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Ζ ιεπηνζπείξσζε είλαη έλα ινηκώδεο λόζεκα πνπ πξνθαιείηαη από δηάθνξα ζηειέρε ηνπ βακτηριδίου
Leptospira spp (ζπεηξνραίηεο). ην γέλνο Leptospira, θαηά ηελ θιαζζηθή ηαμηλόκεζε, αλήθνπλ 2 είδε: η
L. interrogans θαη ε L. biflexa, αιιά κόλν ε L. interrogans ζεσξείηαη παζνγόλνο γηα ηνλ άλζξσπν.
Πάλσ από 200 νξόηππνη έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ηαμηλνκεζεί ζε αληηγνληθά ζπγγελείο νκάδεο.
Οη ιεπηόζπεηξεο είλαη αεξόβηα λεκαηνεηδή βαθηεξίδηα, ηα νπνία έρνπλ ζρήκα ζπείξαο κε αγθηζηξσηά
άθξα, κήθνπο 6-20 κm.
Οη ζπρλόηεξνη μεληζηέο είλαη ηα ηξσθηηθά, αιιά θαη πνιιά είδε ζειαζηηθώλ, άγξηα ή νηθόζηηα (π.ρ.
ρνίξνη, βννεηδή, αηγνπξόβαηα θαη ζθύινη), ηα νπνία κπνξεί λα απνβάινπλ παζνγόλν ιεπηόζπεηξα ζηα
νύξα.
Δηδηθνί νξόηππνη ζπζρεηίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθνύο δσηθνύο μεληζηέο, παξόια απηά ππάξρεη
ζεκαληηθή αιιεινεπηθάιπςε κεηαμύ μεληζηώλ - νξόηππσλ. ηα δώα - δεμακελέο νη κηθξννξγαληζκνί
κπνξεί λα παξακέλνπλ επί καθξόλ ζηα εζπεηξακέλα ζσιελάξηα ηνπ λεθξνύ, ζπρλά ρσξίο λα
πξνθαινύλ εκθαλή λόζν, παξά κόλν παξαηεηακέλε θαη ζπλήζσο δηαιείπνπζα απνβνιή ηνπ
κηθξννξγαληζκνύ ζηα νύξα.
Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα, ελώ θαηά θύξην ιόγν εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά
θξνύζκαηα. Δπηδεκίεο παξαηεξνύληαη κεηά από έθζεζε ζε θνηλή πεγή πνπ απνηειεί ζπλήζσο
κνιπζκέλε πδάηηλε ζπιινγή.
Ζ ιεπηνζπείξσζε ζεσξείηαη όηη έρεη ηελ επξύηεξε γεσγξαθηθή εμάπισζε κεηαμύ λνζεκάησλ, πνπ
κεηαδίδνληαη από ηα δώα ζε αλζξώπνπο.
ύκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο αλαθνξέο, ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ παγθνζκίσο ζηηο πεξηνρέο όπνπ ην
θιίκα είλαη εύθξαην, θπκαίλεηαη από 0,1- κέρξη 1 αλά 100.000 πιεζπζκνύ εηεζίσο. ε ηξνπηθέο θαη
ππνηξνπηθέο πεξηνρέο όπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη πγξό θαη δεζηό θαη επεηδή εθεί ε ιεπηόζπεηξα επηβηώλεη
πεξηζζόηεξν, ηα θξνύζκαηα κπνξεί λα θηάζνπλ πάλσ από 10 αλά 100.000 πιεζπζκνύ ην ρξόλν. ηηο
νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ θαη ζε πεξηπηώζεηο επηδεκηθήο έμαξζεο, ηα θξνύζκαηα κπνξεί λα θηάζνπλ ηα
100 θαη πεξηζζόηεξα αλά 100.000 πιεζπζκνύ.
Δπηδεκίεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Νηθαξάγνπα ην 1995 κε πςειή ζλεηόηεηα, ζηελ Ηλδία ην 1997 θαη 1998,
θαη επίζεο ζηε ηγθαπνύξε, ηελ Σατιάλδε θαη ην Καδαθζηάλ.
