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Η ΛΙΣΤΕΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ (*)
Ύττό
Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ καΐ Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ

Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ινστιτούτων 'Υπουργείου Γεωργίας
ΟΡΙΣΜΟΣ

Ή Λιστερίασις είναι νόσος λοιμώδης, σποραδική, κοινή εϊς tòv ά'νθρωπον και τα ζώα, προκαλούσα εντονον μονοκυττάρωσιν ή εγκεφαλομυελίτιδα,
οφειλομένη εις είδικον μικροοργανισμόν, τ η ν Λ ι σ τ ε ρ ί α ν τ ή ν Μ ονοκυτταρογόνον.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ό μικροοργανισμός απεμονώθη δια πρώτην φοράν το έτος 1911 εν
Σουηδία υπό του Hulphers εκ νεκρωτικών εστιών ήπατος κονίκλου θανόν
τος εξ αγνώστου νόσου. Ή μελέτη δμως του μικροοργανισμού και των πα
θολογικών αλλοιώσεων ας προκαλεί ήρχισε μετά μίαν Ιδετίαν, ήτοι το 1926
οπότε τρεις Βρεττανοί ερευνηται οι Murray Webb και Swann (*) περιέ
γραψαν υπό το Ονομα Bacterium Monocytogenes το παθογόνον αίτιον
μιας γενικής λοιμώξεως κονίκλων και ϊνδοχοίρων χαρακτηριζόμενης υπό εν
a
τόνου μονοκυτταρώσεως. "Εν έτος άργότερον ό Pirje ( ) εις Γιοχάνεσ
μπουργκ της Νοτίου 'Αφρικής άπεμόνωσε εξ αλλοιώσεων θανατηφόρου νό
σου παρατηρούμενης επι τών Gerbilles (τρωκτικών ατινα όμοιάζουσι με
επίμυν) μικροοργανισμόν εϊς δν έδωσε το δνομα Listerella Hepatolytica.
'Επειδή τα εις τήν Άγγλίαν και Νότιον °Αφρικήν άπομονωθέντα στελέχη
του μικροβίου ευρέθησαν δμοια ό Pirje εφαρμόζων τον νόμον της προτε(*) Άνεκοινώ&η εις tò Α' Κτηνιατρικον Συνέδριον. 'Αθήναι 'Ιανουάριος 1951.
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ραιότητος, αντεκατέστησε tò είδικον δνομα Hepatolytìca δια του Mono
cytogenes. "Αλλά και το όνομα του γένους μετετράπη ΰπο του ιδίου συγ
γραφέως εϊς l i s t e r i a διότι το δνομα Listerella είχε χρησιμοποιηθεί διάνα
χαρακτηρίση γένη φυτών.
Οΰτω σήμερον ό μικροοργανισμός ονομάζεται Listeria Monocytogenes
και ή ονομασία αΰτη έχει υΐοθετηθή από τους περισσοτέρους συγγραφείς.
Εις την τελευταίαν εκδοσιν τοΰ κλασσικοί συγγράμματος του Bergey (3)
υπό την ανωτέρω δνομασίαν περιγράφεται το μικρόβιον.
Μετά την επί των τρωκτικών διαπίστωσιν της νόσου αΰτη άνευρέθη
υπό ευάριθμων ερευνητών εις τον ανθρωπον και εϊς τα ζώα.
1) Ε ι ς τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν . Ό Burn (1934 - 35 - 36) εις τάς
Ήνωμένας Πολιτείας της 'Αμερικής άπεμόνωσε την Listeria εκ τεσσάρων
θανατηφόρων περιπτώσεων επί παιδιών. Ό Schultz και οι συνεργάται του,
επίσης εις Ήνωμένας Πολιτείας, αποδεικνύουν οτι ή Listeria είναι το παθογόνον αίτιον μιας μηνιγγοεγκεφαλίτιδος τών ενηλίκων. Ά ν α τον κόσμον
εχουσι περιγραφεί 22 περιπτώσεις Λιστεριάσεως τοΰ ανθρώπου μέποσοστον
θνητότητος 70 %·
2) Ε ι ς τ α ζ ώ α . Ή νόσος περιεγράφη επί βοοειδών, προβάτου,
αίγός, χοίρου, ι'ππου και πτηνών.
'Επί προβάτου διεπιστώθη δια πρώτην φοράν υπό τοΰ Gill (4) το έτος
1931 εν Ν. Ζηλανδία ώνομάσθη δε υπ' αΰτοΰ Circling Disease. Tò 1933
διεπιστώθη υπό τοΰ ιδίου εν Αυστραλία. Το 1932 ό Doyle περιέγραψε την
νόσον εις τάς Ήνωμ. Πολιτείας και κατόπιν διάφοροι ερευνηται εσημείωσαν ταΰτην εις εξ νέας Πολιτείας της Χώρας ταύτης. Το 1939 υπό τοΰ
Seastone και το 1945 υπό τοΰ Kaplan (5) αναφέρονται εις την αυτήν χω
ράν περιπτώσεις αίγός.
Εις την Εΰροόπην ή νόσος δεν είχε περιγραφεί μέχρι τοΰ έτους 1939,
οπότε ό Paterson εις τήν Μεγ. Βρεττανίαν άπεμόνωσε την Λιστέριαν εξ
εμβρύων προβάτων κατά τήν διάρκειαν αποβολών. Ή Λιστερίασις ως γε
νική νόσος άνευρέθη υπό τοΰ Pallaske (β) το έτος 1940 εν Γερμανία. Το
1942 περιγράφεται εν Σουηδία (Jepsen) (7) και Νορβηγία (Grini) (s) και
το 1943 εν Γαλλία υπό τών Belin Lagriffoul ( 9 ).
Παρ' ήμΐν ή νόσος διεπιστώθη και εμελετήθη δια πρώτην φοράν κατά
Νοέμβριον 1945 εις το ποίμνιον της Ά ν ω τ . Γεωπ. Σχολής 'Αθηνών. (*)

(*) Τους Καθηγητάς της 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής κ.κ. Χ. Πασιόκαν, και
Ι. Δημακόπουλον ο'ίτινες παρεχώρησαν ήμΐν το παθολογικον ύλικόν το χρησιμοποιηθέν είς τήν μελέτην ταύτην ώς και πασαν αλλην πολΰτιμον πληροφορίαν, εύγνωμόνως ενχαριστοΰμεν.
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ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
Ή Λιστερία ή μονοκυτταρογόνος υπάγεται εις το γένος Listeria όπερ
όμοϋ μετά τοΰ γένους Έρυσιπελόθριξ και Κορυνοβακτήριον σχηματίζει την
οικογένειαν τών Κορυνοβακτηριοειδών. Το γένος Λιστερία ώνομάσθη οΰτω
προς τιμήν τοϋ Λόρδου Λίστερ Βρεττανοΰ χειρουργού και μικροβιολόγου.
Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α . Μικρόν βακτηρίδιον έχον μέγεθος 0,4 •—0,5 Χ 0,2
— 2 μ. μετ 9 έστρογγυλωμένων άκρων ευθύ η ελαφρώς κεκαμμένον' πολλά
κις παρουσιάζει κατά τον έ'να πόλον κορυνοειδη διόγκωσιν ήτις δίδει εις
αυτό μορφήν διφθεροειδή.
Κινητον οσάκις καλλιεργείται εις την θερμοκρασίαν τοΰ Εργαστηρίου κα ι
ελαφρώς κινητον ή άκίνητον δταν ή καλλιέργεια γίνεται εις τον κλίβανον.
Ή διαφορά αΰΐη της κινητικότητος οφείλεται κατά τον Paterson εις το
οτι εις τάς συνήθεις θερμοκρασίας τοϋ Εργαστηρίου το βακτηρίδιον είναι
περίτριχον με τεσσάρας μακράς βλεφαρίδας, ενφ εις την θερμοκρασίαν των
57° C παρουσιάζει μίαν μόνον (Griffin καί Robbins 1944) η οΰδεμίαν.
Εις νεαρά καλλιεργηματα εκ ζωμοϋ ή κινητικότης είναι περισσότερον εμφα
νής, εάν δε εξετάσωμεν το βακτηρίδιον εις άπηωρημένην σταγόνα παρατηροΰμεν ori παρουσιάζει μίαν ίδιότυπον κίνησιν μετακινοΰμενον δι 9 ανατρο
πής (Tumbling των Άγγλοσαξώνων). Συναντάται ως μεμονωμένον —εις
σχήμα V — εις μικράς αλΰσσεις Β - 8 ατόμων, κατά παράλληλα ζεΰγη, ή εν
εΐδει πασσάλων φράκΐου (En Palissade)' ενίοτε παρατηροϋνται και κοκ
κώδεις μορφαί. Χρώννυται θετικώς κατά την μέθοδον τοϋ Gram, εις τα πα
λαιά δμως καλλιεργηματα χάνει την ιδιότητα αυτήν. Είναι άσπορογόνον καί
δεν φέρει ελυτρον.
Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. Το μικρόβιον είναι άερόβιον προαιρετικόν, άναπτυσσόμενον εις θερμοκρασίας από 20°C - 40°C ή δε αρίστη αΰτοϋ
θερμοκρασία είναι ή τών 37°C. 'Αναπτύσσεται καλΰτερον εις υποστρώματα
έχοντα Ρ Η από 7,0 - 7,2.
Εις τα συνήθη θρεπτικά υποστρώματα τοϋ Εργαστηρίου, ώ ς δ
απλοϋς ζωμός
κ α ι το κ ε κ λ ι μ έ ν ο ν
ci γ α ρ, ή άνάπτυξις
είναι πενιχρά δια τής προσθήκης όμως δρροΰ ή δεξτρόζης ή βλάστησις τοϋ
μικροοργανισμού καθίσταται πλουσιωτέρα. Ε ι ς τ ο ν α π λ ο ύ ν ζ ω 
μ ό ν παράγει εν ελαφρον κυματοειδές νεφέλωμα με λεπτον ΰμένιον εις την
επιφάνειαν καί κροκιδώδες ϊζημα εις τον πυθμένα. Ε ι ς τ ο
κεκλι
μ έ ν ο ν α γ α ρ παράγονται άποικίαι μικραί, στρογγυλαι, διαφανείς, κατ 9
αρχάς μεν εν εΐδει σταγόνων δρΰσου, είτα δε γαλακτώδεις. Έ κ τών υγρών
θρεπτικών υποστρωμάτων εκείνο δπερ εϋρομεν ώς καταλληλότερον δια τάς
πρωτοκαλλιεργείας τοϋ μικροβίου είναι το αποτελοΰμενον από ίσα μέρη
ζ ω μ ο ϋ Martin και ή π α τ ο ς β ο ό ς' εις το υπόστρωμα τοϋτο το
μικρόβιον άναπτυσσόμενον προκαλεί εντονον όμοιόμορφον θόλωμα, μετά δε
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48ωρον καλλιέργειαν σχηματίζεται λευκον ϊζημα εϊς τον πυθμένα του
σωλήνος.
Έ π ί α ϊ μ α τ ο ΰ χ ο υ α γ α ρ. Το μικρόβιον αναπτύσσεται δαψιλώς υπό μορφήν μικρών διάφανων κατ* αρχάς και κατόπιν λευκωπών αποι
κιών αϊτινες περιβάλλονται ύπο στενής ζώνης αΐμολΰσεως' το θρεπτικον
τοΰτο υπόστρωμα είναι το καταλληλότερον δια την απομόνωσιν του μι
κροβίου.
Έ π ι ή μ ι σ τ ε ρ ε ο ΰ α γ α ρ μ ε τ ά δ ε ξ τ ρ ό ζ η ς (0,25αγαρ,
8 °/0 πηκτή και 1 °/0 δεξτρόζη) αναπτύσσεται εντός 24 ωρών κατά μήκος τής
νύξεως, με ανωμάλους θολεράς ή κοκκιώδεις προεκβολάς εντός του υπο
στρώματος.
Έπί ήλιοτροπιοΰχου
γ ά λ α κ τ ο ς . 'Αναπτύσσεται και
προκαλεί εντός 24 ώρων ασθενή δξινον άντίδρασιν άνευ πήξεως, με άποχρωματισμον του υποστρώματος πλην μικρας ζώνης εις την έπιφάνειαν
ήτις παραμένει αμετάβλητος' εντός 3 - 4 ημερών ή ζώνη αΰτη επεκτείνεται
και το υπόστρωμα επανέρχεται εις τον ιώδη χρωματισμον δν ειχεν αρχικώς.
Βλαστάνει επι του π ε π τ ο ν ο ΰ χ ο υ ύ δ α τ ο ς άνευ παραγωγής
ίνδόλης. Δεν ρευστοποιεί την π η κ τ ή ν. Δεν παράγει εξωτοξίνην.
Β ι ο χ η μ ι κ α Ι ι δ ι ό τ η τ ε ς . Ή επί των διαφόρων σακχάρων
δράσις τής Λιστερίας σπουδασθεΐσα υπό διαφόρων ερευνητών έδωσε διά
φορα αποτελέσματα καί ώς εκ τούτου δεν δύναται να χρησιμεΰση ώς μέσον
ταΰτοποιήσεως τοί5 γένους ή ταξινομήσεως τών διαφόρων στελεχών.
"Ολοι οι συγγραφείς συμφωνούν έπί τής δράσεως του μικροβίου είς τα
κάτωθι μόνον σάκχαρα :
Προκαλεί ζΰμωσιν τής γλυκόζης, ραμνόζης καί σαλικίνης μετά παρα
γωγής οξέος άνευ αερίου. Δεν έχει οΰδεμίαν επίδρασιν επί άραβινόζης, μανιτόλης, δουλσίτου, ϊνουλίνης καί ϊνοσιτόλης.
Ά ν θ ε κ τ ι κ ό τ η ς . Ή Λιστερία φονεύεται ευκόλως από τα συ
νήθη αντισηπτικά ώς καί από την επίδρασιν θερμοκρασίας 58 - 59° C επί
10'. Είς τα θρεπτικά υποστρώματα ή ανθεκτικότης είναι πολύ μεγάλη.
Οΰτω διατηροΰμεν τα στελέχη δι* εμφυτεύσεων άπο ζωμοΰ εϊς ζωμον ανά
2 - 3 μήνας. Τα ημέτερα στελέχη διετηρήθησαν εις το ψυγεΐον εντός κε
κλεισμένων φυσίγγων επί 3 ετη. Εγκέφαλοι ζώων θανόντων εκ Λιστεριάκ
σεως διατηρούνται λοιμογόνοι έπί εξ μήνας εντός γκυκερίνης 5 0 % «ι εις
10
θερμοκρασίαν 5 - 6° C (Olafson) ( ).
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1) Ε ι ς τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν. Ή κλινική είκών τής νόσου εις τον
άνθρωπον ποικίλλει αναλόγως τής ηλικίας" εις ί α παιδία καί μάλιστα τα
διανΰοντα τήν βρεφικήν ήλικίαν δεν παρατηρούνται χαρακτηριστικά συμ-
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πτώματα διευκολύνοντα την διάγνωσιν* ανορεξία, διάρροια, κλονικαί συσπά
σεις, ταχύπνοια, όδηγοΰσι εις ταχύν θάνατον επερχόμενον εις διάστημα
5 - 6 ημερών. Ή μηνιγγοεγκεφαλομυελΐτις είναι εύρημα νεκροψίας.
Εις παιδία μεγαλυτέρας ηλικίας και δη εις τους ενήλικας τα νοσηρά
φαινόμενα σΰγκεινται εκ βαθμιαίας ή αιφνίδιας εισβολής, συνοδευομένης
υπό ΰψηλοί3 πυρετού, κεφαλαλγίας, εμετού, δπισθοτόνου μεθ ε ευαισθησίας
της χώοας του αΰχένος* ομοίως σημειοΰνται στραβισμός, διπλωπία, βλεφαρόπτωσις, μυϊκαι συσπάσεις και ληθαργική κατάστασις ήτις οδηγεί εις τον
θάνατον εντός μιας εβδομάδος. Ή άνάρρωσις είναι πάντοτε βραδεία, ενίοτε
δε και μετά την πάροδον των οξέων φαινομένων και ενώ ή κατάστασις του
ασθενούς άρχεται αισθητώς βελτιούμενη παραμένουν εισέτι απώλεια ή ελάττωσις της μνήμης, δυσχέρεια εις τον συντονισμον τών κινήσεων τών άκρων,
ψυχική αστάθεια, δυσχέρεια εϊς τον λόγον και την διατροφήν. Ταϋτα μαρτυροΰντα τήν βραδεΐαν άποκατάστασιν της λειτουργίας τών νευρικών κέν
τρων εξηγούνται άπο το γεγονός, δτι επί τετράμηνον ή Λιστερία ανευρίσκε
ται είς το εγκεφαλονωτιαΐον ΰγρόν.
