ΛΕΠΣΟΠΕΙΡΩΗ
ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ
Τι είναι η λεπηοζπείρφζη;
Η ιεπηνζπείξσζε είλαη κηθξνβηαθή ινίκσμε ε νπνία παξαηεξείηαη ζε αλζξψπνπο θαη δψα θαη
πξνθαιείηαη απφ ηνλ κηθξννξγαληζκφ πνπ νλνκάδεηαη ιεπηφζπεηξα (Leptospira spp). Σν πγξφ
πεξηβάιινλ θαη ε παξνπζία νξγαληθψλ πιηθψλ ζπληεινχλ ζηελ παξαηεηακέλε επηβίσζε ηνπ
κηθξνβίνπ.

Πώς μεηαδίδεηαι η λεπηοζπείρφζη;
Πνιιά είδε ζειαζηηθψλ, άγξηα, νηθφζηηα θαη θαηνηθίδηα φπσο αξνπξαίνη, βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη
ζθχινη έρνπλ ηελ ιεπηφζπεηξα ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαη ηελ απνβάιινπλ κε ηα νχξα ή ηα γελλεηηθά
εθθξίκαηα, ζπρλά ρσξίο λα έρνπλ ζπκπηψκαηα. Η κεηάδνζε ηεο ιεπηνζπείξσζεο γίλεηαη κέζσ
άκεζεο επαθήο ησλ βιελλνγφλσλ (ηεο εζσηεξηθήο βιελλψδνπο επηθάλεηαο ησλ καηηψλ ηεο κχηεο
θαη ηνπ ζηφκαηνο) ή ηξαπκαηηζκέλνπ δέξκαηνο κε νχξα ή ηζηνχο απφ κνιπζκέλν δψν. Επίζεο
ζπρλά ε κεηάδνζε ηεο ιεπηφζπεηξαο γίλεηαη έκκεζα, φηαλ ν άλζξσπνο έξζεη ζε επαθή κε
κνιπζκέλν-απφ-νχξα πεξηβάιινλ, (θνιχκπη ζε κνιπζκέλα λεξά, θαηάπνζε κνιπζκέλεο ηξνθήο).

Ποια είναι ηα ζσμπηώμαηα εκδήλφζης ηης λεπηοζπείρφζης;
Η ιεπηνζπείξσζε ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα εθδεισζεί κε έλα επξχ θάζκα ζπκπησκάησλ κε ήπηα
κνξθή,( ππξεηφ, ξίγε, πνλνθέθαιν, κπαιγία, εκεηφ) ή βαξηά κνξθή, (πςειφ ππξεηφ, ίθηεξν, πφλν
ζηελ θνηιηά θαη ηνπο κχεο, δηάξξνηα, εμάλζεκα θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά έληνλα θφθθηλα κάηηα).
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζηε βαξηά κνξθή, ε αζζέλεηα κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθφξα.
Η δηάγλσζε ηεο ιεπηνζπείξσζεο επηβεβαηψλεηαη κε εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο.

Πόζο ζστνό νόζημα είναι και ζε ποιες περιοτές ζσνανηάηαι η λεπηοζπείρφζη;
Πνιιά απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεπηνζπείξσζε κπνξεί λα απνδνζνχλ θαη ζε
άιια λνζήκαηα. Επίζεο είλαη δπλαηφλ άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ κνιπλζεί κε ιεπηφζπεηξα λα κελ
εκθαλίζνπλ θαλέλα απνιχησο ζχκπησκα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πηζηεχεηαη φηη ε
ιεπηνζπείξσζε είλαη έλα λφζεκα πνπ ππνδηαγηγλψζθεηαη.
Η ιεπηνζπείξσζε ζεσξείηαη φηη έρεη ηε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή εμάπισζε αλάκεζα ζηα λνζήκαηα
πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηα δψα ζε αλζξψπνπο.
χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο αλαθνξέο ν αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ παγθνζκίσο ζηηο πεξηνρέο φπνπ
ην θιίκα είλαη εχθξαην, θπκαίλεηαη απφ 0,1- κέρξη 1 αλά 100.000 πιεζπζκνχ ην ρξφλν. ε ηξνπηθέο
θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο φπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη πγξφ θαη δεζηφ θαη επεηδή εθεί ε ιεπηφζπεηξα
επηβηψλεη πεξηζζφηεξν ηα θξνχζκαηα κπνξεί λα θηάζνπλ πάλσ απφ 10 αλά 100.000 πιεζπζκνχ
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ην ρξφλν. ηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζε πεξηπηψζεηο επηδεκηθήο έμαξζεο ηα θξνχζκαηα
κπνξεί λα θηάζνπλ ηα 100 θαη πεξηζζφηεξα αλά 100.000 πιεζπζκνχ.
Επηδεκίεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Νηθαξάγνπα ην 1995 κε πςειή ζλεηφηεηα, ζηελ Ιλδία ην 1997 θαη
1998, ζηε ηγθαπνχξε, ηελ Σαυιάλδε ην Καδαθζηάλ θαη εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη φηαλ νη
ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε έθζεζε πνιιψλ αηφκσλ ζε κνιπζκέλν πεξηβάιινλ.

