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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ
Ύπό
Ι. ΚΔΡΔΑΣΗ

Μετά τον περιορισμον των μεγάλων έπιζωοτιών καί θανατηφόρων νοση
μάτων, ως είναι ή περιπνευμονία και ή Πανώλης των βοοειδών, ό 'Αφθώδης
Πυρετός αποτελεί σήμερον το σοβαρώτερον πρόβλημα, το όποιον αντιμετω
πίζουν αϊ Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι όλων τών Κρατών του κόσμου. Άπόδειξιν
περί τούτου μας παρέχουν ή ίδρυσις ειδικών επιτροπών επί του 'Αφθώδους
Πυρετού εις τους Διεθνείς 'Οργανισμούς F.A.O. Ο.Ι.Ε., Παναμερικανικής
'Οργανώσεως 'Υγείας, τα πολλά ετήσια ειδικά συνέδρια επί της νόσου καί τέ
λος ή "Ιδρυσις καί λειτουργία εις τάς πλείστας χώρας, ειδικών 'Ινστιτούτων
δια την μελέτην του ίου μόνον της νόσου ( PLUM-ISLAND, P I R B R I G H T ,
TUBIGEN κ.λ.π.).
Ή Ελλάς, καθ' Ολα σχεδόν τα μεταπολεμικά έ'τη, εδέχθη πλείστας είσβολάς 'Αφθώδους Πυρετού, αί πλεΐσται τών οποίων έξειλίχθησαν εις σοβαράς
έπιζωοτίας, ιδία κατά τα έ'τη 1951, 1956 καί 1963. Τάς είσβολάς αύτας καί
τας εν συνεχεία δημιουργηθείσας έπιζωοτίας τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού εις την
χώραν μας θα προσπαθήσωμεν να άναλύσωμεν ένταύτα, επί τω σκοπώ δπως,
εν συνεχεία άντλήσωμεν χρήσιμα διδάγματα δια το μέλλον.
ΜΕΡΟΣ

Α'

ΕΠΙΖΩΟΤΙΑΙ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΤΑΞΥ 1951-1963

Ι.

Έπιπολάζοντες τύποι ίοΰ εν Ελλάδι μεταξύ 1951-1963

Έ κ τών τηρουμένων εν τω Ίνστιτούτω Στατιστικών προκύπτει Οτι, εξαι
ρέσει τών ετών 1956, 1959 καί 1963, καθ' ά μόνον ό τύπος Ο διεπιστώθη εις
τάς διαφόρους εστίας της νόσου, κατά τα υπόλοιπα έτη της δωδεκαετίας 19511963, διεπιστώθησαν ωσαύτως οι τύποι Α καί C, ακόμη δε καί ό τύπος SAT 1,
όστις μας έπεσκέφθη, ευτυχώς έπ' ολίγον, κατά το έ'τος 1962 εις τον Έβρον.
Ή τοιαύτη διαπίστωσις εν Ελλάδι δλων τών Ευρωπαϊκών τύπων τοΰ
ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους, έτι δε καί ενός έξωτικοΰ τύπου, καθίστα έπιτακτικήν την
άμεσον ταυτοποίησιν τοΰ ίοΰ εις πασαν νέαν έστίαν της νόσου, ίδ αιτέρως όταν
υπάρχουν μετεμβολιακα κρούσματα.
'Ενδεικτικώς άναφέρομεν δτι σήμερον εν Ευρώπη, πλην τοΰ τύπου C,
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όστις είναι ό πλέον διαδεδομένος, ιδία εις τους χοίρους ('Ολλανδία, Δ και Α
Γερμανία, Δανία ) συχνάκις ανευρίσκεται και ό τύπος Ο, ενίοτε δε και τό
τύπος Α (Γαλλία Ελβετία, Τσεχοσλαβακία ).

Σύντομος περιγραφή έπιζωοτίας εν εξελίξει :
Έκδηλωθεΐσα το πρώτον κατά τα τέλη 'Ιουλίου 1962 επί χοίρων εις
Βριλήσια Αττικής και κατ' Αΰγουστον εις "Εβρον, ή παρούσα έπιζωοτία
'Αφθώδους Πυρετού, άφοΰ έκάλυψεν δλην σχεδόν την χώραν μας, συμπεριλαμ
βανομένης της Πελοποννήσου και τινών νήσων, εξακολουθεί εισέτι να μας
δημιουργή νέας εστίας, ιδία τελευταίως, εις τα Βόρεια διαμερίσματα της χώρας
μας ( Νομούς Ροδόπης, Πιερίας, Θεσ)νίκης ) και εις την Άττικήν. Κατά το
έτος 1963 ανεφέρθησαν συνολικώς 247 έστίαι της νόσου, ήτις, επί πλέον, εκ
του Νομού" Φλωρίνης, κατά Μάίον 1963, διήλθεν εις Γιουγκοσλαβίαν, Οπου
κατεστάλη δια του STAMPING OUT καί συντόνων υγειονομικών μέτρων,
ως καί εμβολιασμού τών ζώων πέρ ξ τών 100 καί πλέον σημε ωθε σών εστιών.
Εις ολας τάς εστίας έν Ελλάδι καί εφ' δλων τών ευαίσθητων ζώων, κατά
το έτος 1963 καί μέχρι τούδε, διεγνώσθη ό τύπος 0 2 , όστις, ως άπέδειξεν έπανειλημμέναι δοκιμαί έν τω Ίνστιτούτω, έκαλύπτετο άντιγονικώς καλώς υπό
του χρησ.μοπο ουμένου Όλλανδ κοΰ στελέχους εις την παρασκευήν τών εμβο
λίων τοΰ 'Ιδρύματος.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΦΘΩΔΟΤΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΙΣ ΕΑΑΑΔΑ
Ό 'Αφθώδης Πυρετός αποτελεί δ α την χώραν μας νόσον εισαγωγής.
Παλαιότερον εθεωρείτο δτι ή 'Ελλάς, ως εκ τής Γεωγραφικής της θέσεως εις
το σταυροδρόμιον 3 'Ηπείρων, είναι προωρισμένη να δέχεται τακτικάς επισκέ
ψεις επιδημικών νοσημάτων, είτε εξ Ευρώπης, εϊτε συχνότερον, εξ 'Αφρικής
καί ιδιαιτέρως εκ τής 'Ασίας. Έδέχθημεν δε πράγματι κατά το παρελθόν είσβολάς 'Αφθώδους Πυρετού εκ Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας καί ιδία εκ Τουρ
κίας, δια ζώντων ζώων μεταφερθέντων εις τήν χώραν μας ή διελθόντων δια τών
κοινών συνόρων μας.
Πολλάκις δέ καί άγρια ζώα ( ως αγριόχοιροι ) έθεωρήθησαν υπεύθυνα
μεταφοράς τής νόσου εις τήν χώραν μας ( πιθανώς καί το SAT 1 εισήχθη δι'
αγριόχοιρων ).
Καίτοι σήμερον ό κίνδυνος εισβολής τής νόσου εκ τών γειτονικών χωρών
ουδόλως εξέλιπε ( παράδειγμα ή εκ Τουρκίας είσοδος τοΰ SAT 1 καί πολλάκις
του τύπου Ο εις τον "Εβρον ), έν τούτοις εις νέος κίνδυνος, πλέον σοβαρός, άνέκυψεν κατά τα μεταπολεμικά ιδίως έ'τη, ή εισαγωγή τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ
δια τών κατεψυγμένων κρεάτων, τά όποια προέρχονται εκ χωρών ιδία τής Ν.
'Αμερικής, δπου ό 'Αφθώδης Πυρετός αποτελεί σχεδόν μόνιμον πληγήν.
Πλεΐσται έστίαι 'Αφθώδους Πυρετοΰ, έκδηλωθεΐσαι το πρώτον επί ^οί-
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ρων εις Κιλκίς, Ξάνθην, Καβάλαν, Βέροιαν, Κατερίνην, θεσ)νίκηνκαί ιδίως
'Αθήνας ειχον αναμφισβητήτως την προέλευσιν εκ των κατεψυγμένωνκρεάτων,
τα ύπολλείμματα τών οποίων, εΐτε έκ τών μαγειριών ( ιδία στρατιωτικών )
ε'ίτε έκ τών κρεοπωλίων, εΐτε τέλος έκ τών εργαστηρίων αλλαντοποιίας, χορη
γούνται συνήθως εις τους χοίρους, άνευ προηγουμένου βρασμού.
Και εις άλλας επίσης χώρας, αϊ όποΐαι, ως ημείς είναι ύποχρεωμέναι
να προβαίνουν εις είσαγωγάς κρεάτων, διεπιστώθησαν άρχικαί έστίαι 'Αφθώ
δους Πυρετού, άποδοθεΐσαι εις εισαχθέντα κρέατα ( 'Ιταλία, Ελβετία, Γερμα
νία, 'Αγγλία ). Κατά το έ'τος 1960 έκ τών εισαχθέντων εν 'Αγγλία κρεάτων
προεκλήθησαν 13 άρχικαί έστίαι 'Αφθώδους Πυρετού, έκ τών όποιων έδημιουργήθη έπιζωοτία με 298 εστίας προς άπόσβεσιν τών όποιων έθανατώθησαν 70.
593 μεγάλα ζώα, δια α κατεβλήθη, ως άποζημίωσις εις τους ϊδιοκτήτας, ποσόν
2 έκ. λιρών ήτοι ( 168 έκ. δραχ. ) ( 'Ετησία έ'κθεσις υπηρεσίας υγείας τών ζώων
έτους 1960 ).
Κατά μίαν δοκιμαστικήν έρευναν, γενομένην τη συστάσει του Υπουργείου
'Υγιεινής εν 'Ιταλία, οι SAVI και συν. (1962), έπί 67 σφαγίων προελεύσεως
Ευρώπης, άνεΰρον ιόν 'Αφθώδους Πυρετού έπί 2 κατεψυγμένων, σφαγέντων
προ διμήνου, και 4 απλώς έψυγμένων, σφαγέντων προ διημέρου.
Έ ξ ερευνών παλαιοτέρων και προσφάτων διεξαχθεισών έν 'Αγγλία Γερ
μανία, 'Αμερική κλπ. κατέστη δυνατόν να προσδιορισθή ό χρόνος επιβιώσεως
του ίοΰ του 'Αφθώδους Πυρετού ού μόνον εις τα κρέατα, άλλα και εις τους δια
φόρους ιστούς, οι όποιοι αποτελούν άναπόσπαστον τμήμα τών σφαγίων. Ούτω
απεδείχθη ότι εις τάς μυΐκάς μάζας, αϊ όποΐαι διατηρούνται εις θερμοκρασίαν
21ο C, συνεπεία τής γαλακτικής ζυμώσεως, ήτις αρχίζει σχεδόν ταυτοχρόνως
με τήν πτωματικήν σκλήρυνσιν, το ΡΗ του μυός κατέρχεται εις 5,8 εως 5,3
και ό ιός εξαφανίζεται σχεδόν ταχέως έκ του μυός, παραμένων ζών έπί 6 ημέρας
εις τον μυελόν τών οστών. "Οταν Ομως το σφάγιον, ευθύς μετά τήν παρασκευήν
του, ύποβληθή εις ψΰξιν, αϊ ένζυματικαί αντιδράσεις, εντός τών μυών, κατά το
μάλλον και ήττον επιβραδύνονται ή και αναστέλλονται, αναλόγως του βαθμού
ψύξεως του σφαγίου. Το ψΰχος, αποτελούν άριστον συντηρητικόν μέσον του ίου
του 'Αφθώδους Πυρετού, επιτρέπει τήν έπιβίωσιν αύτου ως κάτωθι :
0

