Ννζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε θξόησλεο ζηελ Διιάδα,
Ινύληνο 2015
Οη θξόησλεο (κοιν. ηζηκπνύξηα) αλήθνπλ ζηα αξζξόπνδα θαη δπλεηηθά κεηαδίδνπλ δηάθνξνπο ηνύο, βαθηήξηα,
ξηθέηζηεο θαη παξάζηηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο ινηκώμεηο ζε αλζξώπνπο θαη δώα. ηελ Δπξώπε, ηα
λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ θξoηώλσλ πεξηιακβάλνπλ κπνξειιηώζεηο (λόζν Lyme), αλαπιαζκώζεηο,
ξηθεηζηώζεηο, κπακπεζίσζε, ηελ ηνγελή θξνησλνγελή εγθεθαιίηηδα (tick-borne encephalitis TBE) θαη ηνλ
αηκνξξαγηθό ππξεηό Κξηκαίαο-Κνλγθό (CCHF). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηαγξάθεηαη ζηελ Δπξώπε ζηαζεξή
αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ θξνησλνγελνύο εγθεθαιίηηδαο θαη λόζνπ Lyme, ελώ ε αλαπιάζκσζε θαη νη ξηθεηζηώζεηο
απνηεινύλ αλαδπόκελα λνζήκαηα. Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο επεξεάδεη ηνπο θξόησλεο θαη ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο, ηνπο
μεληζηέο, ηα ππνδόρα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ παζνγόλσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε ηνπο θξόησλεο, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη
πηζαλό ηα λνζήκαηα απηά λα αλαδεηρζνύλ ζε ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο ζηελ Δπξώπε θαη ζηε ρώξα
καο ηα επόκελα έηε. Η κεηάδνζε παζνγόλσλ από κνιπζκέλνπο θξόησλεο ζπκβαίλεη ζπλήζσο από ηα κέζα ηεο
άλνημεο έσο θαη ην θζηλόπσξν. Οη άλζξσπνη είλαη ζπλήζσο ηπραίνη θαη αδηέμνδνη μεληζηέο ησλ παζνγόλσλ απηώλ.
Οη αλαπιαζκώζεηο θαη νη ξηθεηζηώζεηο δελ ππάγνληαη -κέρξη ζηηγκήο- ζηα ππνρξεσηηθώο δεινύκελα λνζήκαηα ζηε
Διιάδα, σζηόζν ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ δεκνζηεπζεί πεξηζηαηηθά απηώλ ησλ λόζσλ ζε θαηνίθνπο ηεο
ρώξαο θαη έρνπλ γίλεη κεκνλσκέλεο άηππεο αλαθνξέο ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.. Δίλαη ζίγνπξν όηη ηα λνζήκαηα απηά
ππάξρνπλ ζηε ρώξα καο, αιιά ππνδηαγηγλώζθνληαη θαη δελ θαηαγξάθνληαη. Δθηόο από ηηο κεηαδηδόκελεο κέζσ
θξνηώλσλ ξηθεηζηώζεηο ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαθεξζεί επίζεο πεξηζηαηηθά πνπ νθείινληαη ζε ξηθέηζηεο πνπ
κεηαδίδνληαη κε ηνπο ςύιινπο.
Η έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ ινηκώμεσλ απηώλ κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ζνβαξώλ επηπινθώλ. Ωο εθ
ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, ηόζν ζε ηαμηδηώηεο πνπ
έρνπλ επηζηξέςεη από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ ελδεκηθέο γηα απηά ηα παζνγόλα, όζν θαη ζε άηνκα ρσξίο ηζηνξηθό
ηαμηδηνύ πνπ αλαθέξνπλ έθζεζε ζε θξόησλα ή έρνπλ ζπκβαηά ζπκπηώκαηα ή θιηληθά ζεκεία.

Αλαπιάζκσζε
Η αλζξώπηλε θνθθηνθπηηαξηθή αλαπιάζκσζε είλαη κία λόζνο πνπ νθείιεηαη ζην Gram αξλεηηθό βαθηήξην
Anaplasma phagocytophilum θαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ινίκσμε ησλ νπδεηεξόθηισλ πνιπκνξθνπύξελσλ
θπηηάξσλ. Σν παζνγόλν κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν θπξίσο κε ην δήγκα κνιπζκέλνπ θξόησλα, ελώ ππάξρνπλ
επίζεο αλαθνξέο κεηάδνζεο κέζσ κεηάγγηζεο αίκαηνο.
Η αλζξώπηλε λόζνο αλαγλσξίζζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1990 ζηηο ΗΠΑ. ηελ Δπξώπε ην πξώην θξνύζκα
θαηαγξάθεθε ην 1997 ζηε ινβελία θαη έθηνηε έρνπλ θαηαγξαθεί κεξηθέο δεθάδεο θξνύζκαηα ηεο λόζνπ (πεξίπνπ
100) ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρώξεο, θπξίσο ζηελ θεληξηθή Δπξώπε θαη ζηε θαλδηλαβία: ινβελία, νπεδία,
Ννξβεγία, Πνισλία, Σζερία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία, Απζηξία, Διβεηία, Βέιγην θαη Διιάδα. Σα
πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθνληαη θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην έσο Οθηώβξην, κε θνξύθσζε ηνπο ζεξηλνύο
κήλεο.