2) Ε ί ς τ α ζ ώ α . Ή νόσος παρουσιάζεται υπό διάφορον συμπτωματολογίαν εις τα διάφορα είδη ζώων.
α) Είς χα τ ρ ω κ τ ι κ ά . — Παρατηρείται ταχεία απίσχνανσις, σπασμοί,
και θάνατος εντός ολίγων ημερών.
β) Είς t a Λτηνά.— Καμμία χαρακτηριστική συμπτωματολογία. Αϊ
όρνιθες &νήσκουν άποτόμως ενώ τα ορνίθια νοσούν επ* ολίγας ημέρας και
θνήσκουν με εντονον άπίσχνανσιν.
γ) Ε ί ς τ α μηρυκαστικά.— Ή νόσος έκδηλοΰται με εγκεφαλικά συμ
πτώματα ά'τινα χαρακτηρίζουσι τήν συνήθη αυτής μορφήν. Κατά τους συγ
γραφείς οΐτινες εμελέτησαν τήν νόσον είς το πρόβατον αναφέρεται ώς
σταθερον σύμπτωμα ή κυκλική κίνησις του πάσχοντος ζώου εϊτε προς τ =
αριστερά είτε προς τα δεξιά. Έ κ του συμπτώματος τούτου ό Gill περιέ
γραψε τήν νόσον ώς «κυκλική νόσος ή Circling Disease». Ενίοτε προ της
εμφανίσεως τών εγκεφαλικών συμπτωμάτων σημειοΰνται ανορεξία, ύπερθερμία, ρινΐτις και κερατοεπιπεφυκΐτις. Ή απόληξις της νόσου είναι ό θάνα
τος του ζώου εντός 3 - 7 ημερών, εν τούτοις δμως εσημειώι^ησαν σπάνιαι
περιπτώσεις ατελούς ΐάσεως. ΎπεροξεΙα μορφή της νόσου δύναται δλως
εξαιρετικώς να παρατηρηθή' το ζώον θνήσκει εντός 24 - 36 ωρών εξ οξείας
εξιδρωμαακής μηνιγγίτιδος ήτις δύναται να συγκριθη με εκείνην ή οποία
προκαλείται δια του ενδοεγκεφαλικοΰ ενοφθαλμισμού.
Ή νόσος εμελετήθη ύ φ ' ημών εϊς το ποίμνιον του Κτηνοτροφείου της
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών κατά τα ετη 1946-47, ένθα ενε
φανίσθη υπό μορφήν διάφορον της υπό τών ξένων συγγραφέων περιγραφό
μενης. Το κΰριον και σταθερον σύμπτωμα το οποίον χαρακτηρίζει τήν νό-
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σον εις τάς ημετέρας περιπτώσεις είναι τα μηνιγγιτικά φαινόμενα ατινα συνίστανται είς κρίσεις έντονους νευρικής ύπερδιεγέρσεως, επα
ναλαμβανόμενος κατά διάφορα χρονικά διαστήματα αναλόγως τής
μορφής τής νόσου.
Ή εισβολή είναι αϊφνιδία : Είτε εις το προβατοστάσιον εϊτε εϊς την
βοσκήν το ζώον καταλαμβάνεται υπό εντόνου ανησυχίας, σταματά άποτόμως,
κινείται προς τα οπίσω ως να εφοβεΐτο τι, μετατοπίζεται δύσκολος, παρου
σιάζει κινητικήν αταξίαν, παραπαίει και πίπτει επι τοΰ εδάφους, ώς μία
άκαμπτος μάζα, εις θέσιν πλαγίας κατακλίσεως. Παρουσιάζει μυϊκούς τρό
μους εις τον τράχηλον, γενικευμένους σπασμούς ή γενικήν δυσκαμψίαν ήτις
είναι περισσότερον έκδηλος εις τα άκρα, ά'τινα εκτελούν συνεχώς κινήσεις
καλπασμοί). Τρίζει τους οδόντας, μασσα εν κενω, παρουσιάζει αφρούς εις
το στόμα και βελάζει συνεχώς. Οι δφθαλοι προεξέχουν των κογχών, ή δρασις είναι ήλαττωμένη, παρατηρείται μύσις, συχνάκις δε επιπεφυκΐτις και
νυσταγμός. Τα αντανακλαστικά είναι επηυξημένα, οι δε θόρυβοι και ό έντο
νος φωτισμός καθιστώσι την διέγερσιν εντονωτέραν.
Ή φάσις αΰτη τής ύπερδιεγέρσεως διαρκεί περί την ήμίσειαν ώραν,

Ε Ι κ. 1. Άμνος 135. Γενική πάρεσις με άρχομένην παράλυσιν
τών οπισθίων άκρων.

ακολουθείται δε υπό καταπτώσεως, καθ' ην διαπιστούνται αϊ εις το νευρικον σύστημα εντοπίσεις. "Αλλοτε μεν το ζώον αδυνατεί να έγερθή διότι
παρουσιάζει παραπληγίαν, ήτις είναι σπαστική, με αΰξησιν του μυϊκού τό
νου κατ' αρχάς, καταλήγουσα μετά ταύτα είς χαλαράν παράλυσιν, άλλοτε δε
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εγείρεται, δεικνύει δμως γενικήν πάρεσιν των ά'κρων η των οπισθίων ή
ενός μόνου άκρου ή ενός πλαγίου ή διαγωνίου δίποδου (εικ. 1). Αι παρέσεις
αΰται κατά τας επομένας κρίσεις ύπερδιεγέρσεως εξελίσσονται εις παραλύ
σεις αϊ τίνες συνοδεύονται υπό απώλειας των αντανακλαστικών καΐ ακρά
τειας οΰρων και κοπράνων.
Εϊς περιπτώσεις τινας το ζώον εγειρόμενον παρουσιάζει δυσκολίαν κατά
την βα'δισιν, ήτις δμως παρέρχεται ταχέως καΐ ουδέν δεικνύει δτι τοΰτο
υπέστη την ανωτέρω περιγραφεΐσαν κρίσιν. Εις ετέρας περιπτώσεις μετά
την λήξιν της πρώτης κρίσεως ΰπερδιεγέρσεως παρουσιάσθη τΰφλωσις εις
αμφότερους τους οφθαλούς άνευ ετέρας εντοπίσεως. "Ολα τα ζώα μετά
την λήξιν της κρίσεως ύπερδιεγέρσεως επανευρίσκουσι την δρεξίν των και
διατηροΰσι ταΰτην μέχρι της στιγμής καθ 3 ην θα σημειωθή ή επομένη
κρίσις.
Αναλόγως τής εντάσεως της νόσου και του χρονικού διαστήματος κ α θ ' δ
επέρχεται ό θάνατος του ζώου, διακρίνομεν δυο κλινικάς μορφάς ταύτης.
1) Την όξεΐαν ή σηψαιμικήν μορφή ν , καθ 9 ην at κρίσεις διαδέχον
ται άλλήλας εις μικρά χρονικά διαστήματα και ο θάνατος επέρχεται εντός

Ε Ι κ. 2. 'Αμνός 32] Α53. "Εντονος άμυοτροφία.
Ό αμνός στηρίζεται επί του κυνήπυδος λόγω τελείας ατροφίας
των εκτεινόνιων μυών του αριστερού προσθίου άκρου.
1 2 - 4 8 ωρών. Ή μορφή αΰτη παρετηρηθη εις τα ενήλικα πρόβατα, διεπιστώθη δμως και είς αμνούς.
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2) Την χρονίαν ή μυελικήν μορφήν, ήτις χαρακτηρίζεται από την
επανάληψιν των κρίσεων κατ' αραιά χρονικά διαστήματα, άπο την εντονον
καχεξίαν και την άτροφίαν τών μυών τών άκρων ατινα παρουσιάζουν παρέ
σεις ή παραλύσεις. Ή ατροφία είναι πλέον έκδηλος εις τους εκτείνοντας
μυς (εικ. 2).