ηελ Διιάδα θαηαγξάθνληαη πεξίπνπ 20 θξνύζκαηα ιεπηνζπείξσζεο εηεζίσο. ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ ιεπηνζπείξσζεο πνπ δειώζεθαλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ηα
έηε 2004-2013 αλά έηνο δήισζεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Τπνρξεσηηθήο Γήισζεο Ννζεκάησλ.
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Πίνακας 1. Γηλωθένηα* κρούζμαηα λεπηοζπείρωζης ανά έηος δήλωζης, Δλλάδα 2004-2013

Έηος
Αριθμός
Δηήζια
δήλωζης κροσζμάηων επίπηωζη**
2004
30
0,28
2005
33
0,31
2006
21
0,19
2007
13
0,12
2008
13
0,12
2009
30
0,28
2010
24
0,22
2011
20
0,18
2012
14
0,13
2013
24
0,22
* ηελ εξκελεία ησλ απόιπησλ αξηζκώλ ησλ θξνπζκάησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην πνζνζηό ηεο ππνδήισζεο,
ην νπνίν είλαη άγλσζην.
** Κξνύζκαηα αλά 100.000 πιεζπζκνύ.

Ζ εκθάληζε ηεο λόζνπ ζπλδέεηαη κε ην είδνο ηεο απαζρόιεζεο. Απμεκέλε πηζαλόηεηα λα έξζνπλ ζε
επαθή κε ην ινηκνγόλν παξάγνληα έρνπλ εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ ύπαηζξν ή έρνπλ γεσξγηθέο
αζρνιίεο ή επαθή κε ηε θύζε (π.ρ. γεσξγνί, μπινθόπνη, θπλεγνί, ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό, εξγάηεο ζε
νξπδώλεο), εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ απνθνκηδή ζθνππηδηώλ θαη ζε ζπζηήκαηα απνρεηεύζεσλ,
θαζώο επίζεο ζε ζθαγεία, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο (θηελνηξόθνη, θηελίαηξνη). Δπάισηνη ζε κόιπλζε κε
ιεπηνζπείξσζε κπνξεί λα είλαη επίζεο νη θνιπκβεηέο ζε κνιπζκέλα πνηάκηα θαη ιίκλεο, νη
θαηαζθελσηέο θαη εθείλνη πνπ αζινύληαη ζε πεξηβάιινλ κε ζηάζηκα ύδαηα.
Ζ ιεπηόζπεηξα κπνξεί λα κεηαδνζεί όηαλ νύξα ή ηζηνί κνιπζκέλνπ δώνπ έξζνπλ ζε επαθή κε
βιελλνγόλνπο (ησλ νθζαικώλ, ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο) ή κε ιύζεηο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο,.
Δπίζεο, ε κεηάδνζε ηεο ιεπηόζπεηξαο κπνξεί λα γίλεη έκκεζα, όηαλ ν άλζξσπνο έξζεη ζε επαθή κε
κνιπζκέλν από νύξα πεξηβάιινλ (θνιύκπη ή έθζεζε ζε κνιπζκέλα λεξά, θαηάπνζε κνιπζκέλεο
ηξνθήο).
Ζ κεηάδνζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα θαη είλαη δπλαηό λα ζπκβεί κέζσ ηεο
ζεμνπαιηθήο επαθήο θαη ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ. ηελ πεξίπησζε θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ βαθηεξηδίνπ
(από ηελ έγθπν ζην έκβξπν) κπνξεί λα πξνθιεζεί απνβνιή. Ζ ιεπηόζπεηξα είλαη δπλαηόλ λα
αλεπξίζθεηαη ζηα νύξα αζζελώλ, ζπλήζσο έσο θαη έλα κήλα ή θαη πεξηζζόηεξν κεηά ην πέξαο ηεο
θιηληθήο λόζνπ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνθπιάμεηο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ νύξσλ θαη ηήξεζε
κέηξσλ πγηεηλήο.
