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LEISGUARD:  ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ 

                           ΑΠΟ ΣΟ  KALA-AZAR  (ΛΔΙΜΑΝΙΑΗ) 

 

I. ΔΗΑΓΧΓΖ: Τπελζπκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Γεληθεπκέλε Λετζκαλίαζε ηνπ θύινπ 

 

1. Ολνκαηνινγία θαη Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα  

1.1. ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ. Με ηνλ φξν kala-azar πνπ θαηά ιέμε ζεκαίλεη ¨καύξε λόζνο¨ 

απνθαινχληαλ ε πιαρληθή Λετζκαλίαζε ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ Ιλδία, πξηλ απηή  

ηαπηνπνηεζεί (1903) απφ ηνπο Leishmann θαη Donovan νπφηε ην αίηην ηεο νλνκάζηεθε  

Leishmania donovani. Η αληίζηνηρε πιαρληθή Λετζκαλίαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηηο 

Μεζνγεηαθέο ρψξεο γξήγνξα δηαπηζηψζεθε φηη νθείιεηαη ζε άιιν είδνο ιετζκάληαο ηελ 

Leishmania infantum. Η λφζνο ζην ζθχιν, πνπ εληνπίζηεθε ακέζσο κεηά ηελ ηαπηνπνίεζή 

ηεο ζηνλ άλζξσπν (1908) ζηε Β. Αθξηθή, νθείιεηαη επίζεο ζηε Leishmania infantum κε ηε 

δηαθνξά φηη πέξα απφ ηα ¨ζπιάρλα¨, πξνζβάιιεη θαη φια ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα, θπξίσο 

φκσο εθδειψλεηαη θαη κε ζνβαξά ζπκπηψκαηα απφ ην δέξκα. 

Ο φξνο  ¨ζπιαρληθή ¨ ζηνλ άλζξσπν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηε λφζν 

απφ ηηο άιιεο κνξθέο Λετζκαλίαζεο  πνπ νθείινληαη ζε άιια είδε θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ή 

θαη κφλν ζην δέξκα, πξνθαιψληαο ηηο Γεξκαηηθέο Λετζκαληάζεηο ηνπ αλζξψπνπ (δηάθνξνη 

ηχπνη δεξκαηηθήο λφζνπ νθεηιφκελνη ζε δηάθνξα δεξκνηξφπα είδε Λετζκάληαο).       

Γηα ην ιφγν απηφ ζηνλ ζθχιν έρεη πξνηαζεί ν φξνο Γεληθεπκέλε Λετζκαλίαζε ηνπ 

θύινπ (ΓΛ) ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε κε ηελ πιαρληθή ή Γεξκαηηθή 

Λετζκαλίαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη θπζηθά κε ην Ιλδηθφ Kala-azar . Αλαδεηψληαο ηε λφζν ηνπ 

ζθχινπ ζην δηαδίθηπν ηε ζπλαληάκε σο Λετζκαλίαζε ηνπ ζθχινπ (Canine Leishmaniasis-

CanL). Παξ’ φια απηά, απφ ην θνηλφ γίλεηαη αθφκε επξχηαηε ρξήζε ηνπ φξνπ Kala-azar και 

γηα ηελ Γεληθεπκέλε Λετζκαλίαζε ηνπ ζθχινπ.    

 

1.2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ. ηε ρψξα καο φπσο θαη ζηηο άιιεο 

Μεζνγεηαθέο ρψξεο ε λόζνο είλαη ¨ελδεκηθή¨ . Γειαδή είλαη γλσζηή απφ αηψλνο θαη πιένλ, 

ππάξρεη αδηάιεηπηα έσο θαη ζήκεξα θαη ηαιαηπσξεί ρηιηάδεο ηδηνθηήηεο θαη ηα δψα ηνπο 

θηλδπλεχνπλ. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ ζην ζθχιν, αλάινγα κε ηε κέζνδν 

δηεξεχλεζήο ηεο, ηελ πεξηνρή, ηελ επνρή θαη  ηελ εξγαζηεξηαθή δνθηκή κε ηελ νπνία 

εθηειέζηεθε ε έξεπλα, ηα πνζνζηά ησλ ζεηηθψλ ζηελ κφιπλζε κε  Leishmania ζθχισλ 

θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 40 % ελψ ηεο γάηαο απφ 1 έσο 8%. Αληίζεηα, ζηνλ άλζξσπν  
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χιμα 1: Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΖΩΟΤ LEISHMANIA ΚΑΙ ΟΙ    

 ΔΤΝΑΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΝΟΟΤ 

                  

 

 

 

                                         1θ                                                                   5θ 

 

 

                               2θ 

 

 

    3θ 

                              4θ 

 

 

                         

                                    Η αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ εξαρτάται 

 

          ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΗ                              

Έληεξν θιεβνηφκνπ 
Πξνκαζηηγσηή κνξθή  

ιετζκάληαο 

Κιαζηθά κέηξα απνηξνπήο 

λχγκαηνο (εληνκνθηφλα, 

εληνκναπσζεηηθά) 

Μέηξα απνηξνπήο 

εγθαηάζηαζεο ηεο ιετζκάληαο 

ζην δέξκα (Leisguard, 

εκβφιηα) 

Μαθξνθάγν θχηηαξν ηνπ 

δέξκαηνο ηνπ ζθχινπ ή θαη 

άιισλ ζπνλδπισηψλ δψσλ 

θαη ηνπ αλζξψπνπ 

Μείσζε κφιπλζεο ησλ 

θιεβνηφκσλ,ζεξαπεία θνξέσλ θαη 

αζζελψλ δψσλ (Leisguard, Aminosidine, 

Miltefosine, Αληηκνληνχρα θ.ά) 

Ακαζηηγσηή κνξθή  

ιετζκάληαο 

ΝΟΟΤ ΜΟΛΤΝΗ, ΛΟΙΜΩΞΗ 

Απνηξνπή λφζεζεο 

θνξέσλ θαη ζεξαπεία 

αζζελψλ 
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                                                                                                                                                                           (ρήκα 1) 

