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Η ΛΥΣΣΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σε επαγρύπνηση οι υγειονομικές Αρχές
μετά τα 17 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Του ΦΏΤΗ ΙΓΝΑΤΊΟΥ
newspaper@parapolitika.gr
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πιτακτική ανάγκη θεωρείται πλέον η επαγρύπνηση των ελληνικών υγειονομικών Αρχών σε ό,τι
αφορά τη λύσσα, παρά το γεγονός
ότι από το 1987 και μέχρι πρόσφατα η χώρα μας είχε καταγραφεί ως ελεύθερη λύσσας. Δηλαδή, είχε
εκριζωθεί το πρόβλημα. Εντούτοις, εξαιτίας του ανοίγματος των συνόρων με κάποιες από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες
από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου,
έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται προγράμματα επιτήρησης για τη λύσσα, αφού
καταγράφηκαν μέχρι σήμερα τουλάχιστον
17 επιβεβαιωμένα περιστατικά!
Με αφορμή τα παραπάνω, μίλησε στα
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αθανάσιος Τσακρής,

Η λοίμωξη από τον ιό οδηγεί σχεδόν πάντα σε θανατηφόρο εγκεφαλίτιδα λίγες μόνο ημέρες από
την έναρξη των συμπτωμάτων
ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα δεδομένα
που υπάρχουν μέχρι σήμερα, ενώ μίλησε
και για αυτή καθ’ εαυτήν τη νόσο, η οποία
χαρακτηρίζεται ιογενής και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας για
πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής,
και σε μικρότερο βαθμό της Κεντρικής και
Νότιας Αμερικής. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν
κάθε χρόνο από λύσσα, κυρίως στην Ινδία

Προειδοποιητική πινακίδα για είσοδο σε
περιοχή επιτήρησης της λύσσας.
και την Αφρική. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα περιστατικά που καταγράφονται αφορούν κυρίως τα ζώα και πολύ
σπάνια τους ανθρώπους. Στις ευρωπαϊκές
χώρες κάθε χρόνο επιβεβαιώνονται εργαστηριακά περίπου 6.000 κρούσματα λύσσας σε ζώα (κυρίως άγρια σαρκοφάγα),
ενώ 8 με 10 άνθρωποι καταλήγουν από
τη νόσο. Επίσης, περίπου 10 εκατομμύρια
άνθρωποι παγκοσμίως λαμβάνουν κάθε
χρόνο αντιλυσσική αγωγή, μετά από έκθεσή τους σε ζώο ύποπτο για λύσσα.
Ο ιός της λύσσας ανιχνεύεται κυρίως σε
άγρια ζώα, όπως αλεπούδες, ασβούς και

Η κόκκινη αλεπού
είναι υπεύθυνη
για τη μεγάλη
πλειοψηφία των
κρουσμάτων που
έχουν εμφανισθεί
κυρίως στη Βόρειο
Ελλάδα.

ρακούν, που αποτελούν τη δεξαμενή του
ιού. Ο ιός μεταδίδεται με το δάγκωμα
ζώου, που απεκκρίνει τον ιό με το σάλιο
του σε άλλο ζώο ή στον άνθρωπο. Μετάδοση μπορεί να γίνει και όταν υπάρχει
εξωτερικό τραύμα που έρχεται σε επαφή
με σάλιο ζώου που νοσεί από λύσσα. Τουλάχιστον το 90% των περιστατικών λύσσας στον άνθρωπο οφείλεται σε δάγκωμα
από λυσσασμένο οικόσιτο ή αδέσποτο ζώο
συντροφιάς (σκύλο ή γάτα). Το πρόβλημα
εντοπίζεται συχνότερα σε αδέσποτα ζώα,
σε αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές, όπου
τα οικόσιτα ζώα είναι πιθανότερο να έρθουν σε επαφή με άγρια σαρκοφάγα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η λοίμωξη από τον
ιό της λύσσας, συνεχίζει ο κ. Τσακρής, αν
δεν χορηγηθεί η κατάλληλη αντιλυσσική
θεραπεία, καταλήγει σχεδόν πάντα σε θανατηφόρο εγκεφαλίτιδα, λίγες μέρες μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων. Τα πρώιμα
συμπτώματα της λύσσας στον άνθρωπο
είναι γενικά και περιλαμβάνουν πυρετό,
πονοκέφαλο αδιαθεσία και γενικευμένη
αδυναμία. Προοδευτικά εμφανίζονται τα
ειδικά συμπτώματα, όπως αϋπνία, άγχος,
σύγχυση, παράλυση, υπερδιέγερση, ψευδαισθήσεις, σιελόρροια, δυσκολία στην
κατάποση και υδροφοβία. Ο ασθενής κατά
κανόνα καταλήγει λίγες μέρες μετά την
έναρξη των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα
εκτεταμένης βλάβης του εγκεφάλου και του
νωτιαίου μυελού.
Η λύσσα, όμως, έχει το μοναδικό «πλεονέκτημα» ότι ο χρόνος επώασής της (ο χρόνος δηλαδή που μεσολαβεί από τη στιγμή
που κάποιος θα εκτεθεί στον ιό μέχρι την
εκδήλωση των πρώιμων συμπτωμάτων)
είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να επιτρέπει
την έγκαιρη ανάπτυξη προστατευτικών
αντισωμάτων από εμβολιασμό μετά την
έκθεση στον ιό.
Η αντιλυσσική αγωγή έπειτα από πιθανή
έκθεση στον ιό, όπως αναφέρει ο κ. Τσακρής, περιλαμβάνει σειρά δόσεων αντιλυσσικού εμβολίου και, κατά περίπτωση,
τη χορήγηση αντιλυσσικής άνοσης σφαιρίνης (αντιλυσσικού ορού). Προληπτικός
εμβολιασμός συνιστάται μόνο σε ανθρώπους που, λόγω της εργασίας τους, έχουν
αυξημένο κίνδυνο, όπως οι κτηνίατροι,
αλλά και όσοι ασχολούνται με άγρια ή
αδέσποτα ζώα.
Η χώρα μας ήταν ελεύθερη λύσσας από
το 1987, μετά από την εφαρμογή συστηματικών προγραμμάτων εμβολιασμού τις
προηγούμενες δεκαετίες. Ομως, τα τελευταία χρόνια κρούσματα λύσσας καταγράφονται σε όλες τις χώρες με τις οποίες
συνορεύει η Ελλάδα. Ο ιός ενδημεί στην
άγρια πανίδα της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ,
της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, ενώ
σποραδικά κρούσματα καταγράφονται σε
σκύλους και, κυρίως, σε γάτες σε όλα τα
Βαλκάνια. Για τον λόγο αυτό, στη χώρα
μας από τις αρχές του 2012 έχει ξεκινήσει
πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας. Από
τα έως σήμερα δεδομένα, 17 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά έχουν
καταγραφεί σε ζώα (τα περισσότερα αφορούν αλεπούδες και μεμονωμένα σκύλους
ή γάτα) περιοχών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και της Θεσσαλίας.
Η επανεμφάνιση της νόσου στα άγρια ζώα

