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Πξόινγνο 
 

ε απηφ ην εγρεηξίδην έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη γεληθέο γλψζεηο 
πνπ αθνξνχλ ζηε βξνπθέιισζε (ηζηνξία, παζνγφλνο κηθξννξγαληζκφο, ε λφζνο ζηα δψα 
θαη ζηνλ άλζξσπν, επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θά). 

Διπίδνπκε φηη ζα βξείηε ηηο βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε θαη ζα 
απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα ηνπο λένπο θηελίαηξνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηε βξνπθέιισζε, 
θαη ηνπο θνηηεηέο θηεληαηξηθήο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ. 
 

Γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο εγρεηξίδηνπ ζπλεξγάζηεθαλ νη: 
 
1. Νηνπληνπλάθεο Σππξίδσλ – θηελίαηξνο, (MSc) Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο 

ησλ Εψσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Σξνθίκσλ. Σει.: 210-8836420, ka6u076@minagric.gr . 

2. Τδαλή Μπξζίλε – θηελίαηξνο, (MSc) Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ 
ηεο ΓΤΕ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Σει.: 210-2125727, ka6u058@minagric.gr . 

3. Γξ. Κνξνύ Λαζθαξίλα – Μαξία (MSc) PhD – θηελίαηξνο ζηε Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο 
Γεκφζηαο Τγείαο ηεο ΓΓΚ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Σει.: 210-2125690, ka6u044@minagric.gr . 

4. Σθακπαξδώλε Ξαλζή – επνρηθή θηελίαηξνο ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο 
ΓΤΕ ηνπ ΤΠΑΑΣ. 

 
πληνληζκφο, ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα έθδνζεο: Αξηζηνκέλεο Καηζηώιεο – θηελίαηξνο 
(MSc) ζην Σκήκα Zσναλζξσπνλφζσλ ηεο ΓΤΕ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Σει.: 210-2125726, 
ka6u013@minagric.gr . 
Fax: 210-2128252614 
 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο – Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Zψσλ – Σκήκα 
Zσναλζξσπνλφζσλ. Ηζηφηνπνο: www.minagric.gr 
 

mailto:ka6u076@minagric.gr
mailto:ka6u058@minagric.gr
mailto:ka6u044@minagric.gr
mailto:ka6u013@minagric.gr
http://www.minagric.gr/
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Α. Δηζαγσγή 

 

 

Ζ Βξνπθέιισζε (Brucellosis) είλαη κία απφ ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ 
πξνζβάιιεη πνιχ ζπρλά θπξίσο ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα βννεηδή. ηελ Διιάδα είλαη πην 
γλσζηή κε ην φλνκα Μειηηαίνο Ππξεηφο (Malta Fever), ελψ παγθνζκίσο αλαθέξεηαη κε 
δηάθνξα νλφκαηα, φπσο Κπκαηνεηδήο Ππξεηφο (Undulant Fever), Ππξεηφο ηνπ Γηβξαιηάξ 
(Rock Fever of Gibraltar), Ππξεηφο ηεο Μεζνγείνπ (Mediterranean Fever) ή Γαζηξηθφο 
Ππξεηφο (Gastric Fever) φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ αλζξψπηλε κνξθή ηεο λφζνπ θαη Νφζνο 
ηνπ Bang (Bang`s Disease), Δλδσνηηθή ή Δπηδσνηηθή Απνβνιή (Enzootic or Epizootic 
Abortion), Μεηαδνηηθή Απνβνιή (Contagious Abortion), Δπηδηδπκίηηδα ησλ Κξηψλ (Ram 
Epididymitis) θαη άιια (Slinking of Calves) φηαλ αλαθέξεηαη ζηα λνζήκαηα πνπ πξνθαιεί 
ζηα δψα. 

Ζ ζεκαζία ηεο είλαη πνιχ κεγάιε ηφζν γηαηί πξνθαιεί νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζηελ 
θηελνηξνθία, φζν θαη γηαηί απνηειεί θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δίλαη ζεκαληηθή 
δσναλζξσπνλφζνο θαη απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο επαγγεικαηηθέο λφζνπο γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ αζρνινχληαη κε ην δσηθφ θεθάιαην, φπσο νη θηελνηξφθνη, 
νη θηελίαηξνη, νη εθδνξνζθαγείο, νη ηπξνθφκνη θά. 

Σν ππεχζπλν βαθηήξην πξνθαιεί γεληθεπκέλε ινίκσμε κε κηα αξρηθή θάζε 
βαθηεξηαηκίαο, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηνπηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κηθξνβίνπ ζηα φξγαλα 
ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζην ελδνζειηαθφ ζχζηεκα. Δίλαη κηα λφζνο πνπ 
αθνξά θπξίσο ηα γελλεηηθά ψξηκα δψα θαη έρεη πξνηίκεζε ζηνπο πιαθνχληεο, ζηα 
εκβξπηθά πγξά, ζηνπο γαιαθηνθφξνπο αδέλεο, ζηηο αξζξψζεηο θαη ζηνπο φξρεηο ησλ 
ηαχξσλ, ησλ θξηψλ, ησλ θάπξσλ θαη ησλ αξζεληθψλ ζθχισλ. Οη θχξηεο κνξθέο κε ηηο 
νπνίεο εθδειψλεηαη είλαη ε κεησκέλε αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απνβνιήο ζην ηειεπηαίν ηξίην ηεο εγθπκνζχλεο, γέλλεζε ειιηπνβαξψλ λενγλψλ θαη 
θαηαθξάηεζε πιαθνχληα ζηα ζειπθά δψα. 

Οη πχιεο εηζφδνπ ηνπ βαθηεξίνπ είλαη ε αλαπλεπζηηθή νδφο, ε επαθή κε ηνπο 
βιελλνγφλνπο θαη ην αίκα, ε ζηνκαηηθή νδφο θαη ε γελλεηηθή νδφο. 
 
 

Β. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 
 
 

ηελ αξραία Διιάδα, πξψηνο ν Ηππνθξάηεο πεξηγξάθεη κηα αζζέλεηα παξφκνηα κε 
ηε βξνπθέιισζε ζην βηβιίν ηνπ “Δπηδεκίεο”, ην 450 π.Υ., ε νπνία δηαξθνχζε 4 κήλεο θαη 
πξνθαινχζε επαλεκθάληζε ππξεηνχ θαη ηειηθά ην ζάλαην (Hughes 1897, Radford D. et 
al., 2004). Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ «Πεξί Εψσλ Ηζηνξία» (Κεθ. 8, 20, 21), αλαθέξεη απνβνιέο 
ζε ρνίξνπο θαη ζε αηγνπξφβαηα, ελνρνπνηψληαο κε αληρλεχζηκνπο παξάγνληεο. 
Παξφκνηεο αλαθνξέο απνβνιψλ ζε αίγεο θαη πξφβαηα δίλνληαη ζην βηβιίν ηεο Γέλεζεο 
ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, θεθ. 31-38. 

Σν 1859 έγηλε πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν, απφ ην 
Βξεηαλφ ζηξαηησηηθφ ηαηξφ – ρεηξνπξγφ J. A. Marston, ν νπνίνο βξέζεθε ζηε Μάιηα θαη 
είρε αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ (Marston J. A., 
1861). Παξφιν, πνπ ε λφζνο ήηαλ επξχηαηα γλσζηή ζηε Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, ν 
αηηηνινγηθφο παξάγνληαο εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη άγλσζηνο. 

Ο ππεχζπλνο κηθξννξγαληζκφο απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ επίζεο 
Βξεηαλφ ζηξαηησηηθφ ηαηξφ – κηθξνβηνιφγν Sir David Bruce ην 1887, απφ θαιιηέξγεηα 
ζπιήλα ελφο Βξεηαλνχ ζηξαηηψηε πνπ πέζαλε απφ Μειηηαίν Ππξεηφ ελψ ππεξεηνχζε ζηε 
Μάιηα. 
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Δηθόλα 1. Οη πξσηνπφξνη ζηε 
βξνπθέιισζε. 

 
Ζ πξψηε επίζεκε νλνκαζία πνπ 

πήξε ην λέν απηφ βαθηήξην απφ ηνλ D. 
Bruce ήηαλ Micrococcus melitensis (Bruce 
D., 1887), επεηδή βξέζεθε ζηε Μάιηα (Μειίηε, ζηα αξραία ειιεληθά, Melita ή Melite ζηα 
ιαηηληθά). 

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1895 ν Γαλφο θηελίαηξνο Bernhard Bang αλαθάιπςε 
έλαλ παξφκνην κηθξννξγαληζκφ πνπ νλφκαζε Bacillus abortus, επεηδή κπνξνχζε λα 
πξνθαιέζεη απνβνιή ζηα βννεηδή θαη ζηα αηγνπξφβαηα. (Mcmahan, 1944). 

Σν 1897, νη Almorth Wright θαη F. Smith ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ νξνινγηθή αληίδξαζε 
(νξνζπγθφιιεζε) γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν, ζε κηα πξνζπάζεηα 
λα δηαρσξίζνπλ ηε λφζν απφ ηνλ Σπθνεηδή Ππξεηφ, ρξεζηκνπνηψληαο λεθξνχο 
κηθξφθνθθνπο ηνπ Bruce (Wright A. E. et al, 1897). 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ απφ 
γίδηλν γάια, φπσο ην ηπξί, κε ηελ πξφθιεζε ηεο λφζνπ ζηνπο ζηξαηηψηεο ηεο απνζηνιήο 
ζηε Μάιηα απνδείρζεθε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα. Οη Zammit, Horrocks θαη Kennedy 
απνκφλσζαλ κεηαμχ 1904 – 1907 ηνπο παξαπάλσ κηθξφθνθθνπο ζην γάια, ζην αίκα θαη 
ζηα νχξα ησλ αηγψλ ηνπ λεζηνχ. Με ην βξάζηκν ηνπ γάιαθηνο (κέζνδνο παζηεξίσζεο) 
κεηψζεθε ζεκαληηθά ε ζπρλφηεηα ηεο αζζέλεηαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Μάιηαο 
(Παπαδφπνπινο Ο., 1992). 

Γχξσ ζην 1907, έλα πεξηζηαηηθφ επηβεβαίσζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο λφζνπ ησλ 
αηγψλ θαη ηεο λφζνπ ζηνπο αλζξψπνπο. Σν πιήξσκα ελφο θαξαβηνχ θαηαλάισζε θξέζθν 
γάια απφ κνιπζκέλεο αίγεο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάζνπλ φινη Μειηηαίν Ππξεηφ 
(Williams E., 1989). 

Οη Schroeder θαη Cotton, ην 1911, απέδεημαλ ηελ παξνπζία ηνπ βαθίινπ ηνπ Bang 
(Br. abortus) ζην αγειαδηλφ γάια. 

Σν 1914, ν Jacob Traum, ζηηο Ζ.Π.Α., απνκφλσζε έλα λέν κηθξφβην απφ έκβξπα 
ρνίξσλ, πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε Brucella suis. 

Σειηθά, ήηαλ ε Ακεξηθαλίδα κηθξνβηνιφγνο Alice Evans πνπ αλαγλψξηζε ηε 
ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ 2 βαθηεξίσλ (ηνπ Bruce θαη ηνπ Bang) ην 1918, ράξε ζηελ φκνηα 
κνξθνινγία ηνπο θαη παζνγέλεηα. 

Απφ ην 1920, ε νλνκαζία ηνπο είλαη Brucella melitensis θαη Brucella abortus 
αληίζηνηρα, κε πξφηαζε ησλ Meyer θαη Shaw, πξνο ηηκή ηνπ Sir David Bruce πνπ ην 
απνκφλσζε πξψηνο. 

Σν 1928, ν Huddleson απνκφλσζε ην ηξίην είδνο Βξνπθέιιαο θαη θαζηέξσζε 
θξηηήξηα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξηψλ κέρξη ηφηε γλσζηψλ εηδψλ (Br. melitensis, Br. 
abortus θαη Br. suis). (Huddleson I. F., 1929). 

Σν 1930, πξνηάζεθε απφ ηνλ Buck ε ρξήζε ηνπ εκβνιηαθνχ ζηειέρνπο S19. 
Σν 1931, ν Hardy απέδεημε φηη ε Br. suis είλαη παζνγφλνο γηα ηνλ άλζξσπν. 
Σν 1937, ν Mc Ewen πξφηεηλε ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο 45/20. 
Ζ Brucella suis ήηαλ ν πξψηνο παζνγφλνο κηθξννξγαληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ ηνλ ακεξηθάληθν ζηξαηφ σο βηνινγηθφ φπιν ππνζηήξημεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1950. 
Σν 1953, απνκνλψζεθε ε Br. ovis απφ πεξηζηαηηθά επηδηδπκίηηδαο θξηψλ, ζηε Νέα 

Εειαλδία, απφ ηνπο Buddle θαη Boyes (Buddle M. B., 1956), ελψ ηέζζεξα ρξφληα κεηά 
(1957), απνκνλψζεθε ε Br. neotomae απφ ηνλ επίκπ Neotoma lepida, ζηηο ΖΠΑ, απφ 
ηνπο Stoenner θαη Lackman. Καη ηα δχν λέα είδε είλαη κε παζνγφλα γηα ηνλ άλζξσπν. 

Σελ ίδηα ρξνληά (1957), νη Elberg θαη Faunce πξφηεηλαλ ηε ρξήζε ηνπ γλσζηνχ 
εκβνιηαθνχ ζηειέρνπο REV – 1. 

Σν 1961, νη Meyer θαη Cameron δηαθνξνπνίεζαλ ηνπο δηάθνξνπο βηφηππνπο κε 
βάζε ηηο δνθηκέο νμεηδσηηθνχ κεηαβνιηζκνχ.  
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Σν 1966, νη Carmichael θαη Bruner, ζηηο Ζ.Π.Α., αλαθάιπςαλ έλα λέν είδνο ζην 
γέλνο Brucella, απηή ηε θνξά ζε θπλεγφζθπια κε απνβνιέο θαη νλνκάζηεθε Br. canis 
(Carmichael L. E., 1967). 

Σν 1969, αλαθέξζεθε ε πξψηε εξγαζηεξηαθή ινίκσμε εξγαδφκελνπ ζε 
κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην (Hall W. H., 1991). 

ην ζπλέδξην πνπ έγηλε ην 1986, ζην Manchester ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 
πξνηάζεθε ην γέλνο Brucella λα πεξηιακβάλεη κφλν έλα είδνο, απηφ ηεο Brucella 
melitensis, κε 18 βηφηππνπο (Corbel M. J., 1988). 