ηελ Δπξώπε ν θξόησλαο Ixodes ricinus είλαη -κε βάζε ηελ ηξέρνπζα γλώζε- ν θύξηνο δηαβηβαζηήο ηνπ Anaplasma
phagocytophilum. Σν δήγκα ηνπ θξόησλα είλαη ζπλήζσο αλώδπλν θαη κεξηθνί αζζελείο κε αλαπιάζκσζε δελ
αλαθέξνπλ ζρεηηθό ηζηνξηθό. Δπίζεο, κηθξόηεξα αλώξηκα ζηάδηα ηνπ θξόησλα (λύκθεο, κεγέζνπο θεθαιήο
θαξθίηζαο, 1-2 ρηι.) κπνξεί λα κελ αληρλεύνληαη εύθνια, όκσο κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηε ινίκσμε.
Γηάθνξα είδε ζειαζηηθώλ -ηδίσο ηξσθηηθά- έρνπλ αλαγλσξηζζεί ή πξνηαζεί σο βαζηθά ππνδόρα (reservoir) ηνπ
γέλνπο Anaplasma. Κάπνηα είδε ειαθηώλ ζεσξνύληαη βαζηθά ππνδόρα, αιιά γηα ζηειέρε πνπ δελ είλαη παζνγόλα
γηα ηνλ άλζξσπν, ελώ θαη νη ζθύινη έρνπλ πξνηαζεί σο πηζαλά ππνδόρα ζε αζηηθό πεξηβάιινλ. Μεξπθαζηηθά θαη
πηελά έρνπλ επίζεο πξνηαζεί ή αλαγλσξηζζεί σο ηθαλά ππνδόρα. ηελ Δπξώπε πηζαλά ππνδόρα κπνξεί λα είλαη
ηόζν ηα κεξπθαζηηθά παξαγσγηθά δώα ηεο θηελνηξνθίαο, όζν θαη ηα άγξηα νπιεθόξα, θαζώο θαη ηα άγξηα ηξσθηηθά.
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Γηάθνξα είδε δώσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζθύισλ, ηππνεηδώλ, κεξπθαζηηθώλ) κπνξεί επίζεο λα πξνζβιεζνύλ
από αλαπιάζκσζε θαη λα λνζήζνπλ.
Η ινίκσμε κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή, λα εθδεισζεί κε ήπηεο ή ζνβαξέο εθδειώζεηο. Σα αξρηθά ζπκπηώκαηα
ηεο αλαπιάζκσζεο ηππηθά παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κέζα ζε 1-2 εβδνκάδεο (εύξνο: 5-21 εκέξεο) κεηά ην δήγκα
κνιπζκέλνπ θξόησλα. Σα πην θνηλά ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ πεξηιακβάλνπλ: αηθλίδηα έλαξμε εκππξέηνπ,
θεθαιαιγία, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο, θαθνπρία, ξίγνο, λαπηία/εκέηνπο, θνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηεο, βήρα, δηόγθσζε
ιεκθαδέλσλ/ήπαηνο/ζπιελόο, ζύγρπζε, εμάλζεκα (ζπάληα), επηπεθπθίηηδα. Λίγνη κόλν αζζελείο αλαπηύζζνπλ όια
ηα ζπκπηώκαηα θαη ν αξηζκόο θαη ζπλδπαζκόο ησλ ζπκπησκάησλ πνηθίιιεη από άηνκν ζε άηνκν. ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ππάξρεη ζξνκβνθπηηνπελία, ιεπθνπελία θαη απμεκέλα επαηηθά έλδπκα, αλ θαη απηά ηα εξγαζηεξηαθά
επξήκαηα κπνξεί λα απνπζηάδνπλ.
Παξόιν πνπ ζπλήζσο ε αλαπιάζκσζε είλαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κία ήπηα, απηό-πεξηνξηδόκελε λόζνο,
κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζνβαξή λόζν θαη λα έρεη ζαλαηεθόξν έθβαζε εάλ δελ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα θαη
θαηαιιήισο, αθόκε θαη ζε πξνεγνπκέλσο πγηή άηνκα. Οη ζνβαξέο θιηληθέο εθδειώζεηο θαη επηπινθέο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ: αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, ARDS, πλεπκνλίηηδα, αηκνξξαγίεο, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα,
λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο από ην πεξηθεξηθό θαη πην ζπάληα ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα, ζεπηηθή θαηαπιεμία ή
ζύλδξνκν πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηνμηθό shock, θαξδηαγγεηαθή θαηαπιεμία, θαξδίηηδα, δηαηαξαρέο πήμεο αίκαηνο,
επθαηξηαθέο ινηκώμεηο. Η εθηηκώκελε ζλεηόηεηα είλαη <1% (πεγή: CDC) θαη νη πεξηζζόηεξνη ζάλαηνη πξνθαινύληαη
από ηηο επηπινθέο, ηηο επθαηξηαθέο ινηκώμεηο ή άιιεο ζπλππάξρνπζεο λόζνπο. ηελ Δπξώπε ηα ζαλαηεθόξα
θξνύζκαηα είλαη ζπάληα. Αλνζνθαηεζηαικέλνη αζζελείο αλαπηύζζνπλ ζπλήζσο πην ζνβαξή λόζν κε πςειόηεξε
ζλεηόηεηα.