Υπάρτει λεπηοζπείρφζη ζηην Ελλάδα;
Καηά ην 2013 θαηαγξάθεθαλ 24 αζζελείο κε ιεπηνζπείξσζε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 0,22 αζζελείο κε
ιεπηνζπείξσζε γηα θάζε 100.000 πιεζπζκνχ. ηηο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην έηνο
2011 θαηαγξάθεθαλ θαηά κέζν φξν 0,11 αζζελείο αλά 100.000 πιεζπζκνχ.
Πίλαθαο 1. Κξνχζκαηα* ιεπηνζπείξσζεο θαηά έηνο δήισζεο, Ειιάδα
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Υάξηεο 1. Μέζνο εηήζηνο αξηζκφο θξνπζκάησλ* ιεπηνζπείξσζεο αλά 100.000 θαηνίθνπο γηα θάζε
Πεξηθεξεηαθή Ελφηεηα γηα ηελ πεξίνδν 2004-2013, Ειιάδα

* Πεγή: Γξαθείν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, Σκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο & Παξέκβαζεο
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Ποιος κινδσνεύει περιζζόηερο να αρρφζηήζει από λεπηοζπείρφζη;
Η εκθάληζε ηεο λφζνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρφιεζε. Απμεκέλε πηζαλφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή
κε ην ινηκνγφλν παξάγνληα έρνπλ εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ χπαηζξν, ζηελ απνθνκηδή
ζθνππηδηψλ θαη ζε ζπζηήκαηα απνρεηεχζεσλ, ζε ζθαγεία, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ή έρνπλ
γεσξγηθέο αζρνιίεο. Επάισηνη ζε κφιπλζε κε ιεπηνζπείξσζε κπνξεί λα είλαη επίζεο νη
θνιπκβεηέο ζε κνιπζκέλα πνηάκηα θαη ιίκλεο, νη θαηαζθελσηέο θαη απηνί πνπ αζινχληαη ή
παξακέλνπλ ζε πεξηβάιινλ κε ζηάζηκα χδαηα.

Από ηη ζηιγμή ποσ θα μολσνθώ ζε πόζο τρόνο θα εκδηλώζφ ηα ζσμπηώμαηα;
Η πεξίνδνο απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο κέρξη ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο αζζέλεηαο
είλαη ζπλήζσο απφ 7 κέρξη 14 κέξεο. Ωζηφζν έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο
ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ κφλν 2 κέξεο θαη άιιεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξάζνπλ κέρξη θαη 30
κέξεο κέρξη λα εθδεισζεί ε λφζνο.