Ζ πεξίνδνο επώαζεο είλαη θαηά κέζν όξν 5-14 εκέξεο, σζηόζν ην εύξνο ηεο πεξηόδνπ επώαζεο
θπκαίλεηαη από 2 έσο 30 εκέξεο. Μεηά από ζύληνκε βαθηεξηαηκία, ηα θύξηα όξγαλα πνπ πξνζβάιινληαη
ζηνπο αλζξώπνπο είλαη νη λεθξνί, ην ήπαξ, νη κήληγγεο, νη νθζαικνί θαη ν εγθέθαινο. Ο αθξηβήο
κεραληζκόο ηζηηθήο βιάβεο δελ είλαη γλσζηόο.
Ζ ιεπηνζπείξσζε κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δύν θιηληθά ζύλδξνκα, ηελ αληθηεξηθή θαη ηελ ηθηεξηθή
ιεπηνζπείξσζε.
ηα αξρηθά ζηάδηα, ε θιηληθή εηθόλα είλαη παξόκνηα κε απηή ηεο γξηπώδνπο ζπλδξνκήο (ππξεηόο, ξίγνο,
κπαιγία θιπ). Δπίζεο, είλαη δπλαηόλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ κνιπλζεί κε ιεπηόζπεηξα λα εκθαλίζνπλ
ήπηεο εθδειώζεηο ή λα κελ εκθαλίζνπλ θαλέλα απνιύησο ζύκπησκα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο
πηζηεύεηαη όηη ε ιεπηνζπείξσζε είλαη έλα λόζεκα πνπ ππνδηαγηγλώζθεηαη.
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Σν πην ζπρλό ζύλδξνκν είλαη ε αληθηεξηθή ιεπηνζπείξσζε, κία απηνπεξηνξηδόκελε ζπζηεκαηηθή λόζνο,
ε νπνία παξαηεξείηαη πεξίπνπ ζην 85-90% ησλ πεξηπηώζεσλ. Ζ κνξθή αύηε έρεη θαιή πξόγλσζε.
Ζ ηθηεξηθή κνξθή ηεο λόζνπ ζπλήζσο πξνθαιείηαη από ηελ L.icterohaemorrhagiae, αλ θαη κπνξεί λα
εκπιέθνληαη θαη άιινη νξόηππνη. ηελ πεξίπησζε απηή, ζπλήζσο έρνπκε αηθλίδηα έλαξμε, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη από ζπλήζσο πςειό ππξεηό (38,5-39°C), θεθαιαιγία (πνπ δελ ππνρσξεί κε
αλαιγεηηθά), έληνλεο κπαιγίεο, ξίγνο θαη θειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα. Αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη θαη
θνηιηαθό άιγνο παξαηεξνύληαη επίζεο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο. Με ηελ εμαθάληζε ηεο
ιεπηνζπεηξαηκίαο θαη ηνπ ππξεηνύ εκθαλίδνληαη ζπιελνκεγαιία θαη επαηνκεγαιία, ίθηεξνο θαη λεθξηθή
αλεπάξθεηα, πνπ ζπλήζσο είλαη αλαζηξέςηκε. Ζ κνξθή απηή ζπλνδεύεηαη από πνηθίινπ βαζκνύ
ζλεηόηεηα πνπ κπνξεί λα θηάζεη 10-20% ησλ πεξηζηαηηθώλ.
