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H OMAΔA MAΣ  

 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΤΣΙΚ ΝΤΑΜΙΑΝ 

  ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

  ΚΑΤΡΑΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

  ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 

  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΜΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  

 ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

 ΜΠΕΓΙΟ ΜΑΡΙΟΣ 

  ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 

 

 ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΑΛΙΚΗ ΗΛΙΑΝΑ  

 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

 ΣΤΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 ΤΒΟΡΕΚ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ  

 ΤΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ  

 ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ  



Περιεχόμενα  

 Λοιμός  

    Πανώλη / Πανούκλα   

    Λέπρα  

Χολέρα  

    Ευλογιά 

 



ΛΟΙΜΟΣ της Αρχαίας Αθήνας  
  



Η Αρχαία Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ 

H Αθήνα γνώρισε μεγάλη 
ανάπτυξη υπό την 
αρχηγία του Περικλή. 

 Ο πολιτισμός της είχε 
φτάσει στο μέγιστο 
σημείο. 

 Τεράστια έργα έχουν 
δημιουργηθεί, όπως η 
Βουλή, ο Άρειος πάγος και  
ο Παρθενώνας 



Ο Πελοποννησιακός πόλεμος  

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος διακρίνεται σε τρεις φάσεις:  

τον Αρχιδάμειο πόλεμο  (431-421 π.Χ.) 

την Σικελική εκστρατεία  (421-415 π.Χ.) 

τον Δεκελεικό πόλεμο (415-413 π.Χ.) 



Την άνοιξη του 430 π.Χ. εμφανίστηκε στην Αθήνα ο 

λοιμός.  

Στα 5 περίπου χρόνια που διήρκησε αποδεκάτισε τον 

αθηναϊκό πληθυσμό.  

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο μεγάλος πολιτικός, ο 

Περικλής, ο οποίος υπέκυψε το 429 π.Χ.  

 



Τα αρχικά συμπτώματα του λοιμού ήταν:  

Κεφαλαλγία 
υψηλός  πυρετός 
φλεγμονή  
επιπεφυκότων,  
βλεννογόνων στόματος 
και φάρυγγος   
δυσώδη απόπνοια της 
αναπνοής   
 



Στη συνέχεια χαρακτηριστικό σύμπτωμα   ήταν η 
έντονη αίσθηση εσωτερικής θερμότητας που 
οδηγούσε σε έντονη και ακόρεστη δίψα. 

 Αυτό οδηγούσε τους ασθενής σε πηγάδια και πηγές, 
χωρίς όμως να βρίσκουν ανακούφιση. 

 



 Ο θάνατος ερχόταν την 7-9 ημέρα, μετά από 

έντονη διάρροια.   

Μερικοί ασθενείς οι οποίοι επέζησαν υπέφεραν 
από μόνιμη αμνησία ή νέκρωση των άκρων και 
των γεννητικών οργάνων.  

 



Έρευνα στον τάφο του Κεραμικού  
  Το απαραίτητο σκελετικό υλικό για την έρευνα 
ανακαλύφθηκε σε μια ανασκαφή τάφου την περίοδο 
1994-5. 
Ο τάφος δεν είχε μνημειακό χαρακτήρα καθώς τα 
σώματα ήταν στοιβαγμένα βιαστικά. 

 



Μεθοδολογία έρευνας 

 Υλικό μελέτης ήταν τρία δόντια από διαφορετικούς 
νεκρούς. 

 έγινε ανάλυση DNA χρησιμοποιώντας την ιδιότητα των 
δοντιών να παγιδεύουν τους μικροβιακoύς παράγοντες στο 
πολφό τους. 

 Η ανάλυση έγινε αρκετές φορές γιατί μόνο μία ένδειξη δεν 
μπορεί να επαληθεύσει την ύπαρξη ή όχι μικροβιακού 
παράγοντα. 

 



Μετά από   διαδοχικές ερευνητικές διαδικασίες.. 
 
  

 βρέθηκε ότι το 
μικρόβιο του 
τυφοειδή πυρετού 
ήταν υπεύθυνο για 
την εκδήλωση  του 
λοιμού στην Αρχαία 
Αθήνα.  

