Εμβόλιο λύζζαρ

Ποιά είναι η αιηία;
Η ιύζζα είλαη νμεία εμειηζζόκελε λόζνο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ
εθδειώλεηαη κε εγθεθαινκπειίηηδα ε νπνία πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο ιύζζαο
(Rabdoviridae family). Ο ηόο κεηαλαζηεύεη από ηελ πύιε εηζόδνπ δηα ησλ λεύξσλ ζηνλ
εγθέθαιν.
Πυρ μεηαδίδεηαι;
Η ιύζζα είλαη αλζξσπνδσνλόζνο. Μεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν κε ην ζάιην κνιπζκέλνπ
δώνπ (ζεξκόαηκα ζειαζηηθά όπσο ζθύινη, γάηεο, αιεπνύδεο, πίζεθνη, λπρηεξίδεο, ιύθνη,
θνπλάβηα, ξαθνύλ θα) σο εμήο :
o

Μέζσ δαγθώκαηνο (δήγκαηνο) ή γξαηδνπληάο (εθδνξάο).

o

Μεηά από γιείςηκν ηνπ δώνπ ζε δέξκα, πνπ έρεη θόςηκν, ηξαύκα ή γδάξζηκν (ιύζε
ηεο ζπλέρεηάο ηνπ.

o

Μέζσ επαθήο ηνπ ζάιηνπ κε ηνπο βιελλνγόλνπο (κάηηα, κύηε, ζηόκα) ηνπ αλζξώπνπ.

Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Σρεηηθά κε ηελ επίπησζε έθζεζεο ζε δήγκα δώνπ ύπνπηνπ γηα ιύζζα ζε ηαμηδηώηεο δελ
ππάξρνπλ αθξηβή δεδνκέλα. Ωζηόζν ηα δεδνκέλα θάπνησλ κειεηώλ δείρλνπλ όηη ε
επίπησζε απηή θπκαίλεηαη από 16 έσο 200 αλά 100,000 ηαμηδηώηεο αλά κήλα παξακνλήο.
ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ζςζηήνεηαι;
Η ιύζζα απνηειεί ζπάληα λόζν γηα ηνλ ηαμηδηώηε. Ωζηόζν, ε πεξίνδνο επώαζήο ηεο κπνξεί
λα είλαη πνιύ καθξά (έσο θαη 7 έηε) θαη είλαη 100% ζαλαηεθόξνο. Τα άηνκα πνπ
ηαμηδεύνπλ πξνο ηηο πεξηνρέο απμεκέλεο ελδεκηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα
ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο. Άηνκα πνπ πξόθεηηαη θαηά ηε δηακνλή ηνπο λα
παξακείλνπλ αξθεηέο ώξεο ζην ύπαηζξν, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ή πνπ
πξόθεηηαη λα αζρνιεζνύλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ηνπο θέξνπλ ζε ζηελή επαθή κε δώα,
βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν, αθόκα θαη αλ ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο είλαη κηθξή.
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Η πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ηεο ιύζζαο ζπληζηάηαη ζηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ
απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο:
o άηνκα πνπ ιόγσ ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε δώα: θηελίαηξνη,
δαζνθύιαθεο, ζπειαηνιόγνη θ.ά.
o ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο ηαμηδηώηεο ησλ ρσξώλ ελδνδσνηίαο, πνπ πξόθεηηαη λα
παξακείλνπλ γηα καθξό ρξνληθό δηάζηεκα ή πνπ θάλνπλ ζπρλά ηαμίδηα ζε απηέο ηηο
πεξηνρέο, θαη θπξίσο αλ ν ηόπνο δηακνλήο ηνπο ζα βξίζθεηαη καθξηά από θάπνην θαιά
εμνπιηζκέλν θέληξν παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη νη νπνίνη αλήθνπλ ζε θαηεγνξία
πςεινύ θηλδύλνπ (‘πεξηπεηεηώδε’ ηαμίδηα, πνδειάηεο, ζπειαηνιόγνη, απνζηνιέο
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, θ.ά.). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα
αλαθέξνληαη ζε κηθξά παηδηά, θαη γη’ απηό ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε
απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα ηαμηδησηώλ.
Ποιά είναι η ππόλητη;
o

Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ησλ δεγκάησλ από δώα (www.eody.gov.gr).

o

Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ησλ δεγκάησλ από δώα ύπνπηα κε ιύζζα
(www.eody.gov.gr).

o Εκβνιηαζκόο.
Εμβόλιο ηηρ λύζζαρ
Εκβόιην

ιύζζαο

παξαζθεπαζκέλν

ζε

θαιιηέξγεηεο

θπηηάξσλ

Vero:

