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Η

λύσσα, μια νόσος
που είχε εκλείψει από τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες,
έχει επανέλθει στο προσκήνιο, μετά την εντόπιση της νόσου κυρίως σε άγρια ζώα, περιοχών της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Η νόσος οφείλεται στον ιό της λύσσας
και εκδηλώνεται μερικές βδομάδες
ή μήνες μετά την έκθεση στον ιό
με γενικά συμπτώματα που γρήγορα καταλήγουν σε βαριά εγκεφαλίτιδα. Η λύσσα αποτελεί σοβαρό
ιατρικό πρόβλημα για πολλές χώρες της Ασίας, της Αφρικής αλλά
και της Λατινικής Αμερικής. Περίπου το 99% των ανθρώπων που
προσβάλλονται από τη νόσο διαβιούν σε τροπικές και αναπτυσσόμενες χώρες στις παραπάνω ηπείρους. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από
λύσσα, με τους μεγαλύτερους αριθμούς να καταγράφονται στην Ινδία.
Στη χώρα αυτή το 90% των περιστατικών σχετίζεται με δάγκωμα
σκύλου και περίπου το 50% από τα
περιστατικά αυτά αφορούν παιδιά
φτωχών αγροτικών περιοχών που
αδυνατούν να λάβουν αντιλυσσική αγωγή. Στις αναπτυγμένες χώρες, η νόσος εμφανίζεται κυρίως σε
ζώα και μεμονωμένα μόνο περιστατικά καταγράφονται στους ανθρώπους. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, αν και κάθε χρόνο αναφέρονται
6.000 περίπου εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ζώα, 10 ή
και λιγότερα κρούσματα εντοπίζονται σε ανθρώπους, κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
Η δεξαμενή του ιού βρίσκεται
στα άγρια ζώα, όπως τις αλεπούδες, που μολύνουν στη συνέχεια
άλλα ζώα. Για τον άνθρωπο οι κύριες πηγές λοίμωξης με τον ιό της
λύσσας είναι οι σκύλοι και σε μικρότερο βαθμό οι γάτες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο ιός
της λύσσας δεν διαπερνά το υγιές
δέρμα, αλλά μπορεί να εισέλθει στο
σώμα του ανθρώπου από το σάλιο
του μολυσμένου ζώου όταν υπάρχουν πληγές που έχουν προκληθεί
από το δάγκωμα ζώου ή, λιγότερο
συχνά, όταν υπάρχουν εκδορές ή
αμυχές στο δέρμα ή όταν βλεννογόνοι εκτίθενται στο σάλιο του μολυσμένου ζώου. Υπολογίζεται ότι
τουλάχιστον το 90% των περιστατικών λύσσας στον άνθρωπο οφείλεται σε δάγκωμα από οικόσιτο ή
αδέσποτο ζώο συντροφιάς (σκύλο
ή γάτα) που νοσεί από λύσσα.
Τα τελευταία χρόνια η νόσος
καταγράφεται με αυξανόμενη συ-

Λύσσα...

χνότητα σε διάφορα ζώα των γειτονικών χωρών της Ελλάδας. Ο ιός
της λύσσας ενδημεί στην άγρια ζώα
της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Σποραδικά επίσης κρούσματα καταγράφονται σε σκύλους και κυρίως σε γάτες σε πολλές περιοχές και χώρες
των Βαλκανίων. Στη χώρα μας, μετά την απουσία της νόσου για αρκετές δεκαετίες, το πρόγραμμα επιτήρησης στα ζώα που βρίσκεται σε
εξέλιξη έχει ήδη καταγράψει τους
τελευταίους μήνες 17 εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα περιστατικά λύσσας
σε ζώα. Τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως αλεπούδες και μεμονωμένα σκύλους και γάτες, περιοχών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές
χώρες, σε αντιστοιχία με τα πρόσφατα δεδομένα που καταγράφονται στη χώρα μας, η κύρια δεξαμενή του ιού, που μολύνει τους
σκύλους και τις γάτες, είναι η κόκκινη αλεπού. Η χρήση πόσιμου εμβολίου σε δόλωμα έχει αποτελέσει
το σημαντικότερο μέτρο δημόσιας
υγείας για τον περιορισμό της λύσσας στις αλεπούδες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ήδη αποτελεί
ένα από τα μέτρα που θα έχει άμεση
εφαρμογή και στη χώρα μας. Επίσης, ο έλεγχος των ζώων που μπορούν να μεταφέρουν τον ιό στον
άνθρωπο με προγράμματα επαγρύπνησης, όπως είναι ο περιορισμός
των αδέσποτων ζώων και η συστηματική τήρηση των προγραμμάτων
εμβολιασμού στα ζώα, μπορούν να
περιορίσουν σημαντικά το πρόβλημα. Ο εμβολιασμός παρέχει σχεδόν
απόλυτη προστασία στο ζώο αλλά,
έμμεσα, και στον άνθρωπο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα προγράμματα
εμβολιασμού για τα αδέσποτα ζώα
όπως και για τις αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές όπου τα οικόσιτα
ζώα είναι πιθανότερο να έρθουν σε
επαφή με αλεπούδες ή άλλα άγρια
σαρκοφάγα.
Στον άνθρωπο, το γεγονός ότι
η λύσσα έχει μεγάλο χρόνο επώασης, επιτρέπει την έγκαιρη ανάπτυξη προστατευτικών αντισωμάτων και κατά συνέπεια τη χορήγηση εμβολίου μετά την έκθεση
στον ιό. Η αντιλυσσική αγωγή μετά από πιθανή έκθεση στον ιό περιλαμβάνει σειρά από δόσεις αντιλυσσικού εμβολίου και κατά περίπτωση, τη χορήγηση αντιλυσσικής
άνοσης σφαιρίνης (αντιλυσσικού
ορού). Μετά από επαφή με ύποπτο ζώο και λαμβάνοντας υπόψη
τον τύπο της έκθεσης, το αν είναι
η όχι ύποπτη η συμπεριφορά του
ζώου, όπως επίσης και τη γεωγραφική περιοχή όπου συνέβη ο τραυματισμός, θα πρέπει να αποφασίζεται από τον θεράποντα γιατρό ο πιο
ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης
του ύποπτου περιστατικού.