 



B.Η πανούκλα μέσα 
στο χρόνο 

Από την αρχαιότητα μέχρι και 
σήμερα  



Η ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Παλαιότερη αναφορά 
πανούκλας : Εβραϊκή 
Βίβλος -11ος αιώνας π.Χ 

Θουκυδίδης: δεύτερο έτος 
Πελοποννησιακού 
Πολέμου ( 430 π.Χ. ) 

Ρώμη και Ακυληία: το 166-
169 μ.Χ. η επιδημία είναι 
γνωστή ως ‘’επιδημία του 
Γαληνού’’  

 



Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ 

Κωνσταντινούπολη: 541-542 
μ.Χ 

Γνωστή ως ‘’πανούκλα του 
Ιουστινιανού’’ 

Πηγή μόλυνσης : αρουραίοι 
και ψύλλοι  

 Σκότωσε 100.000.000 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

Ασθένεια: βουβωνική πανώλη 



ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ 

Μαύρος Θάνατος: 
Μεσαίωνας – 14ος μ.Χ. 

Προήλθε από την Ασία 
και μεταφέρθηκε λόγω 
του εμπορίου 

Εξαπλώθηκε σε όλη την 
Ευρώπη 

Χάθηκε το ένα τρίτο του 
τότε ευρωπαϊκού 
πληθυσμού. 

 

 



Επιπτώσεις από τον Μαύρο θάνατο 

αύξηση της βίας και της 
εγκληματικότητας 

υψηλές τιμές λόγο 
έλλειψης εργατών 

μείωση του μέσου όρου 
ζωής 

υπερβολική σπατάλη- 
έλλειψη βασικών  αγαθών 
-έκρηξη πληθωρισμού 

 

•αύξηση της αξίας του 
εργατικού δυναμικού  
•ανάπτυξη της βιομηχανίας 
•τέθηκαν οι βάσεις της 
φαρμακευτικής 

Θετικές Αρνητικές  



Η ΤΡΙΤΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
19ος-20ος μ.Χ  

 
 Εμφανίστηκε για πρώτη 

φορα στην Κίνα το 1885 
και είχε διάρκεια 
περίπου 50 χρόνια. 

 Συνέδριο στη Βενετία το 
1897 για να κρατηθεί η 
μάστιγα μακριά από την 
Ευρώπη. 

 Κατά την διάρκεια της 
πανδημίας έγιναν 
ταυτοποιήσεις σχετικά 
με το βακτήριο και 
ανακάλυψαν σύγχρονες 
μεθόδους θεραπείας. 



Παράγοντες που ευνόησαν την 
ανάπτυξη της πανούκλας  

Μεγάλη ισχύς του 
βακτηρίου  

Υγειονομικά δεινές 
συνθήκες διαβίωσης των 
αστικών και αγροτικών 
πληθυσμών  

Παροδική ψύχρανση του 
κλίματος στο Βόρειο 
ημισφαίριο 

Οικονομική ανάπτυξη και 
η δημογραφική αύξηση 



Η ανεπιτυχής θεραπεία της 
πανούκλας παλιότερα ήταν 

 κάψιμο φλοιών κυδωνιών 
και κορμών λάχανων. 

  κάψιμο ευωδών ξύλων 
μέσα στις καλύβες. 

 βράσιμο του νερού και 
στη συνέχεια ψήσιμο του 
κρέατος.  

 αποχή από τη 
σεξουαλική πράξη. 

  εφαρμογή πολλών 
αφαιμάξεων.  



Τα συμπτώματα της πανώλης  

πυρετός, ρίγη, 
πονοκέφαλος , ναυτία. 
Οίδημα με την μορφή 
εξογκωμάτων στο 
λαιμό, κάτω από τα 
χέρια και στο 
εσωτερικό μηρών.  

ο ασθενής πέθαινε 
κυρίως λόγω 
εσωτερικής 
αιμορραγίας με 
αφόρητους πόνους σε 
μια εβδομάδα. 



 
Η ασθένεια της πανώλης μεταδίδεται 
 

κυρίως από τους 
ψύλλους τρωκτικών.  

περιστασιακά από την 
επαφή με άρρωστα 
ζώα ή το κρέας 
τους(κουνέλια, 
σκίουροι και γάτες). 

από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. 

 



Ο βάκιλος του Γερσίν 

Απομονώθηκε το 1894 
από τον Αλεξάντερ Γερσίν   

Ο πληθυσμός της 
Ευρώπης δεν διέθετε 
καμία ανοσία απέναντί του 

Δεν μεταλλάχθηκε σχεδόν 
καθόλου τους τελευταίους 
έξι αιώνες 

 



Οι μορφές είναι: 

τοπική λεμφαδενίτιδα 
(βουβωνική πανώλη)  

σηψαιμία χωρίς εμφανή 
λεμφαδενίτιδα 
(σηψαιμική πανώλη)  

πνευμονική πανώλη 

φαρυγγίτιδα και 
τραχηλική 
λεμφαδενίτιδα 

 



 

 



H λέπρα… 
…αναφέρεται σε 
Ινδουιστικά  βιβλία 
ήδη από τον 6ο 
αιώνα π.Χ. 
 

