Δμβόλιο λύζζαρ
Ανδπούλα Παςλή, Γενικόρ Ιαηπόρ
Κένηπο Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν

Αιηιολογία ηηρ λύζζαρ:
Η ιχζζα είλαη νμεία εμειηζζφκελε λφζνο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε
ζλεηφηεηα ζρεδφλ 100%, πνπ εθδειψλεηαη κε εγθεθαινκπειίηηδα, ε νπνία πξνθαιείηαη
απφ ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο (Rabdoviridae family).
Μεηάδοζη:
Η ιχζζα είλαη αλζξσπνδσνλφζνο. Μεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν κε ην ζάιην ηνπ κνιπζκέλνπ
δψνπ (ζεξκφαηκα ζειαζηηθά) σο εμήο:
o

Μέζσ δαγθψκαηνο (δήγκαηνο) ή γξαηδνπληάο (εθδνξάο).

o

Μεηά απφ γιείςηκν ηνπ δψνπ ζε δέξκα, πνπ έρεη θφςηκν, ηξαχκα ή γδάξζηκν (ιχζε
ηεο ζπλέρεηάο ηνπ).

o

Μέζσ επαθήο ηνπ ζάιηνπ κε ηνπο βιελλνγφλνπο (κάηηα, κχηε, ζηφκα) ηνπ
αλζξψπνπ.

Ο ηφο κεηαλαζηεχεη απφ ηελ πχιε εηζφδνπ δηα ησλ λεχξσλ ζηνλ εγθέθαιν.
Δπιδημιολογία:
Σε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο γεο παξαηεξείηαη πςειή ελδεκηθφηεηα φπσο: ζηελ Κεληξηθή θαη
Νφηηα Ακεξηθή (Βξαδηιία, Βνιηβία, Γνπαηεκάια, Δθνπαδφξ, Δι Σαιβαδφξ, Κνινκβία,
Μεμηθφ, Πεξνχ) θαη ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ν.Α. Αζία (Βηεηλάκ, Ιλδία, Νεπάι, Σξη Λάλθα,
Τατιάλδε, Ιλδνλεζία, Φηιηππίλεο). Γηαθξίλνπκε ηε ιχζζα ησλ ζθχισλ, ή «ιχζζα ηνπ
δξφκνπ», κε θχξην μεληζηή ην ζθχιν, πνπ ελδεκεί ζηελ Αζία, ηελ Αθξηθή, ηε Μέζε
Αλαηνιή θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε Νφηηα Ακεξηθή, θαη ηε ιχζζα ησλ άγξησλ δψσλ, ε
νπνία αλαιφγσο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο έρεη θαη δηαθνξεηηθφ μεληζηή: ζηελ Δπξψπε
ηελ αιεπνχ, ζην Ιξάλ ην ιχθν, ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή ηηο λπρηεξίδεο βακπίξ, θ.ν.θ.
Ποιορ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Σρεηηθά κε ηελ επίπησζε έθζεζεο ζε δήγκα δψνπ χπνπηνπ γηα ιχζζα ζε ηαμηδηψηεο,
δελ ππάξρνπλ αθξηβή δεδνκέλα. Ωζηφζν ηα δεδνκέλα θάπνησλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη
ε επίπησζε απηή θπκαίλεηαη απφ 16 έσο 200 αλά 100,000 ηαμηδηψηεο.
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Ποια είναι η ππόλητη;
o

Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ησλ δεγκάησλ απφ δψα (www.keelpno.gr)

o

Πξνιεπηηθά κέηξα
(www.keelpno.gr)

o

Δκβνιηαζκφο

έλαληη

ησλ

δεγκάησλ

απφ

δψα

χπνπηα

κε

ιχζζα

ε ποιοςρ ηαξιδιώηερ ζςζηήνεηαι ηο εμβόλιο ηηρ λύζζαρ;
Η ιχζζα απνηειεί ζπάληα λφζν γηα ηνλ ηαμηδηψηε. Ωζηφζν, ε πεξίνδνο επψαζήο ηεο κπνξεί
λα είλαη πνιχ καθξά (έσο θαη 7 έηε) ελψ είλαη 100% ζαλαηεθφξνο. Τα άηνκα πνπ
ηαμηδεχνπλ πξνο ηηο πεξηνρέο απμεκέλεο ελδεκηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα
ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν κφιπλζεο. Άηνκα πνπ πξφθεηηαη θαηά ηε δηακνλή ηνπο λα
παξακείλνπλ αξθεηέο ψξεο ζηελ χπαηζξν, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ή πνπ
πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο θέξνπλ ζε ζηελή επαθή κε
δψα, βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν, αθφκα θαη αλ ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο είλαη
κηθξή.
Η πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ ηεο ιχζζαο ζπληζηάηαη ζηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ
απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο, φπσο:
o

Άηνκα, πνπ ιφγσ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε δψα:
θηελίαηξνη, δαζνθχιαθεο, ζπειαηνιφγνη, θπλεγνί θ.ά.

o

Mεηαλάζηεο θαη ηαμηδηώηεο ρσξψλ ελδνδσνηίαο (φπνπ ελδεκεί ε ιχζζα), πνπ
πξφθεηηαη λα παξακείλνπλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ή θάλνπλ ζπρλά ηαμίδηα ζε
απηέο ηηο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα αλ ν ηφπνο δηακνλήο ηνπο ζα βξίζθεηαη καθξηά απφ
θάπνην θαιά εμνπιηζκέλν θέληξν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη
ηαμηδηψηεο «πςεινχ θηλδχλνπ» («πεξηπεηεηψδε» ηαμίδηα, δηακνλή ζηελ χπαηζξν,
πνδειάηεο, απνζηνιέο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, θ.ά.). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα
πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα αλαθέξνληαη ζε κηθξά παηδηά, θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα ηαμηδησηψλ.

Δμβόλιο ηηρ λύζζαρ (Πίνακαρ 1)
Τν εκβφιην ρνξεγείηαη ελδνκπτθά, ζην δειηνεηδή κπ ζηνπο ελήιηθεο, θαη ζην πξφζζην-έμσ
ηκήκα ηνπ κεξνχ ζηα βξέθε θαη ζηα παηδηά. Πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν
(φζν ην δπλαηφλ πην απνκαθξπζκέλα) απφ ηελ αλαζνζθαηξίλε θαη κε δηαθνξεηηθή
ζχξηγγα. Δπίζεο δελ πξέπεη πνηέ λα ρνξεγείηαη ζην γινπηφ.
Τν εκβφιην πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζηνπο +2ν C κε +8ν C. Γελ πξέπεη λα θαηαςχρεηαη.
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Οη ηχπνη εκβνιίνπ πνπ θπθινθνξνχλ είλαη:
1. Δκβφιην ιχζζαο παξαζθεπαζκέλν ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ Vero : πεξηέρεη
αδξαλνπνηεκέλν ζηέιερνο Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3M. Άιια ζπζηαηηθά:
Μαιηφδε θαη αλζξψπηλε ιεπθσκαηίλε (Γηαηίζεηαη ζηελ Διιάδα).
2. Δκβφιην HDCV (human diploid cell vaccine): πεξηέρεη αδξαλνπνηεκέλν ζε βπξνπηνιαθηφλε ηφ (ζηέιερνο Wistar’s Pitman-Moore) πνπ θαιιηεξγείηαη ζε MRC-5
αλζξψπηλα δηπινεηδή θχηηαξα (Γελ δηαηίζεηαη ζηελ Διιάδα).
3. Κεθαζαξκέλν εκβφιην PCECV (purified chick embryo cell vaccine): πεξηέρεη
αδξαλνπνηεκέλν ζε β-πξνπηνιαθηφλε ηφ (ζηέιερνο Flury LEP) πνπ θαιιηεξγείηαη ζε
ηλνβιάζηεο εκβξχνπ φξληζα(Γελ δηαηίζεηαη ζηελ Διιάδα).
Κάζε

δφζε

εκβνιίνπ

πεξηέρεη
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αληηγφλνπ

ηνχ

ιχζζαο.

