
Είναι ένα νόσημα το οποίο 
έχει διανύσει μια εξαιρετικά 
μεγάλη διαδρομή ανά τους 

αιώνες. Οι ρίζες του βρίσκονται 
στην προχριστιανική εποχή με 
πρώτες γραπτές αναφορές τον 
6ο π.Χ. αιώνα σε ιερά βιβλία του 
ινδουϊσμού. Από τη μακρινή Ινδία, 
οι έλληνες στρατιώτες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου γυρνώντας πίσω -τον 
3ο π.Χ. αιώνα- μετέφεραν πιθα-
νώς το νόσημα από την Ασία στην 
Ευρώπη και την Αφρική.

Οι αναφορές τόσο στην Παλαιά 
όσο και στην Καινή Διαθήκη μας 
διαβεβαιώνουν για την ύπαρξή 
της κατά τους χριστιανικούς χρό-
νους. Η πρώτη πανδημία στον 
Ευρωπαϊκό χώρο διήρκησε περί-
που 500 χρόνια! Από το 1.000 έως 
το 1.500 μ.Χ. το δουλεμπόριο και 
η μεταφορά των σκλάβων ήταν 
πιθανά η αιτία εξάπλωσης της νό-
σου στην Αμερικανική ήπειρο. Στον 
Ελλαδικό χώρο τα πρώτα περιστα-
τικά συμπίπτουν χρονολογικά με 
τα τέλη της ευρωπαϊκής πανδη-
μίας. Η νόσος, δε, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το μικρό νησί της 
Σπιναλόγγας στην Κρήτη. Εκεί από 
το 1904 το παλαιό ενετικό φρούριο 
μετατράπηκε σε λεπροκομείο. Οι 
λεπροί που είχαν συγκεντρωθεί στα 
προάστεια των πόλεων με το όνο-
μα Μεσκηνιά (μεσκίνης = λεπρός) 
μετακινήθηκαν με βίαιο τρόπο. Η 
Σπιναλόγγα σταμάτησε να υφίστα-
ται ως λεπροκομείο το 1957.

Η λέπρα δεν είναι ένα νόσημα 

με ιστορική μόνο σημασία. Είναι 
ένα υπαρκτό πρόβλημα της εποχής 
μας. Ο επιπολασμός υπολογίζεται 
στα 10-15 εκατομμύρια σύμφωνα 
με τον ΠΟΥ. Από αυτά, τα 2 περί-
που εκατομμύρια βρίσκονται υπό 
θεραπεία. Με πάνω από 600.000 
νέα περιστατικά ανά έτος και συ-
χνότητα 1,4 ανά 10.000 κατοίκους 
αποτελεί πρόβλημα για την υγεία 
των πληθυσμών. Η παγκοσμιοποί-
ηση, η διαρκής μετανάστευση και 
η συνεχιζόμενη φτώχεια στις χώ-
ρες του Τρίτου Κόσμου διατηρούν 
σταθερό το υπόβαθρο της νόσου. 
Στον ευρωπαϊκό χώρο άλλωστε, οι 
περισσότεροι ασθενείς προέρχο-
νται από χώρες όπου η νόσος εί-
ναι ενδημική. Η γεωγραφική κα-
τανομή της νόσου περιλαμβάνει 
την Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, 
Κεντρική και Νότια Αμερική.

Οι άνδρες προσβάλλονται συ-
χνότερα από τις γυναίκες σε ανα-
λογία 2/1. Ο χρόνος επώασης της 
νόσου είναι 4 με 10 χρόνια.

Προσβάλλονται οι ηλικίες 10-
30 ετών. Ξενιστές για τη λέπρα εί-
ναι οι άνθρωποι και οι αρμαδίλ-
λοι. Η μετάδοση γίνεται κυρίως 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε αυ-
τό συμβάλλουν η διαμονή σε εν-
δημική περιοχή, η εξ αίματος συγ-

γένεια με ασθενή και η επαφή με 
προσβεβλημένους αρμαδίλλους. 
Επίσης συντελούν η φτώχεια, η 
κακή διατροφή και οι κακές συν-
θήκες υγιεινής.