Ο χάρτης με τα κρούσματα λύσσας που έχουν εντοπιστεί από τη Θεσσαλία μέχρι την Μακεδονία.
της χώρας μας κάνει επιτακτική την επαγρύπνηση όλων των υγειονομικών υπηρεσιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΈΝΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ ΛΎΣΣΑΣ
ΣΕ ΖΏΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (Ενημέρωση 13/3/2013)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ. Ο εμβολιασμός όλων

50.000

άνθρωποι πεθαίνουν
κάθε χρόνο από λύσσα,
κυρίως στην Ινδία
και την Αφρική

10

εκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως
λαμβάνουν κάθε χρόνο
αντιλυσσική αγωγή

6.000

κρούσματα λύσσας
επιβεβαιώνονται
εργαστηριακά κάθε
χρόνο στην Ευρώπη

8-10
άνθρωποι
καταλήγουν
από τη νόσο
ετησίως

των ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα των κυνηγετικών σκύλων, είναι απαραίτητος για
τον περιορισμό του προβλήματος. Ο σωστός εμβολιασμός, καταλήγει ο καθηγητής
Μικροβιολογίας κ. Αθ. Τσακρής, μπορεί
να παρέχει σχεδόν απόλυτη προστασία
στο ζώο και, έμμεσα, στον άνθρωπο. Ζώα
που έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας
έχουν ελάχιστες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό. Επίσης, ο εμβολιασμός των
άγριων σαρκοφάγων ζώων με ειδικές μεθόδους, κυρίως στη διασυνοριακή ζώνη,
θα συμβάλει στην πρόληψη της μετάδοσης του ιού στα οικόσιτα ζώα και τον άνθρωπο.
Περιστατικά που είναι ύποπτα για λύσσα
θα πρέπει να αναφέρονται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες. Το ζώο
συντροφιάς που έχει προσβληθεί από τον
ιό μπορεί να αναγνωριστεί σχετικά εύκολα. Χαρακτηριστική είναι η αλλαγή συμπεριφοράς, καθώς αποφεύγει τον άνθρωπο,
κρύβεται σε σκοτεινά μέρη, ερεθίζεται εύκολα από το φως ή τον θόρυβο, έχει μειωμένη όρεξη, ενώ παρουσιάζει αστάθεια και
επιτίθεται συχνά χωρίς να υπάρχει λόγος.
Η όψη του είναι σχετικά άγρια, ενώ παρουσιάζει ασυνήθιστη σιελόρροια.
Αν ένας άνθρωπος δαγκωθεί από σκύλο ή
γάτα, συνίσταται η σύλληψη του ζώου και
η παρακολούθησή του για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών. Εάν το ζώο δεν εκδηλώσει νόσο, δεν υπάρχει λόγος έναρξης
αντιλυσσικής θεραπείας στον άνθρωπο.
Για τη σωστή διαχείριση των περιστατικών σε ανθρώπους με πιθανή έκθεση στη
λύσσα, έχει εκπονηθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ
και το υπουργείο Υγείας ειδικός αλγόριθμος αντιμετώπισης με βάση την επικινδυνότητα του τραύματος, τη συμπεριφορά
του ζώου και τη γεωγραφική περιοχή. Η
εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού από τις
υγειονομικές Αρχές και τον θεράποντα
γιατρό θα βοηθήσει σημαντικά τη σωστή
διαχείριση του προβλήματος.
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8
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αλεπού
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