνύ εκβνιηαζκνύ. Ο ζεξαπεπηηθόο εκβνιηαζκόο πξέπεη λα
γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε γηαηξνύ θαη ζπλίζηαηαη ζε 5 δόζεηο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο
ελήιηθεο. Οη εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν εκβνιηαζκόο είλαη ηε κέξα ηνπ
δήγκαηνο(εκέξα 0), εκέξεο 3, 7, 14 θαη 28. Δπίζεο, ζηηο πεξηνρέο ελδσνηίαο, ζε
άηνκα πνπ άξγεζαλ λα δηαγλσζηνύλ ή έρνπλ αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα ή ηα ηξαύκαηά
ηνπο είλαη ζνβαξά θαη ηα δαγθώκαηα είλαη θνληά ζην ΚΝΣ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ελδερνκέλσο δύν δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ηελ εκέξα 0.
Σηελ πεξίπησζε, πνπ ππάξρεη πεξίζζεηα αληηιπζζηθνύ νξνύ, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη
ελδνκπτθά, ζε καθξηλό αλαηνκηθό ζεκείν από απηό ηνπ εκβνιηαζκνύ. Τν ζύλνιν ησλ
εκβνιηαζκώλ είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό ζηελ πξόιεςε ηεο ιύζζαο αλ δνζεί
ζε ζύληνκν ρξόλν κεηά ηελ έθζεζε. Πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πάληα νη νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή νξνύ / εκβνιίνπ.
Ο ζεξαπεπηηθόο ζπλδπαζκόο ηνπ αληηιπζζηθνύ νξνύ (HRIG) θαη ηνπ εκβνιίνπ
ζπληζηάηαη αλεμάξηεηα από ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο έθζεζεο θαη ηεο έλαξμεο
κεηεθζεζηαθήο πξνθύιαμεο.
Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηε ιήςε ηνπ εκβνιίνπ θαη ηνπ αληηιπζζηθνύ νξνύ δελ
είλαη ζπλήζεηο. Τα λεόηεξα εκβόιηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα πξνθαινύλ
ιηγόηεξεο παξελέξγεηεο ζπγθξηηηθά κε ηα δηαζέζηκα εκβόιηα παιαηόηεξσλ εηώλ.
Έρνπλ αλαθεξζεί ήπηεο, ηνπηθέο αληηδξάζεηο, όπσο πόλνο, εξπζξόηεηα, πξήμηκν,
θλεζκόο θαη ζθιεξία ζην ζεκείν ηεο έλεζεο. Τνπηθόο πόλνο θαη ρακειόο ππξεηόο,
θαζώο θαη γεληθή αδηαζεζία θαη αδπλακία κπνξεί λα αθνινπζήζεη έπεηηα από ηελ
ρνξήγεζε αληηιπζζηθνύ νξνύ.
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Η ιήςε κέηξσλ εμαξηάηαη από θάπνηνπο παξάγνληεο όπσο:
-

-

-

-

-

Τηο ζπλζήθεο, ππό ηηο νπνίεο έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ (π.ρ.εηθόλα-ζπκπεξηθνξά
δώνπ, απξόθιεηε ή κε επίζεζε, π.ρ. δών αδηαθξίησο θαη ππεξβνιηθά
επηζεηηθό, άξξσζην κε ζηειόξξνηα, ζε αληίζεζε κε δών πνπ επηηίζεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνθαινύκελν, βξηζθόκελν ζε
άκπλα ή πξνζηαηεύνληαο ηελ πεξηνρή ηνπ)
Τν είδνο ηνπ δώνπ, πνπ δάγθσζε ηνλ άλζξσπν, ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη
ηελ ύπαξμε γλσζηήο ιύζζαο ζηελ πεξηνρή, πνπ ζεκεηώζεθε ην ζπκβάλ, ή ζε
άιιε γεηηνληθή πεξηνρή
Τν είδνο ηεο έθζεζεο (π.ρ. ηξώζε επηδεξκίδαο κε εθξνή αίκαηνο, επαθή
ζάιηνπ κε βιελλνγόλνπο ή αλνηρηέο πιεγέο, γξαηδνύληζκα, ακπρή, απιή
επαθή),
Γπλαηόηεηα απνζηνιήο δείγκαηνο ζε εξγαζηήξην θαη έγθαηξεο ιήςεο
απνηειέζκαηνο
Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ δώνπ γηα κέρξη θαη 15 κέξεο κεηά ηελ
έθζεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην δών ζα παξακείλεη πγηέο ή αλ ζα εκθαλίζεη
ύπνπηα ζπκπηώκαηα
Τν αλ έγηλε έγθαηξα θαζαξηζκόο ηνπ ηξαύκαηνο γηα λα απνκαθξπλζείεμνπδεηεξσζεί ηπρόλ ηόο πνπ εηζρώξεζε ζηνπο ηζηνύο κέζσ ηνπ ζάιηνπ