Ζ δηάγλσζε ηεο ιεπηνζπείξσζεο ζπρλά δηαιάζεη ηεο πξνζνρήο ηνπ θιηληθνύ γηαηξνύ. Καηά ηνλ κε
εηδηθό εξγαζηεξηαθό έιεγρν ζπλήζσο παξαηεξνύληαη: αλαηκία, ζξνκβνθπηηαξνπελία, απμεκέλα επίπεδα
ηεο θξεαηνθσζθνθηλάζεο (CPK), αδσζαηκία, ππνθαιηαηκία ζε αζζελή µε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα,
ίθηεξνο ρσξίο επαηνθπηηαξηθή βιάβε, ππόηαζε θαη αηκνξξαγίεο. Ο αξηζκόο ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ
θπκαίλεηαη κεηαμύ ιεπθνπελίαο ή κέηξηαο ιεπθνθπηηάξσζεο ζηνπο αληθηεξηθνύο αζζελείο. ηνπο
ηθηεξηθνύο αζζελείο ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα κπνξεί λα μεπεξάζνπλ ηηο 60.000/mm3. Αλεμάξηεηα από ηνλ
νιηθό αξηζκό ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ, πνιύ ζπρλά παξαηεξείηαη πνιπκνξθνππξήλσζε (>70%). ηελ
αθηηλνγξαθία ζώξαθνο παξαηεξνύληαη ηξεηο ηύπνη βιαβώλ: (α) νδώδεηο ζθηάζεηο, (β) ζπξξένπζεο
αηειεθηαζίεο θαη (γ) δηάρπηεο αζαθείο ζθηάζεηο “δίθελ πάινπ”. Οη βιάβεο απηέο είλαη ακθνηεξόπιεπξεο,
ρσξίο ινβηαθή θαηαλνκή θαη θπξίσο πεξηθεξεηαθέο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αθηηλνγξαθηώλ ζηα αξρηθά
ζηάδηα θέξεη νδώδεηο ζθηάζεηο, ελώ ζπξξένπζεο αηειεθηαζίεο ή ζθηάζεηο “δίθελ πάινπ” εκθαλίδνληαη ζε
κεηαγελέζηεξεο αθηηλνγξαθίεο.
Ζ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο ιεπηνζπείξσζεο βαζίδεηαη ζηελ απνκόλσζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ
κηθξννξγαληζκώλ από βηνινγηθό δείγκα. Οη ιεπηόζπεηξεο αληρλεύνληαη γηα πνιύ κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα ζηα βηνινγηθά πγξά θαη ζπρλά νη αξηζκνί ησλ κηθξννξγαληζκώλ είλαη κηθξνί. Έηζη, ε
θαιιηέξγεηα έρεη κηθξή επαηζζεζία θαη κπνξεί λα απνβεί ςεπδώο αξλεηηθή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
βαθηεξηαηκίαο, ε ιεπηόζπεηξα κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζηα νύξα. Ζ παξνπζία ηνπ κηθξνβίνπ εμαξηάηαη
όκσο θαη από ηε ιήςε αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο.
Αίκα θαη ΔΝΤ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα θαιιηέξγεηα κέζα ζηηο πξώηεο 10 εκέξεο ηεο λόζνπ θαη
ηδαληθά πξν ηεο ελάξμεσο αληηβηνηηθήο αγσγήο. Γείγκαηα νύξσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηε 2ε
εβδνκάδα ηεο λόζνπ θαη γηα 30 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμή ηεο. Ζ θαιιηέξγεηα νύξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη
άκεζα γηαηί νη ιεπηόζπεηξεο δελ επηβηώλνπλ ζε όμηλα νύξα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη
ιεπηόζπεηξεο κπνξεί επίζεο λα απνκνλσζνύλ θαη ζε βηνςία ηζηώλ. Παξ’ όια απηά, ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ε δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε νξνινγηθέο κεζόδνπο.
Αλαθνξηθά κε ηνλ νξνινγηθό έιεγρν, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δείγκα νιηθνύ αίκαηνο ιεθζέληνο ρσξίο
αληηπεθηηθό, ε δνθηκή Μ.Α.Σ. (Microscopic Agglutination Test ) είλαη ε νξνινγηθή εμέηαζε αλαθνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα. Ο έκκεζνο αλνζνθζνξηζκόο θαη ε ELISA κπνξνύλ επίζεο λα αληρλεύζνπλ
ηόζν IgM όζν θαη IgG αληηζώκαηα ζπλήζσο κε εηδηθά ηνπ νξόηππνπ.