Τα

εκβφιηα,

πνπ

παξαζθεπάδνληαη κε θαιιηέξγεηα ηνπ ηνχ ζε αλζξψπηλα θχηηαξα, έρνπλ πςειφ θφζηνο
παξαγσγήο, θαη γη’ απηφ δελ είλαη πάληα δηαζέζηκα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Πίνακαρ 1. Πποθύλαξη από λύζζα ππιν και μεηά έκθεζη
Δμβόλιο
λύζζαρ

Πποθςλακηικόρ
εμβολιαζμόρ

Οδόρ
σοπήγηζηρ

Γοζολογικό
ζσήμα

Ανηιλςζζικόρ
οπόρ

ελδνκπτθά

εκέξεο 0,7,
21 ή 28

φρη

Ναη*

ελδνκπτθά

εκέξεο 0, 3

φρη

Όρη

ελδνκπτθά

εκέξεο 0, 3,
7, 14, 28

λαη

Πποθςλακηική
σοπήγηζη (ππιν
ηην έκθεζη)

Υοπήγηζη μεηά
ηην έκθεζη

-

*Αλ έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ ηειεπηαίν εκβνιηαζκφ ή ν ηίηινο αληηζσκάησλ είλαη
ρακειφο (αλάινγα κε ην ηχπν ηνπ εκβνιίνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο) ζα πξέπεη λα γίλεη
πιήξεο εκβνιηαζηηθφ ζρήκα (κε 5 δφζεηο εκβνιίνπ) θαη ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο.