ηα πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ γηα ηελ Σαμηλφκεζε ησλ πξνθαξπσηηθψλ 
νξγαληζκψλ πνπ έγηλε ζηελ Pamplona ηεο Ηζπαλίαο ην επηέκβξην ηνπ 2003, 
απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε επηζηξνθή ζηελ νλνκαηνινγία θαη ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ ηεο 
βξνπθέιιαο, φπσο ίζρπε πξηλ ην 1986, κε ηα έμη θιαζηθά είδε ηεο θαη ηνπο βηφηππνχο ηνπο 
(Osterman B. & Moriyon I., 2006). 

Σν 1997, απνκνλψζεθε απφ ζαιάζζηα ζειαζηηθά έλα λέν είδνο πνπ νλνκάζηεθε 
Br. maris (Jahans et al, 1997). ήκεξα, έρεη δηαρσξηζηεί ζε δχν λέα είδε θαη έρεη 
κεηνλνκαζηεί ζε Br. ceti θαη Br. pinnipedialis (Foster et al, 2007). 

Σν 2008, απνκνλψζεθε ην είδνο Br. microti απφ ην ηξσθηηθφ Microtus arvalis 
(Scholz H. C. et al, 2008). 

Γεληθά, ε νλνκαηνινγία ηνπ γέλνπο Brucella θαζηεξψζεθε κε βάζε ηηο δηαθνξέο ζηε 
ινηκνγφλν δχλακε, ηνπο μεληζηέο, ηα βηνρεκηθά θαη ηα θαιιηεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Πνιινί εξεπλεηέο αθφκα πξνηείλνπλ ηελ νλνκαζία Br. melitensis γηα φια ηα είδε ηνπ 
γέλνπο Brucella κε πνιινχο βηφηππνπο, ζηεξηδφκελνη ζηηο κειέηεο πβξηδηζκνχ DNA – 
DNA πάλσ ζηα 51 ζηειέρε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φια ηα είδε. Παξφια απηά, γηα 
πξαθηηθνχο θπξίσο ιφγνπο, παξακέλεη ε παιηά νλνκαηνινγία (Corbel et al, 1984, 
Osterman B. & Moriyón I., 2006). Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα είδε, ππάξρνπλ αθφκα 
πάξα πνιιά κε ηαμηλνκεκέλα είδε. 
 
 

Γ. Τν Βαθηήξην 
 
 
1. Φαξαθηεξηζηηθά 
 

Σα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο είλαη κηθξνί, αθίλεηνη, αεξφβηνη ή κηθξναεξφθηινη, 
Gram αξλεηηθνί (G –) θνθθνβάθηινη. Γε ζπνξνγνλνχλ, δε ζρεκαηίδνπλ έιπηξν θαη δελ 
παξάγνπλ εμσηνμίλεο. ηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα, κπνξεί λα είλαη κφλνη ηνπο, ζε 
δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο. νη νπνίνη δηαηάζζνληαη κεκνλσκέλα, ζε δεχγε ή πην ζπάληα 
ζε κηθξέο αιπζίδεο θαη έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα λα επηβηψλνπλ κέζα ζηα θαγνθχηηαξα 
(ελδνθπηηάξηα βαθηήξηα). 
 
Δηθόλα 2. Σα βαθηήξηα (Gram –) φπσο θαίλνληαη ζε νπηηθφ κηθξνζθφπην 1000x κε ρξψζε 

Gram. 
 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε ρξψζε Ziehl – 
Neelsen (MZN) είλαη κεξηθψο νμεάληνρα, 
αθνχ δελ απνρξσκαηίδνληαη απφ νμηθφ 
νμχ 0,5%. Ζ ρξσζηηθή carbol fucshin 
δηαηεξείηαη θαη ηα βαθηήξηα εκθαλίδνληαη 
ζαλ θφθθηλνη – κσβ θνθθνβάθηινη. 
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Δηθόλα 3. Κνθθνβάθηινη Brucella spp. φπσο θαίλνληαη ζην ειεθηξνληθφ 
κηθξνζθφπην (3900x). 

 
Σα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο είλαη Gram(–) θνθθνβάθηινη, κε 

κέγεζνο απφ 0,6 – 1,5κm, πνπ αλήθνπλ ζην Βαζίιεην Bacteria, ζηελ α2 ππννκάδα ηεο 
πλνκνηαμίαο/Φχινπ Rhizobiales, ηεο Οηθνγέλεηαο ησλ Brucellaceae, Γέλνο Brucella. 
Δίδε: 
1) Br. melitensis 
2) Br. abortus 
3) Br. suis 
4) Br. ovis 
5) Br. neotomae  
6) Br. canis 
7) Br.ceti 
8) Br.pinnipedialis 
9) Br. microti 
 
 

 
Δηθόλα 4. Φπινγελεηηθφ δέληξν βαζηζκέλν ζηα rRNA δεδνκέλα, πνπ δείρλεη ην 
δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ Βαθηεξίσλ, ησλ Αξραηνβαθηεξίσλ θαη ησλ Δπθαξπσηηθψλ 
νξγαληζκψλ. Πεγή: Wikipedia, Phylogenetic tree. Πξνζπέιαζε 13/08/2012. 
 

ην πεξηβάιινλ, ηα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Brucella παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε 

αλζεθηηθφηεηα θαη είλαη απφ ηα πην αλζεθηηθά Gram(–) βαθηήξηα. Καηαζηξέθνληαη κε ηελ 

παζηεξίσζε, ζην ειηαθφ θσο κεηά απφ 4,5 ψξεο θαη ζεξκνθξαζία <31νC, κε ηα θνηλά 

απνιπκαληηθά δηαιχκαηα φπσο ε ρισξίλε θαη ζε φμηλν πεξηβάιινλ (pH<4,5). ηα 

θαηεςπγκέλα θξέαηα κπνξεί λα επηβηψζνπλ γηα ρξφληα. 
 

Πεξηβάιινλ Σπλζήθεο Φξόλνο επηβίσζεο 

Νεξφ –4νC 4 κήλεο 

Νεξφ (εξγαζηήξην) 20νC 2,5 κήλεο 

Νεξφ (ιίκλε) 37νC    pH=7,2 <24 ψξεο 

Νεξφ (ιίκλε) 8oC    pH=6,5 >2 κήλεο 

Ζιηαθφ θσο <31νC 4½ ψξεο 

Έδαθνο ηεγλφ ζην εξγαζηήξην <4 εκέξεο 

Έδαθνο Τγξή αηκφζθαηξα >2 κήλεο 

Έδαθνο Φζηλφπσξν (90% πγξαζία) 48-73 εκέξεο 

Taxonomic Rank 

Kingdom  Bacteria 

Phylum/Division Proteobacteria  

Class Alphaproteobacteria 

Order Rhizobiales 

Family Brucellaceae 

Genus Brucella 

Species 
melitensis, abortus, 
suis, ovis etc. 
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Οχξα 37νC, pH=8,5 16 ψξεο 

Οχξα 8oC    pH=6,5 6 εκέξεο 

Βνζθόηνπνο Ζιηαθφ θσο <5 εκέξεο 

Βνζθφηνπνο θηά >6 εκέξεο 

Φξέζθν γάια 25 – 37νC 24 ψξεο 

Φξέζθν γάια 8νC 48 ψξεο 

Φξέζθν γάια –40νC 2,5 έηε 

Σπξφγαιν 17 – 24νC <5 εκέξεο 

Σπξφγαιν 5νC >6 εκέξεο 

Μαιιί απνζήθε 4 κήλεο 

θφλε δξφκνπ ---------- 3 – 44 εκέξεο 

Ξχιηλνη ηνίρνη ή νξνθή ζε 
καληξί 

---------- 4 κήλεο 

Πίλαθαο 1. ρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο – ζπληήξεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ 
επηβίσζεο ηνπ Brucella spp. (Nikoletti, 1980, Alton, 1985; Join FAO/WHO 
Committee;1985, European Union Committee, 2001). 
 
 
2. Καιιηέξγεηα 
 

Σα είδε ηνπ γέλνπο Βrucella είλαη αεξφβηα, αιιά ππάξρνπλ κεξηθά είδε θαη ζηειέρε 
πνπ απαηηνχλ ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα κε 5 – 10% δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) γηα 
λα αλαπηπρζνχλ, εηδηθά θαηά ηελ πξσηαξρηθή απνκφλσζε. Σν ηδαληθφ pH γηα ηελ 
αλάπηπμή ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6,6 θαη 7,4, γη’ απηφ ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα πξέπεη λα 
είλαη 6, 8 γηα ηέιεηα αλάπηπμε. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο είλαη 36 – 38°C, αιιά 
πνιιά ζηειέρε είλαη ηθαλά λα αλαπηπρζνχλ θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 20°C θαη 40°C. 

Σα βαθηήξηα ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο βηνηίλε, ζεηακίλε θαη ληθνηηλακίδην. 
Ζ αλάπηπμε ηνπο βειηηψλεηαη κε νξφ ή αίκα. Ζ αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηειερψλ 
εκπνδίδεηαη ζε ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ ρνιηθά άιαηα, tellurite ή selenite. 

ε ζηεξεά ππνζηξψκαηα, νη απνηθίεο ηεο βξνπθέιιαο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο 
κεηά απφ ηε δεχηεξε εκέξα επψαζεο. Μεηά ηελ ηέηαξηε εκέξα επψαζεο, νη απνηθίεο είλαη 
ζηξνγγπιέο, 1 – 2 mm ζε δηάκεηξν, κε ιείεο (S – smooth) άθξεο, δηαθαλείο θαη κε έλα 
απαιφ κειί ρξψκα φηαλ ηα ηξπβιία παξαηεξνχληαη ζην θσο ηεο 
εκέξαο. Όηαλ νη απνηθίεο παξαηεξνχληαη απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ 
ηξπβιίνπ, εκθαλίδνληαη θπξηέο θαη θαηάιεπθεο. Όζν πεξλάεη ν θαηξφο, 
νη απνηθίεο, γίλνληαη κεγαιχηεξεο θαη ειαθξψο ζθνπξφηεξεο. Αιιαγέο 
ζηε κνξθνινγία ησλ απνηθηψλ είλαη γεληθά ζπλδεδεκέλεο κε αιιαγέο 
ζηελ παζνγνληθφηεηα, ζηηο νξνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη ζηελ επαηζζεζία 
ζηνπο θάγνπο. 
 
Δηθόλα 5. Οη απνηθίεο ησλ βαθηεξίσλ ηεο βξνπθέιισζεο, φπσο 
θαίλνληαη ζε ζξεπηηθφ πιηθφ Brucella Medium Base. 
 
 
3. Βηνρεκηθέο Ηδηόηεηεο 
 

Ο κεηαβνιηζκφο ηνπο είλαη αεξφβηνο θαη νη θαιιηέξγεηέο ηνπο δε κεηαβνιίδνπλ ηνπο 
πδαηάλζξαθεο κε ηηο ζπκβαηηθέο δνθηκέο. Σα βαθηήξηα απηά είλαη θαηαιάζε ζεηηθά, 
νμεηδάζε ζεηηθά θαη αλάγνπλ ηα ληηξηθά ζε ληηξψδε (εμαίξεζε απνηεινχλ ε Br. ovis θαη 
κεξηθά ζηειέρε ηεο Br. canis). Ζ παξαγσγή H2S απφ ζείν πνπ πεξηέρεηαη ζε ακηλνμέα 
επίζεο πνηθίιεη απφ είδνο ζε είδνο. Σν B. melitensis δελ παξάγεη H2S. Ζ δξαζηεξηφηεηα 
ηεο νπξεάζεο πνηθίιιεη απφ γξήγνξε ζε πνιχ αξγή. ε ππφζηξσκα ηξππηνθάλεο, κεηά 
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απφ επψαζε γηα 24 – 48 ψξεο ζηνπο 37oC θαη πξνζζήθε αληηδξαζηεξίνπ Kovacs, 
παξάγεηαη ηλδφιε. Παξάγεη αθεηπινκεζπινθαξβηλφιε απφ ηε γιπθφδε. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηξεηο βηφηππνη ηνπ Br. melitensis, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιπζαθραξίηεο σο επηθαλεηαθά αληηγφλα. Ζ δηάθξηζε ησλ 

βηνηχπσλ γίλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηγφλσλ απηψλ κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ 

αληηνξψλ. Ο βηφηππνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζπλεζέζηεξα είλαη ν 1. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ βηφηππσλ 2 θαη 3 είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Ζ ηππνπνίεζε ηνπ Br. 

melitensis γίλεηαη επίζεο θαη κε ηε βνήζεηα βαθηεξηνθάγσλ. 
 

Δ
ίδ

ν
ο
 

Β
ηό

ηπ
π

ν
ο
 

Α
λ
ά

γ
θ
ε

 ζ
ε 

C
O

2
 

Π
α

ξ
α

γ
σ

γ
ή

 

H
2
S

 

Αλάπηπμε ζε ππνζηξώκαηα 
κε πξνζζήθε ρξσζηηθήο 

Σπγθόιιεζε ζε Λχζε 
απφ 

θάγνπο 
Tb 

RTD* 

Βαζηθή θνπμίλε Θεηνλίλε 
Μνλνεηδη-

θνχο νξνχο 
Αληη – R 
(rough) 

νξφ 1/50.000 1/25.000 1/50.000 Α M 

B
r.

 m
e

li
te

n
s

is
 1 - - + - + - + - - 

2 - - + - + + - - - 

3 - - + - + + + - - 

B
r.

 a
b

o
rt

u
s
 

1 ± + + - - + - - + 

2 ± + - - - + - - + 

3 ± + + + + + - - + 

4 ± + + - - - + - + 

5 - - + - + - + - + 

6 - - + - + + - - + 

7 - ± + - + + + - + 

8 + - + - + - + - + 

9 -  + - + - + - + 

B
r.

 s
u

is
 1 - + - + + + - - - 

2 - - - - + + - - - 

3 - - + + + + - - - 

4 - - + + + + + - - 

5 - - - - + - + - - 

Br. ovis  + - + + + - - + - 
Br. 
neotom
ae 

 - + - - + + - - - 

Br. canis  - - - + + - - + - 

Πίλαθαο 2. Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brucella θαη ησλ βηνηχπσλ 
ηνπο. πιινγή ζηνηρείσλ (Brinley – Morgan θαη McCulluygh, 1974, Alton et al., 1988, 
Corbel, 1989c, αξξήο θαη ζπλ., 1991, European Union Committee, 2001, OIE, 2004b). 