Ζ επηβεβαίσζε ηεο ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ νξνκεηαηξνπή ή ηνλ ηεηξαπιαζηαζκό ηνπ ηίηινπ
αληηζσκάησλ ζε δπν δηαδνρηθά δείγκαηα νξνύ (ζηελ νμεία θάζε θαη ζηε θάζε αλάξξσζεο) από
αζζελή ν νπνίνο παξνπζηάδεη θιηληθή εηθόλα ζπκβαηή µε ιεπηνζπείξσζε.
Οξηζκέλα εξγαζηήξηα, ηέινο, έρνπλ αλαπηύμεη κεζόδνπο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR)
γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ DNA ηεο ιεπηόζπεηξαο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ηαρείαο θαη αθξηβνύο δηάγλσζεο.
Ζ εμέηαζε γίλεηαη θπξίσο ζε δείγκαηα νύξσλ ή ζε δείγκαηα αίκαηνο.
ε πεξηπηώζεηο όπνπ νη παξαπάλσ κέζνδνη δελ είλαη δηαζέζηκεο, κπνξεί λα γίλεη αλίρλεπζε ηνπ
παζνγόλνπ κέζσ ρξώζεο βηνινγηθνύ πιηθνύ (θαηά πξνηίκεζε ηζηνύ). Οη ρξώζεηο πνπ ζπλήζσο
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ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε ρξώζε αξγύξνπ, ν άκεζνο αλνζνθζνξηζκόο, ε ρξώζε κε Immunoperoxidase
θαη ε ηερληθή ηεο In situ hybridization κε ηε ρξήζε DNA probes.
Ζ λόζνο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε αζζελώλ µε έληνλε θεθαιαιγία,
κπαιγίεο θαη ππξεηό, νη νπνίνη είηε ιόγσ επαγγέικαηνο, είηε ιόγσ ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε
ιόγσ νηθηαθώλ ελαζρνιήζεσλ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν γηα ινίκσμε από ηε ιεπηόζπεηξα, θαζώο επίζεο θαη
ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο άζεπηεο κεληγγίηηδαο.
Ζ έγθαηξε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζπρλά είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε ηεο λόζνπ. Με ην δεδνκέλν όηη
ν νξνινγηθόο έιεγρνο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ είλαη αξλεηηθόο όηαλ ππάξρεη ζπκβαηή θιηληθή
εηθόλα θαη ηζηνξηθό πηζαλήο έθζεζεο ζηνλ παξάγνληα (δξαζηεξηόηεηεο πςεινύ θηλδύλνπ, π.ρ. αγξνηηθέο
εξγαζίεο, επαθή κε ζηάζηκα ύδαηα, ελδεκηθή πεξηνρή), ε ζεξαπεία δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξεί.
Οη ιηγόηεξν ζνβαξέο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε αληηβηνηηθά per Os, όπσο
ακνμπθηιιίλε, ακπηθηιιίλε ή δνμπθπθιίλε, θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γεληάο (θεθηξηαμόλε θαη θεθνηαμίκε).
Δπίζεο νη θηλνιόλεο θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο.
ε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πεληθηιίλεο G ή ε ρνξήγεζε δνμπθπθιίλεο πξέπεη λα
αξρίζεη κέζα ζηηο πξώηεο κέξεο από ηελ έλαξμε ηεο λόζνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξόιεςε
επηπινθώλ. Ζ δηάξθεηα ζεξαπείαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί
όηη κε ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε πεληθηιίλε ή άιια αληηβηνηηθά, κπνξεί λα εκθαληζηεί ε αληίδξαζε
Jarisch – Herxheimer.
Ζ δήισζε ησλ θξνπζκάησλ ιεπηνζπείξσζεο από ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο ζην ΚΔΔΛΠΝΟ είλαη
ύςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ λνζήκαηνο γηαηί θαλεξώλνπλ ηνλ βαζκό ελδεκηθόηεηαο
κηαο πεξηνρήο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ιήςεο κέηξσλ ζε ηνπηθό επίπεδν.
