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ΑΙ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Ι. ΛΕΤΤΤΟΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ*
(ΤΓΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ)
'Υπό
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΛΤΣΟΥ

κ α

ΐ ΣΠΥΡΟΥ ΡΕΚΛΕΙΤΗ

Αι ερευναι επί της διαδόσεως της λεπτοσπειρώσεως εις ròv ανθρωπον
και τα ζώα ελαβον ά>ς γνωστόν κατά τα τελευταία ετη μεγάλην εκταπιν.
Ή λεπτοσπείρωσις, όπως ή φυματίωσις, ή βρουκέλλωσις και τα αλία λοι
μώδη νοσήματα, κοινά εις τον ανθρωπον και τα ζώα, αποτελεί σήμερον
μίαν εκ τών σημαντικωτερων από απόψεως νοσηρότητος ζωονόσων.
Προτού προβώμεν εις την εκθεσιν τών αποτελεσμάτων καί συμπερα
σμάτων επί της ερευνης της λεπτοσπειρώαεως των χοίρων εν Ελλάδι, ας
μας έπιτραπή να εξηγήσωμεν τους λόγους δια τους οποίους το Στραιιωτικον Κτηνιατρικον Έργαστήριον ασχολείται με την επιδημιολογικην ερευναν
και την διάγνωσιν της λεπτοσπειρώσεως. Τελευταίως, εις τός Η.Π.Α. κατά
πρώτον λόγον, ή Στρατ. 'Υγειονομική Υπηρεσία εθεώρησε την λεπτοσπείρωσιν ως μίαν νόσον Στρατ. ενδιαφέροντος. Καί πράγματι οσάκις ή Ι α 
τρική 'Ιστορία μιας εκστρατείας εγράφη, ανεφέρθησαν πάντοτε σχεδόν επιδημικαί καταστάσεις τών οποίων ή κλινική περιγραφή είναι ταυτόσημο; με
αυτήν της νόσου του Weil. Και δια να μη άναφέρα>μεν ειμή τάς εκστρα
τείας αι δποΐαι ελαβον χώραν εις τήν Βαλκανικήν χερσόνησον, εσημειώσαμεν από Άμερικ. Βιβλιογραφίαν τους Βαλκανικούς πολέμους 1. Κατ" αυ
τούς παρετηρήθησαν επανειλημμένως ομαδικαι περιπτώσεις αγνώστου τότε
αιτιολογικού, εκ της κλινικής περιγραφής τών οποίων δυνάμεθα σήμερον
να τάς χαρακτηρίσωμεν, με ελαχίστας μόνον επιφυλάξεις, ως οφειλόμενος
εις τήν ϊκτεροαιμορραγικήν σπειροχαίτην. 'Αλλά καί οι "Ελληνες Ιατροί, δπως
οι Άραβαντινος και Μιχαηλίδης 3 α φ ' ενός, Καμινόπετρος s αφ'ετέρου,
αναφέρουν ομαδικά περιστατικά της νόσου τοϋ Weil, εις τάς ενόπλους δυ
νάμεις της χώρας κατά τήν περίοδον του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τα
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ώς άνω δμως δεδομένα ελήφθησαν με βάσιν την κλινικήν διάγνωσιν της ασθε
νείας βασιζόμενα επί δυο χαρακτηριστικών : τοϋ ίκτερου α φ ' ενός και της
λοιμώδους φύσεως του περιστατικού α φ ' ετέρου. Είναι δμως σήμερον γνω
στόν, δτι ενιαι εμπύρετοι νοσηραί και δυσδιάγνωστοι καταστάσεις μη εμφανίζουσαι μηδέ την παραμικράν ύπικτερικήν χροιάν των βλεννογόνων, μεμονωμέναι ή μη, οφείλονται συχνάκις εις μίαν εκ των τριάκοντα (30) περίπου
γνωστών μέχρι σήμερον λεπτοσπειρικών παραλλαγών. 'Αλλ' ή σημασία της
λεπτοσπειρώσεως από στρατιωτικής πλευράς προέχει σήμερον παρά ποτέ
αν λάβωμεν υ π ' όψιν μας δτι ό άνθρωπος μολύνεται συχνά εις την ΰπαιθρον, πλησίον τών ποταμών, τών ελών, τών καλλιεργημένων πεδιάδων, εις
τοποθεσίας τουτέστιν δπου συχνά διεξάγονται αϊ στρατιωτικοί επιχειρή
σεις. Ή δυνατότης επομένως διεξαγωγής επιδημιολογικών ερευνών, α φ ' ενός,
αναπτύξεως προφυλακτικών και ασφαλών διαγνωστικών μέσων τής ζωονόσου ταύτης, α φ ' ετέρου, θεωρείται δια τάς συγχρόνους ενόπλους δυνάμεις
λίαν ενδιαφέρουσα.
