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Αριθμός Orphanet: ORPHA770             

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λύσσα είναι μια ιογενής ζωονόσος που  οδηγεί σε θανατηφόρο εγκεφαλοπάθεια, αν δεν 

αντιμετωπιστεί. Η επιδημιολογία εξαρτάται από το επίπεδο ελέγχου του παθογόνου και των 

ζώων φορέων, με αποτέλεσμα η λύσσα να είναι πολύ πιο διαδεδομένη στις αναπτυσσόμενες 

χώρες σε σχέση με τις  ανεπτυγμένες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περίπου 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν 

κάθε χρόνο από λύσσα. Η εξέλιξη  της λύσσας ακολουθεί μια πορεία με τρία βήματα. Μετά από 

μια επαφή (δάγκωμα) με ένα μολυσμένο ζώο, η επώαση διαρκεί 20 έως 90 ημέρες, ενώ οι 

ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί. Η διάρκεια αυτή ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα και 

τη θέση του ενοφθαλμισμού. Μπορεί να παραταθεί σε πολλά χρόνια σε σπάνιες περιπτώσεις. Η 

δεύτερη φάση, η πρόδρομη περίοδος, διαρκεί 2-10 ημέρες και χαρακτηρίζεται από 

παραισθήσεις ή πόνο στο σημείο ενοφθαλμισμού. Μπορεί να εμφανισθούν άλλα μη ειδικά 

συμπτώματα, όπως κακουχία, ανορεξία, πονοκέφαλος, πυρετός, ρίγη, φαρυγγίτιδα, ναυτία, 

έμετοι, διάρροια, άγχος, ανησυχία, αϋπνία και κατάθλιψη. Η τρίτη φάση είναι η πιο 

χαρακτηριστική, και ονομάζεται οξεία νευρολογική περίοδος. Συνδέεται  με αποκλειστική 

συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), η διάρκειά της είναι από 2 έως 7 ημέρες 

και μπορεί να είναι δύο ειδών: η μανιακή  ή η παραλυτική λύσσα. Στην πρώτη περίπτωση, οι 

ασθενείς εμφανίζουν υπερδιέγερση, υπερκινητικότητα, ανησυχία, ευέξαπτη συμπεριφορά, 

σύγχυση ή ψευδαισθήσεις. Η υδροφοβία και αεροφοβία είναι παθογνωμονικές για τη λύσσα και 

εμφανίζονται στο 50% των ασθενών. Μετά από ώρες ή ημέρες αυτά τα συμπτώματα 

εμφανίζονται κατά περιόδους – που διαρκούν λιγότερο από 5 λεπτά - εναλλάσσονται με φάσεις 

ηρεμίας με διαύγεια. Μπορεί να εκδηλωθούν επιληπτικές κρίσεις. Η τελική εξέλιξη αυτής της 

φάσης είναι η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ή παράλυση. Στη δεύτερη περίπτωση,  που επίσης 

ονομάζεται και απαθής λύσσα, η παράλυση εμφανίζεται  από την αρχή με πυρετό, κεφαλαλγία 

και αυχενική δυσκαμψία. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η τελική εξέλιξη, εάν αφεθεί χωρίς 

θεραπεία, είναι το κώμα και ο θάνατος. Η λύσσα προκαλείται από λοίμωξη από έναν ιό του 

γένους της λύσσας. Η μόλυνση εμφανίζεται σε μια μεγάλη πλειοψηφία από το δάγκωμα ενός 

λυσσασμένου σκύλου και γενικότερα μέσω της επαφής της λύσης της συνέχειας του δέρματος ή 

του βλεννογόνου με μολυσμένο σάλιο, ιστό του ΚΝΣ ή αιωρήματα σταγονιδίων από εκκρίσεις 

μολυσμένων ζώων.  Ο ιός της λύσσας είναι νευροτρόπος ιός που διαφεύγει από το 

ανοσοποιητικό σύστημα και εισβάλει στην άκρη των περιφερικών νεύρων. Η διάρκεια επώασης 

εξαρτάται από το χρόνο που απαιτείται για να εισβάλει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η 

διάγνωση βασίζεται στην κλινική εξέταση,  με τα πρώτα σημάδια να είναι η παραισθησία ή ο 

πόνος στο σημείο του ενοφθαλμισμού, και στηρίζεται στην ανίχνευση του RNA του ιού με PCR 

στο σάλιο, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) ή στην βιοψία του δέρματος στην αυχενική περιοχή, 

και από ορολογικά ευρήματα από το αίμα ή  το ΕΝΥ. Η κύρια διαφορική διάγνωση γίνεται από 

τον τέτανο και από άλλους τύπους εγκεφαλομυελίτιδας και νευρολογικών συμπτωμάτων 

ελονοσίας. Τυποποιημένες διαδικασίες εμβολιασμού έχουν καθορισθεί για καταστάσεις πριν ή 
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μετά την έκθεση. Στην περίπτωση της έκθεσης, η ταχεία έκπλυση,  η αντισηψία και η χορήγηση 

του εμβολίου θα μπορούσε να συνδιασθεί με ένα πρωτόκολλο που αποτελείται από την 

χορήγηση ανοσοσφαιρινών στη θέση του ενοφθαλμισμού. Κάθε μόλυνση πρέπει να δηλωθεί. Αν 

δεν αντιμετωπιστεί, η λύσσα είναι συνήθως θανατηφόρος. Η θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται 

κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης για να είναι αποτελεσματική. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