Εις την μορφήν ταΰτην ήτις είναι ή συνήθης εις τους αμνούς, οί θά
νατοι σημειοΰνται μετά την πρώτην κρίσιν εις χρονικον διάστημα εξικνοΰμενον από 12 -135 ήμερων. Παρετηρήσαμεν οτι όσον ταχύτερο ν αι κρί
σεις διαδέχονται άλλήλας τόσον ή θανατηφόρος άπόληξις επιταχύνεται. Εις
το ποίμνιον εϊς δ ενεφανίσθη ή νόσος επι 123 ενηλίκων προβάτων ενόσησαν 35 και επί 203 αμνών 139 προσεβλήθησαν. Έ κ τούτων την δξείαν μορ
φήν παρουσίασαν 26 ενήλικα πρόβατα και 15 αμνοί, εθανον δε άπαντα
εντός του ορίου τών 48 ωρών. Ή χρονία μορφή παρετηρι',θη εις 124
αμνούς και 9 ενήλικα πρόβατα. Έ κ τούτων εθανον 39 αμνοί, οι δε λοιποί,
ως και τα ενήλικα πρόβατα, διετέθησαν εις τήν κατανάλωσιν διότι α φ ' ενός
μεν έφερον υπολείμματα της νόσου, αφ 9 ετέρου δε συνεχώς παρουσίαζον
άπώλειαν βάρους, παρά τήν εις αυτά χορηγουμένην επαρκή τροφήν, ην και
κατηνάλισκον.
ΑΝΑΤΟΜΟΠΑΘΟΠΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
1 ) Ε ί ς τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο ν. Αι περισσότερον σταθερά! άνατομοπαοολογικαί αλλοιώσεις συνίστανται εις πυώδη λεπτομηνιγγίτιδα, εις πυώδη μέσην
ωτίτιδα, εστίας νεκρωτικός επί του ήπατος, έξοίδησιν και συμφόρησιν τοΰ
σπληνός, νεκρωτικός εστίας επί τών επινεφριδίων, πνευμονικήν συμφόρησιν
και εις αιμορραγίας εις τον εγκέφαλον. Διαπιστούται αΰξησις της πιέσεως
τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ, άντίδρασις θετική κατά Pandy και αΰξησις
τοΰ αριθμού τών κυττάρων (κυρίως λεμφοκυττάρων) μέχρι 800 κατά κυβ.
χιλιοστ.
2) Ε ι ς τ α ζ ώ α . Αϊ αλλοιώσεις είναι διάφοροι εις τα διάφορα
είδη ζώων.
α) Τρωκτικά. "Εντονος άπίσχνανσις, διόγκωσις τών φλεβών και γενική
σηψαιμική κατάστασις μετά μονοκυτταρώσεως και νεκρωτικών εστιών επι
τοΰ ήπατος.
β) Πτηνά. Επίσης σηψαιμική κατάστασις τοΰ πτώματος μετά νεκρω
τικών εστιών επί της καρδίας και εξιδρωμάτων εις το περιτόναιον και
περικάρδιον.
γ) Μηρυκαστικά. Αι αλλοιώσεις τών σπλάγχνων είναι ασήμαντοι. Ό
Jungheer (") εν τούτοις αναφέρει περιπτώσεις ενηλίκων προβάτων εις α
παρετήρησε εξιδρώματα και λιπώδη εκφΰλισιν τοΰ ήπατος.
Αι αλλοιώσεις τοΰ νευρικοΰ συστήματος συνίστανται εις ΰπεραιμίαν
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τών μηνίγγων και του εγκεφάλου. Το έγκεφαλονωτιαΐον ύγρον είναι άφθονώτερον τοΰ φυσιολογικού, θολερόν, και ή ποσότης των κυττάρων είναι
ηΰξημένη (κατά τον Gill ανέρχεται εις 2000 κατά κυβ. χιλιοστ.).
Αι αλλοιώσεις του αίματος: ή μονοκυττάρωσίς εις τα μηρυκαστικά
δεν είναι οΰτε σταθερά οΰτε παθογνωμονικά.
Εις τάς ημετέρας
περιπτώσεις
αι άνατομοπαθολογικαι
αλλοιώσεις ποικίλλουν αναλόγως της μορφής εξ ης εθανε το ζώον. Οΰτο)
εις τάς περιπτώσεις θανάτου εκ της οξείας μορφής, τα νεκροτομικά ευρή
ματα εχουσι ως εξής :
Θρέψις καλή. Ύποδόρειοι φλέβες διογκωμέναι.
Περιτοναϊκον εξίδρωμα, έντονος συμφόρησις των σπλάχνων, ιδίως του
ήπατος έκ τοϋ οποίου, κατά την διατομήν, εκρέει αφθονον αΐμα.
Εξίδρωμα εντός του θώρακος και περικαρδίου. Πνεύμονες συμπεφορημένοι, πετέχειαι επί τοΰ μυοκαρδίου.
Νευρικον σιίστημα : Μήνιγγες εντόνως αιμορραγικαί. Έγκεφαλονωτιαΐον ΰγρόν θολερον ή αίμορραγικον καλύπτει όλόκληρον το νευρικον σύ
στημα μέ εν στρώμα εξ ινώδους χρώματος έρυθροφαίου. Εγκέφαλος : Αιμορραγίαι εις την λευκήν και φαιάν οΰσίαν.
Έ π ί πλέον των ανωτέρω αλλοιώσεων ό αμνός No 29 παρουσίασε πε
ριτονίτιδα, ο αμνός 106]Γ 82 πετεχείας και νεκρωτικάς εστίας επι τοΰ ήπα
τος και ό αμνός 136 εκφΰλισιν τοΰ ήπατος και τής καρδίας.
Εις τους έκ τής χρονιάς μορφής τής νόσου θανάτους κατά την νεκροτομήν παρατηροΰμεν τάς κάτωθι αλλοιώσεις :
α) Εξωτερική οψις τοΰ πτώματος.— "Εντονος καχεξία και άμυοτροφία μεθ 5 ύδρικής διηθήσεως των σαρκών και εξαφάνισιν τοΰ λιπώδους
ϊστοΰ Έτερα χαρακτηριστική καί σταθερά ά?Λοίωσις είναι ή διόγκωσις των
ύποδορείων φλεβών.
β) Κοιλιακή κοιλότης.—"Απαντα τα σπλάγχνα κατά φΰσιν, πλην τοΰ
σπληνός δστις παρουσιάζεται ατροφικός και κατά την διατομήν δεικνύει επιφάνειαν ξηράν. Ποσότης εξιδρώματος εντός τής περιτοναϊκής κοιλότητος.
γ) Θωρακική κοιλότης.— Πνεύμονες κατά φιΊσιν. Εξίδρωμα εντός
τής θωρακικής κοιλότητος και τοΰ περικαρδικοΰ σάκκου.
Καρδία : Έ π ί τοΰ μυοκαρδίου και δη επί των κόλπων παρατηρούνται
σταθερώς νεκρωτικά! εστίαι διάσπαρτοι ή συγκεντρωμένοι κατά μάζας.
δ) Νευρικον σύστημα.— Μήνιγγες συμπεφορημέναι.
Εγκέφαλος : Κατά την διατομήν παρατηροΰνται αίμορραγίαι διάσπαρ
τοι είς την λευκήν και φαιάν οΰσίαν αΰτοΰ.
Νωτιαίος μυελός : Παρουσιάζει τάς αΰτάς ως άνω αλλοιώσεις. Ό
αμνός 92]Γ 78 παρουσίασε επι πλέον είς το δσφυϊκον ογκωμα ύπο τήν λεπτήν μήνιγγα αίμορραγίαν μήκους Ι εκατ. καί υπό ταΰτην απόστημα εκτει-
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νόμενον κ α θ 5 όλον tò πλάτος τοΰ νωτιαίου μυελού' το περιεχόμενον του
αποστήματος χρώματος έρυθροφαίου εμφυτευθέν επί αίματουχου αγαρ
έδωσε καθαράν καλλιέργειαν Λιστερίας.
Έγκεφαλονωηαΐον ΰγρόν. Τοΰτο είναι πάντοτε άφθονώτερον τοΰ φυ
σιολογικού, ή οψις αΰτοΰ είναι θολή, πήγνυται εντός 30' - 6 0 ' από της συλ
λογής του, παρουσιάζει δε εντός αΰτοΰ αϊωρουμένας κροκίδας εξ ινώδους.
Ή δοκιμασία κατά Pandy είναι -θετική, (αΰξησις τών λευκωμάτων). Τα
κύτταρα είναι πάντοτε ηΰξημένα ουχί δμως ανώτερα τών 100 κατά κυβ.
χιλιοστ. Ταΰτα είναι τοΰ τΰπου τών λεμφοκυττάρων.
Αλλοιώσεις τοΰ αίματος. Εις πολλάς περιπτώσεις παρετηρήθη αΰξησις τοΰ σακχάρου είς το αίμα και το άνώτερον ποσόν δπερ «ύρέθη ήτο
1,43 %ο δηλαδή περίπου το διπλάσιον τοΰ φυσιολογικού.