Ποια είναι ηα μέηρα πρόληυης;
Η πξφιεςε ηεο ιεπηνζπείξσζεο εζηηάδεηαη ζηελ αλεχξεζε θαη πεξηνξηζκφ ηεο εζηίαο κφιπλζεο,
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ζην ινηκνγφλν παξάγνληα, ηελ απνηξνπή εηζφδνπ ηεο
ιεπηφζπεηξαο ηφζν ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζηα άιια ζειαζηηθά πνπ κπνξεί λα είλαη μεληζηέο θαη
ηελ εγξήγνξζε γηα έγθαηξε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο αλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα. Σα κέηξα
πξφιεςεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε κεγαιχηεξε έκθαζε φηαλ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
επλννχλ ηελ παξνπζία ιεπηφζπεηξαο ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. κεηά απφ βξνρνπηψζεηο, πιεκκχξεο,
ζε ζπλζήθεο έληνλεο πγξαζίαο). Ο εκβνιηαζκφο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα κέηξα πξφιεςεο
θαζψο δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί κέρξη ζηηγκήο εγθεθξηκέλν αλζξψπηλν εκβφιην.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα κέηξα πξφιεςεο είλαη:
Πεξηνξηζκφο ηεο εζηίαο κφιπλζεο:
 Πεξηνξηζκφο θαη έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ηξσθηηθψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε
ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, ηε ζπζηεκαηηθή κπνθηνλία ζε θαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο θαη ζε ρψξνπο φπνπ θηλνχληαη άλζξσπνη φπσο θαηνηθίεο, απιέο, απνζήθεο ,
θ.ι.π, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ηεο απιήο απφ ρφξηα, ηελ
απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθψλ θαη ηελ θαηάιιειε πεξίθξαμε θαη αζθαιή
δηαηήξεζε απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ, δσνηξνθψλ ε αγξνηηθψλ πξντφλησλ..
 Απνζηξάγγηζε κηθξψλ πδάηηλσλ εζηηψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θαηνηθηψλ.
 Πξνιεπηηθφο εκβνιηαζκφο πγηψλ δψσλ θαη ζεξαπεία κνιπζκέλσλ. πληζηάηαη ν ηαθηηθφο
εκβνιηαζκφο ησλ ζθχισλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε ελδείμεηο θπθινθνξίαο ιεπηφζπεηξαο.
Ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ζην ινηκνγφλν παξάγνληα:
 Απνθπγή άκεζεο επαθήο ηνπ ζψκαηνο ρσξίο κεζνιάβεζε πξνζηαηεπηηθνχ κέζνπ κε
χπνπηα χδαηα (ιάζπε, ιίκλεο, ζηάζηκα λεξά) φπσο π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα θνιχκβεζεο ή
πεξπαηήκαηνο ρσξίο ρξήζε ππνδεκάησλ ή κε νχξα ή γελλεηηθά εθθξίκαηα δψσλ
 Πιχζηκν ρεξηψλ (αλ είλαη δπλαηφλ θαη κε ηε ρξήζε ζαπνπληνχ) κεηά απφ επαθή κε νχξα
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δψσλ, ρψκα ή ζηάζηκα χδαηα ή γεσξγηθά πξντφληα πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ρψκα

 Καιφ πιχζηκν ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ρψκα θαη
πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλαισζνχλ σκά

 Μαγείξεκα ή εκβάπηηζε ηνπ ηξνθίκνπ ζε δεκαηηζηφ λεξφ γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα
 Βειηίσζε ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ θαη λεξνχ πξνο απνθπγή επηκφιπλζεο
απφ ηξσθηηθά
 Λήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο επαθήο κε ηξσθηηθά (π.ρ. θιείζηκν πηζαλψλ
ξσγκψλ/δηφδσλ ζην ζπίηη, θαηαζθεπή θξαρηψλ, απνκάθξπλζε θαγεηνχ θαη λεξνχ ζηα
νπνία κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε ηξσθηηθά, θαιφο θαζαξηζκφο θαη θνχξεκα ηνπ θήπνπ,
ζηξάγγηζε κηθξψλ πδάηηλσλ εζηηψλ, απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ θ.α.)
Υξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα απνηξνπή δηείζδπζεο ηνπ κηθξνβίνπ ζηνλ νξγαληζκφ:
 Υξήζε πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εξγαζηψλ,
(γάληηα , γαιφηζεο, θηι)
 Εθαξκνγή αδηάβξνρνπ επηδέζκνπ θαη απνιχκαλζε ηξαπκάησλ, θαηά ηηο ππαίζξηεο
ελαζρνιήζεηο
Έγθαηξε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε εκθάληζε ζπκπησκάησλ:

 Αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαζψο ε έγθαηξε δηάγλσζε
θαη ιήςε αγσγήο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε
ιεπηνζπείξσζε. Σα αξρηθά ζπκπηψκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη ζηε
ιεπηνζπείξσζε θαη ζπρλά νκνηάδνπλ κε γξίπε, είλαη:
o Ππξεηφο
o Ρίγε
o Μπαιγία
o Αδπλακία- θαηαβνιή
Άηνκα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα πξέπεη λα επηζθέπηνληαη ην
ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπο ην ηαρχηεξν.
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