Α. Σφάγια διατηρούμενα είς -}-1° εως -}-4 C :
Ό ιός εξαφανίζεται έκ τών μυϊκών μαζών εντός 3 ημερών κατά τους
COTTRAL και συν., εντός 30 ωρών κατά τόν UHLMAN.
Είς τα αιματώματα τοϋ σφαγίου ό ιός διατηρείται έπί 42 ημέρας ( 'Αγ
γλική επιτροπή έπί του 'Αφθώδους Πυρτου, 1927 ) ή 70 ημέρας κατά τον
WITTMANN, ε'ις τό λίπος έπί 36 ημέρας (UHLMANN), είς τους λυμφαδένας έπί 80 ημέρας (ANDREWS) και εις τόν μυελόν τών οστών έπί 73 ημέρας.
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Β. Κατάψυξις :
Εις την θερμοκρασίαν της καταψύξεως (-15 εως -20ο ) ό ιός διατηρεί
την λοιμογόνον αυτού δύναμιν επί 55 ημέρας εις το κρέας, επί 6 μήνας εις τους
λυμφαδένας και 3.1)2 μήνας εις τον μυελον των οστών. Εις πλέον χαμηλήν
θερμοκρασίαν ό ιός άνευρέθη εντός των λυμφαδέ ων και του μυελού των οστών
μετά 210 ημέρας άπο της σφαγής του ζώου (SAVI και συν.).
Έ κ τώ.» ανωτέρω προκύπτει σαφώς οτι τα κρέατα, και ιδία τα κατεψυ
γμένα, ως ταύτα παρουσιάζονται κατά την είσαγωγήν των, δυνατόν ν' αποτελέ
σουν λίαν επικίνδυνους φορείς τοΰ ιού τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού, εφ' δσον προέρ
χονται έκ ζώων σφαγέντων εν ακμή τής νόσου ή κατά την περίοδον τής επωά
σεως. Δεδομένου μάλιστα οτι ή ίαιμία εμφανίζεται εις τα βοοειδή 18 ώρας μετά
την μόλυ σιν τών ζώων, (WALDMANN και KORN) , πριν δηλαδή άνέλθη
ή θερμοκρασία τοΰ ζώου, είναι πολλάκις δυνατόν να σφαγοΰν και να διατεθούν
εις την κατανάλωσιν ή προς έξαγωγήν ζώα, τα όποια, καίτοι ούδεν σύμπτωμα
τής νόσου παρουσιάζουν, είναι εν τούτοις φορείς τοΰ ιού. Ά π ' εναντίας εις τα
άποθεραπευθέντα ζώα ό ιός εξαφανίζεται σχετικώς ταχέως, μή άνευρεθείς
υπό τοΰ COTTRAL εις χοίρους, εντός τών μυϊκών μαζών και τοΰ μυελού
τών οστών, 9 ημέρας μετά τοΰ ένοφθαλμισμον τών ζώων και 5 ημέρας μετάτήν
πτώσιν τής θερμοκρασίας. Μόνον εις τους λυμφαδένας διεπιστώθη ή ύπαρξις
του κατά τους ώς άνω χρόνους.
'Επί τών ένοφθαλμιζομένων εις το Ίνστιτοΰτον βοοειδών κατά τον έ'λεγχον
τοΰ εμβολίου, ουδέποτε, κατά τάς γενομένας έρευνας, άνευρέθη ιός εις τους μΰς
και τα διάφορα σπλάγχνα τών ζώων, ούτε εις τους λυμφαδένας και τον μυελον
τών οστών, 23 εως 33 ημέρας μετά τον ένοφθαλμισμον τών ζώων, οπότε ταύτα
θανατούνται.
Συναφές προς το θέμα τών κατεψυγμένων κρεάτων είναι και το θέμα τής
παραδόσεως εις χοιροτρόφους υπολειμμάτων μαγειρίου ποντοπόρων πλοίων,
άτινα καταπλέουν εις τους λιμένας μας, ώς και το θέμα τής αποστολής εις Ε λ 
λάδα άπο στρατιωτικών αεροπλάνων ποσοτήτων κρεάτων, έκ μέρους στρατιω
τικών υπηρετούντων εν τω Έξωτερικώ. Εις BRUGES τοΰ Βελγίου διεπιστώθη
κατά το παρελθόν έ'τος εστία 'Αφθώδους Πυρετού εξ υπολειμμάτων μαγειρίου
ποντοπόρου πλοίου, παρ' ήμιν δέ, κατά το παρελθόν, ετέρα εστία εις χοίρους
αεροπορικής μονάδος, άποδοθεΐσα εις κρέας άποσταλέν έκ Τουρκίας, δπου ενδη
μεί σήμερον και ό τύπος SAT 1 ( μέ τίνα κρούσματα εις Σμύρνην ).
II.