Αι εξετάσεις αίματος δεν απέδειξαν την ΰπαρξιν μονοκυτταρώσεως
τουναντίον δε είς άπάσας τάς περιπτώσεις ανεΰρομεν αΰξησιν τών οΰδετεροφίλων καί ελάττωσιν τών λεμφοκυττάρων. Ή σχέσις τούτων ήτο 60 °/0
οΰδετερόφιλα και 40 °/0 λεμφοκύτταρα.
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ
Α) Κ λ ι ν ι κ ή. Έ π Ι τοΰ ζώντος. Ή κλινική διάγνωσις της νό
σου είναι πολύ δύσκολος τόσον εις τον ά'νθρωπον δσον και εις τα διά
φορα ζώα, καθότι τα συμπτώματα είναι κοινά με άλλα νοσήματα διαφό
ρου αιτιολογίας. Ούτω εις τα τρωκτικά και τα πτηνά ή συμπτωματο
λογία είναι δμοία μέ εκείνην ήτις συναντάται εις δλας τάς σηψαιμικάς
νόσους.
Είς τον ανθρωπον. Πολλά α ϊ α α προκαλούν την ε/κεφαλομυελίτιδα
ήτις είναι το κΰριον σύμπτωμα της ΛισΓεριάσεως.
Είς το πρόβατον. Ή νόσος συ/χέεται κλινικώς :
1) Μέ την εγκεφαλομυελίτιδα τοΰ προβάτου την οφειλομένην εις τον
ιόν της νόσου Borna τοΰ ϊππου.
2) Μέ την τρομώδη νόσον τοΰ προβάτου (Tremblante).
3) Μέ τάς άβιταμινώσεις Α καί Β.
4) Μέ την καινουρίασιν.
Είς τάς ημετέρας δμως περιπτώσεις ή επανάληψις τών κρίσεων υπερδιεγέρσεως συνδυαζόμενη μέ παρέσεις ή παραλύσεις δίδουν μίαν εικόνα
ήτις δύναται να χαρακτηρίση την νόσον.
Έ π Ι τοΰ πτώματος. Ή διάγνωσις επί τοΰ πτώματος στηρίζεται :
Εις τα Τρωκτικά. Είς την εμφάνισιν τών τυπικών αλλοιώσεων ως
είναι τα οιδήματα και αι επί τοΰ ήπατος και της καρδίας νεκρώσεις.
Εις τα πτηνά. Είς την παρουσίαν νεκρώσεων υπό μορφήν λευκοφαίων οζιδίων επί της καρδίας καί τοΰ ήπατος.
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Εις τ« μηρυκαστικά και ιδιαιτέρως εις το πρόβαΐον. Κατά τους ξέ
νους συγγραφείς ή ακουσία άνατομοπαί}ολογικών αλλοιώσεων εις τα
σπλάγχνα ως και αί ελαφραΐ αλλοιώσεις τοΰ κεντρικού νευρικού συστήμα
τος, εν αντιθέσει προς την εντονον νευρικήν συμπτωματολογίαν, δίδουν
την κατεΰθυνσιν προς την διάγνωσιν.
Κ α θ ' ημάς ή νόσος εις την δξεΐαν αυτής μορφήν, λόγφ της εντόνου
συμφορητικής καταστάσεως ην παρουσιάζει, δέον δπως μη συγχέεται με
την Έντεροτοξιναιμίαν, κ α θ ' δσον εις την τελευταίαν ταΰτην νόσον αΐ
αλλοιώσεις είναι πλέον έντονοι εις τον γαστρεντερικον σωλήνα η άλλαχοΰ. Κατά την χρονίαν μορφήν ή έντονος καχεξία, ή διόγκωσις των φλε
βών, ή ατροφία του σπληνός, αί νεκρώσεις επι τής καρδίας και αί αίμορραγίαι εις τον εγκέφαλον και νωτιαΐον μυελον είναι εν σύνολον ευρημά
των εις α δύναται να στηριχχίή ή διάγνωσις.
Β) Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή. 1) Μικροσκοπικά! εξετάσεις. Δέν ήδυνήθημεν να διαπιστώσωμεν την ΰπαρξιν τοΰ μικροοργανισμού δι 5 απλής μικρο
σκοπικής εξετάσεως επιχρισμάτων εκ σπλάγχνων ή τοΰ κεντρικού νευρικού
συστήματος προβάτων, ατινα εθανον εκ τής νόσου. Κατά την πειραματικήν άναπαραγωγήν εις τον κόνικλον άνεΰρομεν το βακτηρίδιον εις επίχρι
σμα αίματος, δπερ ελήφθη ολίγας ώρας προ τοΰ θανάτου. Γενικώς δμως
το βακτηρίδιον δεν ανευρίσκεται δι 5 απλής μικροσκοπικής εξετάσεως.
2) Καλλιέργειαι. Ή δια καλλιεργειών άνεΰρεσις τοΰ μικροβίου είναι
λίαν ευχερής ε?ς τά εϊδη ζώων εις α τούτο προκαλεί σηψαιμίαν, ως εις τα
τρωκτικά και τα πτηνά. Εις τον ά'νθρωπον άπομονοΰται ευχερώς εκ τοΰ
κεντρικού νευρικοΰ συστήματος και τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ΰγροΰ. Τουναν
τίον εις τα μηρυκαστικά, εις τα όποια ή συνήθης μορφή είναι νευρική,
άπαντες οι συ/γραφεϊς συνήντησαν με/άλας δυσχέρειας εις την εκ τοΰ
νευρικοΰ ιστού άπομόνωσιν τοΰ μικροβίου.
Ε ι ς τ ά ς η μ ε τ έ ρ α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ή άπομόνωσις τής Λιστερίας ήτο ευχερής εκ των σπάγχνα>ν, τοΰ κςντρικοΰ νευρικοΰ συστήματος και
των διαφόρων εξιδρωμάτων, οσάκις τα ζώα εθνησκον εκ τής οξείας μορ
φής τής νόσου. 'Αντιθέτως μεγάλην δυσχέρειαν συνηντήσαμεν δια την
άπομόνωσιν μικροοργανισμού εκ προβάτων, ατινα εθανον εκ τής χρονιάς
μορφής. Εις την περίπτωσιν ταΰτην το μικρόβιον άνευρίσκετο μόνον εις
το κεντρικον νευρικον σύστημα, άπεμονοΰτο δε κατά τον εξής τρόπον :
Τμήματα εγκεφάλου καΐ νωτιαίου μυελοΰ λειοτριβοΰνται εντός φυσιολογικοΰ ορροΰ καΐ εμφυτεύονται άφθόνως εις εν ύγρον θρεπτικον υπό
στρωμα καί εις εν στερεόν. Ώς ΰγρον θρεπτικον υπόστρωμα κατάλληλον
δια τάς καλλιέργειας άνεΰρομεν, ως προείπομεν, το άποτελοΰμενον από
ϊσα μέρη ζωμοΰ Martin και ζωμοΰ ήπατος βοός, ως στερεόν δε το αίματοΰχον άγαρ. "Η άνάπτυξις τοΰ μικροβίου είναι πλουσιωτέρα εις τα δυο
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ταΰτα υποστρώματα η εις έτερα πλην όμως πάντοτε άβληχρά, έκδηλουμενη εις το αίματουχον αγαρ δι* αναπτύξεως ολίγων μόνον αποικιών.
Πολλάκις συνέβη ωσίε εξ αυθεντικών περιπτώσεων Λιστεριάσεως αί
εμφυτεύσεις να αποβούν στεΐραι. Τότε διενεργεϊτο ενδοεγκεφαλικός ενο
φθαλμισμός λειοτριβήματος εγκεφαλικής ουσίας προβάτου εις κόνικλον.
Μετά δυο ημέρας ούτος εθνησκε, ή δε Λιστερία άπεμονοΰτο από τα σπλάγ
χνα και το κεντρικον νευρικον σύστημα.
Τεμάχια εγκεφάλου και νωτιαίου μυελοΰ τιθέμενα εντός γλυκερίνης
50 % διετηροΰνίο εις το ψυγεϊον εις θερμοκρασίαν από 5 - 10° C. Κατά
διάφορα χρονικά διαστήματα, εκ των υπό τάς ανωτέρω συνθηκας διατη
ρουμένων παθολογικών υλικών, εγένοντο εμφυτεύσεις εις αίματοΐχον αγαρ,
επι τφ σκοπφ άνευρέσείος τοΰ χρονικού ορίου καθ 9 δ το βακτηρίδιον πα
ραμένει εν ζωή. Προς μεγάλην ημών εκπληξιν παρετηρήσαμεν, δτι ό αριθ
μός των αποικιών του μικροβίου ήτο κατά πολύ με/αλΰτερος έκείνου |
όστις εσημειοόθη κατά την πρωτοκαλλιέργειαν του αύτοΰ ίστοΰ. Το αυτό
συνέβη και με εγκεφάλους εξ αμνών, οΐτινες κατά τάς πρωτοκαλλιεργείας
ούδεμίαν άνάπτυξιν Λιστερίας έδειξαν, ενφ μετά δίμηνον διατήρησιν εις
ψυγεϊον άφθονοι άποικίαι άνεπτΰχθησαν εις το θρεπτικον υπόστρωμα.