Η νόσος Hansen ταξινομείται 
στη (α) λεπρωματώδη λέπρα (le-
promatous-LL), (β) φυματιώδη 
λέπρα (tuberculoid-TL), (γ) εν-
διάμεση λέπρα (borderline-BL) 
και στην (δ) ακαθόριστη λέπρα 
(indeterminate). Η λεπρωματώδης 
μορφή παρουσιάζεται κυρίως με 
βλατίδες, πλάκες, οζίδια, το γνω-
στό λεόντειο προσωπείο και απώ-
λεια τριχών με συμμετρική σχετικά 
κατανομή. Η φυματιώδης μορφή 
εμφανίζεται με ολιγάριθμες υπο-
μελαγχρωματικές κηλίδες που πα-
ρουσιάζουν υπαισθησία ή πλήρη 
αναισθησία. Τέλος στην ενδιάμεση 
μορφή έχουμε ενδιάμεσες βλάβες 
και ελαττωμένη εφίδρωση. Από τα 
υπόλοιπα όργανα προσβάλλονται 
οι οφθαλμοί, οι όρχεις και οι βλεν-
νογόνοι του ανώτερου αναπνευ-
στικού. Σπανιότερα ο μυελός, οι 
λεμφαδένες και το ΔΕΣ.

Η διαγνωστική πορεία ξεκινά 
με το δερματικό εξάνθημα, την 
περιφερική νευροπάθεια και την 
ελαττωμένη εφίδρωση από την 
κλινική εικόνα. Η ιστολογική εικό-

να, το επίχρισμα-ξέσμα από μία 
βλάβη, η καλλιέργεια in vivo, τα 
αντισώματα και η PCR την ολοκλη-
ρώνουν. Η διαφορική διάγνωση 
θα γίνει ανάμεσα στις περιφερικές 
νευροπάθειες, τη φυματίωση του 
δέρματος,τις άτυπες μυκοβακτη-
ριδιακές λοιμώξεις,το έλκος του 
Buruli (M. ulcerans), το οζώδες 
ερύθημα και την ιχθύαση (συνυ-
πάρχει σε ποσοστό 10% μαζί με 
τη λέπρα).

Για λόγους διευκόλυνσης στη θε-
ραπεία της νόσου, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χρη-
σιμοποιεί την παρακάτω ταξινό-
μης:

1. Νόσος ολίγων βακίλλων - μία 
δερματική βλάβη (paucibacillary 
single-lesion)

2. Νόσος ολίγων βακίλλων - 
δύο εως πέντε δερματικές βλάβες 
(paucibacillary leprosy) και 

3. Νόσος πολλών βακίλλων - πά-
νω από πέντε δερματικές βλάβες 
(multibacillary leprosy).

Τα φάρμακα που χρησιμοποιού-
νται κυρίως είναι η δαψόνη, η ρι-
φαμπικίνη και η κλοφαζιμίνη. Στις 
ανεπτυγμένες βέβαια χώρες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν νεότε-
ρα αντιβιοτικά όπως οι κινολόνες 
(οφλοξασίνη, πεφλοξασίνη), οι κυ-
κλίνες (μινοκυκλίνη) και τα μακρο-
λίδια (κλαριθρομυκίνη).

Ταυτόχρονα με την προσπά-
θεια εκρίζωσης της λοίμωξης χρει-
άζονται και κάποια γενικότερα 
μέτρα. Η ελάττωση της βλάβης 
των νεύρων, η εκπαίδευση του 
ασθενούς, η αντιμετώπιση των 
λεπρικών αντιδράσεων (Jopling’s-
erythema nodosum leprosum-
lucio) και η αντιμετώπιση των επι-
πλοκών (νευρολογικές διαταραχές, 
νεφρική δυσλειτουργία) έχουν ως 
στόχο την καλύτερη και γρηγορό-
τερη επανένταξη του ατόμου στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
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Λέπρα (νόσος Hansen)
Από το παρελθόν έως σήμερα 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειδικευόμενος Δερματολογικής Κλινικής ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

H λέπρα είναι χρόνια λοιμώδης, κοκκιωματώδης νόσος που οφείλεται στο Mycobacterium leprae 
(M. leprae) ή βάκιλλος του Hansen προς τιμή του Νορβηγού ιατρού που τον ανακάλυψε το 
1873. Προσβάλλει κυρίως το δέρμα και τα περιφερικά νεύρα.

Εικόνα 1. Κλινικές εκδηλώσεις της λέπρας.
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