Κυριότερα αί'τια επεκτάσεως τοΰ αφθώδους πυρετού
Ελλάδι.

εν

Ό 'Αφθώδης Πυρετός καθ' δ άερογενής νόσος και λόγω τοΰ μικροΰ με
γέθους τοΰ ιού, θεωρείται ανέκαθεν ώς ή πλέον μεταδοτική νόσος άνθρωπου και
ζώων. Κατά συνέπειαν ό 'Αφθώδης Πυρετός δύναται να μεταδοθή δι' όλων τών
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γνωστών μέσων μεταδόσεως των λοιμωδών νοσημάτων, ακόμη και δια του
αέρος ( π.χ. παρατηρήσεις εις Νορβηγίαν, Δανίαν, Σουηδίαν ). Ώ ς κυριώτερα
αίτια διασποράς της νόσου π α ρ ' ήμΐν Θεωροΰμεν :
1. Την λαθραίαν μεταφοράν ή μετακίνησιν ζώων ασθενών ή τελούντων
εν επωάσει.
2. Την μεταφοραν κρεάτων κλπ.
3. Την μηχανικήν μεταφοραν του ίου υπό ατόμων ( ιδία ζωεμπόρων )
σφαγέων, και μέσων μεταφοράς ζώων, ζωοκομικών προϊόντων και κτηνοτρο
φών ή ειδών συσκευασίας αυτών, καΐ
4. Τας διαφυγάς ζώων κατά τον έμβολιασμόν.
Τ α ανωτέρω αϊτια είναι αρκούντως γνωστά, ώστε νομίζομεν δεν χρειά
ζεται να έπιμείνωμεν περισσότερον. Α π λ ώ ς μόνον θα ήθέλαμεν να τονίσωμεν
δτι ή λαθραία μεταφορά ζώων, ιδία προς ζωαγορας σφαγεία, ή αϊ μετακινήσεις
τών ποιμνίων, αποτελούν συνήθη τρόπον διασποράς της νόσου εν τη χώρα
δπως επίσης και ή μη αναγγελία τ ώ

πρώτων εστιών της νόσου. Ά φ ' έτερου

ή πλημμελής εφαρμογή του S T A M P I N G O U T , με διάθεσιν πολλάκις τών κρεά
των, έ'στω και εις τή

άλλαντοποιΐαν, συνιστά βαρύτατον σφάλμα.

Ή διαφυγή ζώων κατά τον έμβολιασμόν ού μόνον συντελεί εις διαιώνισιν
της νόσου εν τη εστία ,άλλά και εις τήν διασποράν της νόσου δια της δημιουρ
γίας νέων εστιών.

III.

Έφαρμοζόμενον σύστημα
δους πυρετοΰ εν Ελλάδι.

καταπολεμήσεως του αφθώ

Καθ' ολας τάς μεταπολεμικάς έπιζωοτίας 'Αφθώδους Πυρετοΰ εις τήν
χώραν μας, έχρησιμοποιήθη ό συνδυασμός υγειονομικών μέτρων και ά α γ καστικών εμβολιασμών. "Ας ϊδωμεν π ώ ς εκαστον τών μέτρων τούτων έφηρμόσθη εν τη πράξει και τί άπέδωκε.

1) 'Υγειονομικά μέτρα :
Είναι άποδεδειγμένον δτι τα υγειονομικά μέτρα έχουν πρωτεύουσαν σημασίαν εις το

αγώνα κατά του 'Αφθώδους Πυρετοΰ. Κατά τήν έπιβολήν των

δμως και ιδίως κατά τήν έφαρμογήν των ό Νομοκτηνίατρος συναντά πολλάκις
τεραστίας δυσχέρειας, αί όποΐαι οφείλονται εις τήν καθυστέρησιν προς δήλωσιν
ή άνακάλυψιν τών εστιών της νόσου, εις τήν έ'λλειψιν προσωπικοΰ και μέσων
κινήσεως, εις τήν ελλειψιν πιστώσεων δι' έφαρμογήν τοΰ S T A M P I N G O U T ,
δι' απολυμάνσεις και πρόσληψιν ύγειονομοφυλάκων, εις τήν ατελή νομοθεσίαν
προς άμεσον έπιβολήν κυρώσεων, και τέλος εις τήν μικράν ενίοτε συνδρομήν,
τήν οποίαν παρέχουν εις τον Νομ)τρον, τά όργανα της τάξεως. "Οπου ό Στρατός
και ιδία ή Χ ω ρ ) κ ή έπέβλεψαν πραγματικώς εις τήν τήρησιν τών υγειονομικών
μέτρων καί δπου cd γεωγραφικαί συνθήκαι της περιοχής το επέτρεψαν, τ ά
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υγειονομικά μέτρα, παρά τάς άτελείας των, απεδείχθησαν άκρως αποτελεσμα
τικά.

2) Ε μ β ο λ ι α σ μ ό ς :
Ό εμβολιασμός των ζώων αποτελεί ασφαλώς δαπανηραν μέθοδον αντιμε
τωπίσεως του 'Αφθώδους Πυρετού, ϊσως μάλιστα, κατά τινας έπιζωοτίας,
πλέον δαπανηραν της μεθόδου του S T A M P I N G O U T , ως αποδεικνύουν και αί
στατιστικαί του R A M O N . Ύ π ό τας κρατούσας δμως εις την χώραν μας συνθήκας, ό εμβολιασμός επιβάλλεται ως άπαραίτητον συμπλήρωμα τών υγειονο
μικών μέτρων, τα όποια, ως ελέχθη, συχνάκις παρουσιάζουν σοβαράς ελλεί
ψεις και διαρροας κατά την έφαρμογήν των.
Κατά την ύφισταμένην εισέτι έπιζωοτίαν, κατά το έ'τος 1963

ένεβολιά-

σθησαν εις 22 Νομούς μόνον εναντίον του τύπου Ο της νόσου 2.671.882 ζώα,
εξ ών 348.620 βοοειδή, ( ή τ ο ι το 1)2 περίπου τών βοοειδών της χώρας ),
2.198.369 αιγοπρόβατα ( τ ο 1)7 τών αιγοπροβάτων της χώρας ) και 34.893
χοίροι, ( τ ο 1 ) 8 τών χοίρων τής χώρας ) δι' εμβολίων Γαλλικής
δόσεις

βοοειδών ), Βελγικής

( 290.000

δόσεις

βοοειδών ) και

(266.900) και Ελληνικής προελεύσεως (327.000 δόσεις βοοειδών).