πεξηέρεη

αδξαλνπνηεκέλν ζηέιερνο Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3M. Άιια ζπζηαηηθά: Μαιηόδε
θαη αλζξώπηλε ιεπθσκαηίλε (Δηαηίζεηαη ζηελ Ειιάδα από ην Ιλζηηηνύην Pasteur ζηηο
Δηεπζύλζεηο Δεκόζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηώλ).
Τα εκβόιηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε θαιιηέξγεηα ηνπ ηνύ ζε αλζξώπηλα θύηηαξα έρνπλ
πςειό θόζηνο παξαγσγήο, θαη γη’ απηό δελ είλαη πάληα δηαζέζηκα ζε αλαπηπζζόκελεο
ρώξεο.
Οδόρ σοπήγηζηρ
Τν εκβόιην ρνξεγείηαη ελδνκπτθά, ζην δειηνεηδή κπ ζηνπο ελήιηθεο, θαη ζην πξόζζην-έμσ
ηκήκα ηνπ κεξνύ ζηα βξέθε θαη ηα παηδηά. Πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν
(όζν ην δπλαηόλ πην απνκαθξπζκέλα) από ηελ αλνζνζθαηξίλε θαη κε δηαθνξεηηθή
ζύξηγγα. Επίζεο, δελ πξέπεη πνηέ λα ρνξεγείηαη ζην γινπηό.
Η πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ (πξηλ από ηελ έθζεζε) γίλεηαη ζε 3 δόζεηο, ηηο
εκέξεο 0, 7, θαη 21 ή 28. Η δόζε είλαη ίδηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπ ελήιηθεο. Πξνζηαηεπηηθόο
ηίηινο αληηζσκάησλ αλαπηύζζεηαη 7-14 εκέξεο κεηά ηελ 3ε δόζε, θαη δηαξθεί ζπλήζσο γηα
1 - 2 έηε. Τα δηάθνξα εκβόιηα κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ελαιιάμ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε
αλνζνγνληθόηεηά ηνπο.
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Απηό πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ είλαη όηη
απινπνηείηαη

ε

δηαδηθαζία

πξνθύιαμεο

κεηά

από

έθζεζε

(εάλ

είλαη

πξόζθαηνο

εκβνιηαζκόο θαη ηθαλνπνηεηηθόο ν ηίηινο αληηζσκάησλ), θάλνληαο κε απαξαίηεηε ηε
ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο θαη κεηώλνληαο ηηο δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ πνπ απαηηνύληαη από 5
ζε 2 θαη δίλεηαη κεγαιύηεξν ρξνληθό πεξηζώξην γηα αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο. Επίζεο
θαιύπηεηαη ην ελδερόκελν κε αληηιεπηήο έθζεζεο. Η πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ
δελ ζπλεπάγεηαη όηη δελ απαηηείηαη λα γίλεη ζσζηή πεξηπνίεζε ηνπ ηξαύκαηνο κε ζαπνύλη
θαη λεξό (γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά) θαη αθνινύζσο κε αιθννινύρν ή ησδηνύρν δηάιπκα.
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ (ζρεηηθά κε ην εκβόιην πνπ θπθινθνξεί ζηελ
Ειιάδα) αθνξνύλ είηε ηνπηθέο αληηδξάζεηο όπσο εξπζξόηεηα, πόλνο, ζθιεξία, νίδεκα θαη
θλεζκόο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, είηε ζπζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα όπσο κέηξηνο ππξεηόο,
θεθαιαιγία, δάιε, αδπλακία, κπαιγίεο θαη γαζηξεληεξηθά ζπκπηώκαηα (θνηιηαθό άιγνο,
λαπηία, εκεηόο).
Αποηελεζμαηικόηηηα
Πξνζηαηεπηηθόο

ηίηινο

αληηζσκάησλ

αλαπηύζζεηαη

ζην

100%

ησλ

αηόκσλ

πνπ

εκβνιηάζηεθαλ είηε πξηλ είηε κεηά από έθζεζε. Ο ηίηινο απηόο δηαηεξείηαη γηα 1 - 2 έηε. Σε
άηνκα

κε

αλνζναλεπάξθεηα,

αλνζνθαηαζηαιηηθώλ

πνπ

θαξκάθσλ

ζα

νθείιεηαη
πξέπεη

ζε
λα

θάπνην
γίλεηαη

λόζεκα
έιεγρνο

ή

ζε

ρνξήγεζε

αληηζσκάησλ

2-4

εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε ηνπ εκβνιίνπ θαη λα ζπκβνπιεύνληαη εμεηδηθεπκέλν
ηαηξηθό πξνζσπηθό. Σπληζηάηαη σζηόζν ε απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ πςεινύ θηλδύλνπ,
όζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ζηε ιύζζα.

ε κάθε πεπίπηυζη εμβολιαζμού θα ππέπει να ακολοςθούνηαι οι οδηγίερ ηηρ
καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ.
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