Η πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ (πξηλ ηελ έθζεζε) γίλεηαη ζε 3 δφζεηο, ηηο εκέξεο
0, 7, και 21 ή 28. Η δφζε είλαη ίδηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο. Πξνζηαηεπηηθφο
ηίηινο αληηζσκάησλ αλαπηχζζεηαη 7-14 εκέξεο κεηά ηελ 3ε δφζε, θαη δηαξθεί ζπλήζσο γηα
1-2 έηε (αλάινγα κε ην ηχπν εκβνιίνπ). Αλ ν ηαμηδηψηεο θξίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη
καθξνρξφληα πξνθχιαμε απφ ηε ιχζζα ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε πεξαηηέξσ αλακλεζηηθψλ
δφζεσλ ζχκθσλα κε ην ηχπν εκβνιίνπ. Τα δηάθνξα εκβφιηα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ
ελαιιάμ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε αλνζνγνληθφηεηά ηνπο.
Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ είλαη φηη
απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία πξνθχιαμεο κεηά απφ έθζεζε (εάλ είλαη πξφζθαηνο ν
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εκβνιηαζκφο θαη ηθαλνπνηεηηθφο ν ηίηινο αληηζσκάησλ, βι. Πίλαθα 1), θάλνληαο κε
απαξαίηεηε ηε ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο θαη κεηψλνληαο ηηο δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ πνπ
απαηηνχληαη κεηά ηελ έθζεζε, απφ 5 ζε 2). Δπίζεο δίλεηαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ πεξηζψξην
γηα αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη θαιχπηεηαη ην ελδερφκελν κε αληηιεπηήο έθζεζεο. Η
πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ δελ ζπλεπάγεηαη φηη δελ απαηηείηαη λα γίλεη ζσζηή
πεξηπνίεζε ηνπ ηξαχκαηνο κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή ησδηνχρν δηάιπκα.
Δελ ππάξρεη θακία αληέλδεημε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ κεηά ηελ έθζεζε. Ο
εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη λα αξρίδεη ηελ εκέξα ηεο έθζεζεο ζηε ιύζζα (εκέξα 0).
Σε πεξίπηωζε θαζπζηέξεζεο ν εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αξρίδεη ην ζπληνκόηεξν
δπλαηό. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ πξηλ ηελ έθζεζε,
ζπληζηάηαη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο (εθηφο θαη αλ ππάξρεη κεγάινο
θίλδπλνο έθζεζεο, θαη δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ππέξ ηεο βιαπηηθήο δξάζεο
ηνπ εκβνιίνπ ζην έκβξπν) θαη ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ ππεξεπαηζζεζίαο ζε πξνεγνχκελε
δφζε ή ζε θάπνην απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ (φπσο ε λενκπθίλε). Τν PCECV πξέπεη
λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε άηνκα κε αιιεξγία ζην απγφ. Σε άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή,
πνπ νθείιεηαη ζε θάπνην λφζεκα ή ζε ρνξήγεζε αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, δελ
αληελδείθλπηαη ν εκβνιηαζκφο. Σπληζηάηαη σζηφζν ε απνρή απφ δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ
θηλδχλνπ, φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ζηε ιχζζα.
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ:
Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ εκβνιίνπ (ζρεηηθά κε ην εκβφιην, πνπ θπθινθνξεί ζηελ
Διιάδα) αθνξνχλ είηε ηνπηθέο αληηδξάζεηο φπσο εξπζξφηεηα, πφλνο, ζθιεξία, νίδεκα, θαη
θλεζκφο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο, είηε ζπζηεκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο κέηξηνο ππξεηφο,
θεθαιαιγία, δάιε, αδπλακία, κπαιγίεο θαη γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα (θνηιηαθφ άιγνο,
λαπηία, εκεηφο).
Αποηελεζμαηικόηηηα:
Πξνζηαηεπηηθφο ηίηινο αληηζσκάησλ αλαπηχζζεηαη ζην 100% ησλ αλνζνεπαξθψλ αηφκσλ
πνπ εκβνιηάζηεθαλ είηε πξηλ είηε κεηά απφ έθζεζε. Ο ηίηινο απηφο δηαηεξείηαη πεξίπνπ γηα
1-2 έηε. Σε άηνκα κε αλνζναλεπάξθεηα, πνπ νθείιεηαη ζε θάπνην λφζεκα ή ζε ρνξήγεζε
αλνζνθαηαζηαιηηθψλ

θαξκάθσλ

ζα

πξέπεη

λα

γίλεηαη

έιεγρνο

αληηζσκάησλ

2-4

εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ εκβνιίνπ θαη λα ζπκβνπιεχνληαη εμεηδηθεπκέλν
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.
Έσο ζήκεξα δελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά λφζεζεο κεηά ηελ έθζεζε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη έγηλε ζσζηή ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ (είηε πξνθπιαθηηθή είηε κεηά ηελ
έθζεζε)

θαη

ηεο εηδηθήο αλνζνζθαηξίλεο. Όιεο νη

πεξηπηψζεηο λφζνπ παξά
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εκβνιηαζκφ,

νθείινληαη

ζε

ιαλζαζκέλε

ρνξήγεζε

είηε

ηνπ

εκβνιίνπ

είηε

ηεο

αλνζνζθαηξίλεο.
Σε θάζε πεξίπηωζε εκβνιηαζκνύ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.

κεςάζμαηα πος κςκλοθοπούν ζηην Δλλάδα:
Σηελ Διιάδα θπθινθνξεί κφλν ην εκβφιην, πνπ θαιιηεξγείηαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ
Vero (VACCIN RABIQUE PASTEUR), ην νπνίν δελ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. Γηαηίζεηαη
απφ ην Ιλζηηηνχην Pasteur ζηηο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ
Πεξηθεξεηψλ.
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