Γηάγλσζε
Η δηάγλσζε ηεο αλαπιάζκσζεο είλαη δύζθνιε (κε εηδηθά ζπκπηώκαηα, αξλεηηθέο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο ηηο πξώηεο
7-10 εκέξεο ηεο λόζνπ) θαη ζπρλά βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή ππνςία. Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί ζα πξέπεη λα εθηηκήζνπλ
θαη λα θξίλνπλ εάλ ζα αληηκεησπίζνπλ ζεξαπεπηηθά αζζελείο κε θιηληθή ππνςία ηεο λόζνπ.
ηελ θιηληθή δηάγλσζε ηεο λόζνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο θαη ε θιηληθή εμέηαζε, όπσο
ηζηνξηθό πξόζθαηνπ δήγκαηνο θξόησλα, έθζεζε - ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε πεξηνρέο πνπ πηζαλά ππάξρνπλ
θξόησλεο (π.ρ. θάκπηλγθ, νξεηβαζία, θπλήγη, θεπεπηηθέο εξγαζίεο, βόιηεο ζε ύπαηζξν, επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε
ζακλώδεηο, δαζώδεηο, αγξνηηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο κε βιάζηεζε). Δπίζεο, είλαη ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ε επαθή
κε θαηνηθίδηα δώα (ηδίσο ζθύινπο) θαη ε αλίρλεπζε πξνζθνιιεκέλσλ ζε απηά θξνηώλσλ, θαζώο κέζσ ησλ
θαηνηθίδησλ δώσλ απμάλεηαη θαη ε πηζαλόηεηα έθζεζεο ησλ αλζξώπσλ ζε θξόησλεο.
Οη εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο λόζνπ πεξηιακβάλνπλ:
- Μνξηαθέο κεζόδνπο -PCR θαη real-time PCR- θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο ηεο λόζνπ, κε κεγαιύηεξε
επαηζζεζία ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο λόζνπ, ε νπνία κεηώλεηαη ηαρέσο κεηά ηε ρνξήγεζε αληηβηνηηθήο αγσγήο.
Μία αξλεηηθή PCR δελ απνθιείεη ηε ινίκσμε.
- Απνκόλσζε ηνπ Αλαπιάζκαηνο ζε θαιιηέξγεηα (δηαζέζηκε κόλν ζε εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα),
-

Οξνινγηθέο εμεηάζεηο: ε δηάγλσζε επηβεβαηώλεηαη κε νξνκεηαηξνπή ή ηεηξαπιαζηαζκό ηνπ ηίηινπ ησλ
αληηζσκάησλ ζε δηαδνρηθά δείγκαηα νξνύ. Αληηζώκαηα έλαληη ηνπ Αλαπιάζκαηνο αληρλεύνληαη ζπλήζσο ηελ 7 ε 10ε εκέξα λόζνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα νξνινγηθνύ ειέγρνπ θαηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο
λόζνπ δελ απνθιείεη ηε δηάγλσζε ηεο αλαπιάζκσζεο. Η νξνινγηθή κέζνδνο αλαθνξάο γηα ηε δηάγλσζε ηεο
αλαπιάζκσζεο είλαη ν έκκεζνο αλνζνθζνξηζκόο, ζε δύν δηαδνρηθά δείγκαηα νξνύ, ώζηε λα απνηππσζεί ε
αύμεζε ηνπ ηίηινπ (ηεηξαπιαζηαζκόο ηίηινπ αληηζσκάησλ). Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη ζθόπηκν λα ιακβάλεηαη έλα
δείγκα όζν πην λσξίο γίλεηαη ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο λόζνπ θαη έλα δεύηεξν δείγκα 2-4 εβδνκάδεο κεηά. ηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ν ηίηινο ησλ IgG αληηζσκάησλ ζπλήζσο είλαη ρακειόο ή «αξλεηηθόο» ζην πξώην
δείγκα νξνύ, ελώ ζην δεύηεξν δείγκα ηππηθά παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αύμεζε. Σα IgM αληηζώκαηα ζπλήζσο
απμάλνληαη παξάιιεια κε ηα IgG (πεξίπνπ ζην ηέινο ηεο πξώηεο εβδνκάδαο λόζνπ) θαη παξακέλνπλ
αληρλεύζηκα γηα κήλεο. Δπίζεο, ηα IgM αληηζώκαηα είλαη ιηγόηεξν εηδηθά από ηα IgG αληηζώκαηα, θαη είλαη πην
πηζαλό λα πξνθύςεη ςεπδώο ζεηηθό απνηέιεζκα απηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη ηίηινη ησλ IgM αληηζσκάησλ πξέπεη λα
αμηνινγνύληαη παξάιιεια κε απηνύο ησλ IgG αληηζσκάησλ.

- Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε επηρξίζκαηνο αίκαηνο: παξνπζία ελδνθπηηάξησλ έγθιεηζησλ (κηθξν-απνηθηώλ
Αλαπιάζκαηνο), ηα νπνία θαινύληαη βνιία (ζηελ Αγγιηθή γιώζζα «morulae») εληόο ησλ θνθθηνθπηηάξσλ θαηά ηε
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δηάξθεηα θπξίσο ηεο πξώηεο εβδνκάδαο ηεο λόζνπ θαη πξηλ ηε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώ. Δκθαλίδνληαη ζην 20%
πεξίπνπ ησλ αζζελώλ (Γ/Γ: ηνμηθή θνθθίσζε, ζσκάηηα Dohle).
