ΠΑΡΩΣΙΣΙΔΑ
στνές ερωτήσεις & απαντήσεις για το κοινό
Τη πξνθαιεί ηελ λόζν;
Η παξσηίηηδα πξνθαιείηαη από ηνλ ην ηεο παξσηίηηδαο.
Υπάξρνπλ άιινη ηνί πνπ πξνθαινύλ παξσηίηηδα;
Ναη, όπσο γηα παξάδεηγκα ν ηόο ηεο παξαηλθινπέλδαο ηύπνπ 1 θαη 3, ν ηόο ηεο γξίπεο
(ηλθινπέλδα) ηύπνπ Α, ν ηόο Coxsackie ηύπνπ Α, echo ηνί θιπ αιιά κόλν ν ηόο ηεο
παξσηίηηδαο πξνθαιεί επηδεκηθή παξσηίηηδα.
Πσο κεηαδίδεηαη ε λόζνο;
Η παξσηίηηδα κεηαδίδεηαη άκεζα από άηνκν ζε άηνκν κε ζηαγνλίδηα, ζάιην ή
εθθξίκαηα από ην ζηόκα,ηε κύηε ή ην θάξπγγα πάζρνληνο αηόκνπ, ζπλήζσο όηαλ ην
άηνκν απηό βήρεη, πηεξλίδεηαη ή κηιάεη. Ο ηνο κπνξεί αθόκα λα κεηαδνζεί έκκεζα
κέζσ κνιπζκέλσλ επηθαλεηώλ ή αληηθεηκέλσλ. Η παξσηίηηδα είλαη ιηγόηεξν
κεηαδνηηθή από ηελ ηιαξά θαη ηελ αλεκεπινγηά. Η λόζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί πξίλ ηε
δηόγθσζε ησλ παξσηίδσλ θαζώο θαη κέρξη 5 εκέξεο κεηά. Γη’ απηό ζε πάζρνληα
παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο δίλεηαη ε νδεγία λα παξακείλνπλ ζπίηη γηα 5 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο κεηά ηελ δηόγθσζε ησλ παξσηίδσλ, γηα απνθπγή κεηάδνζεο ηεο λόζνπ.
Πόζν ζπρλή είλαη ε λόζνο;
Σηελ Επξώπε ηελ πεξίνδν 2000-2008 έρνπλ αλαθεξζεί πεξίπνπ 950.000 πεξηπηώζεηο
παξσηίηηδαο, κε πςειόηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 5-9 θαη 1014 εηώλ ελώ ην έηνο 2009 δειώζεθαλ από ηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 17.558
πεξηπηώζεηο παξσηίηηδαο.
Πόζνο θαηξόο ρξεηάδεηαη γηα λα εκθαληζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα από ηελ ζηηγκή
πνπ ζα εθηεζώ ζηνλ ην (πεξίνδνο επώαζεο);
Η πεξίνδνο επώαζεο είλαη ζπλήζσο 16-18 εκέξεο, αιιά κπνξεί λα θπκαλζεί από 1225 εκέξεο.

Πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ;
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λόζνπ, πξνεγνύληαη κε εηδηθά ζπκπηώκαηα όπσο θεθαιαιγία,
απώιεηα όξεμεο θαη ρακειόο ππξεηόο. Χαξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ απνηειεί ε
δηόγθσζε ελόο ή θαη πεξηζζόηεξσλ ζηεινγόλσλ αδέλσλ, ζπλήζσο ησλ παξσηίδσλ,
πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην απηί πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πξνζώπνπ. Η δηόγθσζε ησλ
αδέλσλ κπνξεί λα είλαη κνλόπιεπξε ή /θαη ακθνηεξόπιεπξε. Τα ζπκπηώκαηα απηά
δηαξθνύλ ζπλήζσο 7 έσο 10 εκέξεο. Πνζνζηό 15%-20% ησλ κνιπζκέλσλ κε ηνλ ηό
ηεο παξσηίηηδαο ζα παξακείλνπλ αζπκπησκαηηθνί.
Πόζν ζνβαξή είλαη ε λόζνο;
Σηα παηδηά, ε λόζνο, ζπλήζσο, είλαη ήπηα. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πην
ζνβαξή κνξθή ηεο λόζνπ θαη πεξηζζόηεξεο επηπινθέο.