Δια τους ανωτέρω επομένως λόγους, αλλά και δια να συμβάλωμεν εις
την μελέτην μιας αγνώστου μέχρι σήμερον δια την κτηνοτροφίαν μας μολυ
σματικής νόσου, απεφασίσθη υπό τής ημετέρας Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας
ή μελέτη τής λεπτοσπειρώσεως εΐς την χώραν μας υπό του 984 Κτ.Ε.Ε.
Ά π ο του Δεκεμβρίου του 1956 ήρχίσαμεν εις περιωρισμένην κλίμακα
τάς προότας δροσυ/κολλήσεις - λύσεις επι ορών ασθενών αποστελλομένων
ήμΐν εκ τών Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Εις ώρισμένας περιπτώσεις ήτήθη
δι' ιδιαιτέρας μνείας εργαστηριακή διάγνωσις τής ασθενείας τών χοιροτρό
φων, ήτις οφείλεται ως γνωστόν εις την L. pomona και ήτις δέν έ'χει μέ
χρι σήμερον διαπιστωθή εις την χοόραν μας, προφανώς λόγω ελλείψεως δια
γνωστικών μέσων. 'Επειδή επομένως παρετηρήσαμεν δτι οι 'Ιατροί μας
κατά την μελέτην τής διαφορικής διαγνώσεοις παρεμφερών νοσημάτων,
ΰποψιάζοντο και την ώς άνω άσθένειαν, άπεφασίσαμεν την διεξαγωγήν
μιας επιδημιολογικής ερεύνης επι τών χοίρων δια να διαπιστώσωμεν και
ενημερώσωμεν το Ίατρικόν κοινόν, εάν οι χοίροι οι φυσικοί τουτέστιν ξενισταί τής h- pomona είναι πράγματι μεμολυσμένοι εις την χώραν μας.
Προηγουμένως δμως θεωρώμεν σκόπιμον να άναφέρωμεν εν ολίγοις
την τόσον ασαφή και δυσδιάγνωστον κλινικήν εικόνα τής λεπτοσπειρώσεως
τών χοίρων ήτις συχνάκις διαφεύγει από την άντίληψιν τών κτηνοτρόφων
και τών κτηνιάτρων. Συχνάκις ολόκληρος ή εκτροφή μολύνεται χωρίς την
εμφάνισιν τής παραμικράς νοσηράς καταστάσεως, ενώ άλλοτε μία μικράς
διαρκείας αΰξησις τής θερμοκρασίας αποτελεί τήν δλην νοσηράν κατάστασιν. Ή τελική δμως κλινική είκών οσάκις εκσπα χαρακτηρίζεται από άνορεξίαν, κάμψιν τής αναπτύξεως, εντερικός διαταραχάς και μηνιγκικά συμ
πτώματα μετ' ακαμψίας και σπασμοί), Ό ίκτερος δέν είναι σταθερός. Εις
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περιπτώσεις δμως μολύνσεως δια της ίκτεροαιμορραγικής σττειροχαίτης, ό
ίκτερος καθίσταται σταθερότερος. Εσχάτως εις την διεθνή βιβλιογραφίαν
άνεγνώσαμεν δτι πολλά περιστατικά αποβολών αποδίδονται εις την λεπτο5
β
σπείρωσιν *, , .