Ό Gray και οί συνεργάται του( 1 2 ) (1948) παρατηρήσαντες το αυτό φαινόμενον με εγκεφάλους βοοειδών δίδουν τήν εξήγησιν υπάρξεως εις τον
εγκεφαλικόν ίστόν τών βοοειδών μιας ουσίας ασταθούς καταστρεφομένης
υπό της ψύξεως, ήτις έχει βακτηριοστατικήν ενέργειαν επί της Λιστερίας.
"Υπέρ της υπάρξεως τοιαύτης ουσίας συνηγορεί και το γεγονός δτι οί
Nutini και Lynch (1946) εις εκχύλισμα εγκεφάλων ανθρώπων και βοοει
δών άνεΰρον ουσίαν ήτις είχε βακτηριοκτόνον ενέργειαν επί του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου.
3) Ε ν ο φ θ α λ μ ι σ μ ο ί . Ευπαθή ζώα είς τήν νόσον είναι ό κόνικλος, δ
ίνδόχοιρος, ή όρνις, το πρόβατον και δ χοίρος.
3
α) Κόνικλος : ευαίσθητος δι δλων τών δδών ενοφθαλισμοΰ. Ή εν
δοφλέβιος εγχυσις '/» κυβ. εκ. καλλιεργήματος εν ζωμφ 24 ωρών προκα
λεί τον θάνατον αΰτου εντός 24 - 36 ωρών. Ή ενδοκρανιακή εγχυσις λειοτριβήματος εγκεφαλικής ουσίας προκαλεί τον θάνατον εντός 2 ήμερων.
Και εις τας δυο περιπτώσεις αί αλλοιώσεις συνίστανται εις νεκρωτικάς
εστίας επί του ήπατος το δε μικρόβιον άπομονοΰται από τα σπλάγχνα και
το κεντρικον νευρικον σύστημα.
β) 'Ινδόχοιρος : Όλιγώτερον ευπαθής του κονίκλου. Ένοφθαλμιζόμενος ενδοπεριτοναϊκώς δια 0,25 κ. εκ. καλλιεργήματος 24 ωρών θνησκει
εντός 8 ημερών, ή δε εγχυσις Ι κυβ. εκ. του αΰτου καλλιεργήματος επιφέ
ρει τον θάνατον αΰτοΰ εντός 4 ημερών. Κατά τήν νεκροψίαν παρατη
ρούνται νεκρώσεις επι του ήπατος και του σπληνός.
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Παρετηρήσαμεν δτι οι ενοφθαλμιζόμενοι κόνικλοι και Ινδόχοιροι πα
ρουσιάζουν σοβαραν άπώλειαν βάρους.
γ) Πρόβατον. Λίαν εΰαίσθητον εις τον ενοφθαλμισμον δια της ενδοεγκεφαλικής η ενδοκαρωτιδικής όδοΰ. 'Επειδή αί λοιπαι οδοί ενοφθαλμι
σμού δεν δίδουν σταθερά αποτελέσματα ένηργήσαμεν τους ημετέρους ενο
φθαλμισμούς μόνον δια της πλέον σταθεράς όδοΰ, της ενδοεγκεφαλικής
ως το κατωτέρω πρωτόκολλον : Την 14)3)46 ενίομεν ενδοεγκεφαλικώς 0,3
κ. ύφ. καλλιεργήματος Λιστερίας εν ζωμώ ήπατος 24 ωρών εις άμνον Ε 1 .
Την 15)3)46 ή θερμοκρασία ανέρχεται εις 41,6.
Την 44ην ώραν από τοΰ ενοφθαλμισμοΰ παρατηροΰνται ανορεξία,
απάθεια, έντονος δίψα και κατάκλισις. Την 48ην ώραν παρουσιάζει άστάθειαν, τρόμους γενικούς, σΰσπασιν των μασητήρων, παραπαίει, πίπτει επί
τοΰ εδάφους, παρουσιάζει εντονον δπισθότονον, τονικάς συσπάσεις των
μυών, εκτελεί κινήσεις καλπασμοΰ εν κατακλίσει και θνήσκει την 60ην
ώραν από τοΰ ενοφθαλμισμοΰ.
Νεκροψία. Ύποδόρειοι φλέβες διογκωμέναι, ά'φθονον εξίδρωμα χρώ
ματος ξανθοΰ και εις ποσότητα 1000 γραμμαρ. εντός της περιτοναϊκής
κοιλότητος. "Εντονος συμφόρησις τοΰ ήπατος και των νεφρών. Πεπτικον
σύστημα ΰπεραιμικόν.
"Αφθονον εξίδρωμα εις την θωρακικήν κοιλότητα και τον περικαρδιακον σάκκον. Πνεύμονες συμπεφορημένοι. Έ π ι τοΰ μυοκαρδίου παρατηροΰν
ται πετέχειαι κατά την διαδρομήν των στεφανιαίων αγγείων. Μήνιγγες
έντόνω; αΐμορραγικαί. Έγκεφαλονωτιαΐον ΰγρον αιμορραγικον και ηΰξημένον εις ποσότητα, καλύπτει την επιφάνειαν τοΰ εγκεφάλου και νωτιαίου
μυελού μέ στρώμα εξ ινώδους, χρώματος ερυθροφαίου. Εις τον εγκέφαλον
και νωτιαίον μυελον παρατηροΰνται στικταί αιμορραγίαι εντός της λευ
κής και φαιας ουσίας.
Αι ανωτέρω αλλοιώσεις χαρακτηρίζουσι την δξειαν εξιδρωματικήν
εγκεφαλομυελίτιδα και άντιστοιχοΰσι προς την ήμετέραν δξειαν ή σηψαιμικήν μορφήν της φυσικής νόσου, ήτις είναι και ή μόνη άναπαραγομένη
δια τοΰ ενδοεγκεφαλικοΰ ενοφθαλμισμοΰ.
Έ ν τούτοις, είς μίαν τών διόδων συνέβη ώστε, το δια της αυτής ως
ανω όδοΰ ενοφθαλμισθέν πρόβατον να επιζήση και έν συνεχεία να παρου
σίαση συμπτωματολογίαν και εξέλιξιν πλησιάζουσαν προς την ήμετέραν
χρονίαν μορφήν. Το πρωτόκολλον πειραματισμοΰ τής σπανίας ταύτης πει
ραματικής μορφής παραθέτομεν κατωτέρω.
Την 7)4)46 ενοφθαλμίζομεν ενδοεγκεφαλικώς δια 0,3 κ. ύφ. καλλιεργήματος Λιστερίας εν ζωμφ ήπατος 24 ωρών, το πρόβατον Ε 5. Το ενο
φθαλμισθέν στέλεχος άπεμονώθη εκ τοΰ άμνοΰ 92]Γ 78 δστις εθανεν εν
τός 21 ημερών από τής προσβολής. Το πρόβατον, άφοΰ επι δυο ημέρας
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παρουσίασεν ανοδον της θερμοκρασίας μέχρι 40,5° C εδειξεν εν συνεχεία
βελτίωσιν της καταστάσεως αΰτοΰ, μετά 5 δε ημέρας ήτο τελείως υγιές.
Τοιαύτην περίπτωσιν έπιζήσεως μετά ενδοεγκεφαλικον ενοφθαλμισμον
άναφέρουσι και οι Pomeroy - Fenster mâcher - Andberg ( ,s ) (1943) εις
ι ην Minesota. Tò πρόβατον τούτο έθέσαμεν υπό παρατήρησιν και εν
απομονώσει. Κατά την διάρκειαν τ η ; παρακολουθήσεως έσημειοΰτο προϊ
ούσα άπίσχνανσις παρά την αφθονον τροφήν ήτις εχορηγεΐτο και την
οποίαν το ζώον ελάμβανεν όλοκληοον. Την 6)5)46 παρετηρήθη καταρρά
κτης εις τον δεξιον δφθαλμόν. Την 8)6)46 το ζώον εθανε λόγω προκεχωοημένης καχεξίας. "Από του ενοφθαλμισμού μέχρι του αθανάτου παρήλθον 61 ήμέραι.