Πνηεο είλαη νη πηζαλέο επηπινθέο ηεο λόζνπ;
Η παξσηίηηδα ζπάληα πξνθαιεί ζνβαξέο επηπινθέο. Παξ’όια απηά κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζηα παηδηά λεπξναηζζεηήξηα απώιεηα αθνήο, κε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 1
ζηα 20.000 πεξηζηαηηθά. Εγθεθαιίηηδα από ηνλ ηό ηεο παξσηίηηδαο ζπκβαίλεη κε
ζπρλόηεηα < 2 πεξηζηαηηθά αλά 100.000 πεξηπηώζεηο θαη πεξίπνπ ην 1% απηώλ ησλ
εγθεθαιίηηδσλ είλαη ζαλαηεθόξεο. Άζεπηε κεληγγίηηδα κπνξεί λα ζπκβεί ζην 10%
ησλ θξνπζκάησλ θαη έρεη θαιή πξόγλσζε.Οη ελήιηθεο, παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν
θίλδπλν λα αλαπηύμνπλ κεληγγνεγθεθαιίηηδα, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά.
Άιιε επηπινθή είλαη ε νξρίηηδα, πνπ ζπκβαίλεη ζε 30%-40% ησλ αξξέλσλ
κεηεθεβηθήο ειηθίαο, ε νπνία παξόηη είλαη ζπρλά ακθνηεξόπιεπξε, ζπαλίσο
πξνθαιεί ζηεηξόηεηα. Μαζηίηηδα έρεη αλαθεξζεί ζην 15% ησλ πεξηπηώζεσλ ζε
γπλαίθεο, άλσ ησλ 15 εηώλ. Πην ζπάληεο επηπινθέο ηεο λόζνπ απνηεινύλ ε
σνζεθίηηδα θαη ε παγθξεαηίηηδα. Παξ’όιν πνπ ε λόζεζε θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο
θύεζεο είλαη δπλαηό λα νδεγήζεη ζε απνβνιή, δελ ππάξρεη απόδεημε πσο ε
παξσηίηηδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο πξνθαιεί ζπγγελείο αλσκαιίεο ζην
έκβξπν.
Υπάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ παξσηίηηδα;
Η απάληεζε είλαη όρη, δελ ππάξρεη ζεξαπεία. Η ζεξαπεία είλαη κόλν ππνζηεξηθηηθή
(αλάπαπζε, ρνξεγεζε άθζνλσλ πγξώλ θαη αληηππξεηηθή αγσγή).
Μπνξεί θάπνηνο λα πάζεη παξσηίηηδα πάλσ από κηα θνξέο;
Η θπζηθή λόζεζε πξνζθέξεη ζπλήζσο ηζόβηα αλνζία. Παξόια απηά δεπηεξνγελείο
πξνζβνιέο ζπκβαίλνπλ ζπάληα.
Πόζν απνηειεζκαηηθόο είλαη ν εκβνιηαζκόο;
Ο εκβνιηαζκόο απνηειεί ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πξόιεςεο ηεο λόζνπ. Τν εκβόιην
έλαληη ηεο παξσηίηηδαο πεξηιακβάλεηαη ζην ηξηδύλακν εκβόιην ηιαξάο-εξπζξάοπαξσηίηηδαο (MMR) θαη ζην ηεηξαδύλακν ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο-

αλεκεπινγηάο (MMRV) θαη πεξηιακβάλεη δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο. Μαζεκαηηθά
κνληέια δείρλνπλ πσο απαηηείηαη πνζνζηό εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο 85%-90% γηα λα
επηηεπρζεί ζπιινγηθή αλνζία θαη εμάιεηςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο παξσηίηηδαο.
Τν εκβόιην ρνξεγείηαη ζε 2 δόζεηο:
1. Η πξώηε δόζε ρνξεγείηαη ζε παηδηά ειηθίαο 12-15 κελώλ, ζύκθσλα κε ην
Εζληθό Πξόγξακκα Εκβνιηαζκώλ
2. Η δεύηεξε δόζε ρνξεγείηαη ζε ειηθία 4-6 εηώλ. Επίζεο όζνλ αθνξά ζηνπο
ελήιηθεο, όζνη γελλήζεθαλ πξηλ ην 1957 ζεσξνύληαη άλνζνη γηα ηελ
παξσηίηηδα θαη ηελ ηιαξά. Οη ελήιηθεο πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1957 ζα
πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ κε 1 ή 2 δόζεηο
Πνηα άηνκα δελ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη;
Όπνηνο έρεη γλσζηή αιιεξγία ζε ζπζηαηηθό ηνπ MMR π.ρ. ζην αληηβηνηηθό
λενκπθίλε ή ζε θάπνην άιιν ζπζηαηηθό ηνπ εκβνιίνπ, δελ πξέπεη λα
εκβνιηαζηεί.
Όπνηνο είρε ζην παξειζόλ ζνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε θαηά ηελ 1ε δόζε ηνπ
MMR δελ πξέπεη λα πάξεη ηελ 2ε δόζε.