(156.540
'Ιταλικής
'Εξαιρέσει

τών Νομών Φλωρίνης, Κοζάνης και Καρδίτσης, εις 5 ή 6 Κοινότητας εκάστου
τών οποίων έσημειώθησαν διασπάσεις τίνες ανοσίας ( ή πλέον επακριβώς ατελής
άνοσοποίησις τών ζώων εις ποσοστον 6.0 )ο καθ' ο μετά τήν 21ην άπό του εμβο
λιασμού τών ζώων ήμέραν και τούτο αδιακρίτως προελεύσεως εμβολίου, εις
όλους τους άλλους Νομούς τής χώρας τα αποτελέσματα του εμβολιασμού υ
πήρξαν πλέον

ή Ικανοποιητικά. Ούτε μετεμβολιακά κρούσματα μετά τήν 21ην

ήμέραν, ούτε έπέκτασις τής νόσου εις άλλας Κοινότητας.
"Ερευναι διεξαχθεΐσαι εις το Ίνστιτοΰτον δι' ιού ληφθέντος έκ μετεμβολιακών κρουσμάτων τοΰ Νομού Φλωρί ης (εμβολιασμός δια Γαλλικού εμβο
λίου) απέδειξε

Οτι δεν επρόκειτο περί νέου τύπου ή ποικιλίας ιού, ως ύπετέθη

αρχικώς.
Τ α δι' ημετέρου εμβολίου έμβολιασθέντα βοοειδή

πειραματόζωα άντέ-

στησαν εις τον ένοφθαλμισμον δια τοΰ ανωτέρω ιού Φλωρίνης.
Εις άλλα συνεπώς α'ίτια δέον ν' αποδοθούν τα ώς άνω περιστατικά ατε
λούς άνοσοποιήσεως τών ζώων, α'ίτια συνδεόμενα με τήν χρήσιν ενός λίαν ευαί
σθητου βιολογικού προϊόντος, χρησιμοποιηθέντος εις μαζικούς εμβολιασμούς
καί υπό συνθήκας ουχί πάντοτε άνετους δια τον Κτηνίατρον.
Έ κ τών μέχρι τούδε λεχθέντων επί τών τελευταίων έπιζωοτιών του
'Αφθώδους Πυρετού εις τήν χώραν μας, ώς καί επί τής εισαγωγής, τής διασπο
ράς καί τής αντιμετωπίσεως τής νόσου π α ρ ' ομΐν, προκύπτουν ώρισμένα δι
δάγματα, τ α όποια θα προσπαθήσωμεν να συνοψίσωμεν εις εν « πρόγραμμα
προστασίας τής κτηνοτροφίας τής χώρας μας έκ τοΰ ° Αφθώδους Πυρετού καί
αντιμετωπίσεως τής νόσου εν τη χ ώ ρ α ».

ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINISE ΓΑΛΑ Ε Β Γ Α
Π:Ε P I E Χ Ε I :

280

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D

Σήμερα είναι εις δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής
Βιταμίνης D για τήν άνάπτυξι τοΰ οργανισμού του ανθρώπου καί, κυ
ρίως, των παιδιών.
Διότι, εκτός τοΰ δτι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά,
προφυλάσσει τα παιδιά άπο τόν ραχιτισμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν
με τήν ελλειψί της, στην περίοδο πού αναπτύσσεται ο σκελετός τους.
Εύκολος καί ευχάριστος τρόπος για ν5 αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο
από τα παιδιά, άλλα καί να ενισχύσουμε τον οργανισμό του, είναι νά
πίνουν το παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ, πού, έκτος από τά
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σε φυσική Βιτα
μίνη D.
Ή ΕΒΓΑ, ή οποία πρώτη εισήγαγε το 1935 τήν παστερίωσι στην
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς npoàbOuç της Επιστήμης εις
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη :
Τα παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ·
Το ΓΑΛΑ A C T I N I S É είναι ΓΑΑΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας
των ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) με ταυτόχρονον εκθεσίν του
εις τήν έπίδρασιν υπεριωδών ακτινών (τεχνικώς με αποτέλεσμα τήν
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις βάρος τής περιερχομένης εις το
γάλα χοληστερόλης.
Είναι γνωστόν επίσης καί επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί
υπεριώδεις άκνΐνες άποτελοΰν τόν "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων
των εκδηλώσεων τής ζωής ( F A C T E U R VITAL).
"Ετσι εξηγείται καί ή υπό των διασήμων βιολόγων ερευνητών
SCHEER, GRASSER, DUJOL, ROGET, LASSABLIÈRE,
RANDOUIN, L E S N E x-αί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος
διαπίστωσις τής ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων είς τήν
άνάπτυξιν τοΰ σκελετοΰ, τοΰ βάρους καί τής εν γένει διαπλάσεως τών
νεαρών οργανισμών.
Έ διαφορά τής ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ
A C T I N I S E άπο τά λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως άπο το δτι το
γάλα ΕΒΓΑ A C T I N I S É περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D
κατά χιλιόγραμμον, Ινψ τά λοιπά γάλατα φθάνουν τίς 80. Γι' αυτό το
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ A C T I N I S E είναι περισσότερο υγιεινό, πε
ρισσότερο θρεπτικό.

ΕΒΓΑ
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ΜΕΡΟΣ Β'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚ TOT ΑΦΘΩΔΟΤΣ ΠΤΡΕΤΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΑ.
Α. Ληπτέα μέτρα προς προστασίαν της χώρας εκ του αφθώ
δους πυρετοΰ.
Τ α μέτρα ταύτα, λίαν γνωστά άλλωστε, αφορούν εις την άπαγόρευσιν των
εισαγωγών ζώων και ζωοκομικών προϊόντων εκ χωρών, εις τάς οποίας ενδη
μεί ό 'Αφθώδης Πυρετός, ως και εις τον συστηματικον έ'λεγχον τών συνόρων,
λιμένων και αεροδρομίων και εις την έπιβολήν του βρασμού τών τροφών τών
χοίρων.
1 ) Ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς ε ι σ α γ ω γ ώ ν : 'Αποτελεί το πλέον ριζικόν μέτρον προ
στασίας μιας χώρας εκ της εισαγωγής του 'Αφθώδους Πυρετοΰ. 'Εφαρμόζεται
μονίμως καί επιτυχώς εις Η . Π . Α . , Αύστραλίαν και Νέαν Ζηλανδίαν, χώρας δηλ.
αί όποΐαι είίναι αυτάρκεις εις ζώα καί ζωοκομικά προϊόντα. Εις τας περισσοτέρας δμως χώρας του κόσμου, δπως καί ή Ε λ λ ά ς , αί όποΐαι προς κάλυψιν τών
αναγκών των εις ζωοκομικά προϊόντα υποχρεούνται να προβαίνουν ε'ις είσαγωγάς, το μέτρον της απαγορεύσεως εφαρμόζεται μόνον, Οταν εις τας έξαγωγικάς
χώρας ό 'Αφθώδης Πυρετός έ'χει λάβει σημαντικήν εκτασιν ή οφείλεται

εις

έπικίνδυνον τύπον ίου. Ούτω καί π α ρ ' ήμΐν θα ήδύνατο να έφαρμοσθή το έξης
μέτρον :
2 ) Χώραι εις ας ό 'Αφθώδης Πυρετός έχει λάβει σημαντικήν έ'κτασιν, δι'
ας στερούμεθα προσφάτων, εγκύρων καί ακριβών έπιζωοτολογικών στοιχείων,
καθώς επίσης καί αί χώραι εις ας ενδημούν εξωτικοί τύποι ίοϋ ( Ά σ ί α - Ά φ ρ ι κή ) : άπαγόρεσυσις τελεία τών εισαγωγών.
β) Χώραι Εύρωπαϊκαί, εις ας εμφανίζονται περιοδικώς έστίαι 'Αφθώδους
Πυρετοΰ, ευκόλως καταστελλόμεναι, χώραι γνωσταί δια τήν εγκυρότητα τών
επιδημιολογικών των στοιχείων, ως καί δια τον έξασκούμενον επί τών εξαγω
γών εύσυνείδητον ελεγχον

( π.χ. 'Ολλανδία, Δανία... ) : εισαγωγή βοοειδών

μόνον υπό ορούς, τουτέστιν απαραίτητος προυπόθεσις εμβολιασμού τών ζώων
δια τριδυνάμου εμβολίου 15 ημέρας προ της φορτώσεως των καί ουχί πέραν
τών 4 μηνών ( αντί τών προβλεπομένων μέχρι τοΰδε 6 μηνών ). Το αυτό

μέ

τρον δέον να ίσχύη καί δια τ α σφάγια. Ά π ' εναντίας, άπαγόρευσις εισαγωγής
χοίρων, οι όποιοι δυσκόψως ανοσοποιούνται καί εις τους όποιους ή νόσος πολ
λάκις δεν έκδηλοΰται δια κλασσικών

συμπτωμάτων.