Κατά την νεκροψίαν παρετηρήθη : έντονος καχεξία, ατροφία των
μυών τών ά'κρων, φλέβες διογκωμέναι πλήρεις αίματος - σπλήν ατροφι
κός ξηρός την σύστασιν - εξίδρωμα περιτοναϊκον και περικαρδικον εντός
του οποίου αιωρούνται κροκίδες εξ ινώδους - διάσπαρτοι αίμορραγίαι εις
το κεντρικον νευρικον σύστημα. Το εγκεφαλονωτιαΐον ύγρον είναι θολερον και ή κατά Pandy δοκιμασία θετική.
Ή Λιστερία άπεμονώθη εκ του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.
Το στέλεχος το χρησιμοποιηθέν δια τον ανωτέρω ενοφθαλμισμον εξετασθέν δεν ευρέθη διάφορον τών λοιπών στελεχών ατινα άπεμονώθησαν
κατά την διάρκειαν της επιζωοτίας. Έ ξ άλλου, ενοφθαλμισθέν βραδύτερον είς έτερον πρόβατον δια της αυτής οδού, προΰκάλεσε τον θάνατον τού
του εντός 70 ωρών. Κατόπιν αυτού την μερικήν άναπαραγωγήν της χρο
νιάς μορφής τής νόσου εις το πρόβατον Ε5, δυνάμεθα να εξηγήσωμεν πα
ραδεχόμενοι άτομικήν ανθεκτικότητα του ανωτέρω προβάτου εις την
Λιστερίαν.
Ε ν ο φ θ α λ μ ι σ μ ο ί διηθημάτων εγκεφαλικής ουσίας.
Δια ν* άποκλείσωμεν την ΰπαρξιν νευροτρόπου τινός ΐοϋ ενηρ/ήσαμεν
ενοφθαλμισμούς ενδοεγκεφαλικώς εις κονίκλους, ΐνδοχοίρους και αμνούς
δια διηιθημάτων εξ εγκεφάλου καί νωτιαίου μυελού προβάτων ή αμνών
θανόντων εκ της οξείας ή χρονίας μορφής τής νόσου.
Τεχνική : Λειοτριβοΰμεν τον νευρικον ίστον άραιούντες τούτον εντός
φυσιολογικού διαλύματος χλωριούχου νατρίου καί διηθούμεν δι 8 ηθμών
Seitz ΕΚ S I καί Chamberland L 3 καί εκ του διηθήματος:
α) έμφυτεύομεν εις θρεπτικά υποστρώματα δι 3 ελεγχον στειρότητος,
β) ενοφθαλμίζομεν ενδοεγκεφαλικώς δια ποσότητος 0,2 κ. εκ. κονί
κλους καί Ίνδοχοίρους καί δια 0,3 κ.εκ. αμνούς. Τα ενοφθαλμισθέντα ζώα
ουδέν νοσηρον φαινόμενον παρουσίασαν καί παρέμειναν ύγιά καθ 9 δλον το
διάστημα τής παρακολουθήσεως αυτών, ήτις διήρκεσε πέραν τών 2 μηνών.
γ) ενοφθαλμίζομεν είς εμβρυοφόρα ώα όρνιθος ηλικίας 10 ημερών.

Ή Λιστερίασις τοΰ προβάτου έν Ελλάδι

79

Ουδεμία άλλοίωσις επι του χοριοαλλαντοειδοΰς χιτώνος οΰτε επί ίου εμ
βρύου παρετηρήθη.
4) Όφθαλμοαντίδρασις. "Εν άριστον διαγνωστικον μέσον της νό
σου είναι ή υπό του Anton και κατόπιν υπό του JuHanelle ("·) περιγρα
φείσα οφθαλμοαντίδρασις επί των τρωκτικών.
Έ ά ν επί του επιφεφυκότος κονίκλου η ίνδοχοίρου ένσταλάξωμεν η
υ π ' αυτόν ενοφθαλμίσωμεν σταγόνας τινάς εκ νεαρού καλλιεργήματος
Λιστερίας, παρατηροΰμεν δτι την επαύριον δια τους κονίκλους και μετά
τρεις ημέρας δια τους ινδοχοίρους, σχηματίζεται μία σοβαρά επιπεφυκιτις
με οίδημα των βλεφάρων και θολερότητα του κερατοειδούς χιτώνος. e H
κερατοεπιπεφυκΐτις αΰτη διαρκεί έπ' ολίγας ημέρας και εν συνεχείς υπο
χωρεί και ιαται. Δια του ημετέρου στελέχους, εις μεν τον κόνικλον ή επιπεφυκίτις εγκαθίσταται την 24ην ώραν και ΐαται εις διάστημα 7 ήμερων,
εις δε τους ΐνδοχοίρους εμφανίζεται την δην ήμέραν από της ενσταλάξεως.
Ή άντίδρασις αΰτη είναι ειδική δια την Λιστερίαν.
Έ κ της ανωτέρω περιγραφείσης πειραματικής εργασίας προκύπτει δτι :
1) Ή νόσος ή έμφανισθεΐσα παρ 9 ήμΐν ως μηνιγγοεγκεφαλομυελΐτις
δέν οφείλεται εις διηθητον ιόν, και
2) 'Εκ τών ειδικών αλλοιώσεων της νόσου άπομονοΰται είτε δια καλ
λιεργειών είτε δι' ενοφθαλμισμών, ειδικός μικροοργανισμός ταυτοποιηθεις
ως Λ ι σ τ ε ρ ί α ή Μ ο ν ο κ υ τ τ α ρ ο γ ό ν ο ς . Σημειωτέον οτι το
ν φ ' ημών άπομονωθέν στέλεχος εις ουδέν απολύτως διαφέρει του εις
Γαλλίαν άπομονωθέντος τοιούτου ΰπο τών Belin και Lagriffoul καΐ δπερ
ό Καθηγητής κ. Forgeot εσχε τήν ευγενή καλωσύνην να θέση εις τήν
διάθεσίν μας.
ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΠΑ
Ή νόσος ενεφανίσθη τον χειμώνα του έτους 1945 - 46, εσταμάτησε
το θέρος και επανελήφθη τον χειμώνα 1946 - 47. "Από τάς μέχρι τοΰδε
ανακοινώσεις ή νόσος εμφανίζεται πάντοτε τον χειμώνα, συνάγεται δε Ικ
τούτου, δτι το ψΰχος παίζει αναμφισβητήτως σοβαρον ρόλον εις τήν γένεσιν ταύτης. Έ κ τών ξένων ανακοινώσεων προκύπτει δτι ή νόσος προσ
βάλλει τα πρόβατα ενός ποιμνίου κατά ποσοστον 10 - 15 %> προκαλούσα
τον θάνατον εις αρκετά ύψηλήν άναλογίαν. Μόνον ολίγα ασθενή άναλαμβάνουσι.
Είς τήν ή μ ε τ έ ρ α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν κατά τον χειμώνα 1945-46
το μεν ποσοστον νοσηρότητος άνήλθεν εις 68 % δια τους αμνούς και 28 °/0
δια τα ενήλικα πρόβατα, το δε ποσοστον θνητότητος εις 38,5 % δια τους
αμνούς και 7 4 % δια τα ενήλικα πρόβατα. Έ κ τών αριθμών τούτων προ-
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κύπτει δτι το ποσοστον θνητότητος τών ενηλίκων είναι κατά πολύ ανώτερον τοΰ τών αμνών. Τοΰτο δε οφείλεται 1) εις το δτι τα ενήλικα πρό
βατα προσβληθέντα υπό της οξείας μορφής της νόσου έ'θανον εις μέγα
ποσοστον και ταχέως, 2) δτι εκ τών 139 αμνών οΐτινες προσεβλήθησαν
ύπο της νόσου, 85 παρουσιάζοντες υπολείμματα ταύτης εσφάγησαν πρίν
η ή καχεξία καταστήση αυτού; ακατάλληλους προς βρώσιν. Έ ά ν οι άμνοι
οΰτοι δεν εσφάζοντο θα εθνησκον ώς και οι λοιποί 39, οϊτινες εθανον εκ
της χρονιάς μορφής τής νόσου.
Κατά τον χειμώνα 1946 - 47 το ποίμνιον προσεβλήθη εις ποσοστον 8-10 7οΤον Άπρίλιον και Ίοΰλιον του 1947 δυο πρόβατα του Ε ρ γ α σ τ η 
ρίου εθανον εκ Λιστεριάσεως.
