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Τα κσριόηερα παθογόνα ηοσ λαγού
Σηνπο επξσπατθνύο ιαγνύο έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηνί παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί
κε ηνλ θαζέλα λα έρεη δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ (Πίλαθαο 1). Έηζη νη
πξνθαινύκελεο από ηό αζζέλεηεο, όπσο ν ηόο ηνπ ζπλδξόκνπ ηνπ επξσπατθνύ θαθεηί
ιαγνύ (EBHS) ή νη βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο όπσο ε παζηεξηδίαζε θαη ε ςεπδνθπκαηίσζε
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο απώιεηεο ζε έλαλ πιεζπζκό. Η ζεισκάησζε, ε
ηλσκάησζε θαη ε ζηαθπινθνθθίαζε πεξηνξίδνληαη ζε ιίγα ή αθόκα θαη ζε κεκνλσκέλα
δώα.
Όζνλ αθνξά ηηο παξαζηηηθέο πξνζβνιέο, ζηνπο ελήιηθνπο ιαγνύο εληνπίδνληαη
θπξίσο λεκαηώδεηο (ζθώιεθεο), ελώ ηα θνθθίδηα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθό ξόιν
ζηνπο αλήιηθνπο ιαγνύο. Αλ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα παξάζηηα
εκθαλίδνληαη ρσξίο επηπηώζεηο γηα ηνλ νξγαληζκό, κπνξνύλ λα δξάζνπλ δεπηεξνγελώο
θαη ππό ζπλζήθεο ζηξεο λα απμήζνπλ ηε ζλεζηκόηεηα.
Οη Lamarque et al. (1996) έδεημαλ όηη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ιαγνύο πνπ
βξέζεθαλ λεθξνί ζηε Γαιιία κεηαμύ 1986 – 1994 πέζαλαλ από ινηκώδε θαη παξαζηηηθά
λνζήκαηα. Τα θπξηόηεξα από απηά ήηαλ ην ζύλδξνκν ηνπ επξσπατθνύ θαθεηί ιαγνύ
(EBHS), ε ςεπδνθπκαηίσζε, ε παζηεξηδίαζε θαη ε θνθθηδίαζε.
Τν EBHS πξνθαιεί ζλεζηκόηεηα θπξίσο ζε αλαπηπγκέλνπο ιαγνύο θαη κάιηζηα
γελλήηνξεο θπξίσο από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ην Μάην. Η ζλεζηκόηεηα κπνξεί λα θηάζεη
ζην 50% ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ιαγώλ θαη ε θαηάιεμε είλαη νμεία θαζώο ππνθύπηνπλ
κέζα ζε δύν κε ηξεηο εκέξεο. Φαξαθηεξηζηηθό ηνπ EBHS είλαη ε “πεξίνδνο κεηαζηξνθήο
ησλ λενγλώλ, juvenile refractory period”: λενγλά ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ νθηώ
εβδνκάδσλ είλαη θνξείο ηεο αζζέλεηαο θαη απνθηνύλ αλνζία. Έηζη, νη Lavazza et al.
(1997) βξήθαλ ακειεηέα ζλεζηκόηεηα ζε πεξηνρέο κε κεγάιε ππθλόηεηα ιαγώλ, γηαηί
ιόγσ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο νη ιαγνί πξνζβάιινληαλ ζε ειηθία ιίγσλ εβδνκάδσλ θαη

απνθηνύζαλ αλνζία. Σε κηθξέο ππθλόηεηεο νη ιαγνί πξνζβάιινληαλ ζε κεγαιύηεξε
ειηθία θαη ππέθππηαλ.
Σηελ Διιάδα ε αζζέλεηα πξνζδηνξίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1980. Από ηόηε ε αζζέλεηα πξνθαιεί ζαλάηνπο ζε εθηξεθόκελνπο θαη άγξηνπο
ιαγνύο (Λενληίδεο θ.α. 1999, Billinis et al. 2005). Όζνλ αθνξά ηα ζπκπηώκαηα, νη
πξνζβεβιεκέλνη ιαγνί ζπλήζσο πεζαίλνπλ ρσξίο ηελ εθδήισζε θιηληθώλ ζπκπησκάησλ,
ελώ κεξηθνί από απηνύο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλίαο, ρσξίο θόβν γηα ηνλ άλζξσπν ή
παξνπζηάδνπλ ζπαζκνύο θαη έιιεηςε ζπγρξνληζκνύ. Οη πην ζπρλέο καθξνζθνπηθέο
αιινηώζεηο είλαη ε ππεξαηκία ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο ηξαρείαο, ησλ πλεπκόλσλ θαη ηνπ
ήπαηνο.

