ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΛΤΑ

Η Λύσσα
ακόμα και σήμερα,
παραμένει μια
απειλή για την
ανθρωπότητα
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ
ΣΡΟΦΘΜΩΝ
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΘΑΣΡΘΚΗ
Δ/ΝΗ ΤΓΕΘΑ ΖΩΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ

Σι είναι:
Η λφςςα είναι μια ηωοανκρωπονόςοσ, που οφείλεται ςε διάφορα ςτελζχθ του ιοφ
Lyssavirus (ραβδοϊόσ).

Πρόκειται για μια οξεία ιογενι λοίμωξθ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, που
μεταδίδεται ςυνικωσ μζςω του ςάλιου από δάγκωμα λυςςαςμζνου ηϊου ι ςπανιότερα,
από τθν ειςπνοι μολυςμζνων περιττωμάτων νυχτερίδων. Η λφςςα προςβάλλει όλα τα
κερμόαιμα κθλαςτικά και ςτον άνκρωπο θ νόςοσ παίρνει τθ μορφι εγκεφαλίτιδασ.
Η Ελλάδα εξακολουκεί να διατθρεί το κακεςτϊσ τθσ «ελεφκερθσ από τθ Λφςςα χϊρασ»
από το 1987.
Δεν μπορεί όμωσ να αποκλειςτεί θ ενδεχόμενθ είςοδοσ του ιοφ ςτθ χϊρα μασ από τα
γειτονικά Βαλκανικά Κράτθ ςτα οποία ενδθμεί θ νόςοσ μζςω τθσ άγριασ πανίδασ( ιδιαίτερα
αλεποφδων, τςακαλιϊν και λφκων) που κεωρείται θ πικανότερθ δεξαμενι του ιοφ τθσ
Λφςςασ ςτθ Φφςθ.
Ενδθμικζσ επίςθσ κεωροφνται οι χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ και τθσ Νοτίου
Αμερικισ.

Πϊσ μεταδίδεται;

Η νόςοσ μεταδίδεται με τουσ εξισ τρόπουσ:

 με διγμα (δάγκωμα) μολυςμζνου ιμερου ι άγριου ηϊου που ζχει τον ιό τθσ
λφςςασ ςτο ςάλιο του.

 με τθν ειςπνοι του ιοφ από περιττϊματα (κόπρανα), ςυνικωσ νυχτερίδων
 με τθ δερματικι επαφι με το ςάλιο του μολυςμζνου ηϊου από εκδορζσ και
μικροτραφματα του δζρματοσ ι ακόμα και από τουσ υγιείσ βλεννογόνουσ.
Ο τρόποσ αυτόσ μετάδοςθσ είναι ο πλζον ςυνικθσ για κτθνιάτρουσ ι προςωπικό
εργαςτθρίων που χειρίηονται αςκενι ηϊα ι πακολογικό υλικό χωρίσ να παίρνουν τισ
απαραίτθτεσ προφυλάξεισ

Ποια ηϊα είναι ευάλωτα να προςβλθκοφν από λφςςα;

ΌΛΑ τα κθλαςτικά προςβάλλονται από τθ λφςςα

Πόςοσ χρόνοσ χρειάηεται για να επωαςτεί (εκδθλωκεί);
Η περίοδοσ επϊαςθσ διαρκεί για ζνα διάςτθμα που κυμαίνεται από 2 ζωσ 8 εβδομάδεσ.
Ωςτόςο, ζχουν καταγραφεί και περιςτατικά εκδιλωςθσ τθσ νόςου ζπειτα από 3 χρόνια.
Ποια είναι τα ςυμπτϊματα;
Α) τον άνκρωπο
 Σα ςυμπτϊματα τθσ λφςςασ, τα οποία εκδθλϊνονται ςταδιακά και καταλιγουν ςτο
κάνατο, είναι τα εξισ:
 κόπωςθ, πυρετόσ, κεφαλαλγία
 αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ
 γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ και ςυχνά πόνοσ ςτο ςθμείο του τραφματοσ
 διαςτολι τθσ κόρθσ του οφκαλμοφ
 ςιελόρροια
 επϊδυνοι ςπαςμοί ςτουσ μυσ τθσ κατάποςθσ
 ςπαςμοί αναπνευςτικϊν και άλλων μυϊν
 απϊλεια αιςκιςεων
 παράλυςθ άκρων
 κάνατοσ, μετά τθν ανάπτυξθ των ςυμπτωμάτων.