ε πιαρληθή Λετζκαλίαζε, ζηε ρψξα καο είλαη εμαηξεηηθψο ζπνξαδηθή, κε πεξί ηα 50 

πεξηζηαηηθά θαη’ έηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, νιφθιεξε ε ρψξα καο ζεσξείηαη εληαία σο πεξηνρή πςεινχ, σο 

πξνο ηε ιεηζκαλίαζε, θηλδχλνπ. Φπζηθά, ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο γεληθψο ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο ζθχισλ θαη εηδηθφηεξα κεγάινο αξηζκφο ζθχισλ θνξέσλ ηνπ παζνγφλνπ παξάγνληα 

ή ζθχισλ πνπ λνζνχλ απφ Λετζκαλίαζε, είλαη θαη κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα λα κνιχλνληαη 

θαη νη θιεβνηφκνη (ζθλίπεο) θαη ν ¨θαχινο θχθινο ¨ κφιπλζε θιεβνηφκνπ - κφιπλζε ζθχινπ 

λα απνθηά ηδηαίηεξε δπλακηθή, εθφζνλ δελ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο λφζνπ. 

        

2.  ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ  Ζ ΝΟΟ (ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ).  Η Γεληθεπκέλε Λετζκαλίαζε 

ηνπ ζθχινπ πξνθαιείηαη απφ ην πξσηόδσν - παξάζηην Leishmania infantum. Όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ν ίδηνο παζνγφλνο παξάγνληαο πξνθαιεί ζην άλζξσπν ηελ πιαρληθή 

Λετζκαλίαζε γεγνλφο απφ ην νπνίν απνξξέεη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο γηα ηελ Γεκφζηα 

Τγεία.  ΄ φηη αθνξά ηελ κνξθνινγία ηνπ, ην πξσηφδσν, παξνπζηάδεηαη ζε κηθξνζθνπηθά 

παξαζθεπάζκαηα κε δπν (2) κνξθέο: α) ηελ αθίλεηε ή ακαζηηγσηή κνξθή, ε νπνία 

εληνπίδεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ θαγνθπηηάξσλ (καθξνθάγα θχηηαξα)  ησλ 

ζπνλδπισηψλ μεληζηψλ, ησλ δψσλ δειαδή θαη ηνπ αλζξψπνπ θαη β) ηελ θηλεηή ή 

πξνκαζηηγσηή (καζηηγνθόξν) κνξθή. Η ηειεπηαία ζπλαληηέηαη ζηνπο αζπφλδπινπο 

μεληζηέο* θαη κεηαδφηεο ηνπ πξσηφδσνπ πνπ απνθαινχληαη θιεβνηόκνη ή θνηλώο ζθλίπεο. 

(βιέπε θσηνγξαθία  ζρήκα 1).   

 

3.  ΠΧ ΜΔΣΑΓΗΓΔΣΑΗ  Ζ  ΝΟΟ (κεηάδνζε)   θαη ν ξόινο ησλ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ.  

Η θπζηθή κεηάδνζε ηεο Λετζκαλίαζεο κεηαμχ ησλ δψσλ αιιά θαη ησλ δψσλ 

μεληζηψλ θαη ηνπ αλζξψπνπ γίλεηαη κόλν κε λχγκαηα κνιπζκέλσλ κε LEISHMANIA 

αηκαηνθάγσλ εληφκσλ, ησλ θιεβνηφκσλ. (βιέπε ζρήκα 1)  

 

3.1.  Λίγα ιόγηα γηα ηνπο θιεβνηόκνπο  

Οη θιεβνηφκνη είλαη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο, πεξί ηα 2,5 mm, δίπηεξα έληνκα, πνιχ 

επαίζζεηα ζηα ξεχκαηα ηνπ αέξα θαη γη’ απηφ δηαβηνχλ  ζε επίλεκα  θαη δξνζεξά κέξε φπσο 

ζρηζκέο ηνίρσλ, βξάρσλ θαη ηνπ εδάθνπο , ζσξνί θχιισλ θαη ζθνππηδηψλ. 

 

 

*Ξεληζηέο ελφο παξαζίηνπ νλνκάδνληαη φινη νη δσηθνί νξγαληζκνί, αζπφλδπινη (αξζξφπνδα, έληνκα) θαη ζπνλδπισηνί ( δψα θαη ν 

άλζξσπνο) πνπ ¨θηινμελνχλ¨ ην παξάζηην, κε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ.  
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Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη βηφηνπνη ηνπο δελ ζπκπίπηνπλ κε απηνχο ησλ θνπλνππηψλ 

θαζφζν γηα ηε δηαβίσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο δελ απαηηνχληαη πδαηνζπιινγέο, φπσο 

εζθαικέλα πηζηεχεηαη*. Αίκα πξνζιακβάλνπλ κφλν ηα ζήιεα έληνκα πξνθεηκέλνπ λα 

σνηνθήζνπλ (λα αλαπαξαρζνχλ), ελψ ε δηαηξνθή ηνπο βαζίδεηαη ζε ρπκνχο απφ θπηά. 

ηε ρψξα καο ππάξρνπλ αξθεηά είδε θιεβνηφκσλ ηθαλά λα κεηαδψζνπλ ηε 

Λετζκαλίαζε. Η ππθλφηεηα ηνπο  παξαιιάζεη, αλά πεξηνρή, αλάινγα κε ην πςφκεηξν θαη ην 

κηθξνθιίκα (ζεξκνθξαζία – πγξαζία). Αθφκε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάξθεηα δσήο ηνπο 

είλαη ιίγνη κήλεο θαη ε λέα γελεά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθθφιαςε ησλ σψλ, δελ θέξεη ην 

παξάζηην, αιιά κνιχλεηαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ ιάβεη αίκα απφ κνιπζκέλν ζπνλδπισηφ 

μεληζηή.  Έηζη, νη θιεβνηφκνη πνπ εκθαλίδνληαη ηελ άλνημε πξνθχπηνπλ απφ απγά ηα νπνία 

ελαπνηέζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν έηνο, επηβίσζαλ ηνλ ρεηκψλα θαη εθθνιάπηνληαη, αλάινγα 

κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, πεξί ηηο αξρέο ηνπ Απξίιηνπ. Η ππθλφηεηα απμάλεη ηνπο 

επφκελνπο κήλεο ελψ παξάιιεια κεγαιψλεη πξννδεπηηθά θαη ην πνζνζηφ κφιπλζήο ηνπο, 

απφ Λετζκάληα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πιένλ επηθίλδπλε πεξίνδνο έθζεζεο ησλ ζθύισλ ζε 

κνιπζκέλνπο κε Λετζκάληα θιεβνηφκνπο είλαη νη θζηλνπσξηλνί  κήλεο γεγνλφο, πνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ καθξά πεξίνδνο επψαζεο ηεο λφζνπ, εξκελεχεη ηελ παξνπζία πνιιψλ 

λνζνχλησλ  δψσλ θπξίσο ζην ηέινο ηνπ ρεηκψλα, πνπ ινγηθά δελ ππάξρνπλ θιεβνηφκνη.      