Υπεραιμία ζπλήνα και νεθρών και αποτρωμαηιζμός ήπαηος ζε νεκρός λαγός από EBHS
ραξαθηεξη.

Η θνθθηδίαζε είλαη ε δεύηεξε αζζέλεηα πνπ αλακέλεηαη λα επηδξά ζηνπο
πιεζπζκνύο ηνπ ιαγνύ ζηελ Διιάδα, ρσξίο όκσο λα είλαη γλσζηή θάπνηα ζρεηηθή
έξεπλα ζηε ρώξα καο. Σηελ θνθθηδίαζε είλαη πεξηζζόηεξν ηξσηά ηα λενγλά, ηα νπνία
είλαη πην επαίζζεηα ζηνλ θξύν θαηξό ή ηελ έιιεηςε ηξνθήο. Έηζη ε βαξηάο κνξθήο
πξνζβνιή κε θνθθίδηα (θπξίσο ζε πεξηόδνπο κε πγξό θαηξό), κπνξεί λα νδεγήζεη ζην
ζάλαην. Αιιά θαη νη ελήιηθνη ιαγνί θηλδπλεύνπλ, εάλ πξνζβιεζνύλ από ηα παξάζηηα γηα
πξώηε θνξά.
Πίνακας 1. Αζθένειες ηοσ λαγού (ηροποποιημένο από Wibbelt and Frölich 2005).
Παζνγόλν
Δπηδεκηθέο αζζέλεηεο πνπ επεξεάδνπλ Αζζέλεηεο πνπ επεξεάδνπλ άηνκα ή
πιεζπζκνύο
έρνπλ κηθξή ζλεζηκόηεηα
Ιόο
EBHS
Μπμνκάησζε (myxomatosis)
Θεισκάησζε (papillomatosis)
Ιλσκάησζε (fibromatosis)
Βαθηήξην
Χεπδνθπκαηίσζε (pseudotuberculosis) Βξνπθέισζε (brucellosis)
Παζηεξηδίαζε (pasteurellosis)
Σηαθπινθνθθίαζε (staphylococcisis)
Τνπιαξαηκία (tularaemia)
Παξάζηην
Κνθθηδίαζε (coccidiosis)
Τνμνπιάζκσζε (toxoplasmosis)
Πξνζβνιή
από
ζθώιεθεο
ηνπ
πλεύκνλα (lungworm, Protostrongylus

sp.)

