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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η λύσσα αποτελεί ιογενέσ νόσηµατουκεντρικού νευρικού συστήµατοσ, όντασ µιαλοιµώδησ ασθένειαπου προκαλείται από διηθητόιό.
Σκοπόσ: Στην παρούσα ανασκοπική µελέτη επισηµαίνονται τα µέτρα πρόληψησ κατά του ιού αλλά και αντιµετώπισήσ του σε άτοµα που έχουν προσβληθεί από αυτόν
Ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: ∆ιενεργήθηκε εκτενήσ ανασκόπηση τησ πρόσφατησ σχετικήσ βιβλιογραφίασ
σε ηλεκτρονικέσ βάσεισ δεδοµένων από 1 Μαρτίου 2013 έωσ και 22 Μαρτίου 2013 (Pubmed, Googlescholar)
και επιστηµονικά περιοδικά, µε λέξεισ κλειδιά: λύσσα, πρόληψη και αντιµετώπιση λύσσασ, επιπτώσεισ.Η
λύσσα µπορεί να µεταδοθεί µέσω µιασ πληγήσ, ή µιασ εκδοράσ µε τη σίελο του µολυσµένου ξενιστή, αλλά
και αερογενώσ µέσω αιµατοφάγων νυχτερίδων, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά µετάδοσησ µέσω µεταµόσχευσησ οργάνων.
Ο ιόσ µεταναστεύει από την πύλη εισόδου του στονεγκέφαλο του θύµατοσ. Κατά τη διάρκεια τησ περιόδου
επώασησ, η οποία στον άνθρωποδιαρκεί 20-40 ηµέρεσ ενώ στα ζώα 15-30 ηµέρεσ, δεν εκδηλώνονται συνήθωσ κλινικά συµπτώµατα.Ο ιόσ τησ λύσσασ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοσ (έωσ θανάσιµοσ) εάν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρακαι για αυτόν το λόγο, ωφέλιµο θα ήταν να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα (π.χ. αντιλυσσικά
εµβόλια, αντιλυσσικοί οροί) όλοι, ώστε να είναι προστατευµένοι σε πιθανή προσβολή του ιού. Σύµφωνα µε
τον παγκόσµιο οργανισµό υγείασ περίπου 60.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν από τον ιό τησ λύσσασ.
Αξίζει ακόµη να αναφερθεί ότι πολλοί διεθνείσ οργανισµοί (Π.Ο.Υ, Αµερικανικόσ οργανισµόσ υγείασ, ινστιτούτο Pasteur κ.α.) έχουν ασχοληθεί ενεργά µε τον ιό τησ λύσσασ τα τελευταία χρόνια. Ακόµη, έχει θεσπιστεί και παγκόσµια ηµέρα κατά του ιού τησ λύσσασ στισ 28 Σεπτεµβρίου.
Συµπεράσµατα: Με αφορµή τα τελευταία επιβεβαιωµένα κρούσµατα εµφάνισησ λύσσασ σε αρκετέσ περιοχέσ τησ Βόρειασ Ελλάδασ και δεδοµένου ότι η Ελλάδα ήταν ελεύθερη λύσσασ από το 1987, θεωρείται επιβεβληµένη η κινητοποίηση και η ενηµέρωση των επαγγελµατιών υγείασ αλλά και του γενικότερου συνόλου
σχετικά µε την αντιµετώπιση και την πρόληψη του ιού.
Λέξεισ ευρετηρίου: Λύσσα, Αντιµετώπιση, Επιπτώσεισ, Πρόληψη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ίναιεπιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι τα λοιµώδη
νοσήµατα, όπωσ και ο ιόσ τησ λύσσασ, εκδηλώνονται κυρίωσ µε ήπιο τρόπο και τισ περισσότερεσ