2) " Ε λ ε γ χ ο ς σ υ ν ό ρ ω ν , λ ι μ έ ν ω ν κ α ί α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ω ν : Πλην τοΰ ενερ
γούμενου συνήθους υγειονομικού ελέγχου εις τα σημεία εισόδου εις τήν χώραν
μας, ειδικός έλεγχος δέον να άσκήται κατά μήκος τών συνόρων, εις τους λιμένας
καί τα αεροδρόμια.
Κατά μήκος τών συνόρων δέον να τοποθετηθούν μόνιμοι ύγειονομοφύλα-
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κες, οϊτινες θα άσκοΰν συνεχή έπίβλεψιν επί των μετακινήσεων των ζώων και
ιδία επί του λαθρεμπορίου αυτών.
Εις τους λιμένας και τα αεροδρόμια, ακόμη και τα στρατιωτικά, να προβλεφθή ειδικός έλεγχος επί της εισαγωγής, έστω και μικροποσοτήτων κρεά
των και λοιπών Ζωοκομικών προϊόντων, να άπαγορευθή δε ή άπόρριψις και παράδοσις ε?ς τους χοιροτρόφους τών υπολειμμάτων μαγειρίου.
3 ) Εις δλα τα χοιροστάσια δέον να καταστή υποχρεωτικός ό βρασμός τών
τροφών, αϊ πλεΐσται τών όποιων προέρχονται εξ υπολειμμάτων μαγειριών,
κρεοπωλείων, αλλαντοποιιών, κ.λ.π. Εις την αυτήν ύποχρέωσιν υπόκεινται καί
τίνες στρατιωτικαί μονάδες, αϊ όποΐαι εκτρέφουν χοίρους.

Β. Ληπτέα μέτρα προς άντιμετώπισιν τοΰ αφθώδους πυρετού
εν Ελλάδι.
ΈνταΰΘα δέον να διακρίνωμεν : α) τα προ της εισβολής τής νόσου ληπτέα
μέτρα, άτινα είναι προπαρασκευαστικά του επικειμένου αγώνος εναντίον της
νόσου, καί β) τα μετά την είσβολήν τής νόσου ληπτέα, κατασταλτικά πλέον,
μέτρα.
Ι. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ή προσαρμογή τής νομοθεσίας, ή χρηματοδότησις του αγώνος κατά τοΰ
'Αφθώδους Πυρετού, ή κατάστρωσις πλήρους επιτελικού σχεδίου, ή συμμετοχή
τής χώρας μας ε'ις διεθνείς διασκέψεις καί διεθνή όργανισμόν χρηματοδοτήσεως,
ή Όργάνωσις τοΰ 'Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρετοΰ καί ό προληπτικός εμβο
λιασμός τών ζώων, είναι τα κυριώτερα μέτρα, τα όποια, εν συνδυασμώ καί
προς τα προηγούμενα ,δέον να ληφθοΰν πρό πάσης εισβολής τής νόσου είςτήν
χώραν μας.
1. Προσαρμογή Νομοθεσίας. ' Η επί τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ ισχύουσα
νομοθεσία, ( Β.Δ. τής 26-3-1963 καί Νόμος 3196)1955 ) χρήζει συμπληρώ
σεως. Είδικώτερον δέον να προβλεφθή ή θανάτωσις τών ασθενών καί λοιμυπόπτων ζώων ού μόνον εις τάς πρώτας εστίας, άλλα καί κατά το τέλος τών έπιζωοτιών, να θεσπισθή ή επιτόπιος καταστροφή ή ταφή τών πτωμάτων καί να
ρυθμιστή ή άμεσος άποζημίωσις τών ιδιοκτητών τών ζώων. Να ρυθμισθοΰν
τα θέματα τών εισαγωγών, τής διακινήσεως τών ζώων εντός τής χώρας, να
έπιβληθή ό βρασμός τών προς διατροφήν τών χοίρων προοριζομένων υπολειμ
μάτων τροφών, να όργανωθή ό θεσμός τών ύγειονομοφυλάκων καί να παραταθή
τό δριον τών 20 ήμερων προς άρσιν τών υγειονομικών μέτρων.
2. 'Ιδιαιτέρως δέον ν' άντιμετωπισθή ή χρηματοδότησις τοΰ αγώνος κατά
τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ καί ή δικαστική δίωξις τών παραβατών τών υγειονο
μικών μέτρων.
Εις τήν διάθεσιν τής Δ)νσεως Κτηνιατρικής δέον πάντοτε να ύπάρχη
σεβαστόν ποσόν, εκ τοΰ Κρατικοΰ προυπολογισμοΰ, εκ τοΰ οποίου τηλεγραφικώς
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να διαβιβάζωνται αμέσως εις τους Νομοκτηνιάτρους αί άναγκαιοΰσαι π ι σ τ ώ 
σεις.
Είς την Άργεντινήν εισπράττεται ποσοστόν 3.0 )ο επί της άξιας των εξα
γομένων κρεάτων δια την χρηματοδότησιν τοΰ αγώνος κατά του 'Αφθώδους
Πυρετού. Έ ν άναλογον μέτρον επί τών εισαγομένων ζώων και κρεάτων π α ρ '
ήμΐν ή και επί τών σφαζομένων ζώων δεν θα ήτο άσκοπον. "Ισως και ή "Ιδρυσις
ενός ειδικού 'Οργανισμού Κτηνοτροφίας

κατά το πρότυπον παρομοίων 'Οργα

νισμών τών Γεωργικών προϊόντων ( 'Οργανισμός Καπνού, Σταφιδικός, Σ υ κικος κλπ. ) θα εξυπηρετεί καλύτερον την κατάστασιν έν προκειμένω ( παρά
δειγμα ή καταπολέμησις

τοΰ περονοσπόρου τοΰ καπνοΰ ). Και ό Ο.Γ.Α. θα

ήδύνατο να συμβάλη οικονομικώς εις τον αγώνα κατά τοΰ Αφθώδους Πυρετοΰ, δεδομένου δτι και ή νόσος αύτη αποτελεί μίαν πραγματικήν θεομηνίαν δια
τον άγρότην.
Αί παραβάσεις τών υγειονομικών μέτρων, έκδικαζόμεναι συνήθως

μετά

παρέλευσιν πολλών μηνών, είναι άνευ σημασίας και πολλάκις απολήγουν εις
την άθώωσιν τών παραβατών. 'Ανάγκη δθεν δπως αί έν λόγω παραβάσεις εκδι
κ ά ζ ο ν τ α ι υποχρεωτικώς το ταχύτερον, ει δυνατόν κατά την αύτόφωρον διαδικασίαν. Οΰτω υπάρχει έλπίς να έπιβληθοΰν πραγματικαί κυρώσεις, αί όποΐαι
θα συντελέσουν και εις παραδειγματισμόν.