Υποστηρίζεται ότι η 
ασθένεια έφτασε στην 
Ευρώπη και στην 
Αφρική από τους 
στρατιώτες του Μ. 
Αλεξάνδρου [3Ο αιώνα 
π.Χ]. 
 

Σύμφωνα με άλλη 
εκδοχή  η νόσος 
έφτασε στην Ελλάδα 
και στη Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία τον 1ο 
αιώνα π.Χ . 

 



Στον Μεσαίωνα…  

Η λέπρα εμφανίζεται σε έξαρση 
στη Δυτική Ευρώπη.   

  θεωρείται ως θεϊκή τιμωρία. 

οι ασθενείς αντιμετωπίζονταν 
ως «πλάσματα»  που έφεραν ένα 
στίγμα-θεϊκό σημάδι. 

Περιπλανούνταν ελεύθεροι, 
αβοήθητοι, ζητιάνευαν , 
φορούσαν μανδύα με 

κουδούνια. 

 



Σε κοινωνικό επίπεδο… 

 Στο  Μεσαιωνικό Νόμο 
και στη Βίβλο θεωρείται ως 
τιμωρία. 

 Η απόφαση για τον τρόπο 
αντιμετώπισης των λεπρών 
ανήκε στη  δικαιοδοσία των 
ιερέων. 

 Οι  λεπροί θεωρούνταν 
ηθικά στιγματισμένοι και 

σωματικά βρώμικοι. 



  το νησί  Σπιναλόγκα… 
 
  Χρησιμοποιήθηκε σαν λεπροκομείο από το 1903. 

 Αρχικά διέμεναν σε αυτό ασθενείς από την Ελλάδα.  

 Αργότερα μεταφέρθηκαν λεπροί από όλο τον 
κόσμο. 

  Το λεπροκομείο έκλεισε το 1957. 



Λίγα λόγια για τον Γκέρχαρντ 
Χάνσεν 

 Ήταν Νορβηγός ιατρός. 

 Το 1873 ανακάλυψε το 
Mycobacterium, το βακτήριο 
που προκαλεί τη λέπρα. 

 Κατάφερε να περάσει 
διατάγματα  για τη λέπρα στη 
Νορβηγία το 1877 και το 1885, 
πράγμα που οδήγησε σε 
σταδιακή μείωση της 
ασθένειας 



Το μυκοβακτήριο της λέπρας  

 

Ανήκει στο  γένος 
των αερόβιων 
βακτηρίων της τάξης 
των ακτινομυκήτων. 

 

Στην οικογένεια 
αυτή ανήκει και το 
μικρόβιο της 
φυματίωσης . 

 



Πιο συγκεκριμένα η ασθένεια … 

 ….Προκαλεί απονέκρωση των 
νεύρων, με αποτέλεσμα 
τραυματισμούς που δεν γίνονται 
αντιληπτοί και πληγές που 
μολύνονται. 

 Πλήττει κυρίως το δέρμα, το 
στόμα, τη μύτη, τα άκρα και τα 
μάτια. 

 Μόνο το 5% όσων 
προσβάλλονται από το μικρόβιο 
έχουν κάποια προδιάθεση να 
εμφανίσουν λέπρα. 

 

Πλέον θεραπεύεται 
αποτελεσματικά. 



Δ. Ευλογιά: 

Τι είναι 
ευλογιά; 



 
 
 
 
 

Ας 
μιλήσουμε 
λοιπόν για 

την 
ευλογιά 



 Η ευλογιά πιστεύεται ότι άρχισε να 
προσβάλει τον άνθρωπο περίπου το 
10.000 π.Χ  

Η ασθένεια προκαλούσε το θάνατο 
περίπου σε 400.000 ευρωπαίους 
κάθε χρόνο τον 18ο αιώνα.  

ένα ποσοστό ανάμεσα στο 20-60% 
όσον προσβαλλόταν- και πάνω από 
το 80% των παιδιών- πέθαιναν.  

 



Προέλευση Ευλογιάς: 

Πιθανολογείται πως προήλθε από την 
Αφρική. 

Η πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία 
ευλογιάς ξέσπασε κατά τον 
αιγυπτιοχαιττιτικό πόλεμο το 1350 π. Χ.  