 

3.2.  Η ΔΝΝΟΗΑ ηεο ΔΚΘΔΖ ηνπ ΚΤΛΟΤ (κφιπλζήο ηνπ) ζηνλ παζνγφλν παξάγνληα  

Leishmania infantum , ζηηο ελδεκηθέο ηεο λφζνπ πεξηνρέο .  

ηε ρψξα καο, θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ν ζθχινο αιιά 

θαη φια ηα επηδεθηηθά κφιπλζεο δψα ( γάηα , αιεπνχ, ιχθνο , αξνπξαίνη , ηππνεηδή θ.α.) θαη 

ν άλζξσπνο εθηίζεληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ελλέα κήλεο ην έηνο ζηελ  Leishmania 

infantum (Απξίιηνο έσο Ννέκβξηνο). Η είζνδνο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζθχινπ (κφιπλζε) 

εμαζθαιίδεηαη κε ην λχγκα (ηζίκπεκα) κνιπζκέλνπ θιεβνηφκνπ δειαδή θιεβνηφκνπ πνπ 

ήδε έρεη ιάβεη γεχκα απφ θνξέα ή αζζελέο απφ ιετζκαλίαζε δψν ή άλζξσπν. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη απαηηνχληαη πεξί ηηο (10) δέθα εκέξεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν θιεβνηφκνο ζα 

πξνζιάβεη ην κνιπζκέλν αίκα έσο φηνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηαδψζεη ηε λφζν θαηά ην 

επφκελν, λέν “γεχκα”. πγθεθξηκέλα, ν θιεβνηφκνο καδί κε ην αίκα πξνζιακβάλεη ηελ 

αθίλεηε – ακαζηηγσηή κνξθή ε νπνία ζην έληεξφ ηνπ κεηακνξθώλεηαη ζε θηλεηή – 

πξνκαζηηγσηή κνξθή. Η ηειεπηαία αθνχ πνιιαπιαζηαζηεί δηαθνξνπνηείηαη πεξαηηέξσ ζε 

κνιύλνπζα πξνκαζηηγσηή (κεηαθπθιηθή πξνκαζηηγσηή) κνξθή, κεηαθηλείηαη θαη 

εγθαζίζηαηαη ζηα ζηνκαηηθά κφξηα ηνπ εληφκνπ, έηνηκε λα κνιχλεη ηα θαγνθχηηαξα ησλ 
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ζπνλδπισηψλ μεληζηψλ πνπ ζα ππνζηνχλ ην λχγκα ηνπ κνιπζκέλνπ θιεβνηφκνπ. 

Δπξηζθφκελε πιένλ ζηα θαγνθχηηαξα ηνπ δέξκαηνο ε πξνκαζηηγσηή – θηλεηή κνξθή 

επηβηψλεη αξρηθά αθνχ κεηακνξθσζεί θαη πάιη ζε αθίλεηε ακαζηίγσηε κνξθή ιετζκάληα. 

(βιέπε ζρήκα 1 θαη θσηνγξαθίεο)  

  Η πάξα πέξα εμέιημε ηεο κφιπλζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ακπληηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

δψνπ πνπ κνιχλζεθε εάλ ζα θαηνξζψζεη δειαδή λα εμνπδεηεξψζεη ηνλ παζνγφλν 

παξάγνληα ζην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ζην δέξκα ή ε ιετζκάληα αθνχ αξρηθά εγθαηαζηαζεί ζα 

πνιιαπιαζηαζηεί ηνπηθά ή αθφκε θαη ζα δηαζπαξεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζθχινπ. Η 

δηαζπνξά απηή θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο LEISHMANIA πέξαλ ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ ζε 

άιια νξγαληθά ζπζηήκαηα θαιείηαη θαη ΛΟΗΜΧΞΖ. Απφ ηελ θάζε απηή εηζεξρφκεζα 

πιένλ ζηελ επώαζε ηεο λφζνπ. 

 

4. ΔΠΧΑΖ ΣΖ ΝΟΟΤ – Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΕΧΟΤ ΦΟΡΔΑ.  

Ωο επψαζε ηεο λφζνπ ραξαθηεξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξέξρεηαη απφ ηε ζηηγκή 

ηεο κφιπλζεο ηνπ δψνπ (λχγκα κνιπζκέλνπ θιεβνηφκνπ) έσο ηελ εθδήισζε ησλ 

θιηληθνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (παζνινγηθψλ εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ θαη 

ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ). Δίλαη δε ηεθκεξησκέλν φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Λετζκαλίαζεο ηνπ 

ζθχινπ ε επώαζε κπνξεί λα δηαξθέζεη από ιίγνπο κήλεο έσο θαη πνιιά έηε. Έηζη, 

ζεσξεηηθά φινη νη ζθχινη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνπο 

θιεβνηφκνπο.  Όηαλ φκσο δηεξεπλάηαη ε λφζνο, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ελψ αλεπξίζθεηαη 

κνιπζκέλν έσο θαη ην 80% ησλ ζθχισλ, κε εθδεισκέλε ηε λφζν δηαπηζηψλεηαη κόλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ, πνπ εηθάδεηαη φηη δελ ππεξβαίλεη ην 10 %. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα δψα απηά 

ην παξάζηην αθνχ μεπέξαζε αξρηθά ηελ αληίζηαζε ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπηθά, 

θαηφξζσζε ηειηθά λα δηαζπαξεί ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή ε κφιπλζε κεηεηξάπε ζε 

ΛΟΗΜΧΞΖ θαη ε λφζνο εηζέξρεηαη ζηε θάζε ηεο επώαζεο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ηα δψα ζηε θάζε ηεο επψαζεο ζεσξνχληαη θνξείο ηνπ παζνγφλνπ παξάγνληα θαη κνιχλνπλ 

ηνπο θιεβνηφκνπο, πνπ ζα ιάβνπλ αίκα απφ δψν θνξέα φπσο θαη απφ ηα δψα πνπ αζζελνχλ.  