3 Όργάνωσις επιτελικού Σχεδίου κατά τοΰ 'Αφθώδους Πυ
ρετού.
Ή μάχη εναντίον τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού πρέπει να δίδεται συμφώνως
με ώρισμένους κανόνας τακτικής, εκ τών προτέρων καθωρισμένους. Συνεπώς,
προ της εισβολής τής νόσου, δέον να έ'χη καταρτισθή εν πλήρες έπιτελικον σχέδιον ενεργείας, δπερ θα τίθεται είς έφαρμογήν, άμα τή εμφανίσει τής νόσου.
Είς το σχέδιον αυτό θα καθορίζωνται σαφώς αί άποστολαί και ό τρόπος
ενεργείας τών διαφόρων κλιμακίων τής διοικήσεως ( Διευθύνσεως Κτηνιατρι
κής, 'Επιθεωρήσεως Κτηνιατρικής, Νομοκτηνίατροι, 'Επαρχιακοί Κτηνίατροι,
Διευθυνταί 'Αγροτικών Κτηνιατρείων), θα προβλέπωνται δέ και τ α μέσα εκτε
λέσεως τών αποστολών τών κατωτέρων ίδια κλιμακίων ( οικονομικά, μέσα
κινήσεως, προσωπικόν, εμβόλια, απολυμαντικά, βελόναι, σύριγγες κλπ. ).
Πολλά έχει να ώφεληθή ή χώρα μας δια τής συχνοτέρας συμμετοχής της
εις διεθνείς διασκέψεις επί τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ. 'Ιδιαιτέρως συνιστώνται
αί διμερείς ή πολυμερείς διασκέψεις μετά τών ομόρων κρατών δια τον συντονισμον τών μέτρων εναντίον τής νόσου.
Τελευταίως αρχίζει να γίνεται συνείδησις τών ξένων το γεγονός δτι ή
καταπολέμησις τών μεγάλων επιζωοτικών νοσημάτων δεν ανήκει μόνον είς την
χώραν, ή όποια πρώτη απειλείται ή εδέχθη την είσβολήν, άλλ' αποτελεί κοινήν
ύπόθεσιν δλων τών εθνών, τα όποια, με την σειράν των, διατρέχουν τον αυτόν
κίνδυνον.
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Το πρώτον ί'σως δείγμα τοιαύτης διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης
αποτελεί, εν Ευρώπη, ή ένίσχυσις την οποίαν εδέχθη ή χώρα μας, ώς και ή
Τουρκία καί ή Βουλγαρία, εκ μέρους Ευρωπαϊκών τίνων Κρατών, ώς και της
F.A.O. καί ιδία εκ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος προς αντιμετώ
πισαν του εκ του SAT 1 κινδύνου. Νομίζομεν δτι εάν το Διεθνές Γραφεΐον
Έπιζωοτιών ή έτερος διεθνής 'Οργανισμός (ώς ή F.A.O. κλπ. ) ένδέχετο
γενναιοτέρας εισφοράς εκ μέρους τών Κρατών μελών του, θα ήδύνατο καλύτερον
να επιτέλεση το έ'ργον του.
4. ΌργάνωσιςΊνστ/του'ΑφθώδουςϊΙυρετοΰ. Το'Ινστιτοΰτον'ΑφΘώδους Πυρετού δέον να έ'χη εγκαίρως καί καταλλήλως όργανωθή, ώστε να δύνα
ται ν' άνταποκριθή εις τάς εκ τής έπιζωοτίας δημιουργηθησομένας άνάγκας.
Να έ'χη έφοδιάση τους Ν)τρους δια συντηρητικού υλικού", να διαθέτη ύπερανόσους όρους όλων τών τύπων καί αποθέματα εμβολίων τών Ευρωπαϊκών τύ
πων ίου, κυρίως δε να δύναται άνα πασαν στιγμήν ν' αύξηση τάς παραγωγικας
του ικανότητας εις έμβόλιον, ίνα καλύψη πλήρως τάς εγχώριους άνάγκας.
5. Προληπτικός εμβολιασμός τών ζώων. Εις τίναςχώρας, ιδίως έξαγωγικάς, ώς ή 'Ολλανδία, καί έν μέρει ή Γαλλία, έ'χει θεσπισθή ό γενικός προλη
πτικός εμβολιασμός τών ζώων δια τριδυνάμου εμβολίου, όστις ενεργείται
συνήθως έπί βοοειδών, ενίοτε δε καί επί αιγοπροβάτων, άπαξ του έ'τους ( κατά
Μάρτιον-'Απρίλιον, πρό τής εξόδου τών ζώων εις τάς βοσκάς ).
Παρόμοιον μέτρον παρ' ήμΐν μόνον εις τάς βουστασιακάς εκμεταλλεύσεις
τών μεγάλων πόλεων, ιδίως 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται να ληφθή ου μόνον λόγω τής μεγαλυτέρας αξίας τών βουστασιακών αγελάδων καί τών
σοβαρωτέρων έπ' αυτών επιπτώσεων του 'Αφθώδους Πυρετού, άλλα καί εκ
του γεγονότος, πολλάκις διαπιστωθέντος, ότι εις τάς μεγάλας πόλεις εμφανί
ζονται συνηθέστερον αϊ πρώται έστίαι 'Αφθώδους Πυρετού. Κατά δεύτερον
λόγον δέον ν' ανοσοποιούνται τα κατά μήκος τών συνόρων διαβιοϋντα ζώα,
ώς καί τίνων νήσων, εφ' όσον εις τάς έ'ναντι γειτονικάς χώρας υπάρχουν έστίαι
'Αφθώδους Πυρετού.
Τό παράδειγμα του Νομοΰ "Εβρου με τον τύπον SAT 1 καί Ο είναι αρκούν
τως ένδεικτικόν τής προστασίας, τήν οποίαν παρέχει ή δημιουργία μιας τοιαύ
της ζώνης ασφαλείας κατά μήκος τών συνόρων, ή οποία ζώνη απεδείχθη εξ
ίσου αποτελεσματική με τήν νεκράν ζώνην, τήν οποίαν έδημιουργησαν οι
Βούλγαροι, έ'ναντι τών Τουρκικών συνόρων, δια τής μετακινήσεως ολοκλήρου
του ζωϊκοϋ πληθυσμού εις ίκανόν βάθος εντός τής χώρας των (3-5 χιλ.)
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ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ
Το έπιτελικον σχέδιον, περί του οποίου ώμιλήσαμεν ανωτέρω, ώς καί
ή υγειονομική νομοθεσία, δέον να προβλέπουν επακριβώς τα μέτρα, τα όποια
εκαστον κλιμάκιον της διοικήσεως οφείλει πάραυτα να λάβη, άμα τη εμφανίσει
του 'Αφθώδους Πυρετού εις τήν χώραν.
Ώ ς εκ τούτου ενταύθα θέλομεν περιορισθή εις επεξηγήσεις τινάς, έπί τών
δύο βασικών μεθόδων αντιμετωπίσεως της νόσου, ήτοι τών υγειονομικών μέ
τρων και του εμβολιασμού τών ζώων, ό συνδυασμός τών οποίων απεδείχθη ά
κρως επιτυχής υπό τάς Έλληνικάς συνθήκας.

Α. Υγειονομικά Κέντρα
1. "Οταν ό 'Αφθώδης Πυρετός έκδηλωθή εις τι σημεΐον της επικρατείας,
έκαστος Νομοκτηνίατρος οφείλει να έπαγρυπνή εις τον Νομόν του. Να έλέγχη
τα εισαγόμενα και διακινούμενα δια του Νομοΰ του ζώα καί ζωοκομικά προϊόν
τα, εν συνεργασία δε μετά τών λοιπών Κτηνιάτρων του Νομοΰ του, τών άρχων
χωρ)κής και 'Αγροφυλακής καί τών Κτηνοτροφικών οργανώσεων, ν' οργάνωση
δίκτυον πληροφοριών καί κυρίως να δημιουργήση το κατάλληλον κλίμα διά
τήν έφαρμογήν τών υγειονομικών μέτρων, δταν παραστή ανάγκη.
2. Ευθύς μετά τήν άνακάλυψιν της πρώτης εστίας εις τον Νομόν του,
ό Ν)τρος μέριμνα δια τήν έ'κδοσιν τών σχετικών απαγορευτικών διαταγών
( ώς άπομόνωσις του ζωοστασίου, αποκλεισμός της περιοχής, διάλυσις τών
αγελών και ζωαγορών, άπαγόρευσις μετακινήσεως τών ζώων καί μεταφοράς
ζωοκομικών προϊόντων, νομής κλπ. ).
'Επίσης προβαίνει εις εύρεΐαν διερεύνησιν τής περιοχής, καθώς καί εις
τήν λήψιν καί άποστολήν εις το Ίνστιτοΰτον 'Αφθώδους Πυρετού παθολογικού
ύλικοΰ προς ταυτοποίησιν του υπευθύνου τύπου του ίου.
3. S T A M P I N G

OUT.