φορέσ εξελίσσονται σε βαριέσ νόσουσ που δυνητικά
οδηγούν ακόµη και στον θάνατο.Επί των ηµερών µασ,
όλοι λίγο-πολύ έχουµε γίνει αποδέκτεσ κάποιασ είδησησ µέσω των µέσων µαζικήσ ενηµέρωσησ σχετικήσ µε
την απειλή µίασ επιδηµίασ που επηρεάζει ένα πολύ
µεγάλο µέροσ ανθρώπων και συντελεί σε ένα σηµαντικό παγκόσµιο ενδιαφέρον. Η λύσσα, όπωσ άλλωστε και
άλλα λοιµώδη νοσήµατα, έχει αποτελέσει κατά καιρούσ
βασικό θέµα στισ διεθνείσ ειδήσεισ, προκαλώντασ το
ενδιαφέρον του κοινού δηµιουργώντασ την ανάγκη για
µεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη ενηµέρωσή του σχετικά
µε την πρόληψη αλλά και τουσ κινδύνουσ τησ νόσου. Οι
λοιµώδεισ επιπτώσεισ τησ βιο-τροµοκρατίασ, η εµφάνιση επικίνδυνων και πολυανθεκτικών, επιβλαβών για
την υγεία, µικροοργανισµών, όπωσ και η διάδοση των
προαναφερθέντων επιδηµιών και πανδηµιών εκπροσωπούν µία διαρκή απειλή για την Παγκόσµια ∆ηµόσια
Υγεία(Αποστολοπούλου2010).
Το 1978 στισ Η.Π.Α. έγινε πρόβλεψη ότι µέχρι το 2000
τα λοιµώδη νοσήµατα δεν θα αποτελούσαν απειλή για
τουσ ανθρωπότητα, ακόµα και στα φτωχότερα
έθνη(WHO,2013)Η µεγάλη αστοχία αυτήσ τησ πρόβλεψησ διαπιστώθηκε όταν το 1998, περίπου 15 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο πέθαναν από λοιµώδη
νοσήµατα. Αυτοί οι δραµατικά µεγάλοι αριθµοί θνησιµότητασ από λοιµώδεισ ασθένειεσ τονίζουν την σπουδαιότητα τησ επαγρύπνησησ, τησ προετοιµασίασ, τησ
έγκαιρησ αναγνώρισησ και τησ ανοιχτήσ επικοινωνίασ
έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεισ τουσ, να διατηρηθεί η ασφάλεια των ασθενών στην κοινότητα αλλά
και στο περιβάλλον τησ παρεχόµενησ φροντίδασ.Ένα
από τα σηµαντικότερα λοιµώδη νοσήµατα είναι και η
λύσσα η οποία έχει κάνει την επανεµφάνισή τησ στην
χώρα µασ µετά από αρκετά χρόνια.
Ο αιτιολογικόσ παράγοντασ τησ λύσσασ στουσ ανθρώπουσ είναι ένασ ραβδοϊόσσχήµατοσ οβίδασ µε µονή έλικαRNA. Ο ιόσ εκκρίνεται στο σάλιο µολυσµένων σκύλων, αλεπούδων, τσακαλιών, λύκων, αιµοβόρων νυχτερίδων,
γατών κ.α. και η µετάδοση στον άνθρωπο γίνεται µε δήγµα ή µε επιµόλυνση από σίελο άλλου τύπου εκδορών ή
τραυµάτων του δέρµατοσ. Η λοίµωξη είναι τελικά θανατηφόροσ, αν και η πορεία τησ νόσου διαφέρει ανάµεσα
στα διάφορα είδη.Ο ιόσ µπορεί να προσβάλει όλα τα
θερµόαιµα ζώα. Η λύσσα από νυχτερίδεσ προκαλεί περισσότερουσ από ένα εκατοµµύριο θανάτουσ βοοειδών ανά
έτοσ στην κεντρική και νότια Αµερική. Οι σκύλοι µεταδίδουν το µεγαλύτερο µέροσ από τισ 45.000 περιπτώσεισ λύσσασ σε ανθρώπουσ, που παρουσιάζονται ανά
έτοσ σε όλο τον κόσµο.