±: κεηαβιεηφ 
*: Routine Test Dilution (Γηάιπκα Γνθηκήο Ρνπηίλαο) 
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4. Παζνγόλνο δξάζε 
 

Σα βαθηήξηα πξνζβάιινπλ θπξίσο ην θπζηθφ ηνπο μεληζηή θαη θαηά δεχηεξν ιφγν 

άιια είδε θαη ηνλ άλζξσπν. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο ήηαλ θαη ν 

δηαθνξεηηθφο μεληζηήο ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαλ αξρηθά. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην Br. canis 

απνκνλψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ θπλεγφζθπια, ελψ ην Br. ovis απφ θξηνχο. Ζ 

κνιπζκαηηθή δφζε εμαξηάηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, ηελ παζνγνληθφηεηα θαη αληίζηαζε ηνπ 

μεληζηή. Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ε κφιπλζε ζην δψν, πξέπεη λα πξνζιάβεη αξηζκφ 

βαθηεξίσλ κεγαιχηεξν απφ 105. 
Όζνλ αθνξά ηνλ άλζξσπν θαη βαζηδφκελνη ζε εξγαζηεξηαθέο ινηκψμεηο, ε 

κνιπζκαηηθή δφζε είλαη πηζαλφλ <500 cfu, ελψ είλαη αθφκα κηθξφηεξε αλ αθνινπζεζεί ε 
αλαπλεπζηηθή νδφο (10 – 100 βαθηήξηα είλαη αξθεηά γηα ηελ πξφθιεζε ινίκσμεο). 
 

Δίδνο Ξεληζηήο Παζνγνληθόηεηα 
Λνηκνγόλνο δόζε 
γηα ηνλ άλζξσπν 

(βαθηήξηα) 

Br. melitensis πξφβαηα. αίγεο, 
(άλζξσπνο, ρνίξνη, 
ζθχινη) 

Τςειή 1 – 10 

Br. suis ρνίξνη, (βννεηδή, 
ηππνεηδή,άλζξσπνο) 

Τςειή – Μέζε 1.000 – 10.000 

Br. abortus βννεηδή, (πξφβαηα, 
αίγεο, ρνίξνη, ηππνεηδή, 
ζθχινη, άλζξσπνο) 

Μέζε 100.000 

Br. canis θπλνεηδή, (άλζξσπνο) Υακειή – 
Αλνζνθαηαζηνιή 

>1.000.000 

Br. ovis πξφβαηα Με παζνγφλνο ------------ 

Br. neotomae κηθξά ηξσθηηθά Με παζνγφλνο ------------ 

Br. ceti δειθίληα Παζνγφλνο ??? ------------ 

Br. pinnipedialis θψθηεο Παζνγφλνο ??? ------------ 

Br. microti κηθξά ηξσθηηθά Με παζνγφλνο ------------ 

Πίλαθαο 3. ρέζε κεηαμχ ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brucella κε ηνπο μεληζηέο ηνπο θαη ηελ 
παζνγνληθφηεηά ηνπο. (αξξήο θαη ζπλ., 1991). 
 
 

Γ. Ζ Νόζνο 
 
 
1. Μεηάδνζε – Παζνγέλεηα 
 

Ζ είζνδνο ηεο λφζνπ ζε κία πγηή εθκεηάιιεπζε γίλεηαη θπξίσο ιφγσ: α) ησλ 

ζεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ ζε βνζθφηνπνπο φπνπ ζπκβφζθνπλ κνιπζκέλα θνπάδηα, β) κε ηελ 

αγνξά δψσλ απφ εθηξνθέο κε άγλσζην πγεηνλνκηθφ θαζεζηψο σο πξνο ηε βξνπθέιισζε, 

γ) κε ηηο αληαιιαγέο αξζεληθψλ δψσλ γηα ηηο επηβάζεηο, δ) κεραληθά κε ηα κέζα 

κεηαθνξάο γάιαθηνο θαη δσνηξνθψλ. 

Σα πγηή δψα κνιχλνληαη φηαλ θαηαλαιψλνπλ ηξνθέο ή λεξφ πνπ ήξζαλ ζε επαθή 

κε ηα απνβαιιφκελα έκβξπα, ηνπο εκβξπηθνχο πκέλεο θαη ηα ιφρεηα ησλ κνιπζκέλσλ 

δψσλ ή έξζνπλ ζε επαθή κε απηά. Τπνινγίδεηαη φηη 1ml ακληαθνχ πγξνχ κπνξεί λα 

πεξηέρεη 1013 βαθηήξηα. Δπίζεο, ζπρλά κνιχλνληαη απφ ηα ρέξηα ηνπ θηελνηξφθνπ πνπ 

αξκέγεη φια ηα δψα καδί. 



 11 

Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ηα πξφβαηα είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

αίγεο, ελψ νη θπιέο γαιαθηνπαξαγσγήο εκθαλίδνληαη πην επαίζζεηεο απφ απηέο 

θξενπαξαγσγήο. Ζ δηαζπνξά ζε έλα πνίκλην επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ. 

Έηζη, ε αζζέλεηα πεξηνξίδεηαη εχθνια ζηα πνίκληα πνπ έρνπλ κηθξφ αξηζκφ δψσλ αιιά 

ζπληεξείηαη ζηα κεγάια πνίκληα, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ λεαξψλ δψσλ πνπ 

εηζέξρνληαη θάζε ρξφλν ζηελ εθηξνθή σο δψα αληηθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ε απμεκέλε 

ππθλφηεηα ησλ δψσλ αλά m2 επλνεί ηε δηαζπνξά ηνπ βαθηεξίνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ. 

Σα εξίθηα θαη νη ακλνί είλαη αλζεθηηθά ζηε κφιπλζε θαη ην γάια πνπ 

πξνζιακβάλνπλ απφ κνιπζκέλεο κεηέξεο δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαζπνξά ηεο 

λφζνπ. Αληίζεηα, ην κνιπζκέλν γάια έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηάδνζε ηεο λφζνπ 

ζηνλ άλζξσπν. Σα κηθξά πνπ γελληνχληαη απφ κνιπζκέλεο κεηέξεο κπνξεί λα είλαη 

κνιπζκέλα, αιιά ε κφιπλζε εμαθαλίδεηαη φηαλ γίλνληαη 2 κελψλ. Ζ ιαλζάλνπζα κφιπλζε 

ζηα ακλνεξίθηα ζεσξείηαη πνιχ πηζαλή θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

εθξηδσζεί ε λφζνο απφ κία κνιπζκέλε εθηξνθή. 

Οη πχιεο εηζφδνπ ηνπ βαθηεξίνπ ζηα δψα είλαη ε ζηνκαηηθή νδφο, νη ιχζεηο 
ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο, νη νθζαικηθνί βιελλνγφλνη, ε αλαπλεπζηηθή θαη ε γελλεηηθή 
νδφο. Ζ λφζνο κεηαδίδεηαη κε ηα εθθξίκαηα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ιφρηα, ζπέξκα, 
εκβξπηθνχο πκέλεο), κε ην γάια, ην αίκα, ηα νχξα θαη ηα θφπξαλα ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ, 
ελψ έρεη παξαηεξεζεί θαη ε ηαηξνγελήο κεηάδνζε ηεο λφζνπ θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ δψσλ 
κε θνηλέο ζχξηγγεο. Ζ κφιπλζε ησλ δψσλ κέζσ ησλ δηαβξψζεσλ ηνπ δέξκαηνο. έρεη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα κηθξά κεξπθαζηηθά πνπ αξκέγνληαη κε ην ρέξη. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο ε κφιπλζε γίλεηαη κέζσ ησλ πιεγψλ ή ακπρψλ ησλ καζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
άκειμεο. 

Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ησλ βαθηεξίσλ ζηνλ νξγαληζκφ, ζπιιακβάλνληαη απφ ηα 

καθξνθάγα θαη ηα πνιπκνξθνπχξελα θχηηαξα ηνπ μεληζηή, κέζα ζηα νπνία φκσο δελ 

θαηαζηξέθνληαη. Δπηβηψλνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ελδνθπηηαξηθά θαη κέζσ ηεο 

ιεκθηθήο νδνχ εγθαζίζηαληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο ιεκθαδέλεο. Αθνχ ππεξληθήζνπλ ηνλ 

ακπληηθφ κεραληζκφ ηνπ δψνπ, ηα βαθηήξηα εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

πξνθαιψληαο βαθηεξηαηκία. πνπ δηαξθεί ζεκαληηθά κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ φηη ζηα 

βννεηδή. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηηο 30 – 45 εκέξεο, 

ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο, ην βαθηήξην κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε θάζε φξγαλν ηνπ 

ζψκαηνο (καζηνί, λεθξνί, ήπαξ, ζπιήλαο, κπειφο ησλ νζηψλ θά) φκσο κεηά ηε θάζε ηεο 

βαθηεξηαηκίαο θαη εθφζνλ ην δψν είλαη έγθπν, ην βαθηήξην εγθαζίζηαηαη ζηε κήηξα. Σα 

βαθηήξηα πνιιαπιαζηάδνληαη ελδνθπηηαξηθά κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη 

θνθθησκαηψδεο ηζηφο (νδίδηα), ν νπνίνο κνηάδεη κε ηνλ θνθθησκαηψδε ηζηφ ηεο 

θπκαηίσζεο, ρσξίο λα ηπξνεηδνπνηείηαη. Ο ηξνπηζκφο ηνπ βαθηεξίνπ ζηε κήηξα νθείιεηαη 

ζηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεο εξπζξπηφιεο πνπ ππάξρεη εθεί. Ζ κφιπλζε ηεο 

θπνθνξνχζαο κήηξαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνβνιή θαη ηελ απέθθξηζε κεγάινπ 

αξηζκνχ βαθηεξίσλ ζην πεξηβάιινλ. 

ηηο αίγεο ε απέθθξηζε δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 – 3 κελψλ, ελψ ζηα 

πξφβαηα είλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη δηαξθεί ζπλήζσο 3 εβδνκάδεο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κεηά ηελ απνβνιή ή ην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, παξαηεξείηαη θαηαθξάηεζε ησλ 

εκβξπτθψλ πκέλσλ θαη κεηξίηηδα. ηηο εκβξπτθέο κεκβξάλεο παξαηεξνχληαη αιινηψζεηο ζε 

ηκήκαηά ηνπο ή ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπο θαη ζηηο θνηπιεδφλεο παξαηεξείηαη νίδεκα θαη 

λέθξσζε. Μεηά ηνλ ηνθεηφ ην βαθηήξην δελ παξακέλεη ζηε κήηξα, αιιά εγθαζίζηαηαη ζε 

άιια φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, φπνπ παξακέλεη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ ηνθεηψλ. Σν 

φξγαλν πνπ εληνπίδεηαη ζπλήζσο είλαη ν καζηφο, φπνπ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη 
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απεθθξίλεηαη κε ην γάια. ηηο πεξηζζφηεξεο αίγεο ε απέθθξηζε ηνπ βαθηεξίνπ κε ην γάια 

δηαξθεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επφκελε. Δπηπιένλ, ε εληφπηζε ηνπ βαθηεξίνπ ζην καζηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ηνπο. Ζ εληφπηζε ησλ 

βαθηεξίσλ ζηνπο λεθξνχο είλαη πην ζπάληα θαη κπνξεί λα απεθθξίλεηαη κε ηα νχξα ησλ 

κνιπζκέλσλ δψσλ. 
ηνλ άλζξσπν, ηα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο κεηαδίδνληαη επηπξφζζεηα κε ηελ 

θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλα δψα θαη δελ 
έρνπλ ππνζηεί παζηεξίσζε ή σξίκαλζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ λφζνο 
κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν κε κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο ή 
εμαηξεηηθά ζπάληα κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε λφζνο ζηνπο 
αλζξψπνπο ζπζρεηίζηεθε κε ηνπο εκβνιηαζκνχο ησλ θνπαδηψλ κε δσληαλφ 
εμαζζελεκέλν ζηέιερνο (REV-1) πνπ δηελεξγνχλ νη θηελίαηξνη, κε ηε ζπζθεπαζία σκνχ 
θξέαηνο, θαζψο θαη κε ηελ απαζρφιεζε ζε βννηξνθηθέο κνλάδεο. 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ θηλδπλεχνπλ άκεζα είλαη νη 
θηελνηξφθνη, νη θηελίαηξνη, ην πξνζσπηθφ κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, νη ηπξνθφκνη, νη 
εθδνξνζθαγείο, νη θξενπψιεο θαη νη θπλεγνί. Θχκαηα ηεο αζζέλεηαο πέθηνπλ ζπρλά θαη νη 
ηνπξίζηεο πνπ εκπηζηεχνληαη ηνπηθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα νπνία δελ έρνπλ 
ππνζηεί ηε ζσζηή επεμεξγαζία. Ζ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν βαζίδεηαη 
απνθιεηζηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηα δψα. 
 