 

5. ΔΚΓΖΛΧΖ ΣΖ ΝΟΟΤ ή παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε εμέιημε ηεο 

ινίκσμεο, ζε λφζν.   

Η εθδήισζε ηεο λφζνπ χζηεξα απφ βξαρεία ή ζπλεζέζηεξα καθξά επψαζε είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ¨θάκςεο¨ ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζθχινπ θαηά ηελ ¨πάιε¨ κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ πξσηφδσνπ Λετζκάληα ή φπσο αιιηψο ιέγεηαη ε ¨ιήμε ηεο πεξηόδνπ 

ζπκβίσζεο¨ πξσηφδσνπ θαη μεληζηή.  



6 

 

5.1. Th1 θαη Th2 αλνζνινγηθή αληίδξαζε. Δηδηθφηεξα ε εθδήισζε ή φρη ηεο λφζνπ 

εμαξηάηαη βαζηθά απφ ηελ επαξθή αλάπηπμε ηεο Κπηηαξηθήο Αλνζίαο ή φπσο 

απνθαιείηαη Th1 αλνζνινγηθή αληίδξαζε. Η αληίδξαζε απηή ηειηθά εθθξάδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ θαγνθπηηάξσλ, δειαδή θαγνθπηηάξσλ ηθαλψλ λα 

εμνπδεηεξψλνπλ – θαηαζηξέθνπλ ην εηζεξρφκελν ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζθχινπ, πξσηφδσν 

Leishmania.  Αληίζεηα, ε επηθξάηεζε ηεο Υπκηθήο Αλνζίαο ή Th2 αληίδξαζε, εθθξάδεηαη 

κε ηελ παξαγσγή εηδηθψλ θαηά ηεο Leishmania αλνζνζθαηξηλψλ, ησλ αληηζσκάησλ. Όκσο, 

ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζε άιια λνζήκαηα (ηνγελή, βαθηεξηαθά θ.ι.π.) ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Λετζκαλίαζεο, ηα αληηζψκαηα απηά αθελφο δελ είλαη ηθαλά λα βιάςνπλ ηε 

Λετζκάληα ¨πξνθπιαγκέλε ¨ κέζα ζηα θαγνθχηηαξα αθεηέξνπ ζπρλά βιάπηνπλ ηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ ηα παξάγεη.  

 

ΠΡΧΣΟ ΒΑΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ ¨Λετζκαλίαζε¨ δελ απνηειεί απιώο, έλα αθόκε παξαζηηηθό λόζεκα 

αιιά 

κηα αλνζνπαζνινγηθή δηαηαξαρή, πνπ πξνθαιείηαη, από ηνλ παξάζηην Leishmania.  

 

Δπνκέλσο θάζε παξέκβαζή καο γηα ηνλ έιεγρν ηεο λόζνπ πξέπεη , πέξα ησλ  

άιισλ, λα ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε αλάπηπμεο επαξθνύο  Κπηηαξηθήο Αλνζίαο. 

 

 

5.2. Δλδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο.  Η επηθξάηεζε ηεο κίαο (Th1) ή ηεο άιιεο 

(Th2) αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο χζηεξα απφ ηελ είζνδν ηεο ιετζκάληαο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

ζθχινπ εμαξηάηαη  απφ κηα ζεηξά παξάγνληεο ελδνγελείο θαη εμσγελείο.   

Ωο ελδνγελείο ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κ’ απηφ πνπ απνθαιείηαη 

ηδηνζπγθξαζία θαη επεξεάδνπλ ηφζν ηε κε εηδηθή αλνζία (θπζηθή άκπλα) φζν θαη ηηο 

εηδηθέο αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο (Th1- Th2) θαη θαηά ηηο 

νπνίεο παξάγνληαη χζηεξα, απφ ηελ είζνδν ζηνλ νξγαληζκφ αιινγελνχο αληηγφλνπ π.ρ. 

ιετζκάληαο θαη εθθξάδνληαη ζεηηθά κε ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ ηθαλψλ λα 

θαηαζηξέςνπλ ηνλ εηζεξρφκελν παζνγφλα παξάγνληα. 

  Μεηαμχ ησλ άιισλ ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε ειηθία, ην 

θχιιν, ε θπιή, ε νξκνληθή ηζνξξνπία θαη γεληθφηεξα ε νκνηνζπζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ.  
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Ωο εμσγελείο αληίζεηα ραξαθηεξίδνληαη παξάγνληεο φπσο ν ηξφπνο δηαβίσζεο θαη 

δηαηξνθήο άιιεο ζπλππάξρνπζεο κε ηε ιετζκαλίαζε λφζνη θαη γεληθφηεξα ζπλδένληαη κε 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο θαίλεηαη 

λα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε ζπλερήο έθζεζε ησλ ζθχισλ ζε λχγκαηα κνιπζκέλσλ 

θιεβνηφκσλ ή φπσο απνθαινχληαη νη επαλεηιεκκέλεο κνιύλζεηο. Η ζπλερήο 

¨ηξνθνδφηεζε¨ κε νιηθφ αληηγφλν ιετζκάληαο θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνπή ηεο  

Th1 αληίδξαζεο ζε  Th2. Αληίζηνηρε ζπλέπεηα έρεη θαη ε κφιπλζε ησλ ζθχισλ απφ άιια 

αξζξνπνδνγελή λνζήκαηα (ζχκκηθηεο ινηκψμεηο) φπσο ε Δξιηρίσζε θαη ε Αλαπιάζκσζε, ε 

Πηξνπιάζκσζε, ην Haepatozoon spp θ.α. Δηδηθφηεξα ε εξιηρίσζε απφ E.canis ε νπνία 

ζπλππάξρεη ζην 40% ησλ ζθύισλ κε Λετζκαλίαζε, παξά ην γεγνλφο φηη κεηαδίδεηαη κε 

θξφησλεο (ηζηκπνχξηα) θαη φρη κε θιεβνηφκνπο,.  