E

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι να ανατροφοδοτήσει και να πληροφορήσει το νοσηλευτικό προσωπικό καθώσ και το ευρύτερο ιατρικό / παραϊατρικό
προσωπικό σχετικά µε τουσ αιτιολογικούσ παράγοντεσ,
την ευπάθεια, την παθογένεια, τη συµπτωµατολογία, την
επιδηµιολογία, τη γεωγραφική εξάπλωση καθώσ και τα
νεότερα δεδοµένα σχετικά µε τη θεραπεία του ιού τησ
λύσσασ. Τέλοσ, γίνεται προσπάθεια για ενηµέρωση των
επαγγελµατιών υγείασ σχετικά µε τα µέτρα προφύλαξησ στον εργασιακό χώρο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Τα βασικά ερωτήµατα που τίθενται προσ διερεύνηση
είναι τα εξήσ:
1. Τι γνωρίζουµε πραγµατικά για τον ιό τησ λύσσασ;
2. Υπάρχει επαρκήσ ενηµέρωση σχετικά µε την αντιµετώπιση περιστατικών;
3. Γνωρίζουµε τρόπουσ και µεθόδουσ πρόληψησ σχετικέσ µε τη νόσο;
4. Γνωρίζουµε, οι επαγγελµατίεσ υγείασ, για τα µέτρα
που πρέπει να λαµβάνουµε κατά την διαχείριση τέτοιων περιστατικών;
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδοσ αναζήτησησ µέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων στο διαδίκτυο. Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη αναζήτηση ερευνητικών άρθρωνδηµοσιευµένων σεέγκυρα και έγκριτα επιστηµονικά
περιοδικά, καταχωρηµένων στισ διεθνείσ ακαδηµαϊκέσ
βάσεισδεδοµένων:heallink, scopus,sciencedirect,
elsevier, pubmed, googlescholar, ιατροτεκµε κριτήρια
αναζήτησησ και λέξεισ κλειδιά τουσ όρουσ:[MeSH]
«rabiesandprevention»
,
«rabiesandpathology»,«rabiesandnurses» , «rabiesandcure»
, «rabiesandhealthcare» , «rabiesandsymptoms» ,
«rabiesandepidemiology» , «rabiesinGreece» ,
«rabiesinEurope» , «rabiesvirus» , καθώσ και συνδυασµούσ αυτών. Επιπλέον, αναζητήθηκαν αντίστοιχα δεδοµένα σε άρθρα βιβλίων, πρακτικά και περιλήψεισσυνεδρίων, ενώ όσεσπαραποµπέσ και σχετικά άρθρα βρέθηκαν
µελετήθηκανενδελεχώσ.
Επίσησ, αναζητήθηκαν ειδικέσ πληροφορίεσ από τη
Βιβλιοθήκη ∆ιδακτόρων τουΑριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκησ καθώσ και από τισ Βάσεισ ∆εδοµένων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκησ.
Η αποδελτίωση των επιστηµονικών άρθρων έγινε µε
βάσει τισ εξήσ παραµέτρουσ:
1. Τισ λέξεισ-κλειδιά τησ έρευνασ.
2. Το περιοδικό δηµοσίευσησ βάσει τησ παγκόσµιασ
αποδελτίωσήσ του.
3. Την χρονολογία καταχώρισησ τησ επιστηµονικήσ
δηµοσίευσησ.
4. Τα συµπεράσµατα τησ δηµοσίευσησ βάσει τησ σχετικότητασ µε το θέµα
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Πίνακασ 1. Κρούσµατα του ιού τησ λύσσασ στην Ελλάδα (Οκτώβριοσ 2012-Μάρτιοσ 2013)
Πηγή:Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψησ Νοσηµάτων (2013).

Α/Α

Είδοσ Ζώου

Ηµεροµηνία ενηµέρωσησ
εργαστηριακήσ επιβεβαίωσησ

Νοµόσ
εντόπισησ ζώου

Περιοχή εντόπισησ
ζώου

1

Κόκκινη αλεπού

19/10/2012

Κοζάνησ

Σιάτιστα

2

Σκύλοσ

19/11/2012

Καστοριάσ

Ιεροπηγή

3

Κόκκινη αλεπού

7/12/2012

Κιλκίσ

Μεταξοχώρι

4

Κόκκινη αλεπού

12/12/2012

Κιλκίσ

Κάτω Ποταµιά

5

Σκύλοσ

20/12/2012

Πέλλασ

Αριδαία

6

Κόκκινη αλεπού

24/12/2012

Πέλλασ

Αριδαία

7

Κόκκινη αλεπού

31/12/2012

Κιλκίσ

Μεταλλικό

8

Κόκκινη αλεπού

31/12/2012

Κιλκίσ

Σταυροχώρι

9

Κόκκινη αλεπού

31/12/2012

Πέλλασ

Λουτράκι

10

Κόκκινη αλεπού

14/1/2013

Κιλκίσ

Κιλκίσ

11

Κόκκινη αλεπού

18/1/2013

Κιλκίσ

Αντιγόνεια

12

Κόκκινη αλεπού

31/1/2103

Κιλκίσ

Κοροµηλιά

13

Κόκκινη αλεπού

20/2/2013

Κοζάνησ

Κτένι

14

Γάτα

28/2/2013

Τρικάλων

Αγριελιά

15

Κόκκινη αλεπού

28/2/2013

Κιλκίσ

Κοροµηλιά

16

Κόκκινη αλεπού

11/3/2013

Κιλκίσ

Βαφειοχώρι

Πίνακασ 2. Ευπάθεια των σηµαντικότερων ξενιστών του ιού
Πηγή: (Παπαδόπουλοσ, Ο.Α, 1983).