Συμφώνως προς τα άρθρα 1 καί 2 του Νόμου 3 1 9 6 ) 1 9 5 5 , κατόπιν γνωμα
τεύσεως του Νομοκτηνιάτρου καί δι' αποφάσεως του έπί τής Γεωργίας

Υ

πουργού δυνατόν να διαταχθή ή θανάτωσις απάντων τών ζώων ( μηρυκαστι
κών καί χοίρων ) έπί τών αρχικών καί μεμονωμένων εστιών του 'Αφθώδους
Πυρετού, καταβαλλομένης σχετικής αποζημιώσεως εις τους ίδιοκτήτας. "Ινα
όμως κινηθή ολόκληρος ή απαιτουμένη διαδικασία ( ορισμός τής επιτροπής
εκτιμήσεως

τών ζώων δι' αποφάσεως του 'Υπουργού

Γεωργίας,

εγκρισις

πιστώσεων κλπ. ), ή εφαρμογή του μέτρου καθίσταται 'ίσως περιττή. Μόνον
διά τής πειθούς καί καταλλήλου διπλωματίας σήμερον οι Ν)τροι επιτυγχάνουν
ενίοτε τήν θανάτωσιν τών ζώων εις τάς πρώτας εστίας τής νόσου. Πραγματικον
δμως S T A M P I N G O U T προϋποθέτει καί έπιτόπιον καταστροφήν τών

πτωμά

των απάντων τών ζώων.
Τέλος εις τάς εστίας του 'Αφθώδους Πυρετού ό Ν)τρος εγκαθιστά ύ-
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γειονομοφύλακα, όστις προβαίνει εις τάς δέουσας απολυμάνσεις δια διαλύματος
καυστικής σόδας 1-2.0 )ο ; μετ'

άσβεστου

4.ο)ο.

Ό ύγειονομοφύλαξ επιβλέπει και δια την έφαρμογήν των υγειονομικών μέ
τρων εις την έστίαν, άλλ' ουδαμώς επισκέπτεται υγιείς έκτροφάς ούτε χρησι
μοποιείται εις εμβολιασμούς ζώων, οΰτε ακόμη εις φάρμακα.

Β. 'Εμβολιασμός
Ό εμβολιασμός υπόκειται εις ώρισμένους κανόνας, εκ της εφαρμογής τών
όποιων μεγάλως εξαρτάται και ή επιτυχία του.
Ούτω δέον να χρησιμοποιήται έμβόλιον, του έπιπολάζοντος τύπου του
ίου ή τριδύναμον τοιούτον. Τ α μονοδύναμα εμβόλια ανοσοποιούν

καλύτερον

τα ζώα.
Τό έμβόλιον δέον να συντηρήται καλώς ( εις -2 εως -6

) μέχρι τής χρή

σεως του καί να μη εκτίθεται εις τον ήλιον.
Κατά την έπέμβασιν δέον να ένίεται ή ακριβής δόσις, τηρουμένων τών
κανόνων τής άσηψίας. Εις τους μόσχους καί τους χοίρους ένίονται δόσεις μεγά
λων ζώων.
Ή τακτική τοΰ εμβολιασμού είναι επίσης βασικής σημασίας. Εις τήν μεμολυσμένην περιοχήν, ό εμβολιασμός δέον να ένεργήται περιμετρικώς, εκ τής
περιφερείας προς τό κέντρον τής εστίας, κατά προτίμησιν έπιτοπίως, είς εκαστον ζωοστάσιον. Τέλος ό εμβολιασμός δέον να είναι καθολικός, χωρίς διαφυγάς άνεμβολιάστων ζώων, καί να συμπληρωθή εντός βραχέος χρόνου υπό πολ
λών συνεργείων εργαζομένων ταυτοχρόνως, βάσει προκαθωρισμένου προγράμ
ματος.
'Εξυπακούεται ότι μέχρις ού άναπτυχθή πλήρως ή δια τού εμβολιασμού
ενεργός ανοσία, τ α επιβληθέντα υγειονομικά μέτρα ( ιδίως περιορισμού

τών

ζώων εντός τών ζωοστασίων ) δέον να εφαρμόζονται μετά τής μεγαλυτέρας
δυνατής αύστηρότητος, υπό τήν έπίβλεψιν κτηνιάτρων καί ύγειονομοφυλάκων.

'Εποπτεία «αϊ συν ιονισμός τών μέτρων.
Πλην τής Δ ) σ ε ω ς Κτηνιατρικής, ή οποία άσκεΐ τήν γενικήν έποπτείαν
καί τόν συντονισμόν τοΰ αγώνος κατά τού 'Αφθώδους Πυρετού εις ολην τήν
χώραν, επιβάλλεται δπως είς τό κέντρον τής έπιζωοτίας εγκαθίσταται ό αρμό
διος επιθεωρητής Κτηνιατρικής, ή έτερος πεπειραμένος Κτηνίατρος, όστις
θα έπιβλέπη καί θα συντονίζη έπιτοπίως τ α κατά τής νόσου λαμβανόμενα μέ
τρα είς ενα ή περισσοτέρους γειτνιάζοντας νομούς.
'Επίσης δέον να πραγματοποιούνται, εις έπίπεδον τουλάχιστον επιθεω
ρήσεως Κτηνιατρικής, τακτικαί συγκεντρώσεις τών απασχολουμένων εις τήν
καταπολέμησιν τοΰ 'Αφθώδους

Πυρετού Κτηνιάτρων.
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"Αρσις 'Υγειονομικών μέτρων.
Το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενον οριον των 20 ήμερων,
άπο της ίάσεως τοΰ τελευταίου κρούσματος, δια την άρσιν των υγειονομικών
μέτρων, είναι ασφαλώς πολύ μικρόν και δέον να παραταθή. Ώ ς εξάγεται εκ
τοΰ χρόνου επιβιώσεως τοΰ ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυερετοΰ εις το έξωτερικον
περιβάλλον, δια την πλήρη άρσιν τών υγειονομικών μέτρων απαιτείται δίμηνον
τουλάχιστον χρονικον διάστημα κατά το θέρος καί τρίμηνον κατά τον χειμώνα.
Δια την έπιτόπιον σφαγήν τών ζώων καί μεταφοράν τών σφαγίων άνευ
κεφαλών καί άκρων δυνατόν να θεσπισθη το χρονικον δριον τών 45 ήμερων
άπο της ίάσεως τών ζώων.
Πάντως, προ καί της μερικής έστω αυτής άρσεως τών
μέτρων, επιβάλλεται επισταμένη διερεύνησις τής περιοχής.

υγειονομικών

Δια τήν νομοθετικήν ρύθμισιν τοΰ χρόνου άρσεως τών υγειονομικών μέ
τρων δέον να ληφθή κυρίως υ π ' δψιν ό χρόνος επιβιώσεως τοΰ ίοΰ τοΰ Αφθώ
δους Πυρετού, εις το περιβάλλον, ιδία δταν ό ιός ούτος ευρίσκεται άπεξηραμένος, καθώς επίσης καί ό χρόνος άπεκκρίσεως τοΰ ίοΰ υπό τών ίαθέντων ζώων.
Έ π ί τοΰ πρώτου σημείου διαθέτομεν τ α εξής βιβλιογραφικά δεδομένα :
α) Έ π ι β ί ω σ ι ς ίοΰ επί διαφόρων υποστρωμάτων : 'Υπό εύνοΐκάς δια τον
ιόν συνθήκας φωτισμοΰ, υγρασίας καί θερμοκρασίας, κατά τους B E D S O N ,
M A I T T L A N D , καί B U R B U R Î ( 'Αγγλικής επιτροπής έπί τοΰ 'Αφθώδους
1927 ), ό ιός τοΰ Αφθώδους Πυρετοΰ έπιζή :
1. Έ π ί βάμβακος, ήμέραι
5
2. Έ π ί μετάξης
»
7
3. Έ π ί έρίου
»
14
4. Έ π ί τριχών άγελάδος
28 ήμέραι.
4. έπί δερμάτων ζώων : 2-3 μήνες
5. εντός πτύρων
: 2-3 μήνες
6. έπί υποδημάτων
: 3 μήνες.
β) Έ π ί τής νομής ή τοΰ άχυρου ό ιός διατηρείται άπο 8 εως 15 εβδομά
δες ( 'Αγγλική επιτροπή 1927 ). Εις τάς χαμηλάς θερμοκρασίας τής Ρ ω σ σίας, κατά το φθινόπωρον καί τον Χειμώνα, ό ιός τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ
έπιζή, έπί τής ξηράς νομής, άπο 185 εως 200 ημέρας ( Β Ο Ι Κ Ο 1960 ).
γ ) Κατά τάς C A R T O N καί V I T T O Z , έν Ευρώπη, ό ιός τοΰ 'Αφθώδους
Πυρετοΰ, εκτεθειμένος εις το ήλιακον φώς, έπί τής επιφανείας τών λειμώνων,
καταστρέφεται εντός 3 ημερών, κατά το θέρος, καί 2 μηνών κατά τον χειμώνα.
Ό S A L O M O N παρέχει ανάλογους αριθμούς. Ή έπιβίωσις τοΰ ίοΰ είναι μακροτέρα, εις τα υπό σκιάν τμήματα τών λειμώνων.
Ε ν τ ό ς τής κόπρου ό ιός καταστρέφεται ταχέως ( εντός 24 ωρών κατά
το θέρος καί 2-3 ήμερων κατά τον χειμώνα. ( C A R T O N καί V I T T O Z ).
Έ π ί τής επιφανείας όμως τής κόπρου ό ιός ευρέθη επιζών έπί 28 ημέρας
(TRAUTWEIN