 

II. ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

ηα βαζηθφηεξα λέα δεδνκέλα ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο Λετζκαλίαζεο ηνπ ζθχινπ, ζηε ρψξα καο, πεξηιακβάλνληαη: 

 

1.  Η αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ, ηφζν γηα ηελ δηάγλσζε ηεο λφζνπ 

φζν θαη θπξίσο, γηα ηελ έγθαηξε – πξώηκε αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο. 

2. Η είζνδνο θαη ε λόκηκε θπθινθνξία ζηελ Διιεληθή αγνξά Λετζκαληνθηφλσλ θαξκάθσλ. 

3. Η πξφζθαηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζθεπαζκάησλ πνπ ελεξγνπνηνύλ επαξθώο ηελ  

θπηηαξηθή αλνζία θαη βειηηψλνπλ ηελ ακπληηθή ηθαλφηεηα ησλ δψσλ, έλαληη ηεο 

Λετζκαλίαζεο.  

Η επαξθήο ελεξγνπνίεζε ηεο Κπηηαξηθήο Αλνζίαο ζήκεξα επηηπγράλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε: 

α)  εκβνιίσλ  θαη  

β) κε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο φπσο ε Γνκπεξηδφλε (Leisguard) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπ 

ζηφκαηνο. 
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III. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ  LEISGUARD ? 

Σν Leisguard πεξηέρεη ηελ θαξκαθεπηηθή νπζία Domperidone πνπ απνηειεί έλαλ 

αληαγσληζηή ηνπ ππνδνρέα  D2 ηεο ληνπακίλεο. Η Dopamine κεηαμχ ησλ άιισλ ειέγρεη 

ηελ παξαγσγή ηεο πξνιαθηίλεο. Αθφκε ε Domperidone δξα αθελφο κελ σο αληηεκεηηθφ 

θάξκαθν θαη αθεηέξνπ πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε ζεξνηνλίλεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, 

πέξαλ ησλ άιισλ, δηεγείξεη επίζεο θαη ηελ παξαγσγή πξνιαθηίλεο. 

Ζ πξνιαθηίλε, είλαη γλσζηή νξκφλε ηεο νπνίαο θχξηα δξάζε ηεο είλαη λα δηεγείξεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο ζηα ζειαζηηθά, ζήκεξα φκσο ηαμηλνκείηαη σο κηα θπηηαξνθίλε 

παξαγφκελε θαη απφ ηα ιεκθνθχηηαξα.  

Ωο θπηηαξνθίλε θαίλεηαη φηη ε πξνιαθηίλε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλνζνινγηθή 

αληίδξαζε, παξά ην γεγνλφο φηη ν αθξηβήο κεραληζκφο γηα ηε δξάζε ηεο απηή παξακέλεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ άγλσζηνο. Δηδηθφηεξα, είλαη γλσζηφ φηη ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνιαθηίλεο ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ CD4 
+
   Th1  

T-ιεκθνθπηηάξσλ θαζψο θαη κε ηελ παξαγσγή απφ ηα ηειεπηαία, άιισλ θπηηαξνθηλψλ φπσο 

IL-2, IL-12, IFN-γ θαη TNF-α, νπζίεο θξίζηκεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ θαη 

ησλ θπηηάξσλ θπζηθψλ θνλέσλ δειαδή, θπηηαξνθίλεο πνπ πξνάγνπλ ηελ  επαξθή 

δηέγεξζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Σαπηνρξφλσο δε, παξαηεξείηαη θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ CD4 
+
   Th2  T- ιεκθνθπηηάξσλ, πνπ πξνάγνπλ ηηο θπηηαξνθίλεο IL4, IL6 θαζψο θαη 

IL10 θαη ηνπ παξάγνληα TNF-β πνπ έρνπλ αληίζεηε δξάζε δειαδή, θαηαβνιή ηεο 

θπηηαξηθήο αλνζίαο.  

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΑΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Τπάξρεη δηαζέζηκν ζηελ Διιεληθή αγνξά θάξκαθν πνπ ελεξγνπνηεί επαξθώο  

ηελ Κπηηαξηθή Αλνζία ηνπ ζθύινπ θαηά ηνπ πξσηόδσνπ Leishmania 

 

Δπνκέλσο κπνξεί λα ρνξεγεζεί ηόζν γηα ηελ ΠΡΟΛΖΦΖ όζν θαη  

γηα ηελ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ηεο Γεληθεπκέλεο Λετζκαλίαζεο ηνπ θύινπ. 

 

 

Απφ πεηξακαηηθέο κειέηεο πξνθχπηεη φηη ε Domreridone (Leisguard) ρνξεγνχκελε απφ ηνπ 

ζηφκαηνο, ζηε δφζε ηνπ 1ml ησλ (5 mg) αλά 10g Β εκεξεζίσο x 30 εκέξεο, πξνζηαηεχεη 

ηνπο ζθχινπο απφ ηελ Λετζκάληα (πξνθαιεί επαξθεί δηέγεξζε θπηηαξηθήο αλνζίαο) γηα 

ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο. 
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IV. Πξνηεηλόκελν ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειέγρνπ θαη ζεξαπείαο ηεο Γεληθεπκέλεο   

Λετζκαλίαζεο ηνπ θύινπ ζηελ πξάμε, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. 

IV.1. Οξηνζέηεζε ελλνηώλ:  

Πξηλ αλαιπζνχλ νη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη κε βάζε ην λέν πξφγξακκα ζεσξείηαη 

ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ νη έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ, ηεο εθθξίδσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο 

Λετζκαλίαζεο. 

IV. 1.1.   Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ή ηεο εθθξίδσζεο  

Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ κηαο ελδεκηθήο λφζνπ, βαζίδεηαη ζηε ιήςε κέηξσλ πξνιεπηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ, ψζηε εηήζηνο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ λα βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελνο 

δειαδή ε λφζνο λα είλαη “ππό έιεγρν”. 