Σηε ρώξα καο, ην ιπζζύπνπην δών παξαθνινπζείηαη γηα 15 εκέξεο από ηε ζηηγκή,
πνπ έγηλε ή έθζεζε. Αλ παξαηεξεζνύλ ζπκπηώκαηα ιύζζαο κεηά από 15 εκέξεο από
ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο, ηόηε δε ζπληξέρεη ιόγνο ζεξαπείαο γηα ην ζύκα γηαηί ηε
ζηηγκή ηεο επίζεζεο δελ βξηζθόηαλ ν ηόο ζην ζάιην ηνπ δώνπ
Εργαζηερηαθή δηάγλωζε ηες λόζοσ
Τν πξνο εμέηαζε δείγκα ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα
(εληόο 24-48 σξώλ) ζην εξγαζηήξην. Δάλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα, ζα πξέπεη
λα θαηαςύρεηαη πξηλ ηε ζηηγκή εμέηαζήο ηνπο. Οη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη πνπ
εθαξκόδνληαη είλαη νη αθόινπζεο:
FAT: Άκεζνο αλνζνθζνξηζκόο γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ ηνπ ηνύ
κε επηρξίζκαηα ηνπ ακκσλίνπ ηνπ θέξαηνο θαη ηνπ πξνκήθνπο κπεινύ.
MIT: Δλνθζαικηζκόο ζε πνληίθηα
ELISA: Αλνζνελδπκηθή κέζνδνο γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ
PCR: Αλίρλεπζε γνληδηώκαηνο ηνύ.
Δλνθζαικηζκόο θπηηάξσλ θαη απνκόλσζε ηνπ ηνύ
Πάληα δηελεξγείηαη δεύηεξε επηβεβαησηηθή δνθηκή, ζηνλ αλνζνθζνξηζκό.
Σηελ Διιάδα, ε εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο λόζνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κέληξν
Κηεληαηξηθώλ Ηδξπκάησλ ζηελ Αγία Παξαζθεπή.
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Σηα δώα, ιύζζα έρεη δηαγλσζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ηελ άκεζε θζνξίδνληνο
αληηζώκαηνο (DFA) δνθηκαζία, ε νπνία εμεηάδεη γηα ηελ παξνπζία αληηγόλσλ ηνπ ηνύ
ιύζζαο ζηνλ ηζηό ηνπ εγθεθάινπ. Σηνπο αλζξώπνπο, απαηηνύληαη δηάθνξεο δνθηκέο.
Ζ ηαρεία θαη αθξηβήο εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο ιύζζαο ζε αλζξώπνπο θαη δώα
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε κεηεθζεζηαθήο πξνθύιαμεο (PEP). Μέζα
ζε ιίγεο ώξεο, έλα δηαγλσζηηθό εξγαζηήξην κπνξεί λα θαζνξίζεη εάλ έλα δών λνζεί ή
όρη θαη λα ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο αξρέο. Τα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα
πξνζηαηέςνπλ ην ζύκα ηνπ δήγκαηνο από πεξηηηό ζσκαηηθό θαη ςπρνινγηθό ζηξεο,
θαη νηθνλνκηθό βάξνο, αλ ην δών δε λνζεί.
Δπηπξόζζεηα, ε εξγαζηεξηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ θξνπζκάησλ ιύζζαο κπνξεί
λα βνεζήζεη ζηνλ θαζνξηζκό ηεο επίπησζεο ηεο λόζνπ ζηνλ πιεζπζκό ώζηε λα
παξαζρεζνύλ νη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ
ειέγρνπ ηεο ιύζζαο.

Σύνηομη ιζηορική αναδρομή
Από έξγα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, όπσο ε Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ
καζαίλνπκε όηη ε ιύζζα ελδεκνύζε ζηε ρώξα καο από ηνλ 10ν αηώλα π.Φ. .
Οη Κηεληαηξηθέο Αξρέο ην 1933 αλαθέξνπλ όηη ε ιύζζα ελδεκνύζε ζε νιόθιεξε ηελ
Διιεληθή επηθξάηεηα, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηα
πεξηζηαηηθά ιύζζαο απμήζεθαλ δξακαηηθά ζε αλζξώπνπο θαη δώα.
Δλ έηεη 1949 θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε ιύζζα, εθαξκόζηεθε πηινηηθά
πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ ησλ δεζπνδόκελσλ δώσλ ζηε Εάθπλζν, ην νπνίν ζηέθζεθε
κε απόιπηε επηηπρία θαζόηη ην λεζί απαιιάρηεθε από ηε λόζν. Από ηνλ επόκελν
ρξόλν, ην πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ζε νιόθιεξε ηε ρώξα. Σηα επόκελα ρξόληα, πνπ
αθνινύζεζαλ, ε πξαγκαηνπνίεζε δσξεάλ εκβνιηαζκώλ ησλ δεζπνδόκελσλ δώσλ, ε
κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αδέζπνησλ θαη άγξησλ ζαξθνβόξσλ ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ από ηηο Κηεληαηξηθέο Αξρέο ηεο ρώξαο ζπληέιεζαλ ηα
κέγηζηα ζηελ εμάιεηςε ηεο λόζνπ.
Ζ Διιάδα ήηαλ ειεύζεξε ιύζζαο από ην 1987 κέρξη θαη ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2012, πνπ
εκθαλίζηεθε θξνύζκα ιύζζαο ζε αιεπνύ ζην Παιαηόθαζηξν Κνδάλεο. Ήηαλ πάληα
ππαξθηόο ν θίλδπλνο εηζόδνπ ηεο λόζνπ ζηε ρώξα καο από γεηηνληθέο ρώξεο, πνπ
ελδεκεί ε ιύζζα(Αιβαλία, ΠΓΓΜ, Βνπιγαξία, Τνπξθία).
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