 Λίγο αργότερα, η ασθένεια «ταξίδεψε» 
ανατολικά και έφτασε στην Ινδία (και λίγο 
αργότερα στην Κίνα), όπου και συνέχισε να 
θερίζει τον πληθυσμό ακατάπαυστα μέχρι 
την εξαφάνιση της τον 21ο αιώνα. 



Τον μεσαίωνα, η Ευλογιά δεν είχε μεταδοθεί ευρέως στην 
Ευρώπη, και μόνο μετά την περίοδο των σταυροφοριών 
πήρε σημαντικές διαστάσεις 

Τον 16ο αιώνα κατέφθασε στην Αμερική μέσω των Ισπανών 
κονκισταδόρων και εξασθένησε σημαντικά τις 
αυτοκρατορίες των Ίνκας και των Αζτέκων. 

Στην Αυστραλία συνέβησαν 2 σύντομες, αλλά εκρηκτικές 
εξάρσεις το 1789 και το 1829 που αποδεκάτισαν τους 
Αβοριγίνες. Αργότερα με την μέθοδο του εμβολιασμού οι 
επιδημίες περιορίστηκαν. 

 

Τον μεσαίωνα, η Ευλογιά δεν είχε 
μεταδοθεί ευρέως στην Ευρώπη, και μόνο 
μετά την περίοδο των σταυροφοριών πήρε 
σημαντικές διαστάσεις 
Τον 16ο αιώνα κατέφθασε στην Αμερική 
μέσω των Ισπανών κονκισταδόρων και 
εξασθένησε σημαντικά τις αυτοκρατορίες 
των Ίνκας και των Αζτέκων. 
Στην Αυστραλία συνέβησαν 2 σύντομες, 
αλλά εκρηκτικές εξάρσεις το 1789 και το 
1829 που αποδεκάτισαν τους Αβοριγίνες. 
Αργότερα με την μέθοδο του εμβολιασμού 
οι επιδημίες περιορίστηκαν. 
Η τελευταία επιδημία συνέβη το 1967 με 
15 εκατομμύρια ασθενείς και 2 
εκατομμύρια θανάτους.  

 



Συμπτώματα : 
ρίγος ή σπασμοί, 
  υψηλός πυρετός , κεφαλαλγία , πόνος στη ράχη,  
  καταρροϊκά φαινόμενα , εμετοί , υπνηλία , και σε 

ακραίες περιπτώσεις παραλήρημα ή κώμα. 
Στη συνέχεια τα συμπτώματα υποχωρούν και 

εμφανίζονται αρχικά στο κεφάλι και στη συνέχεια σε 
όλο το σώμα τα χαρακτηριστικά  στίγματα της 
ευλογιάς. 

Στον ασθενή θα πρέπει να παρασχεθεί άμεσα 
Ιατρική φροντίδα  

http://pwseipate.blogspot.com/2013/03/10_21.html


Τρόπος μετάδοσης της Ευλογιάς 

Η ευλογιά μεταδίδεται από ένα μολυσμένο άτομο 
σε ένα άλλο μέσω κοντινής επαφής (σταγονίδια) 
ή με κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων 
(π.χ. οδοντόβουρτσα ή ρούχα). Οι ασθενείς είναι 
πιο μολυσματικοί κατά τις πρώτες 7-10 ημέρες 
μετά την έναρξη της εμφάνισης εξανθημάτων.  

http://clopyandpaste.blogspot.com/2012/12/blog-post_8412.html


Θεραπεία… 

 Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Συνιστάται θεραπεία και 
χορήγηση αντιβιοτικών κατά των επιμολύνσεων. Ο μόνος 
τρόπος για την αποφυγή της μόλυνσης είναι ο 
εμβολιασμός. 

Το εμβόλιο συνιστάται όχι μόνο λόγω του ότι είναι η 
μοναδική θεραπεία άλλα λόγο και της μεγάλης του 
αποτελεσματικότητας (95%). 

 



Η Ευλογιά… 

 προκαλείται από προσβολή στον ιό Variola. 

Διακρίνεται σε: Variola major(98% των περιπτώσεων) και 
Variola Minor(2%των περιπτώσεων)  

 

 

 

http://www.brandigg.de/brand/Variola


   

http://www.troktikaras.com/2010/07/blog-post_8016.html


Αρχικά, ας μιλήσουμε για… 

Την ιστορία της Χολέρας! 