Αληίζεηα ε έλλνηα ηεο εθθξίδσζεο πξνυπνζέηεη παξεκβάζεηο ηέηνηαο έθηαζεο θαη ζε πνιιά 

επίπεδα ψζηε ηειηθά λα “εμαιεηθζεί” ε λφζνο απφ ηελ πεξηνρή. Με άιια ιφγηα ε εθθξίδσζε 

– εμάιεηςε κηαο ελδεκηθήο λφζνπ γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο Γεληθεπκέλεο 

Λετζκαλίαζεο ηνπ ζθχινπ απαηηεί ζηελ νπζία κεηαβνιή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Σέηνηεο 

ξηδηθέο παξεκβάζεηο ζα ήηαλ ε εμάιεηςε ησλ θιεβνηφκσλ μεληζηψλ θαη ησλ ζπνλδπισηψλ 

θνξέσλ ή αζζελψλ απφ Λετζκαλίαζε, γεγνλφο ζπρλά αδχλαην ή θαη κε επηζπκεηφ, γηα 

ιφγνπο εζηθνχο θαη νηθνινγηθνχο. Έηζη είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζε κηα δηαξθεί “ζπλύπαξμε” 

κε ηνλ παζνγφλν παξάγνληα ιετζκάληα θαη  κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο ζπλέπεηεο. 

IV.1.2. Ζ έλλνηα ηεο ¨ζεξαπείαο¨  

Η έλλνηα ηεο ζεξαπείαο κηαο λφζνπ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ αθελφο κελ, ζηελ δηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο απάιεηςε  ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ παζνινγηθψλ επξεκάησλ ψζηε 

ηειηθά ην αζζελέο δψν λα παξνπζηάδεηαη κε κηα θαηάζηαζε πγείαο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ 

φξν “θιηληθώο πγηέο” θαη αθεηέξνπ δε, ζηελ πιήξε “απνκάθξπλζε” απφ ηνλ νξγαληζκφ 

ηνπ παζνγφλνπ παξάγνληα ψζηε ακέζσο κεηά, αιιά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, λα κελ είλαη 

δπλαηή ε αλίρλεπζή ηνπ δειαδή λα έρεη επηηεπρζεί ξηδηθή απνκάθξπλζε ή απαιιαγή ηνπ 

δψνπ απφ ηε Λετζκάληα. 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη κε  ηα δηαζέζηκα Λετζκαληνθηφλα θάξκαθα ε ζεξαπεπηηθή αγσγή, βαζηθά ζηνρεχεη 

ζηελ κείσζε ηνπ παξαζηηηθνχ θνξηίνπ θαη ζπάληα ζηελ εμάιεηςε ηνπ παζνγφλνπ παξάγνληα. Η ηειεπηαία, ζε 

φζεο πεξηπηψζεηο επηηπγράλεηαη θαίλεηαη φηη ηειηθά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επαξθνύο αλάπηπμεο ηεο 

θπηηαξηθήο αλνζίαο, ζηελ νπζία δειαδή πξφθεηηαη πεξί απηνταζεο. 
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IV. 2.    πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ κε βάζε ην ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζθύισλ από ηελ Λετζκαλίαζε (Κala-azar).΄ 

Απφ πξαθηηθή άπνςε νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία 

ζπλνςίδνληαη ζε πέληε (5) πξνηάζεηο (βιέπε θαη αιγφξηζκν ζρήκαηνο 2). 

ΠΡΟΛΖΦΖ Η: Απνηξνπή ηνπ λύγκαηνο. Παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο θιεβνηφκνπο 

γεληθψο 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΗΗ: Απνηξνπή ηεο κόιπλζεο. Παξεκβάζεηο πνπ κεηά ην λχγκα κνιπζκέλνπ 

θιεβνηφκνπ απνηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο L.infantum,  ζην δέξκα ηνπ ζθχινπ. 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΗΗΗ: Απνηξνπή ηεο ινίκσμεο. Παξεκβάζεηο ζηε θάζε ηεο πξψτκεο επψαζεο 

φπνπ δελ αληρλεχεηαη ε ινίκσμε. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΗV: Απνηξνπή ηεο λόζεζεο. Παξεκβάζεηο πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ θαη 

ζηε θάζε ηεο επψαζεο, πνπ είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ηεο ινίκσμεο. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ V: Θεξαπεία αζζελώλ δώσλ. Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη  ζε φια ηα αζζελή δψα 

αλεμάξηεηα  απφ ηελ θιηληθή εηθφλα θαη κε κνλαδηθό θαη βαζηθό θξηηήξην, γηα ηελ επηινγή 

ηεο αγσγήο, ηνλ βαζκφ πξνζβνιήο ησλ ΝΔΦΡΧΝ. Η ζεξαπεία ησλ δψσλ θνξέσλ θαη ησλ 

αζζελψλ ζπκβάιιεη θαη ζηε κείσζε ηεο κφιπλζεο ησλ θιεβνηφκσλ δηαθφπηνληαο ηνλ 

θχθιν, Φιεβνηφκνο - Λετζκάληα  -  θχινο. 

Αλαιπηηθφηεξα (βιέπε θαη ζρήκα 2) ζηηο ελδεκηθέο ηεο λφζνπ πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ρψξα καο, νη ζθχινη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε λχγκαηα θιεβνηφκσλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

θέξνπλ ηνλ παζνγφλν παξάγνληα L.infantum. Με βάζε δε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε 

πεξίνδνο πνπ νη θιεβνηφκνη δξαζηεξηνπνηνχληαη (πεξίνδνο έθζεζεο ησλ ζθχισλ) εθηείλεηαη 

απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ηνλ Ννέκβξην. 
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ΥΖΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

      ΣΖ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΛΔΨΜΑΝΗΑΖ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ 

Σηηο ελδεκηθέο πεξηνρέο ηεο λόζνπ πεξηνρέο όινη νη ζθύινη ζεσξεηηθά εθηίζεληαη ζε λύγκαηα 

κνιπζκέλσλ θιεβνηόκσλ θαη επνκέλσο ζηνλ παζνγόλν παξάγνληα (L. infantum). 