 
2. Σπκπησκαηνινγία ζηα δώα 
 

Ο ρξφλνο επψαζεο είλαη απφ κία έσο ηξεηο εβδνκάδεο, αιιά κπνξεί λα εθδεισζεί 

θαη κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο. Μεηά ην ζηάδην ηεο βαθηεξηαηκίαο αθνινπζείηαη ε ηνπηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ κηθξνβίνπ ζηα φξγαλα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζην 

ελδνζειηαθφ ζχζηεκα. Βαζηθά, αθνξά ηα ζεμνπαιηθά ψξηκα δψα θαη έρεη ηξνπηζκφ ζηνπο 

πιαθνχληεο, ζηα εκβξπηθά πγξά, ζηνπο γαιαθηνθφξνπο αδέλεο, ζηηο αξζξψζεηο θαη ζηνπο 

φξρεηο ησλ αξζεληθψλ. 
ηηο αίγεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη θαη νη θπζηθνί μεληζηέο ηνπ Br. melitensis, ηα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα κνηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα αληίζηνηρα πνπ παξαηεξνχληαη ζηα 
βννεηδή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο βαθηεξηαηκίαο νξηζκέλεο αίγεο κπνξεί λα 
εκθαλίζνπλ έληνλε αδηαζεζία θαη λα πεζάλνπλ αηθλίδηα, ελψ άιια δψα δελ παξνπζηάδνπλ 
θαλέλα ζχκπησκα. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα βαθηήξηα εληνπίδνληαη ζην καζηηθφ αδέλα 
πξνθαιείηαη έληνλε καζηίηηδα θαη θαηά ηελ ςειάθεζε δηαπηζηψλνληαη νδίδηα. Σν 
παξαγφκελν γάια είλαη πδαξέο θαη πεξηέρεη πήγκαηα. πρλή επίζεο είλαη θαη ε ππνθιηληθή 
καζηίηηδα, κε απνηέιεζκα ην θαηλνκεληθά πγηέο δψν λα απνβάιιεη ζην πεξηβάιινλ κεγάιν 
αξηζκφ απφ ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, κνιχλνληαο ηα ζειάδνληα κηθξά θαη 
απνηειψληαο θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ζ γαιαθηνπαξαγσγή κεηψλεηαη απφ 10 – 
66%. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηεο βξνπθέιισζεο ζηα δψα είλαη ε απνβνιή ζην 
ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο (1 – 2 κήλεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ). Αλ ην δψν δελ απνβάιεη, 
κπνξεί λα γελλήζεη πξφσξα, λα γελλήζεη ειιηπνβαξή λενγλά ή/θαη λα θάλεη θαηαθξάηεζε 
πιαθνχληα. πρλφ επαθφινπζν ηεο απνβνιήο είλαη ε ελδνκεηξίηηδα, νη αιινηψζεηο ζηηο 
ζάιπηγγεο, νη αλσκαιίεο ζηηο σνζήθεο, κε ζπλέπεηα ηελ ππνγνληκφηεηα ή ηε ζηεηξφηεηα 
θαη ε κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη απνβνιέο παξαηεξνχληαη 
θαη θαηά ηελ επφκελε εγθπκνζχλε, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα κνιπζκέλα δψα 
απνβάινπλ κία θνξά, γηαηί απνθηνχλ αλνζία. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ 
αιινηψζεηο ζηηο αξζξψζεηο θαζψο θαη πγξψκαηα. 
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Οη θξηνί θαη νη ηξάγνη είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί απφ φηη ηα αληίζηνηρα ζειπθά 
δψα. ηνπο θξηνχο έρεη δηαπηζησζεί πεηξακαηηθά φηη ε κφιπλζε είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο 
θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αζπκπησκαηηθή. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ 
ζπκπηψκαηα ηα ζπρλφηεξα είλαη ε εηεξφπιεπξε νξρίηηδα, ε επηδηδπκίηηδα θαη ε 
ππνγνληκφηεηα/ζηεηξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνπο ηξάγνπο. Σν είδνο Br. 
melitensis πξνζβάιεη θπξίσο ηα πξφβαηα, ηηο αίγεο, ηα βννεηδή θαη ζπαληφηεξα ηνπο 
ρνίξνπο θαη ηνπο ζθχινπο. Σαπηφρξνλα, είλαη ην θπξίσο ππεχζπλν βαθηήξην γηα ηε 
βξνπθέιισζε ζηνλ άλζξσπν. Σν είδνο Br. ovis πξνζβάιεη κφλν ηα πξφβαηα θαη φρη ηηο 
αίγεο. Πξνθαιεί ζηνπο θξηνχο νξρίηηδα, επηδηδπκίηηδα, ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
ζπέξκαηνο θαη ππνγνληκφηεηα. Ζ εκθάληζε ηεο ζηα ζειπθά πξφβαηα είλαη ζπάληα. 

Ζ δηάξθεηα ηεο κφιπλζεο δηαθέξεη ζηηο αίγεο θαη ζηα πξφβαηα. ηηο αίγεο ε 

κφιπλζε δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζσο θαη γηα ρξφληα, ελψ ε απέθθξηζε ηνπ 

βαθηεξίνπ κε ην γάια κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν γαιαθηηθέο πεξηφδνπο. 

ηα πξφβαηα ε δηάξθεηα ηεο λφζνπ είλαη κηθξφηεξε. ε πνιιά κνιπζκέλα πξφβαηα ε 

αλίρλεπζε ηνπ βαθηεξίνπ δελ είλαη δπλαηή πεξίπνπ έλα έηνο κεηά ηε κφιπλζε. Δθφζνλ ηα 

δψα ηαζνχλ, απνθηνχλ κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζηελ επαλακφιπλζε απφ ην βαθηήξην Br. 

melitensis. Σα πξφβαηα πνπ απέβαιιαλ κία θνξά, ζπάληα απνβάιινπλ ζηηο επφκελεο 

θπνθνξίεο. 
Σν είδνο Br. abortus πξνζβάιεη θπξίσο ηα βννεηδή θαη ζπαληφηεξα ηα πξφβαηα, ηηο 

αίγεο, ηνπο ρνίξνπο, ηα ηππνεηδή, ηνπο ζθχινπο θαη ην άλζξσπν. ηελ πξνθαινχκελε 
ζπκπησκαηνινγία πεξηιακβάλνληαη νη απνβνιέο, ε θαηαθξάηεζε εκβξπηθψλ πκέλσλ ε 
γέλλεζε αδχλακσλ ή ζλεζηγελψλ κφζρσλ θαη ή κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο. ηα 
αξζεληθά πξνθαιεί νξρίηηδα θαη επηδηδπκίηηδα, ελψ θαη ζηα δχν θχια κπνξνχλ λα 
εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα αξζξίηηδαο. Σα άινγα πξνζβάιινληαη απφ ην βαθηήξην Br. 
abortus, αιιά ζεσξνχληαη αλζεθηηθά δψα ζηε βξνπθέιισζε. Ζ ζπλήζεο εθδήισζε ηνπ 
λνζήκαηνο ζην είδνο απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εκθάληζε δεξκαηηθψλ αιινηψζεσλ. 

Σν είδνο Br. suis πξνζβάιεη θπξίσο ηνπο ρνίξνπο θαη ζπαληφηεξα ηα βννεηδή, ηα 
ηππνεηδή θαη ηνλ άλζξσπν. ηηο ζχεο πξνθαιεί κεηξίηηδεο, απνβνιέο θαη γέλλεζε 
ζλεζηγελψλ εκβξχσλ, ελψ ζηνπο θάπξνπο πξνθαιεί επηδηδπκίηηδα, νξρίηηδα, πξνζβνιή 
ηνπ φζρενπ θαη ππνγνληκφηεηα ή ζηεηξφηεηα, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη 
αξζξίηηδα. 

Σα είδε Br. ceti θαη Br. pinnipedialis απνκνλψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηα 
ζαιάζζηα ζειαζηηθά. ρεηηθά κε ηε ζπκπησκαηνινγία ζε απηά ηα είδε ππάξρνπλ ιίγεο 
πιεξνθνξίεο, θαζψο ε παξαθνινχζεζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε απηά είλαη 
δχζθνιε. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη απνβνιέο ζηα δειθίληα, αιιά θαη ζπκπηψκαηα απφ 
άιια ζπζηήκαηα, φπσο κεληγγνεγθεθαιίηηδα. 

Απφ ην Br. canis πξνζβάιινληαη ηα θπλνεηδή θαη ζπάληα άλζξσπνο. ηνπο 

ζθχινπο ε ινίκσμε είλαη ζπλήζσο ππνθιηληθή, ελψ ζπάληα εκθαλίδνληαη απνβνιέο, 

πξνζηαηίηηδα επηδπδηκίηηδα, δεξκαηίηηδα ηνπ φζρενπ, ιεκθαδελίηηδα θαη ζπιελίηηδα. 

Αληίζεηα, ε γάηα ζεσξείηε αλζεθηηθή ζηε βξνπθέιισζε. 

 

 

3. Σπκπησκαηνινγία ζηνλ άλζξσπν 
 

Ο ρξφλνο επψαζεο είλαη ν ίδηνο κε ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα ζπλήζε ζπκπηψκαηα 
ζηνλ άλζξσπν είλαη: 

 ππξεηφο (δηαιείπσλ ή αθαλφληζηνο δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο, θπκαηνεηδήο), 
 θξπάδεο κε άθζνλε εθίδξσζε (θπξίσο ηε λχρηα), 
 αδπλακία – εχθνιε θφπσζε, αλνξεμία, δπζθνξία θαη πνλνθέθαινο. 
ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε εζηηαθψλ κνξθψλ, ηε ρξνληφηεηα θαη ηηο 

επηπινθέο είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ: 
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 πφλνη ζηνπο κπο ή ζηηο αξζξψζεηο (αξζξίηηδα), 
 πφλνη ζηελ πιάηε θαη ζηε κέζε (νζθπαιγία), 
 νζηενκπειίηηδα, ηεξνιαγνλίηηδα, 
 απνβνιή ζε έγθπν γπλαίθα, 
 νξρίηηδα, ππνγνληκφηεηα ζηνλ άληξα 
 επαηνκεγαιία, ζπιελνκεγαιία, 
 κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα, 
 πλεπκνλία, πλεπκνληθνί φδνη, 
 ξαγνεηδίηηδα, 
 απψιεηα βάξνπο. 
 ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λφζνπ πξνθαιείηαη ελδνθαξδίηηδα, θαη ζάλαηνο. 

 
Μπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. 
Αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ε λφζνο δηαθξίλεηαη ζε νμεία (<3 κήλεο), ππνμεία 

(3-12 κήλεο) θαη ρξφληα (>12 κήλεο). Οη ππνηξνπέο είλαη ζπρλέο ζηελ πεξίπησζε κε 
νινθιεξσκέλεο ζεξαπείαο. 
 
 
4. Γηάγλσζε ζηα δώα 
 

Τπνςία λφζνπ ζην θνπάδη πξνθαιείηαη αξρηθά απφ ηηο απνβνιέο, ηελ θιηληθή 
εηθφλα θαη ηελ ελδεκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο. Ζ επηβεβαίσζε φκσο γίλεηαη πάληα κε 
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
κνιπζκέλσλ ηζηψλ (θνηπιεδφλεο, έκβξπν, γάια, αίκα) ζε θαηάιιεια ζξεπηηθά 
ππνζηξψκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα βηνρεκηθέο δνθηκέο. Δπίζεο, ε δηάγλσζε ζηα 
πξνζβεβιεκέλα δψα γίλεηαη κε αλνζνινγηθέο δνθηκέο απφ ηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο ή ην γάια. 

Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ γίλεηαη είηε άκεζα, αληρλεχνληαο ηνλ ίδην ην ινηκνγφλν 

παξάγνληα είηε αληρλεχνληαο ηα παξαγφκελα αληηζψκαηα. Ζ άκεζε δηάγλσζε κπνξεί λα 

γίλεη κε ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε παξαζθεπαζκάησλ απφ κνιπζκέλν πιηθφ (πρ εκβξπηθέο 

κεκβξάλεο, θνιπηθφ έθθξηκα κεηά ηελ απνβνιή, πεξηερφκελν ζηνκάρνπ απφ ην έκβξπν, 

ζπέξκα) θαη εηδηθή ρξψζε ηνπ (ηξνπνπνηεκέλε Ziehl-Neelsen). Σα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο 

Brucella βξίζθνληαη ελδνθπηηαξηθά ζηνπο κνιπζκέλνπο ηζηνχο θαη είλαη εξπζξφρξσκα ζε 

βαζχ θπαλφ ππφζηξσκα. Μνξθνινγηθά φκνηα εηθφλα φκσο δίλνπλ θαη ηα νμεάληνρα 

βαθηήξηα Chlamydophila abortus θαη Coxiella burnetti, γηα απηφ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ε 

ηειηθή αμηνιφγεζε λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Δληνχηνηο, ν θχξηνο ηξφπνο γηα ηελ άκεζε δηάγλσζε παξακέλεη ε απνκφλσζε θαη 

ηαπηνπνίεζε κεηά απφ θαιιηέξγεηα. Σα θαηαιιειφηεξα πιηθά γηα απηφ ην ζθνπφ απφ 

δσληαλά δψα είλαη ην θνιπηθφ έθθξηκα θαη ην γάια ή ηα πξντφληα απνβνιήο (πιαθνχληαο 

θαη εκβξπηθνί ηζηνί). Απφ ηα λεθξά δψα, πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ν ζπιήλαο, ν καζηηθφο 

αδέλαο, ην ηνίρσκα ηεο κήηξαο θαη ηα ιεκθνγάγγιηα (νπηζζνθαξπγγηθά, εηιηαθά, 

νπηζζνκαζηηθά, πξνκεξηαία). Χο εθιεθηηθά ππνζηξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ην Farrell ή 

ην Brucella Medium Base (BMB). 

Σέινο, ε ρξήζε ηεο PCR έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ ην γελεηηθφ πιηθφ 

πξνέξρεηαη απφ θαζαξέο θαιιηέξγεηεο. 

Γηα ηελ έκκεζε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηα αηγνπξφβαηα, νη κφλεο 

αλαγλσξηζκέλεο δνθηκέο απφ ηελ ΔΔ θαη ηνλ OIE είλαη νη νξνινγηθέο δνθηκέο Rose Bengal 

(RBT) θαη ε ζχλδεζε ζπκπιεξψκαηνο (CFT). 

α) Ζ Γνθηκή Δξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο [Rose Bengal Test, RBT, (δίρισξν-
ηεηξατσδνθινπνξθεΐλε)]. Πξφθεηηαη γηα δνθηκή ηαρείαο νξνζπγθφιεζεο ζε πιάθα. Σν 
αληηγφλν αληηπξνζσπεχεη βαθηεξηαθφ ελαηψξεκα ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα βξνπθειιηθνχ 
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αληηγφλνπ κε pH 3,65, κε απφθιηζε ± 0,05, ρξσκαηηζκέλν κε ρξσζηηθή εξπζξνχ ηεο 
Βεγγάιεο. Σν αληηγφλν παξαδίδεηαη έηνηκν πξνο ρξήζε, απνζεθεχεηαη ζε ζεξκνθξαζία 
4°C θαη δελ θαηαςχρεηαη. Ζ δνθηκή εξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο πξέπεη λα εθηειείηαη σο εμήο: ν 
νξφο (φγθνπ 20 – 30κl) αλακεηγλχεηαη κε ίζν φγθν αληηγφλνπ ζε ιεπθφ θεξακηθφ ή εκαγηέ 
πιαθίδην, ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη δψλε δηακέηξνπ πεξίπνπ 2cm. Σν κείγκα αλαθηλείηαη 
ειαθξψο γηα ηέζζεξα ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη θαηφπηλ παξαηεξείηαη, ζε 
επαξθψο θσηηζκέλν ζεκείν, γηα ζπγθφιιεζε. Οπνηαδήπνηε νξαηή αληίδξαζε ζεσξείηαη 
ζεηηθή, εθηφο αλ ππήξμε ππεξβνιηθή μήξαλζε ησλ άθξσλ. ε θάζε ζεηξά δνθηκψλ πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά πξφηππα εξγαζίαο. Δίλαη πνιχ επαίζζεηε 
κέζνδνο, εχθνιε θαη γξήγνξε ζηελ εθηέιεζή ηεο. Σν απνηέιεζκα εθθξάδεηαη σο ζεηηθφ ή 
αξλεηηθφ. Αληρλεχεη ηα IgG1 αληηζψκαηα. 