Ζ αλαπιάζκσζε ζπληζηάηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε όηαλ ν αζζελήο παξνπζηάδεη
εκπύξεην αγλώζηνπ αηηηνινγίαο, ηδίσο όηαλ απηό ζπλδπάδεηαη κε εξγαζηεξηαθά επξήκαηα θπηηαξνπελίαο θαη
επαηηθήο ζπκκεηνρήο, θαη ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο πεξηιακβάλεη έθζεζε ή απμεκέλε πηζαλόηεηα έθζεζεο
ζε θξόησλεο.

Θεξαπεία
Δπί θιηληθήο ππνςίαο αλαπιάζκσζεο (ηδίσο αλ ε θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο είλαη επεξεαζκέλε ή
βαίλεη επηδεηλνύκελε) θαη αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή
ζπληζηάηαη λα μεθηλάεη άκεζα θαη λα κελ θαζπζηεξεί ελ αλακνλή ηεο εξγαζηεξηαθήο επηβεβαίσζεο, θαη δελ ζα
πξέπεη λα δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε αξρηθά αξλεηηθώλ δηαγλσζηηθώλ νξνινγηθώλ εμεηάζεσλ.
Η δνμπθπθιίλε είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο θαη ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη άκεζα ζε πεξίπησζε ππνςίαο ηεο λόζνπ,
πξηλ ηελ εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο (δόζε ελειίθσλ= 100mg θάζε 12 ώξεο). ε παηδηά ζπληζηάηαη
επηθνηλσλία κε παηδίαηξν ινηκσμηνιόγν γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αγσγήο. Η αγσγή πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ηνπιάρηζηνλ
γηα 3 εκέξεο κεηά ηελ ύθεζε ηνπ ππξεηνύ θαη κέρξη λα ππάξμνπλ ελδείμεηο θιηληθήο βειηίσζεο. Η ζπλήζεο δηάξθεηα
ηεο αγσγήο είλαη 7-14 εκέξεο. Η ζεξαπεπηηθή αγσγή είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ πξόιεςε ζνβαξώλ
επηπινθώλ εάλ μεθηλήζεη πξώηκα ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζεξαπεία ζπληζηάηαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ
θιηληθή ππνςία θαη λα μεθηλάεη πξώηκα πξηλ ηελ εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε. Δάλ ν αζζελήο ιάβεη ηε ζεξαπεία
εληόο ησλ πξώησλ 5 εκεξώλ ηεο λόζνπ, ν ππξεηόο γεληθά ππνρσξεί κέζα ζε 24-72 ώξεο.
Αλεπαξθήο αληαπόθξηζε ζηε δνμπθπθιίλε (π.ρ. επηκνλή εκππξέηνπ γηα >48 ώξεο κεηά ηελ έλαξμε αγσγήο) κπνξεί λα
ππνδειώλεη άιιε λόζν, αλ θαη αζζελείο κε ζνβαξή λόζν κπνξεί λα ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξν δηάζηεκα αγσγήο πξηλ
ηελ ύθεζε ηνπ ππξεηνύ.
ε πεξίπησζε αιιεξγίαο ζηε δνμπθπθιίλε ή ζε πεξίπησζε εγθύσλ αζζελώλ, ζπληζηώληαη ελαιιαθηηθά θάξκαθα ζε
ζπλεξγαζία κε εηδηθό ινηκσμηνιόγν. Γελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη αληηβηνηηθή αγσγή ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο κε
αληηζώκαηα έλαληη ηνπ Αλαπιάζκαηνο.

Ρηθεηζηώζεηο
Οη ξηθέηζηεο είλαη Gram αξλεηηθά, ππνρξεσηηθά ελδνθπηηάξηα βαθηήξηα πνπ κεηαδίδνληαη ζπλήζσο κε αξζξόπνδα,
όπσο θξόησλεο, ςύιινη, ςείξεο, αθάξεα. Οη ξηθεηζηώζεηο έρνπλ παγθόζκηα θαηαλνκή. Σα είδε ησλ ξηθεηζηώλ θαη νη
ζρεηηδόκελεο θιηληθέο λόζνη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Οη ξηθεηζηώζεηο θαηαηάζζνληαη ζε δύν θύξηεο νκάδεο: ηελ νκάδα ησλ θειηδσδώλ ππξεηώλ (spotted fever group)
πνπ πεξηιακβάλεη είδε ξηθεηζηώλ πνπ κεηαδίδνληαη θπξίσο κε θξόησλεο θαη ηελ νκάδα ηνπ ηύθνπ (typhus group)
πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ελδεκηθό (murine) θαη ηνλ επηδεκηθό ηύθν, κε δηαβηβαζηέο ηνπο ςύιινπο θαη ηηο ςείξεο
αληίζηνηρα. Νέα παζνγνληθά είδε ξηθεηζηώλ ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ηα ηειεπηαία έηε.
ηελ Δπξώπε θαηαγξάθνληαη ξηθεηζηώζεηο ηεο νκάδαο ησλ θειηδσδώλ ππξεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από δηάθνξα
είδε ξηθεηζηώλ πνπ έρνπλ σο δηαβηβαζηέο δηάθνξα είδε θξνηώλσλ. Από ηηο ξηθεηζηώζεηο ηεο νκάδαο ηνπ ηύθνπ
(typhus group) ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο αλαθέξεηαη ν ελδεκηθόο ηύθνο κε αηηηνινγηθό παξάγνληα ηε Rickettsia typhi
πνπ κεηαδίδεηαη κε ηνπο ςύιινπο (θπξίσο ησλ ηξσθηηθώλ). Έλα λέν είδνο ξηθέηζηαο, ε Rickettsia felis, ε νπνία
κεηαδίδεηαη κε ηνπο ςύιινπο, αλαθέξεηαη ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη ζεσξείηαη αλαδπόκελν παζνγόλν.
