ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ
Η Λεπτοσπείρωση είναι µία από τις πιο συνηθισµένες
ζωοανθρωπονόσους παγκοσµίως και προκαλείται από
βακτηρίδια που ανήκουν στο γένος Leptospira. Περισσότερα
από 160 είδη θηλαστικών, συµπεριλαµβανοµένου και του
ανθρώπου, έχουν βρεθεί ευαίσθητα στη Λεπτοσπείρωση.
Είναι Νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης.
Μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται σε περιοχές µε πολλές
βροχοπτώσεις και ουδέτερα ή αλκαλικά εδάφη.
Το υγρό περιβάλλον και η παρουσία οργανικών υλικών
συντελούν στην παρατεταµένη επιβίωση του παραπάνω
παθογόνου παράγοντα.
Πολλά είδη ζώων, τρωκτικά, άγρια και οικόσιτα θηλαστικά
(ποντίκια, αιγοπρόβατα, βοοειδή, σκύλοι),µπορεί να είναι
ασυµπτωµατικοί φορείς και αποβάλλουν τον µικροοργανισµό
µε τα ούρα ή τα γεννητικά εκκρίµατα.
Η µετάδοση του µικροοργανισµού γίνεται µέσω του
µολυσµένου νερού –εδάφους- αποθηκευτικών χώρων, τροφών
κλπ.
Πύλες εισόδου του µικροοργανισµού:
Βλεννογόνοι (οφθαλµών στόµατος, µύτης- κολύµπι σε
µολυσµένα νερά)
∆έρµα (µέσω αµυχών του δέρµατος, µέσω επαφής µε ζώαφορείς)
Πεπτικό (µέσω µολυσµένων τροφών, περιεκτών τροφών)
Γεννητικό (στα ζώα µέσω της σεξουαλικής επαφής)
Χρόνος επώασης:1-4 βδοµάδες
Συµπτώµατα:
Στα Ζώα:
Συνήθως ασυµπτωµατικοί φορείς-πιο επικίνδυνα τα ποντίκια!!!
Σκύλος: πυρετός, έµετος, ίκτερος, µυαλγίες, νεφρική
ανεπάρκεια

Μηρυκαστικά:
αναιµία,
πυρετός,
ίκτερος,
µείωση
γαλακτοπαραγωγής, γάλα µε παρουσία αίµατος και πηγµάτων,
αποβολές.
Χοίρος: πιθανές αποβολές
Άλογο: ασυµπτωµατική περιοδική ιριδοκυκλίτιδα
Στον Άνθρωπο:
Οµάδες υψηλού κινδύνου:
Εργάτες υπαίθρου-αγρότες-εργαζόµενοι στην αποκοµιδή
σκουπιδιών-στα
συστήµατα
αποχετεύσεων-κολυµβητέςκατασκηνωτές σε λίµνες-ποτάµια
Εκδηλώνεται µε:
Τα αρχικά συµπτώµατα της λεπτοσπείρωσης µοιάζουν µε αυτά
της γρίπης όπως πυρετός, κρυάδες, έµετος, διάρροια,
πονοκέφαλος και µυαλγίες. Ο ασθενής µπορεί να φαίνεται πως
αναρρώνει αλλά στη συνέχεια τα συµπτώµατα εµφανίζονται
πάλι. Με τη θεραπεία η ασθένεια µπορεί να διαρκέσει από
µερικές ηµέρες ως 3 εβδοµάδες.
Περίπου στο 10% των περιπτώσεων εκδηλώνεται η σοβαρή
µορφή της νόσου, γνωστή ως Weil’s disease (Νόσος του Weil).
∆ιάγνωση: υπάρχει υποδιάγνωση εξαιτίας των ασυµπτωµατικών
λοιµώξεων, καθώς και του γεγονότος ότι τα συµπτώµατα είναι
κοινά µε αυτά άλλων νοσηµάτων.
Μέτρα πρόληψης:
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•
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•
•
•

Στα ζώα
∆ήλωση νοσήµατος στις αρµόδιες αρχές
Ανεύρεση και περιορισµός εστίας µόλυνσης
Μέτρα περιβαλλοντικής υγιεινής
Μείωση αριθµού τρωκτικών-µυοκτονίες
Ασφαλής αποθήκευση και διατήρηση
ζωωτροφών/αγροτικών προϊόντων
Στράγγιση µικρών υδάτινων εστιών
Εµβολιασµός σκύλων, βοοειδών, χοίρων
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Στον άνθρωπο
Αποφυγή επαφής των ανθρώπων µε ασθενή ζώα
Καλό πλύσιµο χεριών σε περίπτωση επαφής µε αδέσποτο
ζώο
Καλό πλύσιµο λαχανικών που καταναλώνονται ωµά
Αποφυγή κατανάλωσης νερού (όταν δεν προέρχεται από
το δίκτυο), χωρίς επεξεργασία
Λήψη αναγκαίων προφυλακτικών µέτρων από το ιατρικό,
νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό των
εργαστηρίων και των σφαγείων
Χρήση προστατευτικού εξοπλισµού για την εκτέλεση
αγροτικών εργασιών(γάντια/γαλότσες)
Ιατρικός διαγνωστικός έλεγχος σε περίπτωση ύποπτων
συµπτωµάτων που συχνά οµοιάζουν µε γρίππη.