C

H L,. pomona ή ίκτεροαιμορραγική οιαδήποτε άλλη δύναται να άποτελέση επίσης τον μικροοργανισμον εξόδου μια; άλλης ασθενείας ώς τοΰτο
παρετηρήθη επί της πανώλης των χοίρων επί σπανίων φυσικών περιπτο')σεων 7 . 'Αντιθέτως πάλιν ό αυτός μικροοργανισμός προετοιμάζει τον οργανισμον των ζώων δια να τον παραδώση εις άλλο παθογόνον μικρόβιον με
μειωμενην άντίστασιν 8 .
Κατά την ήμετέραν ερευναν δείγματα αίματος δια την εξ ιγωγήν ορού
έλαμβάνετο κατά την σφαγήν των ζώων είς τα Δημοτικά σφαγεία 'Αθη
νών. Έπροτιμώντο κυρίως τα μεγάλου μεγέθους ζώα αδιακρίτως γενεάς ή
φύλλου και από ένα, δυο η το πολύ τρία εξ εκάστης εκτροφής. Τοϋτα
προήρχοντο από εκτροφάς κυρίως πέριξ των 'Αθηνών : Βαρκίζης, Βουλια
γμένης, Πετρουπόλεως, "Αγίας Παρασκευής, Μπραχαμίου, Μοσχάτου, Λιο
σίων, Αιγάλεω, Φαλήρου δια να μη άναφέρωμεν παρά τάς περιοχάς εκείνας εις ας άνευρέί)·ησαν θετικαι περιπτώσεις, ελάχιστα δε από την λοιπην
Ελλάδα εις πολύ δμως περιορισμένον αριθμόν μη δίδοντα ασφαλώς αντιπροσωπευτικήν εικόνα επί της εκεί επικρατούσης καταστάσεως. Συγκεκρι
μένος εξητάσθησαν συνολικώς 90 δείγματα ορών, εκ τών οποίων 64 προήρ
χοντο εκ χοίρων της περιοχής 'Αθηνών και 24 εκ τοιούτων θερισμένων
επαρχιακών πόλεων συμπεριλαμβανομένης τής Τριπόλεως εξ ης προήλθον
τρεις θετικαι περιπτώσεις.
Ή εφαρμοσθεΐσα ορολογική μέθοδος ήτο ή όροσυγκόλλησις - λύσις πα
ρατηρούμενη εις μικροσκόπιον σκοτεινού πεδίου ή περιγραφόμενη υπό τού
Wolf 9 . Ώ ς αντιγόνα εχρησιμοποιήθησαν τα διετ)νή στελέχη τών όροτύπων
1) h. pomona, 2) L. icteroemorrhagiae, 3) L. canicola.
Έ κ τούτων ή L. pomona και ή L. icteroemorrhagiae προσβάλλουν
συχνά τους χοίρους. Ή L. canicola προσβάλλει κυρίως τον κίνα σπανιώτατα δε τον χοΐρον. Ή h canicola εχρησιμοποιήθη εις άντικατάστασιν
τής L· gripotyphosa ήτις δυστυχώς κατά την περίοδον τής ενάρξεως τού
πειράματος παρουσίαζεν μειωμενην άνάπτυξιν μη δυναμένη να χρησιμοποιηθή τότε ως άντιγόνον. Δυστυχώς ή L. mitis (ή L,. hyos) ήτις παρου
σιάζεται συχνά εις τους χοίρους δεν ευρίσκεται μεταξύ τών άλλων όροτύ
πων ους διαθέτει το ήμέτερον Έργαστήριον. Αύτην δμως θα χρησιμοποιήσωμεν μελλοντικώς καθόσον άναμένομεν την άποστολήν της εκ τού εξω
τερικού.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αι χρησιμοποιηί)εΐσαι αραιώσεις ήσαν ενα προς δέκα, έ'να προς εκα
τόν, έ'να προς χίλια (1/10, 1/L00, 1/LO0O). Έ π ι συνόλου 90 ορών ευ
ρέθησαν :
1) 72 αρνητικά : Ώ; τοιαύτα εθεωρήθησαν και εκείνα των οποίων ο
τίτλος δέν ύπερέ(3η την άραίωσιν 1/L0.