Έγθπεο γπλαίθεο δελ ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κέρξη λα γελλήζνπλ. Αθόκε,
γπλαίθεο νη νπνίεο έρνπλ ήδε εκβνιηαζηεί ζα πξέπεη λα απνθύγνπλ λα κείλνπλ
έγθπεο γηα ηηο επόκελεο 4 εβδνκάδεο πνπ αθνινπζνύλ ηνλ εκβνιηαζκό. Οη
ζειάδνπζεο κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ.
Άηνκα κε ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή δελ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη. Σε απηή ηελ
θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε ζπγγελή αλνζνθαηαζηνιή, ιεπραηκία,
ιέκθσκα, γεληθεπκέλε θαθνήζεα θαζώο επίζεο θαη όζνη ιακβάλνπλ
νγθνινγηθά θάξκαθα, κεγάιεο δόζεηο θνξηηθνζηεξνεηδώλ ή αθηηλνβνινύληαη.
Άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο αλνζνθαηεζηαικέλνπ αηόκνπ ζα
πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη ζύκθσλα κε ην εζληθό πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ.
Άηνκα κε AIDS ή HIV ινίκσμε κε ζπκπηώκαηα ζνβαξήο αλνζνθαηαζηνιήο
δελ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε ην MMR. Αληίζεηα άηνκα κε αζπκπησκαηηθή
HIV ινίκσμε πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη.
Μπνξεί ην MMR λα πξνθαιέζεη απηηζκό;
Δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή απόδεημε όηη ην MMR κπνξεί λα πξνθαιέζεη απηηζκό.
Πνηα ηα κέηξα πξόιεςεο εάλ θάπνηνο πξνζβιεζεί από ηνλ ηό;
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνζβιεζεί από ηνλ ηό ηεο παξσηίηηδαο θαη λνζήζεη,
ππάξρνπλ αξθεηέο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξόιεςε κεηάδνζεο ηεο
λόζνπ:
Πεξηνξηζκόο ησλ ζηελώλ επαθώλ, εηδηθά κε βξέθε θαη άηνκα κε δηαηαξαρέο
ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα εκβνιηαζηνύλ.

Παξακνλή ζην ζπίηη θαη απνρή από ηελ δνπιεηά ή ην ζρνιείν γηα 5 εκέξεο
κεηά ηελ δηόγθσζε ησλ παξσηίδσλ. Ταπηόρξνλα απνθπγή ησλ επαθώλ κε ηα
ππόινηπα άηνκα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο.
Κάιπςε ηνπ ζηόκαηνο όηαλ βήρνπκε ή πηεξληδόκαζηε.
Σρνιαζηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Εθπαίδεπζε
θαη ησλ κηθξώλ παηδηώλ.
Απνθύγεηε λα κνηξάδεζηε ηα ζθεύε πνπ ρξεζηκνπνηείηε κε άιινπο.
Ταθηηθόο θαζαξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα
(π.ρ. παηρλίδηα, πόκνια, ηξαπέδηα) κε ζαπνύλη θαη λεξό ή κε πγξά καληήιηα.
Πνηα άηνκα ζεσξείηαη πσο δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λόζεζεο;
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εκβνιίνπ γηα ηελ ηιαξά-εξπζξά-παξσηίηηδα (MMR), νη
επηδεκίεο ηεο λόζνπ ήηαλ ηαθηηθέο, ηδηαίηεξα ζε παηδηά ειηθίαο 5-9 εηώλ. Αθόκε θαη
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εκβνιίνπ (MMR) ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη πεξηπηώζεηο
παξσηίηηδαο, θπξίσο ζε κεγαιύηεξα παηδηά θαη ζε λεαξνύο ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ
εκβνιηαζηεί ζην παξειζόλ. Επίζεο, επηδεκίεο είλαη δπλαηόλ λα εκθαληζηνύλ ζε
πιεζπζκνύο όπνπ ε εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ παηδηώλ είλαη ρακειή.
Σπγθεθξηκέλεο νκάδεο ελειίθσλ ζεσξείηαη πσο δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν
έθζεζεο ζηνλ ηό ηεο παξσηίηηδαο θαη γη’απηό ηνλ ιόγν είλαη αλαγθαίν λα ιάβνπλ θαη
ηελ 2ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ MMR, εθηόο αλ έρνπλ λνζήζεη ζην παξειζόλ. Οη νκάδεο
απηέο πεξηιακβάλνπλ θνηηεηέο ζε ηδξύκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
επαγγεικαηίεο πγείαο θαη άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρή κε πξόζθαηε επηδεκία
παξσηίηηδαο.
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