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΥΠΑΘΗ

ΠΟΛΥ ΕΥΠΑΘΗ

ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΠΑΘΗ

Αλεπού

Γάτεσ

Σκύλοι

Τσακάλια

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Λύκοι

Νυκτερίδεσ

Άλογα

Τρωκτικά

Πίθηκοι

Κουνέλια

Άνθρωποι

Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ
Ιστορική αναδροµή
Η λύσσα ήταν ενδηµική στην Ελλάδα από τον 10ο αιώνα π.Χ (Όµηροσ, ∆ηµόκριτοσ, Αριστοτέλησ κ.λπ.).Το 30
π.Χ. ήταν η πρώτη φορά που διαγνώστηκε άνθρωποσ και
ζώο µε τον ιό τησ Λύσσασ. Σήµερα γνωρίζουµε πωσ η
επώαση του ιού αυτού, έχει πολύ µεγαλύτερη διάρκεια
από ότι πιστεύαµε στο παρελθόν. Βασιζόµενοι σε εικόνεσ αρχαίων Ινδουιστών που παρουσιάζουν σκυλιά µε
τα συµπτώµατα τησ Λύσσασ όπωσ τα γνωρίζουµε, έχου-

µε αρκετέσ αποδείξεισ για να πιστέψουµε πωσ ο ιόσ
αυτόσ υπάρχει από τα αρχαία ακόµη χρόνια. Στισ αρχέσ
του 12ου αιώνα, ακόµη και η εκκλησία ενδιαφέρθηκε
για τον ιό αυτό και έχρισε µάλιστα και έναν άγιο προστάτη κατά του δαγκώµατοσ τησ Λύσσασ, τον άγιο Ubald.
Επίσησ, η εκκλησία στην αρχή πίστευε και υποστήριζε
ότι οι άνθρωποι και τα σκυλιά που ήταν µολυσµένοι από
τον ιό, ήταν υπό την κατοχή δαιµόνων.
Στην Αµερική, η πρώτη εµφάνιση τησ Λύσσασ περιγράφεται στο βιβλίο του PetrusMartyrAnglerius

Τόµος 6 - Τεύχος 2

[25]

Tomos6_t2_new

12/9/13

11:24 AM

Page 26

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ

Εικόνα 1. Περιοχέσ εµφάνισησ κρουσµάτων στην
Ελλάδα Πηγή: (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψησ
Νοσηµάτων (2013).

Εικόνα 2. Ο ιόσ τησ λύσσασ Πηγή: (World Health
Organization, 2013)

Εικόνα 3. Η διαδροµή του ιού Πηγή: (Haider, S.
2008).

«DeRebusOceanicisetdeOrbiNoviDecadesOcto», το
οποίο γράφτηκε τον 16ο αιώνα. Συγκεκριµένα, κάνει
λόγο για κοπάδια νυχτερίδων που πετάνε φουριόζεσ και
περιγράφονται µε πληθώρα συµπτωµάτων του ιού(Koprowski,
H, 2009)
Έπειτα από αναφορέσ των κτηνιατρικών αρχών το 1933,
είναι γνωστό ότι η λύσσα ενδηµούσε σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στην διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, τα κρούσµατα τησ λύσσασ είχαν αυξηθεί
δραµατικά. Στη Ζάκυνθο, κατά το έτοσ 1949, εφαρµόστηκε πιλοτικά ένα πρόγραµµα εµβολιασµών των οικόσιτων ζώων προκειµένου να καταπολεµηθεί η λύσσα,
το οποίο στέφτηκε µε απόλυτη επιτυχία. Από την επόµενη χρονιά το πρόγραµµα αυτό εφαρµόστηκε σε όλη
την ελληνική επικράτεια και σε συνδυασµό µε την πραγµατοποίηση δωρεάν εµβολιασµών σε οικόσιτα ζώα, µε
τον περιορισµό του πληθυσµού αδέσποτων και άγριων
σαρκοβόρων και µε την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού από τισ κτηνιατρικέσ αρχέσ τησ χώρασ πραγµατοποιήθηκε η εξάλειψη τησ νόσου. (∆ραγώνασ Π.Ν &Στοφώροσ Α. , 1996)

Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη λύσσασ από το 1987 έωσ και
τον Οκτώβριο του 2012, που επανεµφανίστηκε επιβεβαιωµένο κρούσµα σε αλεπού στην περιοχή Παλαιοκάστρου Κοζάνησ(Εικόνα 1) .Το γεγονόσ ότι ο ελλαδικόσ
χώροσ συνορεύει µε χώρεσ στισ οποίεσ εξακολουθεί
και ενδηµεί ο ιόσ ήταν µείζονοσ σηµασίασ στην επανεµφάνιση τησ νόσου.