2) 11 θετικά : Εθεωρήθησαν εκείνα των οποίων ό μέγιστος τίτλος
συγκολλήσεως - λύσεως άνήλθεν εις 1/100.
3) 7 εντόνως θετικά, εθεωρήθησαν εκείνα τών οποίων δ τίτλος συγκολησεως - λύσεως ήτο ίσος 1/1000 και πιθανώς υψηλότερα εφ' δσον δέν
ρ.χρησιμοποιήθη υψηλότερα άραίωσις.
°Απο την 2αν ομάδα τών {θετικών τουτέστιν περιπτώσεων.
2 όροι παρουσίαζον σαφώς ύψηλότερον τίτλον έναντι της L. pomona.
5 όροι παρουσίαζον σαφώς ύψηλότερον τίτλον έναντι της L. icteroemorrhagiae.
4 όροι παρουσίαζον σαφώς ύψηλότερον τίτλον έναντι και τών δυο ή
τριών χρησιμοποιηθέντων αντιγόνων.
Ά π ο την τρίτην ομάδα 5 οροί παρουσίαζον σαφώς ύψηλον τίτλον
έναντι της L pomona.
Εις ορός παρουσίαζεν σαφώς ύψηλόν τίτλον έναντι της L,. icteroemorrhagiae.
Εις ορός τον αυτόν τίτλον δια την L. pomona και L. icteroemorrhagîae.
Αϊ σταυροειδείς όροσυγκολλήσεις - λύσεις αϊ όποΐαι παρουσιάστ^ησαν
εις μερικός τών θετικών περιπτώσεων και μάλιστα ωρισμένας φοράς εις
τοιούτον σημεϊον ώστε να μη δυνάμεθα μετά βεβαιότητος να καθορίσωμεν
εάν επρόκειτο περί L,. icteroemorrhagiae ή L- pomona, παρατηρούνται
και ύπο πολλών ξένων συγγραφέων ΐ 0 κλπ. Τοΰτο πιθανώς οφείλεται :
Ιον) ' Ή εις το δτι κατά το πρώτον στάδιον της μολύνσεως υπό ρ.νος
είδους αναπτύσσονται άντισοοματα κοινά και δΓ ά'λλα εϊδη λεπτοσπειρώσεα)ν, τών οποίων ό τίτλος κατέρχεται με την πάροδον τοϋ χρόνου ενώ το
αϊτιογόνον είδος αυξάνεται ή
2ον) Εις το δτι ή μόλυνσις εις αύτας τάς περιπτώσεις οφείλεται εις
περισσότερα τοΰ ενός τύπου λεπτοσπειρών.
Έ κ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων συνάγομεν το συμπέρασμα δτι :
1) Ή λεπτοσπείρωσις τών χοίρων υφίσταται εν Ελλάδι ως άλλως τε
και εις λοιπάς γειτονικός χώρας Γιουγκοσλαυίαν, Βουλγαρίαν, Ίταλίαν
καθώς επίσης και εις τάς λοιπάς Ευρωπαϊκός χώρας.