β) Ζ Γνθηκή χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο (CFT). Δίλαη ε πην αμηφπηζηε 
νξνινγηθή δνθηκή γηα ηελ αλίρλεπζε ηφζν ηεο νμείαο, φζν θαη ηεο ρξφληαο κνξθήο. 
Αληρλεχεη θαη απηή ηα αληηζψκαηα IgG1. Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο Κνηλήο 
Αγνξάο (U.EEC/ml) θαη ζεηηθνί ζεσξνχληαη νη νξνί πνπ έρνπλ ηίηιν κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 
20 U.EEC/ml. ηελ εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή ρξεζηκνπνηείηαη σο επηβεβαησηηθή δνθηκή ησλ 
RBT(+) δεηγκάησλ. 

Άιιεο νξνινγηθέο δνθηκέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ έκκεζε δηάγλσζε ζηα βννεηδή 
είλαη νη: έκκεζε αλνζνελδπκηθή δνθηκή (i-ELISA), ε αληαγσληζηηθή αλνζνελδπκηθή δνθηκή 
(c-ELISA) θαη ε δνθηκή πφισζεο ηνπ θσηφο (Fluorescence Polarization Assay – FPA). 
 
 
5. Γηάγλσζε ζηνλ άλζξσπν 
 

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ην 
ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, ε θιηληθή εμέηαζε, ε ζπκπησκαηνινγία θαη ηα εξγαζηεξηαθά 
επξήκαηα. Σν ηζηνξηθφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, φηαλ αλαθέξεηαη επαθή κε δψα (πρ. ιφγσ 
επαγγέικαηνο), θαηαλάισζε κε παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο ή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, 
ηαμίδη ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο. Με ηελ θιηληθή εμέηαζε, κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε 
επαηνζπιελνκεγαιία, ιεκθαδελνπάζεηα, αξζξίηηδα θηι. 
Πέξα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία θαη ηηο νξνινγηθέο δνθηκέο (θπξίσο, ε αληίδξαζε Wright), 
ε κέζνδνο αλαθνξάο είλαη ε απνκφλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ θιηληθά δείγκαηα ηνπ 
αζζελνχο. Σα βαθηήξηα απνκνλψλνληαη θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα αίκαηνο. Ζ 
απνκφλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ κπνξεί λα γίλεη επίζεο κεηά απφ θαιιηέξγεηα πιηθνχ 
απνζηεκάησλ ή πιηθνχ παξαθέληεζεο κπεινχ ησλ νζηψλ (ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 90% 
ησλ πεξηπηψζεσλ). 

Ζ αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) έρεη πςειή επαηζζεζία θαη 
εηδηθφηεηα πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 77% έσο 100%. Ζ PCR βνεζά ζηε γξήγνξε θαη 
αθξηβή δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο θαη κπνξεί λα είλαη ζεηηθή αθφκα θαη αλ ε 
θαιιηέξγεηα αίκαηνο είλαη αξλεηηθή. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη βέβαην κε κηα 
αξλεηηθή θαιιηέξγεηα αίκαηνο. Ζ απνκφλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ ην αίκα ή άιινπο 
ηζηνχο (κπειφ ησλ νζηψλ, ιεκθνγάγγιηα) δελ είλαη πάληα επηηπρήο (ςεπδψο αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα), γη’ απηφ εθαξκφδνληαη θαη νξνινγηθέο κέζνδνη. Ζ επηβεβαίσζε ηεο 
δηάγλσζεο γίλεηαη αλ ππάξρεη ηεηξαπιάζηα αχμεζε ηνπ ηίηινπ ησλ αληηζσκάησλ ζε δχν 
δείγκαηα αίκαηνο πνπ ειήθζεζαλ κε δηαθνξά 2 έσο 3 εβδνκάδσλ. Ζ θιαζηθή 
νξναληίδξαζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο είλαη ε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright. 
Χο αληηγφλν γηα ηελ αληίδξαζε Wright ρξεζηκνπνηείηαη ελαηψξεκα ζηειέρνπο Br. αbortus 
1119, ην νπνίν έρεη λεθξσζεί κε ζέξκαλζε. Σα αληηζψκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κεηά απφ 
ινίκσμε κε Br. melitensis, Br. abortus θαη Br. suis, πξνθαινχλ ζπγθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ 
ηνπ ζηειέρνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αληηγφλν. Γηα απνθπγή ηνπ θαηλφκελνπ 
πξνδψλεο πξέπεη λα γίλνληαη δηαδνρηθέο αξαηψζεηο ηνπ νξνχ κέρξη 1/320. ε ινίκσμε 



 16 

απφ Br. canis ε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright είλαη αξλεηηθή, επεηδή ε Br. canis δελ έρεη 
ηα αληηγφλα Α θαη Μ. Ζ ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Wright είλαη ζεηηθή απφ ηελ 7ε – 10ε 
εκέξα ηεο λφζνπ. Σίηινο ζπγθνιιήζεσο ≥ 1/160 είλαη ελδεηθηηθφο νμείαο ινίκσμεο ή 
ρξφληαο ελεξγνχ λφζνπ. Σίηινο 1/40 – 1/80 είλαη ελδεηθηηθφο παιαηάο ινίκσμεο ή πηζαλήο 
αξρφκελεο ελεξγνχο ινίκσμεο. Σίηινο αληηζσκάησλ κέρξη 1/160 είλαη επίζεο δπλαηφλ λα 
εκθαλίζνπλ άηνκα, ηα νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, ρσξίο λα εκθαλίδνπλ θιηληθφ 
ζχλδξνκν ή άηνκα πνπ δνπλ ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο. Με ηε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε 
Wright δε γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αληηζσκάησλ IgM, IgG, θαη IgA. Φεπδψο 
ζεηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα έρνπκε κεηά απφ ινηκψμεηο απφ ζπάληνπο νξφηππνπο 
E.coli, Salmonella spp.θαη Yersinia enterocolitica. Δθηφο απφ ηε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε 
Wright είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο νξνινγηθέο κέζνδνη φπσο: ε 
αληίδξαζε ζχλδεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, RIA, ELISA θαη ε δνθηκαζία αληηαλζξψπηλεο 
ζθαηξίλεο (δνθηκαζία Coombs). Με ηε βνήζεηα ηεο ELISA είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο 
ηνπ ηίηινπ ησλ αλνζνζθαηξηλψλ IgM, IgG θαη IgA. Σελ πξψηε εβδνκάδα ηεο λφζνπ 
εκθαλίδνληαη ηα IgM αληηζψκαηα, πνπ θηάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο κεηά απφ ηξεηο κήλεο. 
ηε ζπλέρεηα ππνρσξνχλ βαζκηαία. Σα IgG εκθαλίδνληαη απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα, 
θηάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο κεηά απφ δχν κήλεο θαη παξακέλνπλ φζν ε λφζνο είλαη 
ελεξγή. Ο ηίηινο πέθηεη αξγά κεηά ηε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά θαη γεληθά εμαθαλίδεηαη κεηά 
απφ δχν ρξφληα. Ζ παξνπζία IgM αληηζσκάησλ ππνδειψλεη νμεία λφζν, ελψ αλεχξεζε 
πςεινχ ηίηινπ IgG θαη IgΑ αληηζσκάησλ θαη αξλεηηθνχ ή ρακεινχ ηίηινπ γηα IgM δείρλνπλ 
ρξφληα λφζν ή ππνηξνπή. 
 
 
6. Αληηκεηώπηζε ζηα δώα 
 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζηα παξαγσγηθά δψα είλαη ε απνκάθξπλζε θαη ζθαγή, 
ελψ αλ ε κφιπλζε μεπεξλάεη ην 50% είλαη δπλαηφ λα ιάβεη ρψξα θαζνιηθή ζθαγή 
(stamping out). Σα βξνπθειιηθά δψα ζθάδνληαη μερσξηζηά απφ ηα πγηή δψα, ιακβάλνληαο 
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηεο κφιπλζεο. Απαγνξεχνληαη 
φιεο νη ελέξγεηεο ζε κνιπζκέλα απφ βξνπθέιισζε πξφβαηα ή αίγεο πνπ απνζθνπνχλ 
ζηε ζεξαπεία ηνπο. 
 
 
7. Θεξαπεία ζηνλ άλζξσπν 
 

Γηα ηε ζεξαπεία ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν ρξεζηκνπνηείηαη δνμπθπθιίλε 
απφ ην ζηφκα (2–4 mg/kg/24σξν, κέγηζηε δφζε 200mg/24σξν, ζε δχν δφζεηο) ή 
ελαιιαθηηθά, ηεηξαθπθιίλε απφ ην ζηφκα (30 – 40 mg/kg/24σξν, κέγηζηε δφζε ηα 
2g/24σξν, ζε 4 δφζεηο) γηα 4 έσο 6 εβδνκάδεο. Οη ηεηξαθπθιίλεο δε ζα πξέπεη λα 
ρνξεγνχληαη ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 8 εηψλ ή ζηηο έγθπεο γπλαίθεο κεηά ηνλ 6ν κήλα 
θχεζεο ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ (ελαπφζεζε ζηα νζηά θαη ηα δφληηα κε ρξψζε απηψλ θαη 
απνβνιή ηνπ εκβξχνπ ή ζαλαηεθφξν επαηηθή βιάβε ζηε κεηέξα). Ο Παγθφζκηνο 
Οξγαληζκφο Τγείαο ζπληζηά γηα ελήιηθεο ή παηδηά κεγαιχηεξα ησλ 8 εηψλ δνμπθπθιίλε 
200mg θαη ξηθακπηθίλε 600–900mg απφ ην ζηφκα γηα 6 εβδνκάδεο ή δνμπθπθιίλε 200mg 
απφ ην ζηφκα γηα 6 εβδνκάδεο θαη ζηξεπηνκπθίλε 1g ηελ εκέξα γηα 2–3 εβδνκάδεο. 
Απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζε πεξηπηψζεηο ππνηξνπψλ. Ζ 
γεληακπθίλε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζηξεπηνκπθίλε γηα παηδηά θάησ ησλ 8 εηψλ. 

Ζ πξφγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο είλαη θαιή, κε ζλεηφηεηα κηθξφηεξε απφ 2%. Οη 
πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη νθείινληαη ζε πξνζβνιή ηεο θαξδηάο θαη ζηελ πξφθιεζε 
ελδνθαξδίηηδαο. 
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Αληηβηνηηθό Α + Αληηβηνηηθό Β Σπλζήθεο 
Γνμπθπθιίλε 

200mg/εκέξα x 6 
εβδνκάδεο 

ηξεπηνκπθίλε 
1g/εκέξα x 2-3 εβδνκάδεο 

ή 
Ρηθακπηθίλε 

600–900mg/εκέξα x 6 εβδνκάδεο 
ή 

Γεληακπθίλε 
5mg/kg/εκέξα x 7-10 εκέξεο 

Θεξαπεία ζε ελήιηθεο θαη 
παηδηά >8 εηψλ 

---- Ρηθακπηθίλε 
(x 45 εκέξεο) 

ή 
Κνηξηκνμαδφιε 

ε πεξηπηψζεηο εγθπκνζχλεο 
ε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία έρεη 

αβέβαηα απνηειέζκαηα 

Κνηξηκνμαδφιε 
(2 x 8/40mg/kg/εκέξα x 

6 
εβδνκάδεο 

ηξεπηνκπθίλε 
30mg/kg/εκέξα x 3 εβδνκάδεο ή 

Γεληακπθίλε 
(5mg/kg /εκέξα x 7-10 εκέξεο)ή 

Ρηθακπηθίλε 15mg/kg/εκέξα 

ε παηδηά ≤8 εηψλ 
ε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία δελ 

έρεη 
θαζνξηζηεί νξηζηηθά 

Πίλαθαο 4: Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα γηα ηε βξνπθέιισζε ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 
Οξγαληζκφ Τγείαο. 
 
 

Δ. Δζληθά Πξνγξάκκαηα Αληηκεηώπηζεο ηεο Βξνπθέιισζεο 
 

 
ηελ Διιάδα, ε βξνπθέιισζε ησλ αηγνπξνβάησλ, ησλ βννεηδψλ θαη ησλ ρνίξσλ 

είλαη λφζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο κε ην ΠΓ 133/ΦΔΚ Α` 66/13-04-1992. Ζ δήισζε 
βνεζά ζην λα εληνπηζηεί αξρηθά θαη λα αληηκεησπηζηεί ζηε ζπλέρεηα ε πεγή κφιπλζεο ζηα 
δψα ή ζηα πξντφληα ηνπο θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. 

 

1. Πξόγξακκα ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγώλ θαη ησλ 

πξνβάησλ 

 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ην είδνο Br. melitensis ελδεκεί, νη ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ 

αηγνπξνβάησλ είλαη ππνηππψδεηο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ειέγρνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζνχλ 

αλαιπηηθά νη θηελνηξφθνη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηα κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ. Γεληθά θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ζε πεξηνρέο φπνπ ν επηπνιαζκφο είλαη πςειφο, ην πξψην ζηάδην πξηλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο εθξίδσζεο ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά, είλαη ν εκβνιηαζκφο. 

Σν εκβφιην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ην REV-1, ην νπνίν 

πεξηέρεη ζηέιερνο ηεο Br. melitensis κεησκέλεο ινηκνγφλνπ ηθαλφηεηαο. Αξρηθά, ην 

εκβφιην ρνξεγήζεθε ππνδφξηα ζηε ζπλήζε δφζε θαη πξνζέθεξε ηθαλνπνηεηηθή αλνζία. 

Λφγσ φκσο ησλ πνιιψλ κεηνλεθηεκάησλ απηήο ηεο νδνχ ρνξήγεζεο, πξνηηκήζεθε ν 

νθζαικηθφο εκβνιηαζκφο, ν νπνίνο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην 1998-

1999 θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζην δψν είλαη φκνηα κε 

απηή ηεο ππνδφξηαο ρνξήγεζεο. Σν κεγαιχηεξφ ηεο φκσο πιενλέθηεκα είλαη φηη ηα 

παξαγφκελα αληηζψκαηα κεηψλνληαη θαη δελ είλαη αληρλεχζηκα ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

εκβνιηαζκέλσλ δψσλ 4 κήλεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

εκβνιηάδνληαη ελήιηθα δψα, ηα αληηζψκαηα κπνξεί λα παξακέλνπλ θαη εθ’ φξνπ δσήο ζε 

έλα κεγάιν πνζνζηφ, θαζηζηψληαο αδχλαην ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν θαηά ηεο 

βξνπθέιισζεο, δεδνκέλνπ φηη δε ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζηηγκήο κέζνδνο πνπ λα 

δηαθνξνπνηεί ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο απφ ην θπζηθφ. 
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Σν εκβνιηαθφ ζηέιερνο REV-1 αλ θαη είλαη κεησκέλεο ινηκνγφλνπ ηθαλφηεηαο, είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ηε λφζν ζηνλ άλζξσπν. Δπίζεο, έρνπλ αλαθεξζεί κνιχλζεηο απφ 

ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο ζε εξγαδφκελνπο ζε εξγαζηήξηα παξαγσγήο εκβνιίνπ ή ζε 

εξγαζηήξηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ βαθηεξίνπ. 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ εθξίδσζε ηεο λφζνπ απφ κία πεξηνρή είλαη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κνιπζκέλεο εθηξνθέο θαη λα ζθαγνχλ φια ηα δψα πνπ ηηο 

ζπγθξνηνχλ. Λφγσ απμεκέλνπ φκσο νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, απηφο ν ηξφπνο δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε επξεία θιίκαθα. 

