
Η ΛΕΠΡΑ
Από την Εύη Κανάκη, μαθήτρια της Β γυμνασίου



Τι είναι     η λέπρα  
 Το μυκοβακτήριο της λέπρας ανακαλύφθηκε το 1873 

από το Ν  ο  ρβηγ  ό   γιατρό Γκέρχαρντ              Αρμά  ο  υερ   
Χάνσεν και αναγνωρίστηκε από τον Ά λ μ π ε ρ τ         
Νάισερ. Ως τότε πολλοί νόμιζαν ότι ήταν 
κληρονομική. Ο 
Χάνσεν συμπέρανε τη μολυσματικότητα της και έδειξε 
ότι ήταν δυνατόν να ελεγχθεί αν οι πάσχοντες
απομονώνονταν. Η λέπρα αναφέρεται συχνά κατ'
ευφημισμόν ως νόσος του Χάνσε  ν  .

 Η λέπρα παραμορφώνει τα άτομα που πάσχουν αλλοιώνοντας 
το δέρμα τους, ενώ παρουσιάζονται και εξογκώματα. Επίσης 
μπορεί να απονεκρώσει τα νεύρα του δέρματος με 
αποτέλεσμα ο ασθενής να μη νιώθει τίποτα στα σημεία αυτά.
Η λέπρα μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα κάθε ηλικίας κυρίως
μεγαλύτερα των 3 ετών.

 Παρόλο που είναι πολύ παλιά ασθένεια ακόμα και στις μέρες
μας ένας μεγάλος αριθμός ατόμων νοσεί από αυτή κυρίως σε
χώρες της Ασίας,         της Αφρικής και χώρες της
Νότιας Αμερική      ς      . Υπολογίζεται ότι καθημερινά νοσούν
περίπου 1000 άτομα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1


 Η επώαση της νόσου είναι περίπου πέντε χρόνια (2-10
χρόνια), με περιπτώσεις ακόμα και 20 χρόνια επώασης



Συμπτώματα
 Διακρίνονται δυο βασικές μορφές λέπρας, η 

λεπρωματώδης και η νευρική, από τις οποίες η πιο βαριά
είναι η λεπρωματώδης λέπρα.

 Το κύριο σύμπτωμα της νόσου είναι η εμφάνιση 
μεμονωμένων κόκκινων κηλίδων στο δέρμα που 
μεγαλώνουν και εξαπλώνονται αργότερα σε όλο το σώμα. 
Τα μαλλιά σταδιακά γίνονται ξηρά και παρατηρείται 
πτώση των φρυδιών, των βλεφαρίδων και απώλεια τριχών
σε άλλα μέρη του σώματος. Εμφανίζονται παραμορφώσεις 
στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο.

 Άλλα συμπτώματα είναι η αιμορραγία, η δυσκολία στην 
αναπνοή και η απώλεια της όρασης λόγω προσβολής του
οπτικού νεύρου.

 Η νευρική μορφή λέπρας χαρακτηρίζεται από προσβολή
των νεύρων που προκαλούν μυϊκές ατροφίες, τροφικές 
εξελκώσεις και βλάβες του δέρματος ανάλογες με την 
προηγούμενη μορφή.

 Η λέπρα, αυτή καθεαυτή, γενικά δε θεωρείται 
θανατηφόρος ασθένεια. Ο θάνατος μπορεί να επέλθει από
τις συνέπειες της νόσου, όπως είναι οι μολύνσεις.



Πρόληψη

 Ο τρόπος που μεταδίδεται η ασθένεια δεν έχει αποσαφηνιστεί. Το
πιθανότερο είναι με την επαφή και πιο εύκολα όταν υπάρχει κάποια πληγή
στο σημείο που άγγιξε μολυσμένο σημείο του λεπρού.

 Η στενή και συχνή επαφή με ανθρώπους που είναι ήδη μολυσμένοι
σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητες μετάδοσης. Η αυστηρή καθαριότητα
καθενός που έρχεται σε επαφή με ασθενείς, ιδιαίτερα αυτών που έχουν στο
σώμα τους και την παραμικρότερη πληγή, είναι επιτακτική.