[26]

Επιδηµιολογία
Η λύσσα έχει παγκόσµια εξάπλωση µε εξαίρεση την
Αυστραλία, Ν.Ζηλανδία, Ιαπωνία, Βρετανικά νησιά και
Κύπρο. Οι χώρεσ αυτέσ διατηρούνται απαλλαγµένεσ
εξαιτίασ τησ απουσίασ τησ νόσου στα άγρια ζώα τουσ
και των αυστηρών µέτρων που λαµβάνονται για τη µη
εισαγωγή τησ νόσου. Σε όλεσ τισ ηπειρωτικέσ χώρεσ η
λοίµωξη από τον ιό συντηρείται σε µη ανθρώπινουσ
θηλαστικούσ ξενιστέσ.Σε νησιά όπωσ η Αυστραλία, η Μ.
Βρετανία, η Ιαπωνία, η Χαβάη στα περισσότερα νησιά
τησ Καραϊβικήσ καθώσ και στισ Σκανδιναβικέσ χώρεσ η
λύσσα δεν ενδηµεί λόγω του αυστηρού ελέγχου στην
εισαγωγή ζώων (Mimsetal, 2010.)
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Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη λύσσασ από το 1987έωσ τον
Οκτώβριο του 2012, όπου έγινεδιάγνωση λύσσασ σε ζώο
τησ άγριασ πανίδασ (κόκκινη αλεπού) στην περιοχή
Παλαιόκαστροτησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Κοζάνησ
και στα µέσα Νοεµβρίου 2012 σε ποιµενικό σκύλο στη
περιοχή ΙεροπηγήσΚαστοριάσ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψησ Νοσηµάτων,2013)
Από τον Οκτώβριο του 2012 µέχρι και σήµερα έχουν
αναφερθεί 16 διαφορετικά κρούσµατα του ιού τησ λύσσασ µεταξύ των οποίων και σε άνθρωποαπό οικόσιτη
γάτα στην περιοχή Αγριελιά Τρικάλων.(Πίνακασ 1)
Παθογένεια
Ο ιόσ τησ λύσσασ ανήκει στην οικογένεια Rhabdoviridae.
Το σωµατίδιο έχει σχήµα οβίδασ, διαστάσεισ 80x180nm
και νουκλεοτίδιοRNAελικοειδούσ συµµετρίασ, που περιβάλλεται από περίβληµα και φέρει στην επιφάνειά του
ακίδεσ (Εικόνα 2).
Η µόλυνση δηµιουργείται συνήθωσ από λύσεισ συνέχειασ του δέρµατοσ, που προκαλούνται από τα δήγµατα
µολυσµένων µε τον ιό ζώων. Είναι ακόµη δυνατή και
από εναπόθεση µολυσµένου υλικού (π.χ. σάλιου) σε προϋπάρχουσεσ λύσεισ συνέχειασ του δερµατικού ιστού (π.χ.
αµυχέσ). Ακόµη, έχουν αναφερθεί και περιστατικά µολύνσεων µέσω βλεννογόνων όπωσ του επιπεφυκότα, δια
τησ αναπνευστικήσ οδού και µέσω του πεπτικού συστήµατοσ (Εικόνα 3).
Όλα τα θερµόαιµα ζώα, συµπεριλαµβανοµένων και
των πτηνών καθώσ και ο άνθρωποσ είναι ευπαθή στον
ιό τησ λύσσασ. Οι φυσικοί όµωσ ξενιστέσ του ιού ανήκουν στισ τάξεισ των σαρκοφάγων (Carnivora) και των
χειροπτέρων (Chiroptera) (Πίνακασ 2).
Συµπτωµατολογία
Η επώαση του ιού τησ λύσσασ γίνεται µέσα σε 20 µε 90
µέρεσ ή και περισσότερο. Μέσα σε αυτό το διάστηµα, ο
ιόσ µεταφέρεται από τα περιφερειακά νεύρα προστο
κεντρικό νευρικό σύστηµα(ΚΝΣ) και έπειτα διαµέσου
αυτού µεταφέρεται σε όλεσ τισ νευροανατοµικέσ συνδέσεισ του σώµατοσ. Τέλοσ, µεταφέρεται µέσω του αισθητήριου αλλά και του αυτόνοµου κεντρικού µασ συστήµατοσ και σε πληθώρα άλλων οργάνων.Τα πρόδροµα σύνδροµα
του ιού δυστυχώσ δεν είναι συγκεκριµένα.Έχουν αναφερθεί παραισθήσεισ, κνησµόσ και πόνοσ στο σηµείο
τησ µόλυνσησ, τα οποία τισ περισσότερεσ φορέσ πιστεύεται πωσ είναι από κάποια µόλυνση ή από κάποια τοπική φλεγµονή. Μετά την ανάπτυξη κυνάγχησ, κεφαλαλγίασ, πυρετού και δυσανεξίασ στην θέση του δήγµατοσ,
ο ασθενήσ γίνεται ευερέθιστοσ, µε µυϊκέσ συσπάσεισ και
σπασµούσ. Η προσβολή των µυών τησ κατάποσησ κατά
την προσπάθεια λήψησ νερού έδωσε στην λύσσα το παλιό
τησ όνοµα (υδροφοβία) µια και τα συµπτώµατα κάποιεσ
φορέσ εκλύονται µόνο και µόνο στη θέα του νερού. Όταν
ο ιόσ αναπτυχθεί είναι πια θανατηφόροσ, µε τον θάνατο
να προκαλείται από καρδιακή ή αναπνευστική ανακοπή.