Γηα λα εθαξκνζηεί έλα ηέηνην πξφγξακκα ζε εζληθή θιίκαθα, είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ε χπαξμε κηαο θαιά νξγαλσκέλεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. Πξέπεη λα 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη, λα 

ππάξρεη αμηφπηζην ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο ησλ αηγνπξνβάησλ, λα ειέγρνληαη απφιπηα νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ δψσλ θαη λα ππάξρεη έλα δίθηπν δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία 

ζα εθηεινχλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο εμεηάζεηο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθξίδσζεο, είλαη δηεζλψο απνδεθηφ, 

φηη ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 2%. Γηα ην 

ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη αξρηθά ν εκβνιηαζκφο σο ην κφλν κέζν κε ην νπνίν ζα 

επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή, έηζη ψζηε έλα 

πξφγξακκα εθξίδσζεο λα είλαη εθηθηφ θαη λα έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο φηαλ 

ζα εθαξκνζηεί. 

 

 

i) Εώλε Δκβνιηαζκνύ (ΕΔΜ) 

 

ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα λεζηά Δχβνηα, Λέζβνο, Λέξνο θαη Θάζνο, 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθφο εκβνιηαζκφο κφλν ησλ ακλψλ θαη εξηθίσλ ειηθίαο άλσ ησλ 3 

κελψλ πνπ δηαηεξνχληαη γηα αλαπαξαγσγή, θαζψο θαη ησλ ζειπθψλ ελήιηθσλ 

αηγνπξνβάησλ πνπ δελ θπνθνξνχλ. Απαγνξεύεηαη ν εκβνιηαζκόο θάησ ησλ 3 κελώλ 

θαζώο θαη ησλ αξζεληθώλ δώσλ. 

Σν εκβφιην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηέρεη ην ζηέιερνο Br. melitensis REV-1. Απηφ 

ην ζηέιερνο είλαη κεησκέλεο ινηκνγφλνπ δχλακεο θαη 

πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ζηα κηθξά 

κεξπθαζηηθά θαηά ηεο κφιπλζεο απφ Br. melitensis. 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ εκβνιίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

κεγάιε πξνζνρή θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ρεηξηζκφ εκβνιίσλ  

πνπ πεξηέρνπλ δσληαλά αληηγφλα. Σν εκβφιην 

ρνξεγείηαη κε ελζηάιαμε ζηνλ νθζαικφ ηνπ δψνπ θαη 

πεξηέρεη 5x108 έσο 2x109 CFU. 

 

 

ii). Εώλε Δθξίδσζεο (ΕΔΚ) 

 

ηε λεζησηηθή Διιάδα, εθηφο απφ ηα λεζηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, απαγνξεχεηαη ν 

εκβνιηαζκφο θαηά ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ. Πξαγκαηνπνηείηαη κφλν 

νξνινγηθφο έιεγρνο ησλ δψσλ ειηθίαο άλσ ησλ 6 κελψλ ζε φιεο ηηο εθηξνθέο, κε ηηο 

δνθηκέο Rose Bengal, ζχλδεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (CFT) ή θάζε άιιε εγθεθξηκέλε 

δνθηκή απφ ηελ EE. 

Δηθόλα 6. 
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Δηθόλα 7 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθξίδσζεο, νη εθκεηαιιεχζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη σο Μ+, Μ1, Μ2, Μ3 θαη Μ4. Πεξηιεπηηθά, αλαθέξεηαη σο Μ+ ε 

κνιπζκέλε εθηξνθή, Μ1 ε εθηξνθή αγλψζηνπ πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη Μ4 ε 

επίζεκα απαιιαγκέλε εθηξνθή. 

 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε θνπαδηψλ θαη δψσλ απφ ηε δψλε Α` ζηε 

δψλε Β`, θαζψο θαη δψσλ πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί. 
Λφγσ ζεκαληηθήο έιιεηςεο θηεληαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, απφ ην 

2013-2014 ζην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ θαη νη ηδηψηεο θηελίαηξνη πνπ εγθξίλνληαλ απφ ηα 
Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ ΓΑΟΚ. 
 
2. Πξόγξακκα ειέγρνπ ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αγειαίσλ βννεηδώλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 
 

Οη εθκεηαιιεχζεηο αγειαίσλ βννεηδψλ νξηζκέλσλ ΠΔ ηεο 
Διιάδαο (βι. εηθφλα 7) πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θαηά ηνπ 
βαθηεξίνπ Br. Melitensis κε ην εκβφιην Rev-1, ιφγσ ηνπ 
απμεκέλνπ θηλδχλνπ λα κνιπλζνχλ απφ ηε ζηελή επαθή κε ηηο 
εθκεηαιιεχζεηο αηγψλ θαη πξνβάησλ ζηνπο ζεξηλνχο 
βνζθφηνπνπο. ε απηέο ηηο εθκεηαιιεχζεηο δελ εθαξκφδεηαη 
εθξίδσζε, φπσο ζηελ ππφινηπε Διιάδα, αιιά ππνρξεσηηθφο 
καδηθφο εκβνιηαζκφο φισλ ησλ πγηψλ ζειπθψλ κφζρσλ ειηθίαο 
άλσ ησλ δχν (2) κελψλ. Γελ εκβνιηάδνληαη ηα έγθπα ή άξξσζηα 
ζειπθά νχηε ηα αξζεληθά δψα. Σα έγθπα ή άξξσζηα ζειπθά πνπ 
δελ εκβνιηάζηεθαλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςεο ηνπ θηελίαηξνπ γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηεο 
βξνπθέιισζεο, ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα εκβνιηάδνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηνλ 
ηνθεηφ ή ην αξγφηεξν ζηελ επφκελε επίζθεςε ηνπ θηελίαηξνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. 
Σα αξζεληθά αγειαία βννεηδή ηεο εθκεηάιιεπζεο άλσ ησλ 12 κελψλ απνηεινχλ «δείθηεο» 
ηεο βξνπθέιισζεο θαη ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηα αηκνιεςία. 
 
 
3. Πξόγξακκα εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδώλ 

 

Όια ηα βννεηδή άλσ ησλ 12 κελψλ ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθή αηκνιεςία θάζε 12 

κήλεο. Σα ζεηηθά βννεηδή ζηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη. 

Αλάινγα κε ην βαζκφ ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη βννηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαηαηάζζνληαη ζε πγεηνλνκηθά θαζεζηψηα σο πξνο ηε βξνπθέιισζε. ε 

αλαινγία κε ηε δψλε εθξίδσζεο ησλ αηγνπξνβάησλ, νη ραξαθηεξηζκνί είλαη Β+, Β1, Β2, 

Β3 θαη Β4. Πεξηιεπηηθά, αλαθέξεηαη σο Β+ ε κνιπζκέλε εθηξνθή, Β1 ε εθηξνθή 

άγλσζηνπ πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη Β4 ε επίζεκα απαιιαγκέλε εθηξνθή. 

ηηο ΠΔ Θεζζαινλίθεο, Πέιιαο θαη Λάξηζαο επηηξέπεηαη ν εκβνιηαζκφο ησλ 

ζειπθψλ βννεηδψλ κε ην εκβφιην RB-51 θαηά ηνπ είδνπο Br. abortus. 
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ΣΤ. Δπηδσνηηνινγηθά Γεδνκέλα θαη Σηαηηζηηθά Σηνηρεία 
 
 
1. Αξηζκόο εθκεηαιιεύζεσλ θαη πιεζπζκόο αηγνπξνβάησλ 

 
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ απφ ην Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ ζην πιαίζην εθαξκνγήο θαη 
επηηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα ζηαηηζηηθά  
απνηειέζκαηα. Αξρηθά γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο δηαρξνληθήο ηάζεο πνπ 
αθνινπζεί ν αξηζκφο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο 
θαη ζε θάζε δψλε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο μερσξηζηά. Απφ ηα πξψηα δχν 
δηαγξάκκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ηφζν ν αξηζκφο δεισζέλησλ αηγνπξνβάησλ φζν θαη ησλ 
εθηξνθψλ παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε, παξαηήξεζε πνπ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο 
αιιά θαη γηα θάζε δψλε μερσξηζηά. Δηδηθά γηα ηε δψλε εθξίδσζεο νη θακπχιεο 
παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξα αλνδηθή θιίζε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηε ΕΔΜ. Δμάιινπ 
εληχπσζε πξνθαιεί θαη ζηνλ πίλαθα ην γεγνλφο φηη ελψ ην 1999 ν αξηζκφο ησλ 
αηγνπξνβάησλ πνπ δειψζεθαλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ άγγηδε κφιηο ηα 
2.129.220 ην 2008 ν αξηζκφο απηφο αλήιζε ζηα 4.429.283, δειαδή δηπιαζηάζηεθε. 
Μεγάιε ζπλεηζθνξά ζηε κεηαβνιή απηή είρε ε πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο φπνπ γηα 
παξάδεηγκα ην Ζξάθιεην απφ ην 2006 έσο ην 2008 δηπιαζίαζε ηνλ αξηζκφ ησλ 
δεισζέλησλ αηγνπξνβάησλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιαλ θαη νη αιιαγέο ζηελ 
ΚΑΠ ην 2008. 
 

Δηθόλεο 8 θαη 9. ηηο παξαπάλσ εηθφλεο εκθαλίδεηαη ν πιεζπζκφο ησλ αηγνπξνβάησλ 
(αξηζηεξά), θαζψο θαη νη εθκεηαιιεχζεηο αηγνπξνβάησλ (δεμηά) ζηελ Διιάδα, θαηά ην Α` 
εμάκελν 2014. 
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Γξαθήκαηα 1 θαη 2. ηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ 
αηγνπξνβάησλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1999-2013 ζηελ Διιάδα. Πεγή: Σκήκα 
Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Ζ επεμεξγαζία έγηλε 
επί ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ ην 2014. 
 
 
2. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία εκβνιηαζκώλ θαη αηκνιεςηώλ ζην πξόγξακκα ηεο 
βξνπθέιισζεο αηγνπξνβάησλ 
 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ 
επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
βξνπθέιισζεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν γηα ηα έηε 1999 έσο 2013. Ζ χπαξμε θαη 
ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο επηδσνηηνινγηθήο επηηήξεζεο ελφο 
λνζήκαηνο απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε γλψζεο ηεο επηδεκηνινγίαο ηνπ. Γλσξίδνληαο ηελ 
επηδεκηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο λνζήκαηνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο 
ζηνρεπφκελσλ δξάζεσλ, απνηειεζκαηηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 
θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. θνπφο ηεο 
παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηελ επηδεκηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 
βξνπθέιισζεο ζηα αηγνπξφβαηα θαη λα γίλεη κία αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

Ο εκβνιηαζκφο κε REV-1 μεθίλεζε πάιη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα ην 1999, κεηά ηε 
δηαπίζησζε φηη ε εθαξκνγή αηκνιεςηψλ θαηά ηα έηε 1992-1998 δελ είρε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε ρξνληά ξεθφξ ζηνπο εκβνιηαζκνχο παξακέλεη 
ην 1999 κε 1.816.275 αηγνπξφβαηα πνπ εκβνιηάζηεθαλ θαη επίηεπμε 40% ηνπ ζηφρνπ. 
ηηο επφκελεο ρξνληέο νη εκβνιηαζκνί δηαηεξνχληαλ ζε επίπεδν 16-27% επί ηνπ ζπλφινπ 
ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε αξλεηηθή εμαίξεζε ην 2012, φπνπ δελ 
έγηλε εγθαίξσο ε πξνκήζεηα ηνπ εκβνιίνπ REV-1. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ΕΔΚ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1999-2013. 
 

Πίλαθεο 5 θαη 6. ηαηηζηηθά δεδνκέλα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 1999-2013 ζηελ Διιάδα. Πεγή: Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ, 2013. 
 

Με βάζε ηα δηεζλψο απνδεθηά επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ην πξφγξακκα ειέγρνπ θαη 
εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεηαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα φηαλ εκβνιηάδεηαη θαη εμεηάδεηαη θάζε ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ην 80% 
ησλ δψσλ θαη νπσζδήπνηε απαηηείηαη λα εκβνιηάδνληαη/ειέγρνληαη νξνινγηθά φιεο νη 

Πίλαθαο 5 – Εώλε Δκβνιηαζκνύ (ΕΔΜ) 

Έηνο Δθκεηαιιεύζεηο Αηγνπξόβαηα 
Δθκεηαιιεύζεηο 

πνπ 
εκβνιηάζηεθαλ 

Αηγνπξόβαηα 
πνπ 

εκβνιηάζηεθαλ 

Πνζνζηό 
εθκεηαιιεύζεσλ 

πνπ εκβνιηάζηεθαλ 

1999 99.238 9.850.176 39.713 1.816.275 40,0% 

2000 99.238 9.851.570 16.688 1.283.180 16,8% 

2001 106.522 10.585.416 18.883 1.129.569 17,7% 

2002 99.937 10.423.495 23.269 1.204.763 23,3% 

2003 95.961 10.525.528 22.816 1.186.424 23,8% 

2004 87.218 9.903.037 19.410 1.007.185 22,3% 

2005 84.120 9.029.012 24.015 1.024.885 28,5% 

2006 80.421 10.882.898 21.703 911.771 27,0% 

2007 98.692 11.402.227 26.968 1.110.465 27,3% 

2008 98.593 11.052.770 25.735 991.493 26,1% 

2009 93.026 11.191.980 24.394 757.129 26,2% 

2010 97.460 11.379.874 26.440 682.700 27,1% 

2011 99.502 11.726.056 23.080 912.790 23,2% 

2012 107.734 11.871.587 8.508 351.155 7,9% 

2013 107.862 11.642.501 25.126 1.056.973 23,3% 

Πίλαθαο 6 – Εώλε Δθξίδσζεο (ΕΔΚ) 

Έηνο Δθκεηαιιεύζεηο Αηγνπξόβαηα 
Διεγκέλεο 

εθκεηαιιεύζεηο 
κε αηκνιεςίεο 

Αηγνπξόβαηα 
πνπ ειέγρζεθαλ 
κε αηκνιεςίεο 

Πνζνζηό 
εθκεηαιιεύζεσλ 
πνπ ειέγρζεθαλ 

νξνινγηθά 

Θεηηθέο 
εθηξνθέο 

Εώα 
νξνζεηηθά 

1999 20.429 2.129.220 2.664  156.788 13,0% 67 854 

2000 22.942 2.131.005 5.249 260.633 22,9% 98 961 

2001 21.590 2.265.800 4.183 252.979 19,4% 129 818 

2002 23.976 2.460.513 2.945 179.615 12,3% 122 2.153 

2003 22.439 2.312.829 846 70.542 3,8% 40 1.027 

2004 23.985 2.609.698 739 43.778 3,1% 37 362 

2005 20.362 3.058.094 917 58.955 4,5% 47 486 

2006 23.941 3.100.755 1.095 76.419 4,6% 51 661 

2007 23.193 3.789.843 1.119 82.565 4,8% 34 284 

2008 28.990 4.426.283 1.441 101.848 5,0% 106 469 

2009 25.297 4.038.243 715 58.093 2,8% 24 313 

2010 25.408 4.129.132 833 66.731 3,3% 51 715 

2011 26.097 4.221.861 1.209 112.718 4,6% 65 382 

2012 28.246 4.306.136 382 30.026 1,4% 33 387 

2013 28.242 4.583.009 1.255 99.551 4,4% 21 234 

 
Χρονιά ρεκόρ 

σε 

εμβολιασμούς 

Χρονιά ρεκόρ 

σε αιμοληψίες 
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εθκεηαιιεχζεηο πνπ δηαζέηνπλ γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε, είηε απεπζείαο ζηελ αγνξά είηε κέζσ ηεο αιπζίδαο κεηαπνίεζεο 
(SANCO/6095/2009). 