Ζωοανθρωπονόζοι ηοσ λαγού
Ψο δσναλζξσπνλόζνη ή δσνλόζνη νξίδνληαη ηα λνζήκαηα θαη νη ινηκνγόλνη
παξάγνληεο πνπ κεηαδίδνληαη, θάησ από θπζηθέο ζπλζήθεο, από ηα δώα ζηνλ άλζξσπν.
Έρεη βξεζεί όηη ν επξσπατθόο ιαγόο κπνξεί λα θέξεη αξθεηέο επηθίλδπλεο δσνλόζνπο, νη
θπξηόηεξεο είλαη: ηνπιαξαηκία, ιηζηεξίσζε, ηνμνπιάζκσζε, ιεπηνζπείξσζε θαη
κπνξξειίσζε (Treml et al. 2007). Οη Deutz et al. (2003) βξήθαλ όηη νη θπλεγνί ζηελ
Απζηξία αλαπηύζζνπλ πην ζπρλά θαη ζε κεγαιύηεξν ηίηιν αληηζώκαηα γηα ηα παξαπάλσ
λνζήκαηα ζε ζύγθξηζε κε άιινπο αλζξώπνπο, θάηη πνπ δείρλεη ηε κεγαιύηεξε έθζεζε
ησλ θπλεγώλ ζε δσνλόζνπο.
Ο ιαγνθπλεγόο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. Ιδηαίηεξα θαηά ηνλ
θαζαξηζκό ηνπ δώνπ είλαη ζεκαληηθό λα απνθεύγεη ηελ επαθή ηνπ αίκαηνο θαη ησλ
νύξσλ ηνπ ιαγνύ κε πιεγέο θαη γδαξζίκαηα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ. Σηε ζπλέρεηα ην θαιό
καγείξεκα εμνπδεηεξώλεη θάζε θίλδπλν.
Ανηιμεηώπιζη ηων αζθενειών ηοσ λαγού
Οη επηδεκηνινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ αζζελεηώλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε
αβηνηηθνύο θαη βηνηηθνύο παξακέηξνπο όπσο ε παξνπζία άιισλ δώσλ, νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο, ε πνηόηεηα ηξνθήο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δώνπ όπσο ε ειηθία θαη ε
ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ.
Σηα άγξηα δώα ν πεξηνξηζκόο ησλ αζζελεηώλ είλαη δηαθνξεηηθόο από όηη ζηελ
πεξίπησζε ησλ εθηξεθόκελσλ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξόιεςε κε ηελ θαηάιιειε
δηαρείξηζε, δηόηη ε αληηκεηώπηζε κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ είλαη ζρεδόλ αλέθηθηε.
Γεληθά ν πιεζπζκόο ηνπ ιαγνύ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε κέηξηεο ππθλόηεηεο, ζηε
ρώξα καο έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλόκελα όπνπ ε ππθλόηεηα ηνπ ιαγνύ απμήζεθε ζε
θαηαθύγην θαη ζηε ζπλέρεηα κεηώζεθε ζνβαξά. Πηζαλνινγείηαη από αζζέλεηα θαζώο νη
θπλεγνί έβξηζθαλ λεθξνύο ιαγνύο.
Οη απειεπζεξώζεηο ιαγώλ, ηδίσο εθηξεθόκελσλ, ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο
παζνγόλσλ. Έλαο απιόο θηεληαηξηθόο έιεγρνο δελ είλαη αξθεηόο λα εμαζθαιίζεη πσο ηα
δεθάδεο άηνκα πξνο απειεπζέξσζε δελ θέξνπλ θάπνηνλ παζνγόλν κηθξννξγαληζκό. Έηζη
ζηε Φαιθηδηθή έρεη βξεζεί ζηέιερνο ηνπ ηνύ ηεο αηκνξξαγηθήο λόζνπ από άιια θξάηε
ηεο Δπξώπεο, θάηη πνπ απνδίδεηαη ζηελ εηζαγσγή θαη απειεπζέξσζε ιαγώλ από ην
εμσηεξηθό (Billinis et al. 2005). Δπηπξόζζεηα, ε ρξήζε θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ ζηα
εθηξνθεία κπνξεί λα αθήζεη ηα εθηξεθόκελα δώα αλνζνινγηθά εθηεζεηκέλα όηαλ
βξεζνύλ ρσξίο θάξκαθα ζηε θύζε (Dowell 1992). Σε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζε θαζηαλνύο θαη πέξδηθεο, δηαπηζηώζεθε πσο ζε πεξηνρέο όπνπ δηεμάγνληαη
απειεπζεξώζεηο ηα πνπιηά έρνπλ πεξηζζόηεξα παξάζηηα ζε ζύγθξηζε κε πεξηνρέο όπνπ
δελ γίλνληαη απειεπζεξώζεηο (Sokos et al. 2008).
Η παξνπζία επίζεο αγξνηηθώλ θαη αδέζπνησλ δώσλ επεξεάδεη ηα παζνγόλα ηνπ
ιαγνύ. Γηα παξάδεηγκα εάλ ζε κηα πεξηνρή ππάξρνπλ αδέζπνηεο γάηεο είλαη πηζαλό λα
πξνθαινύλ, εθηόο από ηελ άκεζε ζαλάησζε ιαγώλ, θαη ηε κεηάδνζε ηνπ παξάζηηνπ ηεο
ηνμνπιάζκσζεο (Toxoplasma gondii) (Frolich et al. 2003). Ο πεξηνξηζκόο επνκέλσο ησλ
αδέζπνησλ ή ην θνξηίν παζνγόλσλ ησλ αγξνηηθώλ δώσλ είλαη ζεκαληηθνί παξάκεηξνη
ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ από αζζέλεηεο ζην ιαγό.

Σην κέιινλ ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο νηθνινγίαο ησλ αζζελεηώλ ηνπ ιαγνύ ζα
βνεζήζεη ζηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν πεξηνξηζκό ηνπο.
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