Αξίζει ακόµη να αναφερθεί ότι το διάστηµα ανάπτυξησ
του ιού είναι ανάλογο µε το διάστηµα επώασήσ στον ξενιστή που προσβάλει. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεισ από
δύο εβδοµάδεσ έωσ και τρία χρόνια
Εργαστηριακή διάγνωση
Εργαστηριακή διάγνωση µπορεί να γίνει µε την ανίχνευση των αντιγόνων του ιού µε µελέτη ανοσοφθορισµού
υλικού βιοψίασ από το δέρµα, αποτυπώµατοσ του κερατοειδούσ ή υλικού βιοψίασ του εγκεφάλου. Στουσ νευρώνεσ του ξενιστή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά
ενδοκυττάρια έγκλειστα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Πρόληψη
Η συχνότητα τησ λύσσασ στον άνθρωπο είναι µικρή. Το
µεγάλο όµωσ άγχοσ που προκαλεί η υποψία τησ νόσου
και η ταλαιπωρία τησ αντιλυσσικήσ θεραπείασ κάνουν
την σηµασία τησ λύσσασ πολύ µεγαλύτερη από αυτό που
δείχνουν οι στατιστικέσ µελέτεσ(Αποστολοπούλου, 2010).
Επειδή στην συντριπτική του πλειοψηφία ο ιόσ µεταφέρεται από τα ζώα στουσ ανθρώπουσ, δόκιµο είναι να
γνωρίζουµε τα συµπτώµατα των ζώων που έχουν προσληφθεί από τη νόσο για να µπορούµε να τα αναγνωρίσουµε. Αυτά είναι:Ίχνη αφρώδουσ σάλιου στην στοµατική περιοχή, να έχει ανήσυχη συµπεριφορά,να
είναιυπερβολικά φιλικό ή υπάκουο ή υπερβολικά επιθετικό, να έχει σύγχυση και αποπροσανατολισµό κατά
την µετακίνησή του, να θεωρείται νυκτόβιο (π.χ. αλεπού) και να έχει παρατηρηθεί να κυκλοφορεί ηµέρα.
Ακόµα, σε περιοχέσ υψηλού κινδύνου ή σε περιοχέσ
που έχουν αναφερθεί περιστατικά κρουσµάτων του ιού
τησ λύσσασ θα πρέπει:Τα κατοικίδια ζώα να παραµένουν σε ασφαλή απόσταση από τα αδέσποτα, απαραιτήτωσ να εµβολιάζονται,να αποφεύγεται η επαφή των
ανθρώπων µε τα αδέσποτα ζώα, να αποτρέπεται η ελεύθερη περιαγωγή των κατοικίδιων, να καθησυχάζεται το
κοινό λόγω τησ δυνατότητασ αντιµετώπισησ του ιού και
να αναφέρεται στισ αρµόδιεσ αρχέσ κάθε ύποπτο κρούσµα (SnowM, 2011).
Τέλοσ, σηµαντικό είναι να αναφερθούν και τα κυριότερα µέτρα πρόληψησ µετάδοσησ του ιού από το νοσηλευτικό προσωπικό και τουσ υπόλοιπουσ επαγγελµατίεσ υγείασ κατά την άσκηση τησ εργασίασ τουσ:Να
χρησιµοποιεί προστατευτικά γάντια µιασ χρήσησ, να
γίνεται χρήση προστατευτικών γυαλιών, προστατευτικήσ µάσκασ όπωσ και να τηρείται προσεκτική και ενδελεχήσ διαδικασία κατά την λήψη αίµατοσ, ούρων αναρροφήσεων κλπ.(Stantic- Pavlinic, M,2002).
Αντιµετώπιση
Ο σκοπόσ τησ Προ-έκθεσησ-Προφύλαξησ (ΠΕΠ) είναι
να αποτρέψει τον ιό από το να προσβάλει και να αποκτήσει πρόσβαση στο Νευρικό σύστηµα.Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη και επαρκέστερη αντιµετώπιση των