Σν επφκελν γξάθεκα πεξηγξάθεη ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε εκθάληζε ησλ 
θξνπζκάησλ βξνπθέιισζεο αηγνπξνβάησλ ζηε ΕΔΚ γηα ην δηάζηεκα 1999-2013. 
Γηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ζεηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηα έηε 1999-2002 ήηαλ ηδηαίηεξα 
απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηα έηε πνπ αθνινχζεζαλ, αιιά απηφ ζπλάδεη απφιπηα κε ην 
γεγνλφο φηη ήηαλ απμεκέλνο θαη ν αξηζκφο ησλ εθηεινχκελσλ δεηγκαηνιεςηψλ ζην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα. 
 

 
Γξάθεκα 3. Αξηζκφο ζεηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ απφ ην 1999 κέρξη θαη ην 
2013. 

 
ην αθφινπζν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκφο ησλ 

αηκνδεηγκαηηζκέλσλ δψσλ (αηκνιεςίεο) πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ αηγνπξνβάησλ ζηε 
ΕΔΚ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 1999-2013. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ζε 
επίπεδν αηγνπξνβάησλ ην πιήζνο ησλ αηκνιεςηψλ παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειφ. Ζ 
κέγηζηε ηηκή ζηνλ αξηζκφ αηκνιεςηψλ θαηαγξάθεηαη ην έηνο 2000 θαη αθνινπζνχλ ηα έηε 
2001 θαη 2003. 

ηα έηε πνπ αθνινχζεζαλ ζεκεηψζεθε δξακαηηθή πηψζε ηφζν ζηνλ αξηζκφ 
αηκνιεςηψλ φζν θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εθηξνθψλ πνπ ειέρζεζαλ. Αμηνζεκείσην είλαη 
πάλησο ην γεγνλφο φηη ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη έρεη επέιζεη δξακαηηθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ 
δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ. 
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Γξάθεκα 4. Αξηζκφο 
αηκνιεςηψλ ζηα 
αηγνπξφβαηα άλσ ησλ 6 
κελψλ πνπ έγηλαλ ζηε 
ΕΔΚ απφ ην 1999 κέρξη 
θαη ην 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξάθεκα 5. Δπνρηθφηεηα εκβνιηαζκψλ ζηα αηγνπξφβαηα άλσ ησλ 3 κελψλ ζηε ΕΔΜ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σα ζηνηρεία ζην ζπγθεθξηκέλν γξάθεκα πξνέξρνληαη απφ ην 
έηνο 2013, σο ηα πην πξφζθαηα. 
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3. Δπηδεκηνινγία ζε εζληθό επίπεδν 
 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε επίπησζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν ζηελ 
Διιάδα απφ ην 1975 έσο ην 2013. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δεινχκελεο επίπησζεο ηνπ 
λνζήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα κέζσ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θακππιψλ. Ζ 
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ ζε φ,ηη αθνξά ηα αλζξψπηλα θξνχζκαηα μεθίλεζε ην 
1975, φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη πξψηεο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο ηεο λφζνπ ζηα δψα (ΠΓ 332 ΦΔΚ Α` 107/16-
04-1977). Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν έσο ην 1997 ην ΤΠΑΑΣ αζρνιήζεθε θαη κε ηε 
ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα θξνχζκαηα. Σν 1998 απνηέιεζε έηνο 
ζηαζκφ, φπνπ βειηηψζεθε νπζηαζηηθά ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 
θξνχζκαηα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Δπηδεκηνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξέκβαζεο (ΔΚΔΠΑΠ) ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΔΛ (απφ ην 2005 ΚΔΔΛΠΝΟ). 
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάβαζε ζην 
ηζρχνλ ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛ (ην 2005 κεηνλνκάζηεθε ζε 
ΚΔΔΛΠΝΟ). πλεπψο ζην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 6) ε θφθθηλε γξακκή 
πεξηγξάθεη ηελ επίπησζε ηεο βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία πνπ 
έρεη ζπιιέμεη ην ΤΠΑΑΣ γηα ην δηάζηεκα 1981-1997. Ζ πξάζηλε γξακκή αληίζηνηρα 
πεξηγξάθεη ηελ επίπησζε απφ ην 1998 έσο ην 2013 φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ απφ ην 
ΚΔΔΛΠΝΟ. ην γξάθεκα εκθαλίδεηαη θαη κηα ηξίηε γξακκή (κπιε γξακκή) πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηα ζηνηρεία ζηελ επεηεξίδα ηεο ΔΤΔ (ΔΛΣΑΣ) θαη αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν 
1980-1997. 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 6 δηαπηζηψλνπκε σο γεληθή εηθφλα φηη εκθαλίδεηαη κηα 
ζαθήο κείσζε ηεο επίπησζεο ζηνλ άλζξσπν ζηα έηε πνπ αθινπζνχλ ην 1975. Ζ κείσζε 
απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απφ εθείλε ηε ρξνληθή 
ζηηγκή. ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ εκβνιηαζκψλ θαηαγξάθεηαη 
έληνλε πησηηθή ηάζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θξνπζκάησλ. Χζηφζν, ηα έηε πνπ 
αθνινπζνχλ ην 1992 ν αξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ θξνπζκάησλ απνθηά κεηά απφ αξθεηά 
ρξφληα αλνδηθή πνξεία γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο 
θαηάζηαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα δψα. πγθεθξηκέλα απφ 
ην 1992 - 1998 έγηλε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ζε φιε ηε 
ρψξα ζε πξφγξακκα εθξίδσζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην 1998 - 1999 
θξίζεθε ζθφπηκε ε εθαξκνγή καδηθνχ εκβνιηαζκνχ λεαξψλ θαη ελήιηθσλ ζειπθψλ 
αηγνπξνβάησλ κε REV-1. Ο εκβνιηαζκφο ζε απηή ηε θάζε αθνξά ηελ επεηξσηηθή Διιάδα 
θαη ηελ Δχβνηα. ηαδηαθά κεηά ηελ επαλέληαμε ησλ εκβνιηαζκψλ ζην πξφγξακκα 
επηηήξεζε ηεο λφζνπ ζηα δψα ν αξηζκφο ησλ δεισζέλησλ αλζξψπηλσλ θξνπζκάησλ 
αξρίδεη εθ λένπ λα δηαγξάθεη πησηηθή πνξεία. Δληχπσζε πξνθαινχλ ζηελ πνξεία ηεο 
θακπχιεο νη εμάξζεηο ζηα έηε 2003 (Λέζβνο, Λέξνο) θαη 2008 (Θάζν) φπνπ νθείιεηαη ζε 
καδηθή εκθάληζε θξνπζκάησλ ηξνθνγελνχο πξνέιεπζεο. 

θφπηκν θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη αθφκα θαη ζήκεξα (πφζν κάιηζηα ην 1975;) ν 
αξηζκφο ησλ δεισζέλησλ θξνπζκάησλ ζηνλ άλζξσπν παξακέλεη ρακειφηεξνο απφ ηνλ 
πξαγκαηηθφ αξηζκφ δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πιένλ ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη 
επηηήξεζεο ησλ λνζεκάησλ ηα ηειεπηαία έηε βειηηψζεθαλ αηζζεηά ζε ζρέζε κε ην 
παξειζφλ. Χζηφζν, παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 
δψα (κείσζε πξνζσπηθνχ θηι) φζν θαη ζηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα πεξηζηαηηθά 
βξνπθέιισζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ άλζξσπν είλαη ζεκαληηθά κεησκέλα φπσο 
απνθαιχπηεηαη θαη απφ ην γξάθεκα. Παξ’ φια απηά ην λφζεκα ζπλερίδεη ζηελ Διιάδα ηνπ 
21νπ αηψλα λα παξακέλεη κία απφ ηηο ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο δσναλζξσπνλφζνπο. 
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Γξάθεκα 6. Αξηζκφο λέσλ θξνπζκάησλ ζε αλζξψπνπο αλά 100.000 θαηνίθνπο ζηελ 
Διιάδα, ηα ηειεπηαία 39 ρξφληα (1975 – 2013). Πεγέο: Γηέπζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ – 
Σκήκα Εσνλζξσπνλφζσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ (1975-1997), ΔΛΣΑΣ (1980-1997), Κέληξν 
Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (1998-2013). 
 

 
Γξάθεκα 7. Αξηζκφο 
θξνπζκάησλ 
βξνπθέιισζεο ζε 
αλζξψπνπο ζηελ Διιάδα, 
ζπλνιηθά θαη θαηά θχιν. 
χλνιν ρψξαο, έηε 
δήισζεο 1998 – 2008 
(έσο θαη Μάην 2008). 
Πεγή: Κέληξν Διέγρνπ θαη 
Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 
(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ), 2009. 
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Γξάθεκα 8. Καηαλνκή απφιπηεο ζπρλφηεηαο θαη πνζνζηνχ ησλ δεισζέλησλ 
θξνπζκάησλ βξνπθέιισζεο ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο πςεινχ θηλδχλνπ 
ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. Διιάδα, 2007-2012. Πεγή: Γηπισκαηηθή εξγαζία θ. Φνχζθε Η. 
2014. 
 
 

 
Γξάθεκα 9. Μεληαία θαηαλνκή δεισκέλσλ θξνπζκάησλ βξνπθέιισζεο αλαινγηθά κε ην 
κήλα έλαξμεο ζπκπησκάησλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2012. Πεγή: Γηπισκαηηθή 
εξγαζία θ. Φνχζθε Η. 2014. 
 
 



 28 

 
Γξάθεκα 10. Μέζε εηήζηα επίπησζε (θξνχζκαηα αλά 100.000 πιεζπζκνχ) ηεο 
βξνπθέιισζεο αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα θαηνηθίαο αζζελνχο, Διιάδα, 2007-2012. 
Πεγή: Γηπισκαηηθή εξγαζία θ. Φνχζθε Η. 2014. 
 

 
Δηθόλα 10. Υάξηεο ζεκείσλ κε ηελ εληφπηζε αλζξψπηλσλ θξνπζκάησλ βξνπθέιισζεο 
ζε ζρέζε κε ηελ ππθλφηεηα αηγνπξνβάησλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2007-2012. Πεγή: 
Γηπισκαηηθή εξγαζία θ. Φνχζθε Η. 2014. 
 
4. Δπηδσνηηνινγία – Δπηδεκηνινγία ζε παγθόζκην επίπεδν 
 

Ζ βξνπθέιισζε έρεη παγθφζκηα εμάπισζε θαη αλαγλσξίζηεθε σο κία απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο δσνλφζνπο εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο νηθνλνκηθήο ηεο επίπησζεο ζηελ 
παξαγσγηθφηεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη ηεο 
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κεγάιεο κεηαδνηηθφηεηάο ηεο ζηνπο αλζξψπνπο. Παξφιν, πνπ ππάξρεη αληηβηνηηθή 
ζεξαπεία γηα ηε λφζν ζηνλ άλζξσπν, είλαη καθξνρξφληα, επίπνλε θαη κπνξεί λα έρεη 
παξελέξγεηεο, ελψ ππνηξνπηάδεη αξθεηά ζπρλά. Δπηπιένλ, ε δηάγλσζε γίλεηαη κε 
θαζπζηέξεζε θαη δελ ππάξρνπλ απνδεθηά εκβφιηα γηα ηνλ άλζξσπν. ηα δψα, ε 
ζεξαπεία είλαη αζχκθνξε νηθνλνκηθά, ελψ ππάξρνπλ πνιινί ππνθιηληθνί θνξείο. 

 

Δηθόλα 11. Παγθφζκηα εμάπισζε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ θαηά ην β` 
εμάκελν ηνπ 2013. Πξνζπέιαζε 02/12/2014: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/ 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/
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Δηθόλα 12. Παγθφζκηα θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ Μειηηαίνπ ππξεηνχ αλά 1.000.000 
θαηνίθνπο. (Pappas G. et al, 2006). Πξνζπέιαζε 02/12/2014 
 

Ζ λφζνο ελδεκεί ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο θαη εμαπιψλεηαη απφ ηελ αξαβηθή 
ρεξζφλεζν ζηελ Κεληξηθή Αζία, ζηελ Ηλδία θαη ζηε Μνγγνιία. ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ρψξεο 
κε θξνχζκαηα είλαη ε Αξγεληηλή θαη ην Πεξνχ, ελψ ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή ην Μεμηθφ. Ζ 
Αθξηθή ζεσξείηαη ζρεδφλ φιε, ιφγσ θαη έιιεηςεο αθξηβψλ επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, φηη 
είλαη ελδεκηθή ήπεηξνο. Αληίζεηα, ε Βφξεηνο Ακεξηθή, ε Βφξεηνο Δπξψπε, ε 
Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία ζεσξνχληαη απαιιαγκέλεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε θάζε ρψξα, θαλέλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο 
ηχπνπο ηεο βξνπθέιισζεο δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ Απζηξία, ζηε Γαλία, ζηελ Δζζνλία, 
ζηε Φηιαλδία, ζηελ Οπγγαξία, ζηελ Ηζιαλδία, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηε Μνιδαβία, ζηε 
νπεδία θαη ηελ Διβεηία. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην δήισζε απνπζία βξνπθέιισζεο ην 1991 
θαη απφ ηφηε δελ έρεη μαλαεκθαλίζεη ηε λφζν. (Πεγή: FAO-WHO-OIE Animal Health 
Yearbooks, 1994, 1995). Δπίζεο, ζχκθσλα πάιη κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 
(Π.Ο.Τ – WHO) πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην πεξηζηαηηθά βξνπθέιισζεο θαηαγξάθνληαη 
εηεζίσο ζηνλ άλζξσπν. 
 