 Ο πιο γνωστός μύθος που κυκλοφορεί ακόμα για την ασθένεια είναι πως
μεταδίδεται εύκολα. Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες μελέτες η λέπρα
κατατάσσεται στην τελευταία θέση των μεταδοτικών ασθενειών. Με την
φαρμακευτική αγωγή ο ασθενής παύει πλέον να μεταδίδει την ασθένεια και
μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.



Θεραπεία
 Παλιά η λέπρα ήταν αθεράπευτη. Η ιστορία της θεραπείας

της είναι μεγάλη και κρατά αιώνες μέχρι την
μεταπολεμική περίοδο      και την εφεύρεση
των αντιμικροβιακών.

 Από τον 14ο αιώνα και μέχρι την δεκαετία του '40
αντιμετωπίζονταν με τη χορήγηση ελαίου υδνόκαρπου,
μία τεχνική που κατέστησε αποτελεσματική το 1915 η
χημικός Άλις     Μπ  ο  λ  .

 Τις τελευταίες δεκαετίες όμως με την πρόοδο της
επιστήμης η ασθένεια στα πρώτα της στάδια είναι
δυνατόν να υποχωρήσει, και σε όλες τις περιπτώσεις να
βελτιωθεί η κατάσταση του ασθενούς. Τα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι διάφορα αντιβι      ο      τικ      ά      , που
χορηγούνται σε δόσεις ανάλογα με το βάρος και την
ηλικία του ασθενούς.

 Θεωρητικά εκτιμάται ότι η νόσος σήμερα θεραπεύεται 
πλήρως, αν και αναφέρονται υποτροπές σε ασθενείς. 
Εμβόλιο για τη λέπρα δεν είναι διαθέσιμο. Τα παιδιά θα 
πρέπει να εμβολιάζονται με το εμβόλιο B.C.G. 
της φυματίωσης διότι οι βάκιλ      ο      ι       του Κοχ και του Χάνσεν 
που προκαλούν τις δυο ασθένειες θεωρούνται συγγενικοί.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7


Σπιναλόγκα το     νησί     των   
λεπρών
 Στις 30 Μαΐου του 1903 υπογράφηκε η

απόφαση για να μετατραπεί η Σπιναλόγκα σε
νησί των λεπρών και στις 13 Οκτωβρίου 1904
μεταφέρθηκαν 251 ασθενείς, 148 άνδρες και
103 γυναίκες.

 Μετά το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την
Ελλάδα και άρχισαν να έρχονται ακόμα
περισσότεροι άρρωστοι στη Σπιναλόγκα, ενώ
αργότερα δέχτηκε ασθενείς ακόμα και από
άλλες χώρες και χαρακτηρίστηκε σαν Διεθνές
Λεπροκομείο.

 Χρησιμοποιήθηκε ως Λεπροκομείο όπου
οδηγήθηκαν όλοι οι λεπρ      ο      ί       της Κρήτης, οι
οποίοι πρώτα βρίσκονταν απομονωμένοι στη
«Μεσκινιά», έξω      από το Ηράκλει      ο       και
θεωρούνταν εστία μολύνσεως και για τον
υπόλοιπο λαό.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%80%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82


 Τελικά το 1957 έκλεισε ιαθέντων των λεπρών
με τη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων.

https://el.wikipedia.org/wiki/1957


ΣΉΜΕΡΑ Η ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

Μετά το 1957 για αρκετές δεκαετίες έμεινε αναξιοποίητη και μετά το
ενδιαφέρον των πολυάριθμων τουριστών άρχισε να γίνεται συστηματική
αναστήλωση και επισκευή των παλαιών κτισμάτων, των οχυρωματικών
ενετικών τειχών, των παλαιών οικιών, των δρόμων κλπ.

Χιλιάδες επισκέπτες επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανέμορφο αυτό νησάκι με
καραβάκια που ξεκινούν κάθε μία ώρα από τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα
και την Πλάκα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην στεριά και απέχει περίπου
800 μέτρα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82