Σα κέηξα πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ:
Υξήζε γαληηώλ, θαηάιιεινπ ξνπρηζκνύ (π.ρ. πνδηέο) θαη ππνδεκάησλ (κπόηεο), ώζηε λα
πξνζηαηεύεηαη ην δέξκα θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηώλ ζε επηθίλδπλν πεξηβάιινλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη
επηθίλδπλν πεξηβάιινλ απνηεινύλ ηα ζηάζηκα ύδαηα, ε ιάζπε, ε πγξή βιάζηεζε, ηα θαιιηεξγεηηθά
πξντόληα ζην ρσξάθη, πνπ ζηελ επηθάλεηά ηνπο εκθαλίδνπλ πγξαζία αιιά θαη νπνηνδήπνηε
πεξηβάιινλ ζπλδπάδεη πγξαζία θαη δπλεηηθή παξνπζία ηξσθηηθώλ.
Κάιπςε αλνηθηώλ πιεγώλ ζην δέξκα, κε αδηάβξνρα επηζέκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα αγξνηηθώλ
εξγαζηώλ ή εξγαζηώλ ζε επηθίλδπλν πεξηβάιινλ δπλεηηθήο παξνπζίαο ηξσθηηθώλ.
Καιή πιύζε ή εκβάπηηζε ζε δεζηό λεξό (>50°C) ιαραληθώλ θαη άιισλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ πνπ
είραλ επαθή κε ρώκα θαη πνπ ηξώγνληαη σκά. Ηδηαίηεξα λα απνθεύγεηαη ε θαηαλάισζε θξνύησλ
π.ρ. ζηαθύιηα, θαηεπζείαλ από ην ρσξάθη, αλ δελ έρεη γίλεη πξνεγνπκέλσο θαιό πιύζηκό ηνπο.
Απνθπγή παξακνλήο ηξνθίκσλ ζε πεξηβάιινλ δπλεηηθήο παξνπζίαο ηξσθηηθώλ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ζα πξέπεη ηα ηξόθηκα λα δηαηεξνύληαη κε ηξόπν πνπ λα απνθιείεηαη επαθή κε
ηξσθηηθά.
Απνθπγή θνιύκβεζεο ή επαθήο κε πηζαλώο επηκνιπζκέλα λεξά (πνηάκηα, ζπιινγέο λεξνύ) θαη
ιήςε θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ όηαλ απαηηείηαη ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηα.
Καηαπνιέκεζε ηξσθηηθώλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο. Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ, απνζηξάγγηζε
ζηάζηκσλ λεξώλ. θαη βειηίσζε ζπλζεθώλ πγηεηλήο γύξσ από ηηο νηθίεο γηα λα ειαηησζεί ε
πξνζέιθπζε ηξσθηηθώλ. Φξαγή νπώλ (π.ρ. κε κεηαιιηθό πιέγκα) γηα λα απνθιεηζζεί ε πξόζβαζε
ηξσθηηθώλ εληόο ηεο θαηνηθίαο.
Απνθπγή άκεζεο επαθήο κε ηα νύξα αγξνηηθώλ ή θαηνηθίδησλ δώσλ θαη ηήξεζε κέηξσλ πγηεηλήο
(ρξήζε γαληηώλ, πιύζηκν ρεξηώλ).
Δπίζθεςε ην γξεγνξόηεξν ζηνλ ηαηξό αλ εθδεισζεί ππξεηόο, κπαιγία, ξίγνο, όπνπ ν αζζελήο ζα
πξέπεη λα αλαθέξεη αλ ππήξμε επαθή κε ηξσθηηθά ή κε επηθίλδπλν πεξηβάιινλ, κέρξη θαη 1 κήλα
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αζζέλεηαο (ζπλήζσο κέρξη 1-3 εβδνκάδεο πξηλ).
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