1929 ).
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"Οταν ή κόπρος ύποστή κατάψυξιν, ό ιός διατηρείται εντός αυτής επί
165 ημέρας ( έ'ρευναι εν Ρωσία - ΒΟΙΚΟ 1960 ).
Γάλα : Ό ιός του 'Αφθώδους Πυρετού απεκκρίνεται δια τοΰ γάλακτος,
ιδίως κατά την περίοδον της επωάσεως της νόσου ( ίαιμία ) και παραμένει
εν αύτω ζών και λοιμογόνος επί άρκετας σχετικώς ημέρας ( εις θερμοκρασίαν
18 C επί 7-9 ημέρας ). Έστίαι επί μόσχων εις Νορβηγίαν (1926) και Σκωτίαν (1951-1952 ), ως και επί χοίρων εν 'Ιταλία (1961 ), ώφείλετο εις χορήγησιν γάλακτος προερχομένου εξ ασθενών υπό 'Αφθώδους αγελάδων.
Δια της παστεριώσεως καταστρέφεται ό εντός τοΰ γάλακτος ιός (VERGE,
SALOMON ).
Ίοφόοοι : Έρευνηταί τίνες, κατά το παρελθόν, είχον αποδείξει Οτι τα
άποθεραπευτθέντα ζώα απεκκρίνουν ιόν επί πολλάς ημέρας ή και μήνας ακόμη
μετά την ίασίν των, δια τών οΰρων και του σιέλου. Οΰτω οι WALDMANN και
συν. (1931) άνεΰρον ιόν εις τα οΰρα άποθεραπευθέντων ζώων μέχρι της 246ης
ημέρας άπο τής^μολύνσεώς των. Ό VAN BEKKUM (1959) άνεΰρεν επίσης
ιόν εις τον σίελον 10 επί 13 ίαθέντων άπο 5 μηνών βοοειδών, πλην δμως ή
ποσότης τοΰ ίου ( άνιχνευθέντος δι' ενοφθαλμισμού εις λευκούς μυς ) ήτο ασή
μαντος, μή προκαλούσα νόσον εις τα βοοειδή δια συγκατοικίας ή έπαλείψεως
τών στοματικών των βλεννογόνων ( aphtisation ).
Τελευταίως ό MEIER (1960), πειραματιζόμενος επί χοίρων, διεπίστωσεν ότι τα διάφορα εκκρίματα ( ούρα, κόπρανα, σίελος, ρινικόν έ'κκριμμα )
περιέχουν ιόν αφθώδους μέχρι τής 5ης άπο τής μολύνσεως τών ζώων ημέρας.
Κατά γενικον σχεδόν κανόνα, σήμερον δεν αποδίδεται επιδημιολογική σημασία
εις τα ίαθέντα ζώα, ως διασπορείς ίου, 1 μήνα μετά τήν ίασίν των.
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι ό ιός τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού δυνατόν
να έπιζήση έπ' άρκετον εις το έξωτερικον περιβάλλον.
'Εάν αύτα τα ίαθέντα ζώα δεν δύνανται πρακτικώς να μεταδώσουν νόσον
1 μήνα μετά τήν ίασίν των, τα δέρματα, αϊ κτηνοτροφαί, ή νομή, οι λειμώνες,
διατηρούν πολλάκις ιόν επί 2 έως 3 μήνας, ή και περισσότερον, κατά τους βα
ρείς χειμώνας, ιδία δταν τα ανωτέρω εΐ'δη εύρίσκωνται εις σκοτεινά, ψυχρά

και ανήλια μέρη.

Ληπτέα μέτρα μετά τήν αρσιν τών υγειονομικών μέτρων.
Ώ ς απέδειξε το πρόσφατον παρελθόν, και μετά τήν όριστικήν, ΐσως βεβιασμένην ενίοτε, αρσιν τών υγειονομικών μέτρων, έπ' άρκετον χρόνον δεν υ
πάρχει πλήρης βεβαιότης τελείας εξαλείψεως τής νόσου. 'Ιδίως μετά τήν γενομένην τελευταίως διαπίστωσιν εν Γερμανία, δτι ό 'Αφθώδης Πυρετός πολλάκις
διατρέχει άνευ κλασσικών συμπτωμάτων εις τους χοίρους, όφείλομεν να έξα-
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κολουθήσωμεν την έπαγρύπνησίν μας καί μετά την άρσιν των υγειονομικών
μέτρων. Οΰτω συνιστώμεν κυρίως :
Αύστηρον έλεγχον των προς έξαγωγήν εξ εκάστου Νομοΰ ζώων, άτινα
δέον να έχουν έμβολιασθή προ 20 ήμερων τουλάχιστον.
Συγκέντρωσιν καί παρατήρησιν τών ζώων τούτων επί Ιδήμερον προ της
φορτώσεως των. "Ελεγχον της μεταφοράς καί κατά την άφιξίν των εις τον
προορισμόν των.
Επίσης ελεγχον τών μετακινουμένων ποιμνίων, άτινα επίσης δέον να
έ'χωσιν έμβολιασθή προ 20 ημερών.
Σχολαστικήν άπολύμανσιν τών μέσων μεταφοράς τών ζώων.
Έ κ της μακράς αυτής άνασκοπήσεως του προβλήματος τοΰ 'Αφθώδους
Πυρετού εις τήν χώραν μας προκύπτει ότι άγων κατά της νόσου, δυσχερής καί
επίπονος πολλάκις, απαιτεί συντονισμον τών ενεργειών, εύρεΐαν δικαιοδοσίαν
τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών καί άφθονα οικονομικά μέσα.
Με τήν έξέλιξιν, τήν οποίαν έλαβον σήμερον τα μέσα επικοινωνίας τών
ανθρώπων, καθώς επίσης καί με τήν τεραστίαν άνάπτυξιν τοΰ διεθνούς εμπορίου
τών κρεάτων, ουδεμία χώρα αισθάνεται ασφαλής έκ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ.
Συνεπώς, ίνα προστατεύσωμεν τήν κτηνοτροφίαν μας, ανάγκη να λάβωμεν
εγκαίρως μέτρα προστατευτικά καί νά εχωμεν έτοιμον πλήρες πρόγραμμα
αντιμετωπίσεως της νόσου εντός της χώρας μας.
RE S U M É
ENSEIGNEMENTS DES D E R N I E R E S EPIZOOTIES DE F I E V R E
APHTEUSE EN GRECE ET PROGRAMME DE LUTTE CONTRE
LA MALADIE
Par
J.

KARDASSIS

Etu diant l'introduction, l'évolution et la lutte des dernières épizooties aphteuses en Grèce, l'auteur en tire des conclusions sur lesquelles
il se base pour élaborer un plan de protection du pays de la maladie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