2) Βασιζόμενοι εις τάς ορολογικός εξετάσεις και επί τών περιπτώσεων
εκείνων κατά τάς οποίας αϊ σταυροειδείς δροσυγκολλήσεις δέν επιτρέπουν
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σι'ιγχυσιν, τόσον ή L. Pomona δσον και ή L. icteroemorrhagiae προσβάλλουσι κεχαιρισμένως τους χοίρους της χώρας μας, ιδιαιτέρως της περιο
χής πρωτευούσης.
3) "Οσον άφορα το ποσοστον των άνευρεθέντων μεμολυσμένων χοίρων
το όποιον προκύπτει εκ των θετικώς και εντόνως θετικώς αντιδρώντων
ορών, δπερ ανέρχεται εις 2°/θ περίπου, δεν θεωρώμεν τοΰτο άντιπροσωπευτικον λόγω τοΰ μικρού άριθμοΰ τών εξετασθέντων δειγμάτων. Ή
εξαγωγή ά'λλως τε ποσοστού εκατοστιαίας αναλογίας μεμολυσμένων χοί
ρων θα ήτο ανακριβής εφ' δσον δεν λαμβάνεται συγκεκριμμένον ποσοστον
δειγμάτων ορών εξ εκάστης εκτροφής. Τοΰτο διότι παρατηρείται συχνό
τατα, δτι, οσάκις εν δείγμα όρου ενός χοιροστασίου αντιδρά θετικώς και
τα λοιπά δείγματα τα προερχόμενα εκ τοΰ αΰτοΰ χοιροστασίου άντιδροΰν
επίσης θετικώς καΐ εις τον αυτόν περίπου τίτλον.
Βασιζόμενοι επί τών ανωτέρω αποτελεσμάτων εκφράζομεν τήν γνώμην
δτι ή χοιρασθένεια, ήτοι ή ύπο της L. pomona προκαλούμενη νόσος τών
ανθρώπων υφίσταται εις τήν χώραν ταΰτην καίτοι μη διαγνωσθεΐσα
εισέτι.
Έλπίζομεν δτι με τα εις τήν διάθεσίν μας σύγχρονα εργαστηριακά
διαγνωστικά μέσα ή διάγνωσις τοΰ πρώτου περιστατικοΰ της νόσου τών χοι
ροτρόφων δεν θα βραδΰνη να διαπιστωθή και εις τον ά'νθρωπον τον ερχόμενον εις επαφήν με τους μεμολυσμένους χοίρους.
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α < * > Ι
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Les Leptospiroses en Grèce
I. La Leptospirose porcine.
A.

Veltsos

P a r
e t S.

Reklitis

La revue de l'histoire médicale militaire des dernières guerres
prouve que la leptospirose constitue une maladie d'intérêt militaire.
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C'est la raison pour laquelle elle est l'objet d'une étude de la part
des Services Vétérinaires Militaires.
Les auteurs ont crû nécessaire de commencer par l'étude de la
«Leptospirose porcine» parce que plusieurs médecins grecs ont eu
des raisons sérieuses de soupçonner l'existence de cette maladie chez
l'homme en Grèce.
Dans cet effet ils ont examiné au total 90 sérums de porcs pris
lors de leur abattage à l'Abattoir Municipal d'Athènes. La méthode
appliquée fût celle de la sero-agglutination-lyse sur fond noir. Les
sérums ont été dilués à 1 :10, 1 = 100 et 1 = 1 0 0 0 et l'antigène était
constitué par des cultures de L. pomona, L. icterohemorrhagiae et L .
canicola. Par suite de ces recherches ils ont constaté que 7 sérums
étaient positifs quant à l a L . pomona, 6 à la L. icterohemorrhagiae, 4
à tous le deux antigènes susmentionnés et 1 en même temps à L·
pomona, L. icterohemorrhagiae et L. canicola.
Les auteurs se basant sur les résultats de leur étude pensent que
la Leptospirose de l'homme due è L. pomona transmise par le porc
existe chez nous malgré le fait qu'elle n'est fût pas encore diagnostiquée.
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