Γεληθά ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ησλ θξνησλν-κεηαδηδόκελσλ ξηθεηζηώζεσλ μεθηλνύλ 4-10 εκέξεο κεηά ην δήγκα
κνιπζκέλνπ θξόησλα θαη ηππηθά πεξηιακβάλνπλ ππξεηό, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, θαθνπρία, εμάλζεκα, ηνπηθή
ιεκθαδελνπάζεηα. ηηο πεξηζζόηεξεο θξνησλν-κεηαδηδόκελεο ξηθεηζηώζεηο παξαηεξείηαη ραξαθηεξηζηηθή εζράξα
ελνθζαικηζκνύ ζην ζεκείν ηνπ δήγκαηνο από θξόησλα (κπνξεί -σζηόζν- λα απνπζηάδεη ή λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο
εζράξεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο ξηθέηζηαο). Με εηδηθά εξγαζηεξηαθά επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ ιεπθνπελία, αλαηκία
θαη ζξνκβνθπηηνπελία. Ωζηόζν, ηα ζεκεία πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο ξηθέηζηαο θαη κπνξεί λα απνπζηάδνπλ
ηα ηππηθά ζπκπηώκαηα ή ελίνηε ην κόλν ζύκπησκα λα είλαη ν ππξεηόο. Η ζλεηόηεηα ησλ ξηθεηζηώζεσλ πνηθίιιεη.
Η ζπρλόηεξε ξηθεηζίσζε ζηελ Δπξώπε θαη ζηε ρώξα καο είλαη ν Μεζνγεηαθόο θειηδώδεο ππξεηόο, πνπ νθείιεηαη
ζηε R.conorii. Απαληάηαη θπξίσο ζηε λόηηα θαη αλαηνιηθή Δπξώπε θαη θξνύζκαηα έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζηελ Διιάδα.
Ο δηαβηβαζηήο ηεο είλαη ν θξόησλαο Rhiphicephalus sanguineus («θαθέ ηζηκπνύξη ζθύισλ»). Η πεξίνδνο επώαζεο
είλαη ζπλήζσο 5-7 εκέξεο. Η ηππηθή θιηληθή κνξθή ηεο λόζνπ πεξηιακβάλεη ζπκπηώκαηα γξηπώδνπο ζπλδξνκήο,
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εκπύξεην, θαηαβνιή, πεξηθεξηθή ιεκθαδελνπάζεηα, θειηδνβιαηηδώδεο ή πεηερεηώδεο εμάλζεκα θαη παζνγλσκνληθή
εζράξα (tache noire) ζην ζεκείν δήγκαηνο ηνπ θξόησλα. παληόηεξα αλαθέξνληαη άηππεο ζνβαξέο εθδειώζεηο ηεο
λόζνπ, κε θαξδηνινγηθά ζπκπηώκαηα (κπνθαξδίηηδα, θνιπηθή καξκαξπγή, εθηαζία ζηεθαληαίσλ αγγείσλ),
νθζαικνινγηθά ζπκπηώκαηα (ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ξαγνεηδίηηδα), λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα (εγθεθαιηθά
ηζραηκηθά έκθξαθηα, κεληγγνεγθεθαιίηηδα, πνιπλεπξνπάζεηα, απώιεηα αθνήο αηζζεηεξηαθνύ ηύπνπ), παγθξεαηηθή
ζπκκεηνρή, ξήμε ζπιελόο, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, αηκνθαγνθπηηαξηθό ζύλδξνκν. Η ζλεηόηεηα κπνξεί λα είλαη
πςειή. Άηνκα κεγάιεο ειηθίαο θαη κε ππνθείκελα λνζήκαηα έρνπλ πην κεγάιν θίλδπλν λα εθδειώζνπλ ζνβαξή
κνξθή λόζνπ.
Η αξρηθή δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ θιηληθή εηθόλα θαη επηβεβαηώλεηαη ελ ζπλερεία εξγαζηεξηαθά. Η
αληαπόθξηζε ζηελ θαηάιιειε ζπληζηώκελε ζεξαπεία απνηειεί έλδεημε ππέξ ηεο νξζόηεηαο ηεο αξρηθήο θιηληθήο
δηάγλσζεο.
Η εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε γίλεηαη:
- έκκεζα, κε ηε ρξήζε νξνινγηθώλ κεζόδσλ κε ηηο νπνίεο αληρλεύνληαη εηδηθά αληηζώκαηα έλαληη ησλ
δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ξηθεηζηώλ. Η κέζνδνο ηνπ έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνύ ζεσξείηαη ε νξνινγηθή δνθηκαζία
αλαθνξάο. Η εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηνλ ηεηξαπιαζηαζκό ηνπ ηίηινπ αληηζσκάησλ
ζε δπν δηαδνρηθά δείγκαηα νξνύ. Οξνκεηαηξνπή ζπλήζσο ζπκβαίλεη 7-15 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο λόζνπ. Ωο
εθ ηνύηνπ, είλαη ζθόπηκν λα ιακβάλεηαη έλα δείγκα όζν πην λσξίο γίλεηαη ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο λόζνπ θαη έλα
δεύηεξν δείγκα 2-3 εβδνκάδεο κεηά, ώζηε λα απνηππσζεί ε αύμεζε ηνπ ηίηινπ. Γηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο
αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε ξηθεηζηώλ, αιιά θαη κε άιια παζνγόλα βαθηήξηα, είλαη ζπρλέο.