το ςκφλο εμφανίηεται με δυο μορφζσ:
 τθ μανιακι και
 τθν κατακλιπτικι.

τθ μανιακι μορφι παρατθρείται
 αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ του ηϊου
 ο ςκφλοσ παρουςιάηει νευρικότθτα και περιφζρεται ανιςυχοσ χωρίσ ςυγκεκριμζνο
ςκοπό
 τρομάηει με το παραμικρό
 είναι ανόρεχτοσ και παρουςιάηει ερεκιςμό ςτο ςθμείο που δαγκϊκθκε (ςυνικωσ το
δαγκϊνει με μανία)
 ςτθ ςυνζχεια το ηϊο γίνεται πολφ επικετικό και δαγκϊνει ςτθν κυριολεξία ότι
βρεκεί μπροςτά του, αντικείμενα, άλλα ηϊα και ανκρϊπουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του αφεντικοφ του αλλά και του ιδίου προκαλϊντασ
ςοβαροφσ αυτοτραυματιςμοφσ

 από το ςτόμα του ηϊου ρζουν άφκονα ςάλια που αδυνατεί να τα καταπιεί λόγω
ςπαςμοφ των μυϊν τθσ κατάποςθσ. Λόγω τθσ παράλυςθσ των φωνθτικϊν χορδϊν
το γάβγιςμά του αλλάηει και μεταβάλλεται ςε βραχνό και τραχφ ουρλιαχτό.
 ακολουκεί μια φάςθ γενικευμζνων ςπαςμϊν, μυϊκισ αταξίασ και
 παράλυςθσ του ςϊματοσ και των άκρων που ςυνοδεφεται με το κάνατο του.

τθν κατακλιπτικι μορφι παρατθρείται
 παράλυςθ του τραχιλου και των μυϊν τθσ κατάποςθσ που ςυνοδεφεται με άφκονθ
ςιαλόρροια
 πολλοί ιδιοκτιτεσ πιςτεφουν ότι ο ςκφλοσ τουσ κατάπιε κάποιο κόκαλο και
προςπακοφν να το βγάλουν για να βοθκιςουν το ηϊο, εκκζτοντασ ζτςι τον εαυτό
τουσ ςτθ μόλυνςθ
 παράλυςθ των άκρων, γενικευμζνθ παράλυςθ και κάνατοσ
τα ηϊα τθσ άγριασ πανίδασ
τθν αλεποφ, αλλά και ςτα άλλα ηϊα τθσ άγριασ πανίδασ παρατθρείται αλλαγι
ςυμπεριφοράσ και ςυνθκειϊν (πχ θ αλεποφ να περιφζρεται κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ),
οι οποίεσ δεν είναι εφκολο να εκτιμθκοφν.
Για το λόγο αυτό κάκε αλεποφ ι ηϊο τθσ άγριασ πανίδασ που κα επιτεκεί και κα δαγκϊςει
κάποιο κατοικίδιο ηϊο ι άνκρωπο, πρζπει να κεωρείται εν δυνάμει μολυςμζνο.
ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να απευκφνεςτε άμεςα ςτον κτθνίατρο ι κεράποντα ιατρό
ςασ!
ε μια τυχαία «ςυνάντθςθ» με κάποια αλεποφ πόςο κινδυνεφει ο ςκφλοσ μασ από λφςςα;
Ιδιαίτερα ςε «ευαίςκθτεσ περιοχζσ» υπάρχει ο κίνδυνοσ τςοπανόςκυλα ι κυνθγόςκυλα να
ζρκουν ςε επαφι με μολυςμζνα ηϊα (αλεποφδεσ, λφκουσ, κουνάβια) και πάνω ςτον καβγά
να αλλθλοτραυμαςτιςτοφν και να μολυνκοφν.
Η καλφτερθ πρόλθψθ για αυτι τθν αςκζνεια είναι ο ςωςτόσ ΑΝΣΙΛΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ
του ςκφλου.