                       

   Εώα ζε επώαζε                                          Εώα ρσξίο πξνζβνιή ησλ λεθξώλ                         Εώα κε λεθξνπάζεηα 

 

   

                                                                                

*Γηα ηελ αποηροπή ηοσ νύγμαηος, αζθαιώο ηα ππάξρνληα  ζθεπάζκαηα, εληνκνθηόλσλ θαη εληνκναπσζεηηθώλ, 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθόηαηε ππεξεζία. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο, πέξαλ ησλ άιισλ, εμαξηάηαη θαη από ηε  

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ - ΣΟΧΟΙ           ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ  
          
  1*. Αποτροπθ του νφγματοσ: 

 

υςτθματικι και με τισ οδθγίεσ του  καταςκευαςτι, εφαρμογι                                                                                              

εντομοαπωκθτικών και εντομοκτόνων. (Π1)                                                                                                  

 
           
  2*. Αποτροπθ τησ μόλυνςησ:                                            

 

α) Π1 και β) Προλθπτικι χοριγθςθ Leisguard  τουλάχιςτον  

    δφο εφαρμογζσ  ( κατ’ ζτοσ 15/3 ζωσ 15/4, 1 ζωσ 30/9). 

 
         
  3*. Αποτροπθ τησ λοίμωξησ:  
  

  
 Αφορά το 80% των ςκφλων που μολφνονται, για τουσ οποίουσ 
 ςυνιςτώνται  επίςθσ Π1 + Π2  

          
  4.  Αποτροπθ τησ νόςηςησ ζώα        
        ςτη φάςη τησ επώαςησ 

  

ε όςα ηώα είναι  ορολογικώσ κετικά και  ανευρίςκεται το παράςιτο ςυνιςτώνται 

α)  Π1 + Π2  και β) ταυτόχρονθ   χοριγθςθ Λεϊςμανιοκτόνου φαρμάκου                                                                      

                                                                                               

 
  5. Θεραπευτικθ  αγωγθ:                                             
   
                                                      
                                       

 

Η κεραπευτικι αγωγι ςυνιςτάται για όλα τα ηώα τόςο ςτθ φάςθ τθσ επώαςθσ 

(φορείσ) όςο και  ςτα αςκενι  και ανεξαρτιτωσ τθσ κλινικισ εικόνασ τθσ νόςου.  

Κριτήριο για την επιλογή του θεραπευτικοφ ςχήματοσ είναι  η λειτουργική  
κατάςταςη των  ΝΕΦΡΩΝ. 

       
Επαρκισ ενεργοποίθςθ                                          
Κυτταρικισ Ανοςίασ (Leisguard) 
κακώσ και χοριγθςθ ενόσ 
Λεϊςμανιοκτόνου φαρμάκου. 

Επαρκισ ενεργοποίθςθ τθσ Κυτταρικισ 
Ανοςίασ (Leisguard) και χοριγθςθ  
Λεϊςμανιοκτόνου φαρμάκου π.χ. 
aminosidine. Η αμινοςιδίνθ  επιτυγχάνει   
ταυτοχρόνωσ με τθν καταπολζμθςθ τθσ 
Λεϊςμάνιασ και των βακτθριακών 
υποκλινικών και μθ ουρολοιμώξεων κακώσ 
και τθσ δευτερογενοφσ ςταφυλοκοκκικισ 
δερματίτιδασ, που ςυνικωσ  ςυνυπάρχουν 
ι επιπλζκουν τθν λεϊςμανίαςθ του ςκφλου.                                                                                           
                                                         
  

            Τποςτθρικτικά μζτρα (οροί,   
            αντιβιοτικά, διατροφι)  
            Leisguard x 30 θμζρεσ     
            Λεϊςμανιοκτόνο φάρμακο ςε    
            δόςθ ανάλογθ με τθ βαρφτθτα τθσ  
            νεφρικισ ανεπάρκειασ                                                                                                                                                                          
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ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο (εθαξκνγή ηνπο) από ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δώσλ. Πξέπεη όκσο λα 

επηζεκαλζεί όηη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα αλαζηέιιεηαη ηόζν σο πξνιεπηηθό κέηξν, όζν θαη 

ζηα αζζελή θαη ηα ππό ζεξαπεία δώα. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ απνηξνπή ηεο κόιπλζεο θαη ηεο ινίκσμεο πξνθύπηεη 

ή αλάγθε πεξαηηέξσ ζσξάθηζεο πνπ είλαη ε αλάπηπμε επαξθνύο θπηηαξηθήο αλνζίαο (ελδνγελήο παξάγνληαο) πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ηοσ Leisguard. σγκεκριμένα από πεηξακαηηθέο κειέηεο θαίλεηαη όηη 

ελεξγνπνηεί επαξθώο ηελ θπηηαξηθή αλνζία.  Η ελεξγνπνίεζε απηή δηαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο θαη 

κεηά ην πέξαο ηεο ρνξήγεζήο ηνπ, δξώληαο έηζη ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ (απνηξνπή κόιπλζεο θαη 

ινίκσμεο – απνηξνπή εθδήισζεο ηεο λόζνπ.) Tηέινο θαζηζηά ηθαλό ην ακπληηθό ζύζηεκα λα θαηαζηξέςεη ηηο 

Λετζκάληεο, θαηά ηελ θάζε ηεο επώαζεο, αιιά θαη ζηα αζζελή δώα πξνζθέξνληαο έηζη κηα “προζηαζία 

διαρκείας” ζηνπο ζθύινπο, από ηε Λετζκάληα, αλάινγεο απηήο πνπ επηδηώθεηαη κε ηα ππάξρνληα εκβόιηα. 

 

V.   ΤΝΣΟΜΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Δ ΔΤΛΟΓΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ  

      ΥΔΣΗΚΧ  ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ LEISGUARD: 

 

1. Γηαηί ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ηνπ Leisguard? 