Τον Αΰγουστον του αύτου έτους το ποίμνιον επωλήθη και έκτοτε
ουδέν κρούσμα Λιστεριάσεως παρουσιάσθ-η μετά την άλλαγήν του τόπου
ενσταβλισμοΰ και βοσκής. Την αυτήν έποχήν ήγοράσθησαν 4 πρόβατα εκ
τοΰ ποιμνίου τοΰ Κτηνοτροφείου δια τάς άνάγκας του Εργαστηρίου"
ταΰτα τον Ίανουάριον του 1948 εθανον επίσης εκ Λιστεριάσεως.
Έ κ τής αναλύσεως τών ανωτέρω περιστατικών προκύπτει, οτι ή νό
σος μεταδίδεται συνεχώς δια τοΰ μεμολυσμένου χώρου ενσταυλισμοΰ και
του μεμολυσμένου εδάφους τής βοσκής.
"Οσον άφορα τον τρόπον μεταδόσεως οΰτο; δεν είναι γνωστός. Ό
Olafson ( 10 ) θεωρεί ώς θυραν εισόδου τών μικροβίων τάς ρινικάς κοιλό
τητας. Ήμεΐς παρετηρήσαμεν δτι τα πλείστα τών ζώων, ατινα ενόσησαν,
παρουσίαζον ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα, δεδομένης δε τής ανατομικής
σχέσεως ρινός, οφθαλμού και εγκεφάλου είναι δικαιολογημένη ή ΰπόθεσις οτι τα δυο ταΰτα όργανα είναι ή πιθανή πύλη εισόδου τοϋ μικροβίου.
Ή υγιεινή κατάστασις τοΰ ποιμνίου δσον και ή διατροφή ήσαν υπο
δειγματικοί και ουδεμία τών συνθηκών εκείνων, αϊτινες φέρονται ώς εΰνοοϋσαι την εμφάνισιν τής νόσου ΰπήρχον (αβιταμινίόσεις, πλημμελώς ισορ
ροπημένη διατροφή κλπ.).
Μεταξύ τών μηρυκαστικών, τα πρόβατα είναι πλέον ευπαθή. Τοΰτο
καταφαίνεται και εκ τοΰ γεγονότος δτι ουδέν κρούσμα Λιστεριάσεως παρετηρήθη επί τών βοοειδών τοΰ Κτηνοτροφείου παρά την γειτνίασιν Βουστασίου και Προβατοστασίου.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ή εις την αρχήν τής ενζωοτίας άπομόναισις τών ασθενών ούδεμίαν
επίδρασιν εσχεν επί τίίς πορείας τής νόσου.
€
0 εμβολιασμός δια φορμολούχου εμβολίου διενεργηθείς τήν 10)4)1946
ουδέν αποτέλεσμα επέφερε.
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Ή χορηγησις σουλφανιλαμίδης από τοΰ στόματος και νατριούχου σουλφοθειαζόλης ενδοφλεβίως, δεν εσχε θεραπευτικά αποτελέσματα.
Εις τον άνθρωπον ή δια σουλφαθειαζίνης θεραπεία της μηνιγγίτιδος
της οφειλομένης εις την Λιστερίαν επέφερε την ΐασιν εις τρεις περιπτώσεις.
le
Κατά τον Coles ( ) ή στρεπτομυκίνη επιδρά επί της Λιστερίας.
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΣΙΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ή Λοιμώδης μονοκυττάρωσις (άδενικος πυρετός) είναι νόσος τών
παιδιών και τών εφήβων, χαρακτηριζόμενη από μίαν εμπΰρετον κατάστασιν μετά κυνάγχης, αδενοπαθειών, σπληνομεγαλίας και εντόνου καταβο
λής τών δυνάμεων. Αι άδενοπάθειαι είναι κατά προτίμησιν τραχηλικαί,
δύνανται δμως να είναι και γενικευμέναι.
Αι αιματολογικά! αλλοιώσεις συνίστανται είς λευκοκυττάρωσιν, ήτις
κυμαίνεται από 10 - 20.000 κατά κ. χιλιοστ. Αΰτη είναι του τΰπου τής
μονοκυτταρώσεως, ως τοΰτο συμβαίνει εις την Λιστερίασιν τών τρωκτικών.
Ή νόσος διαγιγνώσκεται δια μιας μεθόδου ορροσυγκολλησεως γνω
στής υπό το όνομα «άντίδρασις τών Paul και Bunnel» και ή οποία στη
ρίζεται εις την εμφάνισιν εις τον δρρον των ασθενών ενός ετεροφίλου αντι
σώματος το όποιον συγκολλά τα ερυθρά αιμοσφαίρια του προβάτου.
Πρώτος ô Nyfeldt (") τφ 1929 εν Σουηδία άπεμόνωσεν εκ του αί
ματος ασθενούς πάσχοντος εκ Λοιμώδους μονοκυτταρώσεως μικροοργανισμόν, όστις παρουσιάζει δλους τους χαρακτήρας τής Λιστερίας. Το αυτό
μικρόβιον άπεμονώθη μεταγενεστέρως υπό του Ιδίου συγγραφέως εκ του
αίματος άλλων περιπτοίσεων τής νόσου, μετά του Schmidt δε τφ 1938 εκ
τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ ετέρων ασθενών. Τα στελέχη τής υπό του
Nyfeldt άπομονωθείσης Λιστερίας, ενιέμενα εις κονίκ?*.ους και εις δόσεις
μη προκαλούσας τον θάνατον αυτών (Doses sublethales), προκαλούν την
εμφάνισιν μονοκυτταρώσεως όμοιας με εκείνην ,ήτις παρατηρείται κατά
την φυσικήν νόσον τοΰ κονίκλου ήτις διεπιστώθη τφ 1926 υπό τών Mur
ray - Webb - Swann (*·).
Ό Webb (18) το 1943 άπεμόνωσε την Λιστερίαν εκ μιας αυθεντικής
περιπτώσεως λοιμώδους μονοκυτταρώσεως.
Οί Wising εν Σουηδία και Sohier (19) εν Γαλλία δεν κατώρθωσαν
ν' απομονώσουν την Λιστερίαν εκ πολλών περιπτώσεων τής νόσου. Ό
Sohier κατόπιν αΰτοΰ φρονεί, ότι ή νόσος δεν φαίνεται να οφείλεται απο
κλειστικώς εις την Λιστερίαν.
c
O Stanley ( 20 ) εις πρόσφατον άνακοίνωσίν του (1949), μελετήσας 20
περιπτώσεις τής νόσου συμπεραίνει δτι ενιαι θα ήδΰναντο ν* αποδοθούν
εις λοίμωξιν εκ Λιστερίας.
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RÉSUMÉ
La Listeriose du Mouton en Grèce.
Par
Th.

Ghristodoulou-C.

Tarlatzis

(De l'Institut Bactériologique Vétérinaire d' Athènes).
Les auteurs après avoir décrit Γ historique, l'épidémiologie et la
Symptomatologie de la maladie telle qu'elle a été observée ailleurs,
rapportent leurs propres observations sur des cas constatés pour la
première fois en Grèce, sur les moutons d'un troupeau appartenant
à l'Ecole des Hautes Études Agronomiques, pendant les années
1946 -1947.
Le symptôme predominant consistait à l'apparition des crises
meningétiques intenses et souvent répétées, d'après la formule de la
maladie.
Ils ont isolé l'agent causal à partir des lesions spécifiques (système nerveux central, viscères, exsudats) et ont prouvé par la reproduction expérimentale qu'il s'agissait bien de la Listeria monocytogenes, trouvée par d' autres auteurs dans des pareils cas morbides.
Ils ont tenté aussi ,de preparer un vaccin formolé sans aucun
résultat. De même l'emploi des Sulfonamides dans un but curatîf ne
fut pas couronné de succès.

H ΘΕΙΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ H ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΙΚΩΝ
'Υπό
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
Άρχικτηνιάτρου

Σπάνια είναι τα κεφάλαια της εσωτερικής παθολογίας τών ζώων δια
τα οποία έ'χει δοκιμασθεί τόσον πολύ ή έφευρετικότης τών ερευνητών
δσον το της διαγνώσεως και της θεραπείας τών κωλικών τών μονόπλων.
ΚαΙ τοΰτο διότι ενώ το κοιλιακον δράμα, κατά την έ'κφρασιν του Roger
παίζεται κεκλεισμένων τών θυρών, καλείται δ θεράπων Κτηνίατρος με μόνα
στοιχειώδη μέσα τάς αισθήσεις του, να κάμη τοπογραφικήν (θέσις) και
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