Γίνεται κεραπεία τθσ λφςςασ ςτουσ ςκφλουσ, ςτθ γάτα, ςτα άγρια ηϊα;
Δεν υπάρχουν προγράμματα κεραπείασ για ςκφλουσ και άλλα είδθ ηϊων που ζχουν
μολυνκεί από τον ιό τθσ λφςςασ. Σζτοια κεραπεία υπάρχει μόνο για τον άνκρωπο. Για τουσ
ςκφλουσ και τα άλλα είδθ ηϊων που ζχουν προςβλθκεί από λφςςα επιβάλλεται θ
κανάτωςι τουσ.
Πϊσ γίνεται θ διάγνωςθ ςτον άνκρωπο;
Η διάγνωςθ γίνεται ςτθν αρχι τθσ νόςου, αρχικά από τθν κλινικι εικόνα του αςκενοφσ
(ςυμπτϊματα) και ςτθ ςυνζχεια επιβεβαιϊνεται με αιματολογικζσ εξετάςεισ και εξετάςεισ
ςιζλου.
ε περιπτϊςεισ υποψίασ λφςςασ ςτον άνκρωπο, τα πακολογικά υλικά αποςτζλλονται
ςτο Εργαςτιριο Ιολογίασ τθσ Ακινασ.

Πωσ γίνεται θ περιποίθςθ του τραφματοσ ςε περίπτωςθ δαγκϊματοσ από λυςςφποπτο
ηϊο;
Η τοπικι περιποίθςθ του τραφματοσ ςε περίπτωςθ δαγκϊματοσ από κατοικίδιο ι άγριο
λυςςφποπτο ηϊο κεωρείται ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ.
Σο τραφμα κακαρίηεται ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ με νερό και ςαποφνι ι ζςτω μόνο με νερό για 15 λεπτά
τουλάχιςτον.
Η χριςθ αντιλυςςικοφ και αντιτετανικοφ οροφ, κακϊσ και θ περεταίρω διαχείριςθ του
τραφματοσ, γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του κεράποντα ιατροφ.
Πϊσ γίνεται θ διάγνωςθ ςτα ηϊα;
Η διάγνωςθ γίνεται αρχικά από τθν κλινικι εικόνα, αλλά επιβεβαιϊνεται μόνο με
εργαςτθριακι απομόνωςθ του ιοφ τθσ λφςςασ από τον εγκζφαλο των μολυςμζνων ηϊων.

Η εργαςτθριακι διάγνωςθ τθσ λφςςασ ςτθν Ελλάδα πραγματοποιείται ςτο Εργαςτιριο
Ιολογίασ του Ινςτιτοφτου Λοιμωδϊν και Παραςιτικϊν Νοςθμάτων του Κζντρου
Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Ακθνϊν του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
(Νεαπόλεωσ 25-Ακινα), το οποίο είναι και το Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ για τθ Λφςςα.
Πϊσ αντιμετωπίηεται ςτον άνκρωπο;
Η κεραπεία περιλαμβάνει τθν απομόνωςθ του αςκενοφσ και τθ χοριγθςθ φαρμακευτικισ
αγωγισ για τθν ανακοφφιςθ των ςυμπτωμάτων.
Ωςτόςο, πρόκειται για μια εξαιρετικά ςοβαρι λοίμωξθ, που ςε ςυντριπτικό ποςοςτό
καταλιγει ςτο κάνατο, εφόςον δε χορθγθκεί ΕΓΚΑΙΡΑ και ΑΜΕΑ θ απαραίτθτθ
προλθπτικι αγωγι (εμβολιαςμόσ, χοριγθςθ αντιλυςςικοφ οροφ).
Πϊσ αντιμετωπίηεται ςτα ηϊα;
Σο λυςςφποπτο ηϊο ςυλλαμβάνεται και απομονϊνεται από εξουςιοδοτθμζνο και
εκπαιδευμζνο για το ςκοπό αυτό προςωπικό για 15 θμζρεσ, εξετάηεται από κτθνίατρο και
ςτθν περίπτωςθ που δεν εκδθλϊςει ςυμπτϊματα λφςςασ εμβολιάηεται κατά τθσ λφςςασ,
εάν δεν είναι ιδθ εμβολιαςμζνο και αφινεται ελεφκερο.
τθν περίπτωςθ που θ ςφλλθψθ και απομόνωςθ του ηϊου δεν είναι δυνατι αυτό
κανατϊνεται υποχρεωτικά.

