ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ “NEO ΑΙDS ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ”
Μία ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά απειλητική για τη
ζωή ασθένεια η οποία προκαλείται από μολυσμένα έντομα,
είναι το «νέο AIDS της αμερικανικής ηπείρου», ανακοίνωσαν
επιστήμονες από τις ΗΠΑ.
Η παρασιτική ασθένεια ονομάζεται αμερικανική τρυπανοσωμίαση ή
νόσος του Chagas (τσάγκας) και η εξέλιξη και εξάπλωσή
της έχουν πολλές ομοιότητες με αυτές του ιού HIV που προκαλεί
το AIDS, γράφουν στην επιθεώρηση «PLOS Neglected Tropical
Diseases».
Όπως το AIDS, έτσι και αυτή δύσκολα ανιχνεύεται, ενώ έχει
μακρά περίοδο επωάσεως από την αρχική μόλυνση έως την εκδήλωση
των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων της.
Έτσι, στην
συμπτώματα ή
πρήξιμο στο
υπόνοιες για

αρχή ο ασθενής μπορεί να μην έχει καθόλου
να εκδηλώσει πυρετό, γενικό αίσθημα κακουχίας και
ένα μάτι – ενοχλήματα δηλαδή που δεν εγείρουν
νόσο του Chagas.

Στη συνέχεια, η μόλυνση μπαίνει σε στάδιο ύφεσης για καιρό και
μπορεί να περάσουν χρόνια πριν εμφανιστούν οι χαρακτηριστικές
εκδηλώσεις της που είναι πρώτα δυσκοιλιότητα, πόνος στην
κοιλιά και πεπτικά προβλήματα, και τελικά διόγκωση στην καρδιά
και στα έντερα.
Μία άλλη ομοιότητα με το AIDS είναι ότι η νόσος μεταδίδεται
εύκολα με τις μεταγγίσεις αίματος και, λιγότερο συχνά, από την
έγκυο στο μωρό της.
Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι τράπεζες αίματος στις ΗΠΑ
και στη Λατινική Αμερική εξετάζουν πλέον το προς μετάγγιση
αίμα και για ίχνη της νόσου του Chagas.

30.000 ασθενείς στις ΗΠΑ
Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως είναι μολυσμένοι από το παράσιτο
που την προκαλεί 10 εκατομμύρια άνθρωποι, με την πλειονότητά
τους να ζουν στην Βολιβία, το Λεξικό, την Κολομβία και την
Κεντρική Αμερική. Ωστόσο, 30.000 από τους ασθενείς ζουν στις
ΗΠΑ.
Η νόσος, που έως πρότινος περιοριζόταν στη Λατινική Αμερική,
εξαπλώνεται στις ΗΠΑ εξαιτίας των αυξανόμενων ταξιδιών και της
μετανάστευσης, λένε οι επιστήμονες από το Κολέγιο Ιατρικής
Μπέιλορ, στο Χιούστον.
Επειδή είναι πολύ σοβαρή, μολύνει πολλούς ανθρώπους και
υπάρχει δυνατότητα να προστατευθεί κανείς από την ανάπτυξή
της, η νόσος του Chagas θεωρείται μία από τις Παραμελημένες
Παρασιτικές Λοιμώξεις – μία ομάδα πέντε ασθενειών που
προκαλούνται από παράσιτα και έχουν γίνει στόχος των
ομοσπονδιακών αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου & Προλήψεως των
Ασθενειών (CDC) για να προστατευθεί η δημόσια Υγεία στις ΗΠΑ.
Νόσος των φτωχών
Η νόσος του Chagas προσβάλλει συνήθως ανθρώπους σε περιοχές
που μαστίζονται από τη φτώχεια και οι περισσότεροι πάσχοντες
στις ΗΠΑ είναι μετανάστες.
Εάν γίνει εγκαίρως αντιληπτή η μόλυνση από το υπαίτιο
παράσιτο, μπορεί να αποτραπεί η νόσηση του φορέα με μία βαριά
3μηνη φαρμακευτική αγωγή.
Επειδή όμως έχει μακρά περίοδο επωάσεως και τα φάρμακα έχουν
υψηλό κόστος, πολλοί φορείς δεν υποβάλλονται σε αυτή την
προληπτική αγωγή.
Η μόλυνση με το παράσιτο κρούζειο τρυπανόσωμα συνήθως γίνεται
με το δάγκωμα από ένα είδους κοριών, αλλά όπως προαναφέρθηκε
το παράσιτο μπορεί να μεταδοθεί και με το αίμα μολυσμένων
ανθρώπων.
Το έντομο απελευθερώνει στο αίμα του ανθρώπου το παράσιτο, το
οποίο βρίσκει τελικά τον δρόμο προς την καρδιά, όπου ζει και

πολλαπλασιάζεται.
Ο ένας στους τέσσερις ανθρώπους που μολύνονται με αυτό,
αναπτύσσουν τελικά διόγκωση της καρδιάς ή των εντέρων, που
μπορεί να υποστούν ξαφνικά ρήξη οδηγώντας σε αιφνίδιο θάνατο.
Η νόσος του Chagas πήρε το όνομά της από τον βραζιλιάνο γιατρό
που την πρωτοπεριέγραψε το 1909 – τον δρα Κάρλος Ριμπέιρο
Τζουστινιάνο Τσάγκας.
Επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του
Μέριλαντ ανακοίνωσαν πέρυσι ότι ήταν η ασθένεια που κόστισε τη
ζωή του Καρόλου Δαρβίνου.
Όπως είχαν γράψει, πιστεύουν ότι ο Δαρβίνος μολύνθηκε την
δεκαετία του ’20, καθώς στο ημερολόγιό του είχε γράψει πως τον
δάγκωσε ένα «μαύρο έντομο δίχως φτερά».
Ο πατέρας της Φυσικής Επιλογής πέθανε 47 χρόνια αργότερα από
καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο οι επιστήμονες του Μέριλαντ
πιστεύουν ότι συνάδει με τις καρδιολογικές συνέπειες της νόσου
του Chagas.
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