- άκεζα: κε ηε ρξήζε PCR, real-time PCR, θαιιηέξγεηα ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ή άκεζε αλίρλεπζε ζε δεξκαηηθέο
βιάβεο ή ηζηό κε ηε ρξήζε άκεζνπ αλνζνθζνξηζκνύ ή εηδηθώλ ρξώζεσλ.
Οη ξηθεηζηώζεηο αληηκεησπίδνληαη επηηπρώο κε ηε ρξήζε ηεηξαθπθιηλώλ, κε ηε δνμπθπθιίλε λα απνηειεί ηε ζεξαπεία
πξώηεο εθινγήο (ζπλήζσο 200mg ηελ εκέξα γηα 7-14 εκέξεο ζηνπο ελήιηθεο), ελώ ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη
καθξνιίδεο ηδίσο επί εγθπκνζύλεο θαη ζε απνπζία ζνβαξήο λόζνπ. Πξόζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη
θζνξηνθηλνιόλεο ζπζρεηίδνληαη κε θαθή έθβαζε ζε ινηκώμεηο από R.conorii θαη δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο ζηε
ζεξαπεία ηνπ κεζνγεηαθνύ θειηδώδνπο ππξεηνύ. Καζπζηέξεζε ζηελ αγσγή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή λόζν
θαη ζαλαηεθόξν έθβαζε θαη σο εθ ηνύηνπ εκπεηξηθή αγσγή ζπληζηάηαη λα μεθηλάεη άκεζα ζε θάζε πεξηζηαηηθό κε
θιηληθή ππνςία θξνησλν-κεηαδηδόκελεο ξηθεηζίσζεο, πξηλ ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο, ηδίσο αλ ε θιηληθή
θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο είλαη επεξεαζκέλε ή βαίλεη επηδεηλνύκελε θαη αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ζεξάπνληνο
ηαηξνύ. Ο ππξεηόο ζπλήζσο πθίεηαη εληόο 2 εκεξώλ κεηά ηε έλαξμε ηεο αγσγήο, όηαλ ν αζζελήο ιάβεη δνμπθπθιίλε ή
άιιε ηεηξαθπθιίλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 4-5 εκεξώλ ηεο λόζνπ. Δάλ ν αζζελήο δελ αληαπνθξηζεί ζηελ
πξώηκε ζεξαπεία κε ηεηξαθπθιίλε, απηό ζπλήζσο απνηειεί έλδεημε όηη ε λόζνο δελ πξόθεηηαη γηα ξηθεηζίσζε
κεηαδηδόκελε κε θξόησλεο. Αζζελείο κε ζνβαξή λόζν κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ κεγαιύηεξν δηάζηεκα αγσγήο πξηλ ηελ
θιηληθή βειηίσζε, ηδίσο εάλ έρνπλ αλεπάξθεηα πνιιαπιώλ νξγάλσλ.
Οη θξόησλεο, εθηόο από ην ξόιν ηνπο ζηελ επηδεκηνινγία ησλ ξηθεηζηώζεσλ σο δηαβηβαζηέο, ζεσξείηαη όηη
απνηεινύλ θαη ηα βαζηθά ππνδόρα-δεμακελέο (reservoir) γηα ηα πεξηζζόηεξα θξνησλν-κεηαδηδόκελα είδε ξηθεηζηώλ.
ηνλ θξόησλα νη ξηθέηζηεο κεηαδίδνληαη δηαζηαδηαθά (από ην έλα ζηάδην εμέιημεο ηνπ θξόησλα ζην άιιν), ελώ
επίζεο θάζεηε κεηάδνζε ζηνπο απνγόλνπο ζπκβαίλεη γηα θάπνηα είδε.
Ο ξόινο άγξησλ θαη νηθόζηησλ ζειαζηηθώλ σο ππνδόρσλ είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί. Ρηθέηζηεο πνπ κεηαδίδνληαη
κέζσ θξνηώλσλ έρνπλ απνκνλσζεί από πνιιά είδε δώσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνληηθώλ, ζθίνπξσλ, ιαγώλ,
ειαθηώλ, θαηνηθίδησλ δώσλ θιπ. Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη επθαηξηαθόο θαη αδηέμνδνο μεληζηήο. Οη ξηθέηζηεο ζεσξείηαη
όηη θπθινθνξνύλ θαη δηαηεξνύληαη ζηε θύζε ζε πνιύπινθνπο θύθινπο κεηάδνζεο κεηαμύ άγξησλ ζειαζηηθώλ θαη
ησλ θξνηώλσλ ηνπο. Γηα ηηο ξηθέηζηεο πνπ έρνπλ σο δηαβηβαζηέο θξόησλεο, πηζηεύεηαη όηη κεηαδίδνληαη ζε έλα
ζειαζηηθό μεληζηή κέζσ ησλ ζηεινγόλσλ αδέλσλ ηνπ θξόησλα θαζώο απηόο απνκπδεί αίκα θαηά ηελ πξνζθόιιεζε
ηνπ ζηνλ μεληζηή. Σν ρξνληθό δηάζηεκα πξνζθόιιεζεο ηνπ θξόησλα ζηνλ μεληζηή πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηεο
ξηθέηζηαο πνηθίιιεη από ιίγεο ώξεο έσο εκέξεο. Γηα θάπνηα ξηθεηζηαθά είδε ρξεηάδνληαη κεξηθέο ώξεο πξνζθόιιεζεο
θαη αηκνκύδεζεο πξηλ κεηαδνζνύλ νη ξηθέηζηεο από ηνλ θξόησλα ζηνλ μεληζηή.