- Κπθινθνξεί λόκηκα ζηελ Διιεληθή αγνξά 

- Πξνθαιεί επαξθή δηέγεξζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο 

- Απνηειεί ελαιιαθηηθή αγσγή κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο  

απφ ηα γλσζηά θαηά ηεο Λετζκαλίαζεο θάξκαθα θαη ηα εκβφιηα 

- Γελ επεξεάδεη ηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκέο 

- Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί παξελέξγεηεο  

- Δίλαη  εχθνιν ζηε ρνξήγεζε 

- Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε φια ηα ππάξρνληα Λετζκαληνθηφλα θάξκαθα. 

2. Πώο ρνξεγείηαη? 

- Υνξεγείηαη  per os, ζηε δφζε ηνπ 1ml (5mg) /10kg Β, άπαμ εκεξεζίσο  x 30 

ζπλερφκελεο εκέξεο. 

3. Γηα ηελ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ρνξήγεζή ηνπ ζε θιηληθώο πγηή θαη νξνινγηθώο 

αξλεηηθά δώα, πόζεο εθαξκνγέο απαηηνύληαη εηεζίσο ? 

- Η επαξθήο δηέγεξζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο παξαηεξείηαη φιν ην δηάζηεκα πνπ 

ην δψν ιακβάλεη ην Leisguard θαη δηαξθεί γηα αθφκε ηνπιάρηζηνλ ηξείο κήλεο, 

κεηά ην πέξαο ηεο αγσγήο. 

- θχινη πνπ απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο δηαηξέρνπλ πςειό θίλδπλν 

κόιπλζεο (ζθχινη ζε απιέο, θήπνπο, πεξηνρψλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ) 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ Leisguard  κε ην αθφινπζν ζρήκα:  



13 

 

α) από 15 Μαξηίνπ έσο 15 Απξηιίνπ 

β) από 1 Ηνπιίνπ έσο 31 Ηνπιίνπ 

γ) από 15 Οθησβξίνπ έσο 15 Ννεκβξίνπ  

- θχινη πνπ δηαβηνχλ ζε δηακεξίζκαηα θαη νη νπνίνη θαηά ηεθκήξην εθηίζεληαη 

ιηγφηεξν ζηνπο θιεβνηφκνπο ζπληζηάηαη ρνξήγεζε  ζε δχν θχθινπο, εηεζίσο: 

α) από 15 Μαξηίνπ έσο 15 Απξηιίνπ (έλαξμε πεξηόδνπ) 

β) από 1 εώο 30 επηεκβξίνπ (πιένλ επηθίλδπλε πεξίνδνο) 

4. ηα θιηληθώο πγηή δώα πνπ είλαη νξνινγηθώο ζεηηθά ή θαη αληρλεύεηαη ινίκσμε 

κε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ηνπ παξαζίηνπ γηαηί ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ηνπ 

Leisguard λα ζπλδπάδεηαη κε Λετζκαληνθηόλν θάξκαθν? 

- ηα δψα απηά ε λφζνο βξίζθεηαη ζηελ επψαζε 

- ηφρνο καο λα πξνιάβνπκε ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ πξνάγνληαο ηελ Th1 

αληίδξαζε  

- Ο ζπλδπαζκφο ηνπ Leisguard  κε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ιετζκαληνθηφλνπ 

θαξκάθνπ επηηαρχλεη ηελ επηθξάηεζε ηεο Th1 αληίδξαζεο, δηφηη έλα θξίζηκν 

ζεκείν επαξθνχο αλάπηπμεο ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο απνηειεί ην παξαζηηηθό 

θνξηίν ηνπ κνιπζκέλνπ ζθχινπ. Δμάιινπ ε ξηδηθή εμφλησζε ηνπ πξσηνδψνπ 

ζηα αζζελή δψα πνπ ζήκεξα ιακβάλνπλ κφλν Λετζκαληνθηόλα θαη 

Λετζκαληνζηαηηθά θάξκαθα ζηελ νπζία απηή επηηειείηαη κε ηελ “απηόκαηε” 

κεηαηξνπή ηεο Th2 αληίδξαζεο ζε Th1 ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ παξαζηηηθνχ 

θνξηίνπ.  ην ζεκείν απηφ, ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ηνπ Leisguard θαίλεηαη φηη 

επηηαρύλεη ηελ επλντθή απηή εμέιημε. 

- Δπηπιένλ  θαη ζηα ππφ ζεξαπεία αζζελή δψα χζηεξα απφ ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

αγσγήο θαη ηελ θιηληθή βειηίσζε-απνθαηάζηαζε ηνπ δψνπ, ε ζπλέρηζε ηεο 

ρνξήγεζεο ηνπ Leisguard κε ηνπο θχθινπο πνπ αλαθέξζεθαλ απνηξέπεη ηελ 

“ππνηξνπηάδνπζα” Λετζκαλίαζε, πνπ ζήκεξα απνηειεί ζπλεζηζκέλν γεγνλφο  

ζηελ θιηληθή πξάμε. 

- Σν Leisguard κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ΛΔΪΜΑΝΙΟΚΣΟΝΟ θάξκαθν. 
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VI. ΣΔΛΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

  

 ΣΟ  ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΚΤΛΧΝ 

 ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΨΜΑΝΗΑΖ (Kala - azar) βαζίδεηαη: 

 

1. ηελ ζπζηεκαηηθή θαη ζσζηή εθαξκνγή εληνκνθηφλσλ.  

(απνηξνπή λχγκαηνο – κφιπλζεο – επαλακφιπλζεο) 

2. ηελ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ρνξήγεζε ηνπ Leisguard 

 γηα ιφγνπο πξνιεπηηθνχο. (απνηξνπή ινίκσμεο – λφζεζεο) 

3. ηελ ζπλδπαζκέλε ρνξήγεζε Leisguard θαη Λετζκαληνθηφλσλ  

Φαξκάθσλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ δψσλ θνξέσλ θαη ησλ αζζελψλ. 

4. ηελ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ρνξήγεζε ηνπ Leisguard  

γηα ηελ απνηξνπή, ππνηξνπήο ηεο λφζνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή ζεξαπείαο 

5. Με ηα παξαπάλσ επηηπγράλεηαη o έιεγρνο ηεο Νόζνπ θαη  

ε Πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο. 

 