Τόµος 6 - Τεύχος 2

[27]

Tomos6_t2_new

12/9/13

11:24 AM

Page 28

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ
τραυµάτων αποτελεί το κυριότερο µέτρο προφύλαξησ
από την εξέλιξη τησ νόσου και προηγείται τησ χορήγησησ εµβολίου και ορού. Η διαδικασία ΠΕΠ περιλαµβάνει:Εντοπισµό όλων των τραυµάτων που έχουν προκληθεί, άµεση και ενδελεχήσ πλύση τουσ σε βάθοσ µε άφθονο νερό
και σαπούνι για τουλάχιστον 10 λεπτά, καθώσ καιεφαρµογή στο τραύµα διαλύµατοσ αιθυλικήσ αλκοόλησ, ιωδίου ή άλλου αντισηπτικού για την αδρανοποίηση του ιού.
Αποτελεσµατική θεραπεία για την λύσσα δεν υπάρχει
και η θνητότητα τησ νόσου αγγίζει το 100%. Εκτόσ από
την προ-έκθεση στη νόσο προφύλαξη που αναφέρθηκε παραπάνω ο πιο αποτελεσµατικόσ τρόποσ για την
προστασία από την λύσσα είναι:
Είτε προληπτικόσ εµβολιασµόσ µε το αντιλυσσικό
εµβόλιο που συστήνεται κυρίωσ για τισ οµάδεσ υψηλού
κινδύνου (θηροφύλακεσ, κυνηγούσ, προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων, κτηνιάτρουσ, αγρότεσ), είτε άµεση
χορήγηση εµβολίου και ανθρώπινησ ανοσοσφαιρίνησ
µετά την έκθεση στον ιό.Στη περίπτωση που ο θεράπων
ιατρόσ κρίνει ότι µία έκθεση/επαφή µε άγριο ή οικόσιτο ζώο είναι ύποπτη για τη µετάδοση τησ λύσσασ συστήνεται η χορήγηση αντιλυσσικού εµβολίου και ειδικήσ
ανοσοσφαιρίνησ (αντιλυσσικόσ ορόσ).
Αντιλυσσικό εµβόλιο
Είναι δυνατό να χορηγηθεί και προληπτικά και µετά την
πιθανή έκθεση (σε συνδυασµό µε τον αντιλυσσικό ορό)
στον ιό.Για το συγκεκριµένο τύπο εµβολίου, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, µετά από ύποπτη έκθεση συνιστάται η χορήγηση 5 δόσεων εµβολίου: ηµέρα 0, ηµέρα 3,
ηµέρα 7, ηµέρα 14 και την ηµέρα 28. Ωσ ηµέρα 0, ορίζεται η ηµέρα λήψησ τησ πρώτησ δόσησ του αντιλυσσικού εµβολίου, η οποία καλό θα ήταν να συµπίπτει µε
την ηµέρα τησ έκθεσησ στην ασθένεια.
Ειδική Ανοσοσφαιρίνη κατά τησ λύσσασ (αντιλυσσικόσ
ορόσ για την παθητική ανοσία)
Η ανοσοσφαιρίνηχορηγείται µετά την πιθανή έκθεση
στον ιό κατά προτίµηση την ηµέρα 0, ταυτόχρονα µε την
1η δόση του αντιλυσσικού εµβολίου, αλλά σε διαφορετικό σηµείο και µε διαφορετική σύριγγα. Αν αυτό δεν
είναι εφικτό, η ανοσοσφαιρίνη µπορεί να χορηγηθεί το
αργότερο έωσ και την ηµέρα 7 µετά την έκθεση στην
ασθένεια.
Το αντιλυσσικό εµβόλιο χορηγείται ενδοµυϊκά: στουσ
ενήλικεσ στην περιοχή του δελτοειδούσ (βραχίονασ) και
στα παιδιά στην προσθιο-πλάγια επιφάνεια του µηρού.
Η χορήγηση του εµβολίου δεν πρέπει να γίνει ποτέ
ενδοφλέβια.Ο αντιλυσσικόσ ορόσ είναι προτιµητέο να
χορηγηθεί στην περιοχή του τραύµατοσ, αν αυτό είναι
ανατοµικά εφικτό. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν για όλη τη
ποσότητα (π.χ. τραύµα σε δάχτυλο), θα πρέπει η ποσότητα ανοσοσφαιρίνησ που θα περισσεύσει να εγχυθεί σε
άλλο σηµείο ενδοµυϊκά µακριά από το σηµείο του εµβολιασµού (κατά προτίµηση στον άλλο δελτοειδή ή στην
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προσθιο-πλάγια επιφάνεια του µηρού). Η χορήγηση τησ