ηελ Διιάδα έρνπλ αλαθεξζεί θξνύζκαηα θαη άιισλ θξνησλν-κεηαδηδόκελσλ ξηθεηζηώζεσλ ηεο νκάδαο ηνπ
θειηδώδνπο ππξεηνύ, όπσο: «ξηθεηζίσζε πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ιεκθαγγεηΐηηδα» κε αηηηνινγηθό παξάγνληα ηε
R.sibirica subsp. mongolitimonae), θαζώο θαη ξηθεηζηώζεηο πνπ νθείινληαη ζηε Rickettsia aeschlimannii θαη ηε
Rickettsia slovaca. Αλαθέξνληαη επίζεο, θξνύζκαηα ελδεκηθνύ ηύθνπ (murine typhus) πνπ νθείιεηαη ζηε Rickettsia
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typhi θαη κεηαδίδεηαη ζε αλζξώπνπο κέζσ ησλ ςύιισλ ησλ ηξσθηηθώλ (αξνπξαίσλ), θαζώο επίζεο θαη ηεο R. felis
πνπ επίζεο κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ςύιισλ.
Οη ξηθεηζηώζεηο κπνξεί εκθαλίδνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηελ Δπξώπε ηα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα
κεζνγεηαθνύ θειηδώδνπο ππξεηνύ ζπκβαίλνπλ ην θαινθαίξη.

Γηάγλσζε ζηελ Διιάδα
Γηα ηε δηάγλσζε ξηθεηζίσζεο/αλαπιάζκσζεο ζε ύπνπηα θξνύζκαηα ζηελ Διιάδα, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε θαη
απνζηείιεηε δείγκαηα ζε έλα από ηα παξαθάησ εξγαζηήξηα, θαηόπηλ επηθνηλσλίαο (ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ιήςεο,
δηαηήξεζεο θαη απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ θαη ηηο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο):
- Δξγαζηήξην Κιηληθήο Βαθηεξηνινγίαο, Παξαζηηνινγίαο Εσνλόζσλ & Γεσγξαθηθήο Ιαηξηθήο- Μνλάδα
Εσνλόζσλ, Ιαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο ή Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Υγείαο Κξήηεο,
Ιαηξηθή ρνιή, ηαπξάθηα-Βνύηεο, Ηξάθιεην Κξήηεο (Δπηθ. Καζ. θα Α. Ψαξνπιάθε, ηει. 2810 394739, 2810
394624, 2810 394743),
- Μνλάδα Αλνζνινγίαο Λνηκώμεσλ, Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Καζ. θνο
Α. Σζαθξήο, ηει. 210 746 2011, 210 746 2133, 210 746 2140),
- Α’ Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Καζ. θα Α. Παπά, ηει. 2310 999 006,
2310 999 151).

Ινγελή λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε θξόησλεο ζηελ Διιάδα
Ο ηνγελήο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Κξηκαίαο-Κνλγθό (CCHF) είλαη ελδεκηθόο ζε πεξηνρέο ηεο ΝΑ Δπξώπεο
(Βαιθάληα, πξώελ ΔΓ) θαη ζηελ Σνπξθία. Η λόζνο κεηαδίδεηαη κε δήγκα κνιπζκέλνπ θξόησλα ή επαθή κε
βηνινγηθά πγξά θξόησλα, κε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε αίκα ή ηζηνύο κνιπζκέλσλ δώσλ/αλζξώπσλ θαη κε
θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ γάιαθηνο. Έρεη πςειή ζλεηόηεηα (30%) θαη δπλακηθή πξόθιεζεο επηδεκηώλ, εηδηθά
θαζώο κπνξεί λα κεηαδνζεί από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζα ζην λνζνθνκείν. ηελ Διιάδα θαηαγξάθεθε έλα
ζαλαηεθόξν θξνύζκα ηεο λόζνπ ην 2008 ζηε Θξάθε (πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό
Κξηκαίαο-Κνλγθό ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ www.keelpno.gr).
Η θξνησλνγελήο εγθεθαιίηηδα (tick-borne encephalitis-TBE) νθείιεηαη ζηνn νκώλπκν θιαβντό θαη κεηαδίδεηαη
θπξίσο κε δήγκα κνιπζκέλνπ θξόησλα, θαζώο θαη κε ηελ θαηαλάισζε κε παζηεξησκέλσλ γαιαθηνθνκηθώλ από
κνιπζκέλα παξαγσγηθά δώα. Η λόζνο ελδεκεί ζε νξηζκέλεο ρώξεο ηεο θεληξηθήο, βόξεηαο θαη αλαηνιηθήο
Δπξώπεο θαη έλα θξνύζκα ηεο λόζνπ θαηαγξάθεθε ζηελ Διιάδα, ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ην 2014. Πεξίπνπ
2/3 ησλ κνιπλζέλησλ είλαη αζπκπησκαηηθνί. ηα θιηληθά πεξηζηαηηθά, ε πεξίνδνο επώαζεο είλαη ζπλήζσο 7-14
εκέξεο (εύξνο: 4-28 εκέξεο), ελώ ζε ηξνθηκνγελή κεηάδνζε ε επώαζε είλαη κηθξόηεξε (πεξίπνπ 4 εκέξεο).