Πϊσ μπορεί να προλθφκεί;

 δθλϊνοντασ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ τα ΤΠΟΠΣΑ κροφςματα ςε ηϊα (οικόςιτα ι
άγρια), προκειμζνου να παρζμβουν οι κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ
 αποτρζποντασ τθ μόλυνςθ των δεςποηόμενων ι αδζςποτων ηϊων με ΑΝΣΙΛΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ
 αποφεφγοντασ τθν άμεςθ επαφι με μολυςμζνα ηϊα και τα εκκρίματά τουσ (ςάλια,
περιττϊματα)
 κάνοντασ προλθπτικό αντιλυςςικό εμβολιαςμό των ατόμων που διατρζχουν υψθλό
κίνδυνο είτε λόγω επαγγζλματοσ (κτθνίατροι, εργαηόμενοι ςε ηωολογικοφσ κιπουσ,
εργαςτθριακό προςωπικό κλπ) είτε λόγω διαμονισ ςε χϊρεσ όπου υπάρχουν
κροφςματα λφςςασ ςε ςκφλουσ
 αγοράηοντασ κατοικίδια ηϊα/κυνθγόςκυλα από αξιόπιςτεσ πθγζσ, που να
ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα ζγγραφα (βιβλιάριο εμβολιαςμϊν ι διαβατιριο)
 ςυμβάλλοντασ ςτθ μθ αφξθςθ του αρικμοφ των αδζςποτων ηϊων με τθ μθ
εγκατάλειψθ των κατοικίδιων ηϊων και με τθν υποχρεωτικι ςιμανςθ τουσ.

ΠΡΟΟΧΗ
 ΑΝ ΔΑΓΚΩΘΕΙΣΕ από οικόςιτο ηϊο ι ηϊο τθσ άγριασ πανίδασ
ξεπλφνετε το τραφμα με άφκονο νερό και ςαποφνι και απευκυνκείτε
ΑΜΕΑ ςτο κεράποντα γιατρό ςασ ι ςτο Κζντρο Τγείασ τθσ περιοχισ
ςασ!
 ΗΜΑΝΕΣΕ το ςκφλο ςασ!
 ΕΜΒΟΛΙΑΣΕ τουσ ςκφλουσ και τισ γάτεσ ςασ με αντιλυςςικό εμβόλιο!
 ΜΗΝ ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΠΕΣΕ ΣΑ ΖΩΑ Α! Σα αδζςποτα αποτελοφν
ςθμαντικι πθγι μετάδοςθσ τθσ λφςςασ ςε άλλα ηϊα και ςτον
άνκρωπο.
 ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ςκφλουσ ελεγμζνουσ για λφςςα
προζρχονται από Βαλκανικζσ χϊρεσ και Σουρκία!

ιδιαίτερα

όταν

ΕΜΒΟΛΙΑΘΕΙΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΤΑ εάν ζρχεςκε ςε ΑΜΕΗ επαφι με
ηϊα τθσ άγριασ πανίδασ!
Χριςιμα τθλζφωνα και δικτυακοί τόποι
1.Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
Σμιμα Ζωοανκρωπονόςων
Σθλ 2102125725
2102125727
www.minagric.gr
2.ΚΕΕΛΠΝΟ
Σθλεφωνικό Κζντρο ΚΕΕΛΠΝΟ : 210-5212000
210-5212054 (24ωρη επικοινωνία)

www.keelpno.gr
Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ επικοινωνίασ (e-mail):
info@keelpno.gr
kepix@keelpno.gr

3.www.who-rabies-bulletin.org