ανοσοσφαιρίνησ δεν πρέπει να γίνει ποτέ ενδοφλέβια.
(Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψησ Νοσηµάτων, 2013).
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Η µόλυνση από τον ιό τησ λύσσασ θεωρείται επισήµωσ
µια θανατηφόρα ασθένεια. Ωστόσο, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ υπάρχουν ασθενείσ που έχουν παρουσιάσει κλινικά συµπτώµατα του ιού αυτού, αλλά έχουν επιζήσει, συνήθωσ µε µόνιµεσ νευρολογικέσ διαταραχέσ. Το 2003, ειδικοί
τησ λύσσασ υποστήριξαν πωσ η επιβίωση µπορεί να βελτιωθεί µε τον συνδυασµό εµβολίου, ανοσοσφαιρών τησ
λύσσασ, αντιικά φάρµακα και αναισθητικών κεταµινών,
που είχαν αποδειχτεί ευεργετικά σε δοκιµέσ πάνω σε
ζώα. Ένα χρόνο αργότερα, µια κοπέλα από το Μιλγουώκι που προσβλήθηκε από τον ιό, αντιµετωπίστηκε ιατρικά µε τουσ παραπάνω τρόπουσ και νίκησε την ασθένεια
, µε ήπιεσ µόνο νευρολογικέσ διαταραχέσ (JacksonA.C,
2013). Παρόλα αυτά, το πρωτόκολλο αυτό είναι ακόµα
σε πειραµατικό στάδιο και δεν µπορούµε να πούµε ότι
είναι επιτυχέσ, καθώσ χρησιµοποιήθηκε σε αρκετά περιστατικά µετά από την κοπέλα αυτή, δίχωσ όµωσ κάποιο
θετικό αποτέλεσµα. Συνεπώσ, χρειάζονται περαιτέρω
µελέτεσ πάνω σε ζώα για να βελτιωθεί η κατανόηση µασ
πάνω στην παθογένεση του ιού αυτού και στην δηµιουργία νέων θεραπευτικών µεθόδων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε έρευνα που έγινε το 2012 στην Ελλάδα, δόθηκαν
ερωτηµατολόγια σε 237 φοιτητέσ νοσηλευτικήσ, από
τουσ οποίουσ η πλειοψηφία 67,9%απάντησε σωστά µόνο
σε 3 από τισ 7 ερωτήσεισ κλειδιά µε βάση τη Λύσσα.(Ioannidou
C.etal2012.) Στην γειτονική Τουρκία σε έρευνα σχετική
µε τον ιό τησ λύσσασ, από τουσ 890 ιατρούσ που ερωτήθηκαν µόνο το 64,5% ήταν σε θέση να διαχειριστεί µε
επάρκεια ένα περιστατικό σχετικό µε την λύσσα. (Ismail
G. etal2011.)
Είναι φανερό πωσ η εγρήγορση σχετικά µε τη νόσο,
λόγω ότι ο ιόσ τησ λύσσασ σε αρκετέσ χώρεσ είχε εξαλειφθεί, αλλά και επειδή έχει αρκετά χρόνια να κάνει
την εµφάνισή τησ, όπωσ στην περίπτωση τησ Ελλάδασ,
έχει ατονήσει σε µεγάλο βαθµό. Το γεγονόσ όµωσ ότι
πρόκειται για ένα δυνητικά θανατηφόρο ιό ο οποίοσ αν
δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα µπορεί να δηµιουργήσει
σοβαρέσ επιπλοκέσ στην δηµόσια υγεία, καθώσ και το
γεγονόσ ότι η νόσοσ είναι 100% θανατηφόροσ δηµιουργεί τησ προϋποθέσεισ για περαιτέρω έρευνεσ σχετικέσ
µε την πρόληψη και αντιµετώπιση τησ νόσου. Η ανάγκη
επικαιροποίησησ τησ γνώσησ καθώσ και η κινητοποίηση των κρατικών φορέων για την ανατροφοδότηση και
επιµόρφωση τόσο των επαγγελµατιών υγείασόσο και του
ευρέουσ κοινού σχετικά µε τον ιό είναι επιτακτική, καθώσ
θα επικαιροποιήσει την γνώση σχετικά µε τη νόσο, έτσι
ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί επαρκώσ σε κάποιο
περιστατικό αλλά και θα καθησυχάσει τον πληθυσµό.
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