 

http://wikiofcholera.blogspot.com/2012/03/history.html


Η ασθένεια προέρχεται: 

 Από την αρχαία Ινδία, στο Δέλτα του Γάγγη 

 Πιστεύεται πως υπήρχε από την εποχή του 
Βούδα 

 Το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό συνέβη 
το 1563 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Τη σύγχρονη εποχή ξέσπασαν 7 
μεγάλες επιδημίες  1817-23 

Αφετηρία: Καλκούτα (ινδία) 

Εξάπλωση: Δυτικά, μέχρι τις ακτές 
της Μεσογείου 

 

 1829 – 1849  

Αφετηρία: Ινδία 

Εξάπλωση : Ρωσία, Φινλανδία, 
Πολωνία, Αγγλία, Ιρλανδία, 
Β.Αμερική 

 1852 – 1859 (η πιο 
θανατηφόρα) 

Αφετηρία: Ινδία  

Εξάπλωση: ΟΛΟΣ ο κόσμος 

 

 1863-1879 

Αφετηρία: Βεγγάλη 

Εξάπλωση: Μέση ανατολή, 
Ευρώπη, Β. Αφρική 

http://globe.gov/


 1881-1896 

Αφετηρία: Βεγγάλη 

Εξάπλωση: Ασία, Αφρική, Ν.Αμερική, Γαλλία-Γερμανία 

 1899-1923 

Αφετηρία: Ινδία 

Εξάπλωση: Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ρωσία και τμήματα της 
Ευρώπης 

 1961-σήμερα 

Αφετηρία: Ινδονησία 

Εξάπλωση: . ολόκληρη η Ασία και Μέση Ανατολή, Αφρική το 1971.  

Το 1973 έφτασε στην Ιταλία. Στην Ιαπωνία και το Νότιο Ειρηνικό 
αργότερα. Το 1991, υπήρξε μια εστία στο Περού που εξαπλώθηκε σε 
ολόκληρη την ήπειρο. Το 1994 ένα ξέσπασμα στην Ρουάντα, το 2008 
στη Ζιμπάμπουε και το 2010, στην Αϊτή 

http://globe.gov/


Η χολέρα μεταδίδεται… 

 Παλιά πιστευόταν πως 
μεταδίδεται με τον αέρα… 

 Σήμερα ξέρουμε πως 
μεταδίδεται με την πόση νερού 
μολυσμένου με το βακτήριο 
Vibrio Cholerae (συνήθως λόγω 
κακής υγιεινής). 

 Το βακτήριο ευδοκιμεί στα 
θερμά νερά των ωκεανών (μέσα 
στα όστρακα) και στα δέλτα 
τροπικών ποταμών. 

http://travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=0&id=10690
http://pireorama.blogspot.com/2012/03/1854.html


Αν αρρωστήσετε από Χολέρα… 

 Πίνετε νερό και αλατόνερο για να αναπληρώσετε τα χαμένα υγρά 
και ηλεκτρολύτες. 

 Μην κάνετε το εμβόλιο. 

 Είναι ακριβό, μικρής διάρκειας  

και αναποτελεσματικό. 

 

 Καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη! Πίνετε νερό σίγουρα πόσιμο, 
κρατάτε τα τρόφιμά σας σε σωστές συνθήκες υγιεινής και ψήνετε 
καλά τα όστρακα. 

http://aixmhtispenas.blogspot.com/2011/07/blog-post_3417.html
http://www.136.gr/article/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
http://news.princeoliver.com/2012/01/06/world/428156/tragwdia-200-ekatommiria-anthrwpoi-thisiazontai-sto-vwmo-twn-narkwtikwn/
http://news.princeoliver.com/2012/01/06/world/428156/tragwdia-200-ekatommiria-anthrwpoi-thisiazontai-sto-vwmo-twn-narkwtikwn/
http://news.princeoliver.com/2012/01/06/world/428156/tragwdia-200-ekatommiria-anthrwpoi-thisiazontai-sto-vwmo-twn-narkwtikwn/


H έκθεση στο βακτήριο Vibrio… 

Συνεπάγεται: 

1. Συνεχείς εμετούς και ναυτία 

2. Υδαρής διάρροια 

3. Αφυδάτωση και απώλεια ηλεκτρολυτών 

4. Μυϊκές κράμπες και σοκ 

http://parnitha-bees.blogspot.com/2012/12/blog-post.html


Το βακτήριο Vibrio… 

 Απομονώθηκε και καλλιεργήθηκε στην Γερμανία το 1883 
από τον Robert Koch 

 

 Είναι Gramm-αρνητικό, έχει σχήμα κόμματος και κινείται 
στον χώρο με μαστίγιο 

http://uaidintl.org/2013/01/12/hopkins-uaid-exploring-world-involvement-in-haiti/