Δθδειώλεηαη ζπλήζσο σο δηθαζηθή λόζνο: ζηελ πξώηε θάζε, πνπ δηαξθεί ζπλήζσο 2-5 (1-10) εκέξεο, ν
αζζελήο εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα γξηπώδνπο ζπλδξνκήο, ππξεηό, θόπσζε, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, γαζηξεληεξηθά
ζπκπηώκαηα, ιεπθνπελία, ζξνκβνθπηηνπελία θαη απμεκέλα επαηηθά έλδπκα, ελώ κεηά από πεξίνδν 7 (1-33)
εκεξώλ ρσξίο ζπκπηώκαηα αθνινπζεί ε δεύηεξε θάζε, όπνπ πξνζβάιιεηαη ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα, κε
λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο (κεληγγίηηδαο ή εγθεθαιίηηδαο, κπειίηηδαο, ξηδίηηδαο). Ο Δπξσπατθόο ππόηππνο ηεο
λόζνπ ζρεηίδεηαη κε πην ήπηα λόζν, κε 20-30% ησλ αζζελώλ λα παξνπζηάδνπλ ηε δεύηεξε θάζε ηεο
λεπξνινγηθήο ζπλδξνκήο, ζλεηόηεηα 0,5-2% θαη ζνβαξέο καθξνρξόληεο λεπξνινγηθέο επηπηώζεηο έσο ζην 10%
ησλ αζζελώλ (θπξίσο κεγαιύηεξεο ειηθίαο). Τπνδόρα ηεο λόζνπ είλαη θπξίσο κηθξά ηξσθηηθά, αιιά θαη
εληνκνθάγα θαη ζαξθνθάγα δώα, ελώ πνιιά άιια άγξηα θαη νηθόζηηα δώα ππνζηεξίδνπλ έκκεζα ηελ θπθινθνξία
ηνπ ηνύ επηηξέπνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θξνηώλσλ.
Γηα ηε δηάγλσζε αξκπντώζεσλ θαη αηκνξξαγηθώλ ππξεηώλ ζηελ Διιάδα κπνξείηε λα απνζηείιεηε δείγκαηα ζην
Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Αξκπντώλ θαη Αηκνξξαγηθώλ Ππξεηώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο (Καζ. θα Α. Παπά, ηει. 2310 999 006, 2310 999 151, 6945 708 450), θαηόπηλ επηθνηλσλίαο.

Πξνθύιαμε - Πξόιεςε
πλήζσο δελ ζπληζηάηαη πξνθπιαθηηθή αληηβηνηηθή αγσγή κεηά ην δήγκα ελόο θξόησλα ζηελ Διιάδα.
Η απνθπγή ησλ δεγκάησλ θξνηώλσλ θαη ηεο επαθήο κε θξόησλεο θαη ε ζσζηή θαη έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ
πξνζθνιιεκέλσλ θξνηώλσλ απνηεινύλ ηα βαζηθά κέηξα πξόιεςεο ησλ λόζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θξόησλεο.
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Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο επαθήο κε θξόησλεο θαη ηελ πξνθύιαμε από ηα δήγκαηα θξνηώλσλ
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr), θαη πεξηιακβάλνπλ: πξνζνρή θαηά ηε
δηακνλή ζηελ ύπαηζξν, θαηάιιειν ξνπρηζκό, ρξήζε εληνκναπσζεηηθνύ, πξνζεθηηθό θαη ζπρλό έιεγρν ηνπ ζώκαηνο
θαη ησλ ξνύρσλ γηα θξόησλεο θαηά ηε δηακνλή ζηελ ύπαηζξν θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη, πξνζηαζία ησλ
θαηνηθίδησλ δώσλ από θξόησλεο, θαζεκεξηλόο έιεγρνο θαηνηθίδησλ γηα θξόησλεο, πξνζεθηηθή θαη γξήγνξε
απνκάθξπλζε ηνπ πξνζθνιιεκέλνπ θξόησλα κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θηι.
Η δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο πξνζθόιιεζεο ηνπ θξόησλα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ξηθεηζηώλ πνηθίιιεη από
ιίγεο ώξεο έσο εκέξεο θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη ζεκαληηθό νη θξόησλεο λα εληνπίδνληαη θαη λα αθαηξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ζπληζηώκελεο νδεγίεο θαη πξνθπιάμεηο- όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα.
Σα άηνκα πνπ έρνπλ ηζηκπεζεί από θξόησλεο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη -ηηο επόκελεο εβδνκάδεο- ζε εγξήγνξζε γηα
ύπνπηα ζπκπηώκαηα λόζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θξόησλεο θαη λα αλαδεηνύλ ηαηξηθή εθηίκεζε ζε πεξίπησζε πνπ
παξνπζηάζνπλ εκπύξεην, εμάλζεκα ή άιια ζπκπηώκαηα.
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