Ζ λφζνο επαλαθάκπηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ιφγσ ηνπ 
ηνπξηζκνχ, ηεο κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο δηαθίλεζεο κνιπζκέλσλ 
δψσλ ή ηξνθψλ. Οη ιφγνη εμάπισζεο θαη επηκνλήο ηεο λφζνπ ζηε ρψξα καο νθείινληαη 
ελ κέξεη θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα γεηηνληθά καο θξάηε (πρ. παξάλνκε 
εηζαγσγή ακλνεξηθίσλ απφ ηηο γεηηνληθέο, ελδεκηθφηαηεο ρψξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ 
απνπζία επαξθνχο θηεληαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηελ πινπνίεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε άλαξρε κεηαθίλεζε δψσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ, ε ειεχζεξε 
βφζθεζε πνιιψλ θνπαδηψλ κεηαμχ ηνπο, απνηέιεζαλ επηπιένλ ιφγνπο πνπ ε λφζνο είρε 
πθέζεηο θαη εμάξζεηο. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη ζέζεη ζε 
εθαξκνγή πξφγξακκα γηα ηελ εθξίδσζε ηεο αζζέλεηαο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη εδψ θαη 
πνιιά ρξφληα, ρσξίο λα έρεη φκσο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 
εκβνιηαζκφο ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ην 1975 κε ή ρσξίο νηθνλνκηθή θνηλνηηθή ζπκκεηνρή 
θαη αθνινχζεζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θξνπζκάησλ ζηα δψα θαη ζηνλ άλζξσπν. Όκσο 
ην 1995, ιφγσ ππεξεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηακάηεζε ην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ 
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ζηα δψα, κε απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βξνπθέιισζεο. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, άξρηζε μαλά απφ ην 1998 ν καδηθφο εκβνιηαζκφο 
αηγνπξνβάησλ κε ην εκβφιην Rev – 1. Απφ ην 2003, ρξεζηκνπνηείηαη ην εκβφιην RB51 γηα 
ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ βννεηδψλ θαηά ηεο Br. abortus. ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζε 
ηέζζεξα λεζηά (Δχβνηα, Λέζβνο, Θάζνο, Λέξνο) εθαξκφδεηαη εκβνιηαζκφο, ελψ ζηα 
ππφινηπα λεζηά γίλνληαη κφλν νξνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ζθαγή ησλ ζεηηθψλ δψσλ. Μέρξη 
θαη ην 2007 νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ελέθξηλαλ ην ελ ιφγσ 
πξφγξακκα κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηεο Κνηλφηεηαο λα αλέξρεηαη ζην 50% ησλ 
δαπαλψλ πνπ επηβάξπλαλ ηελ Διιάδα ζηνπο κηζζνχο ησλ ζπκβαζηνχρσλ θηεληάηξσλ νη 
νπνίνη είραλ πξνζιεθζεί εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σα ηειεπηαία καδηθά 
θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα ζηελ Διιάδα έιαβαλ ρψξα ην 2006 ζηελ Ήπεηξν, ην 2007 
ζηε Υίν θαη ην 2008 ζηε Θάζν. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο βξνπθέιισζεο δπζηπρψο αθφκα ηαιαηπσξνχλ ηελ Διιάδα θαη 
λαξθνζεηνχλ ην πγεηνλνκηθφ ηεο θαζεζηψο θαη ην νηθνλνκηθφ ηεο κέιινλ κε νξαηφ ηνλ 
θίλδπλν γηα επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηαμηδησηηθψλ νδεγηψλ εηο βάξνο ηεο. Ζ εμάιεηςε ηεο 
λφζνπ ζηνλ άλζξσπν βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηα δψα. 
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Πίλαθαο 7. Δξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσκέλν 
απφ ηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ ΓΑΟΚ ησλ 
ΠΔ, ζρεηηθά κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ 
πνπ πξέπεη λα απαζρνιεζεί απνθιεηζηηθά κε 
ην Μειηηαίν γηα 60 εκέξεο πνπ δηθαηνχηαη λα 
δνπιέςεη εθηφο γξαθείνπ. 

5. Σεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα κέρξη ζήκεξα 

 

Ο πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο 

αληηκεηψπηζεο λνζήκαηνο ζηα δψα θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθξίδσζή ηνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε απηφ. Μεηά απφ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην (Ηνχιηνο 

2012) πνπ έγηλε ζηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ην ειάρηζην αξηζκεηηθά 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπεμέιζεη απνθιεηζηηθά ζηηο αλάγθεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπο θαη λα ηελ «θαιχςνπλ» 100% απέλαληη ζηε βξνπθέιισζε, γηα ην ακέζσο 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαπηζηψζεθε ην εμήο (Πίλαθαο 7): γηα επίζεκα δεισκέλν 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ αηγνπξνβάησλ ίζν κε 16.256.968 απαηηνχληαη 625 ζπλεξγεία γηα λα 

δηελεξγήζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο εκβνιηαζκνχο ή/θαη αηκνιεςίεο. (πλεξγείν = 1 

θηελίαηξνο καδί κε έλαλ βνεζφ). Γειαδή 625 x 2 = 1.250 άηνκα πνπ ζα απαζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε ην Πξφγξακκα βξνπθέιισζεο αηγνπξνβάησλ γηα ηηο 60 εκέξεο πνπ 

δηθαηνχληαη λφκηκα λα δνπιέςνπλ εθηφο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη 

απηφο ν αξηζκφο πξνζιήςεσλ είλαη αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πξνζερέο ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη φηη απφ κφλνη ηνπο νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ έρνπλ επηθνξηηζζεί κε απηφ 

ην θαζήθνλ δε ζα είλαη πνηέ αξθεηνί. Αληίζεηα, απφ ην 2010 θαη κεηά, αληί λα 

πξνζιακβάλεηαη λέν πξνζσπηθφ ζε θηελίαηξνπο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, 

δηαπηζηψλεηαη κηα αζξφα θαη καδηθή ζπληαμηνδφηεζε επίζεκσλ θηελίαηξσλ ιφγσ ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ ηεο θξίζεο θαη ησλ αιιαγψλ ζηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. 

Δπηπιένλ, ε πξφζιεςε ησλ ζπκβαζηνχρσλ θηελίαηξσλ (επνρηθφ πξνζσπηθφ) θαζπζηεξεί 
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ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο θαη φηαλ γίλεηαη είλαη ζπλήζσο εθηφο ηνπ α` εμακήλνπ ηνπ έηνπο, ην 

νπνίν είλαη θαη ην ηδαληθφ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο (επεηδή ηα δψα δελ 

θπνθνξνχλ). Με ην λνκνζρέδην «Καιιηθξάηεο» έγηλε κηα ζαξσηηθή αιιαγή ηεο δνκήο ησλ 

θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο δηαζπάζηεθαλ, ελψ έραζαλ θαη 

κέξνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Οη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ, ε θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ ( 

ηδηαίηεξα ηνπ αλζπγηεηλνχ), νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνπιεξσκή ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπο, ε 

αλαζθάιεηα γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη ε πηψζε εζηθνχ είλαη παξάγνληεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φπνηαο πξσηνβνπιίαο θαη πξνζπάζεηαο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο ηψξα έπαημε επίζεο ε 

έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο γξαθεηνθξαηίαο 

πνπ θαζπζηεξεί: ηελ έγθαηξε πξφζιεςε επνρηθψλ ππαιιήισλ, ηελ πξνκήζεηα ησλ 

εκβνιίσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα αληηδξαζηήξηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ζηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα. Ο ρξπζφο θαλφλαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο λα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο νη επνρηθνί 

ππάιιεινη γηα ην Πξφγξακκα, λα έρνπλ δηαλεκεζεί φια ηα εκβφιηα REV-1 ζηηο 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηα εξγαζηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο λα 

δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ δεηγκάησλ. 

Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο παξάγνληεο πνπ φκσο επεξεάδνπλ ηεο επηηπρία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ (γπαιηά, κάζθα, γάληηα, 

ζηνιή, κπφηεο, ζχξηγγεο, πέλζα, κειάλη, ηαλάιηα δηάζηημεο, νηλφπλεπκα θηι) απφ ηηο 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, ε έιιεηςε θξαηηθψλ νρεκάησλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ 

ηηο εθκεηαιιεχζεηο, ην πιαθφλ ζηηο κεληαίεο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ή ζηα ιίηξα 

βελδίλεο πνπ πεξηνξίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζπλεξγείσλ, ε ειιηπήο κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε ζηελ θαηαγξαθή ησλ εκβνιηαζκψλ θαη ζηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ηηο 

ΠΔ θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, ε αλεπαξθήο ειεθηξνληθή βάζε θηεληαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν θά. 

Όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ζε επίπεδν εθκεηάιιεπζεο, απηά είλαη ε δχζθνιε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θηελνηξφθνπο, ε απξνζπκία ζπλεξγαζίαο ησλ 

θηελνηξφθσλ επεηδή ζηξεζάξνληαη ηα δψα, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη καθξηλέο απνζηάζεηο, 

ε δχζθνιε πξφζβαζε ζε εθκεηαιιεχζεηο ρσξίο δξφκν, ε αλππαξμία ζήκαλζεο (ελψηηα – 

βψινη) ζηα αηγνπξφβαηα, ηα νηθφζηηα δψα ηα νπνία δελ έρνπλ θαλέλα θσδηθφ θαη δελ 

έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, νη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη δψσλ, νη παξάλνκεο αληαιιαγέο αξζεληθψλ δψσλ γηα επηβάζεηο, ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε θηελνηξφθσλ θαη θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ην κειηηαίν ππξεηφ, ε 

έιιεηςε ειέγρσλ ζηε δηαθίλεζε γάιαθηνο, ην εκπφξην αλψξηκσλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά, ε 

δπζθνιία ζηε ζχιιεςε θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δψσλ, ν θίλδπλνο αηπρεκάησλ απφ 

επηζεηηθά ή θνβηζκέλα δψα, νη ζπλζήθεο κέζα ζην ζηάβιν (ζθφλε, πγξαζία, απμεκέλα 

επίπεδα ακκσλίαο, έιιεηςε θσηηζκνχ, επηβαξπκέλν πεξηβάιινλ ζε κηθξννξγαληζκνχο 

ππαίηησλ γηα ηελ πξφθιεζε δηάθνξσλ δσναλζξσπνλφζσλ, ςχιινη) θηι. 

ρεηηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ δσληαλνχ εκβνιίνπ REV-1 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο κπνξεί λα πξνζβάιεη ηνλ 

άλζξσπν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνβνιέο ζηα έγθπα δψα, απνβάιιεηαη γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηηο εθθξίζεηο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, δε δηαθνξνπνηείηαη απφ ην 

θπζηθφ ζηέιερνο ζηηο νξνινγηθέο εμεηάζεηο, ηα εκβνιηαζκέλα ελήιηθα ζειπθά δψα κπνξεί 

λα δψζνπλ ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα εθ’ φξνπ δσήο, ν ρξφλνο δσήο ηνπ εκβνιίνπ 

είλαη πνιχ κηθξφο (1 έηνο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ), ελψ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

«αιπζίδα ςχμεο» ηνπ. 
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Όινη νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο, θαζψο θαη ε εθνχζηα ή αθνχζηα θαθή 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκφζηνπο θηελίαηξνπο έρνπλ 

ζπλδξάκεη θαηά θαηξνχο ζην λα απνδπλακψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαηά ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηεο λφζνπ ζηελ Διιάδα. 
 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε 
ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία επηζήκαλαλ νη 
επίζεκνη θηελίαηξνη ζηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ ΓΑΟΚ θαηά ηελ απνζηνιή ησλ 
εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηε βξνπθέιισζε γηα ην έηνο 2013. Απφ ην γξάθεκα δηαπηζηψλεηαη 
φηη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ απνηπρία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πνζνζηφ 
19% θαηέρεη ή έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Ο παξάγνληαο «έιιεηςε πξνζσπηθνχ» 
πεξηιακβάλεη ηφζν θηεληάηξνπο φζν θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, εξγάηεο, ρεηξηζηέο ΟΓΔ, 
δηνηθεηηθνχο θά. ε απηή ηελ θαηεγνξία πξνβιήκαηνο πξνζηίζεηαη επίζεο ε κείσζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ πξνζιακβαλφκελσλ ζπκβαζηνχρσλ θηελίαηξσλ θαη ε εηεξνρξνληζκέλε 
πξφζιεςε ηνπο. 

Σε δεχηεξε ζέζε πξνβιεκάησλ θαηέρνπλ «νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
κεηαθηλήζεηο» πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπιιέρζεθαλ πξνθχπηεη φηη ηφζν ε έιιεηςε νδεγψλ φζν θαη ε έιιεηςε κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ θαη θαχζηκσλ ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 11% «ν κεησκέλνο αξηζκφο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ», ν 
νπνίνο δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηήζησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη κέξνο ησλ 60 εκεξψλ δαπαλάηαη γηα ηελ εθηέιεζε θαη 
άιισλ θαζεθφλησλ. 

«Ζ ειιηπήο εθαξκνγή ζήκαλζεο ησλ δψσλ» κε πνζνζηφ επίζεο 11% δπζρεξαίλεη 
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν εθηξνθήο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία 
επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο. 

Γξάθεκα 11. ηνηρεία απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο απφ ηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ ΓΑΟΚ 
ησλ ΠΔ γηα ην 2013, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
βξνπθέιισζεο. 
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ηελ θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε 
αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα, ε άξλεζε ησλ παξαγσγψλ λα ηελ εθαξκφζνπλ είηε γηα 
ιφγνπο θφζηνπο είηε γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο κπάζεσλ απφ ηηο πιεγέο ζηα 
απηηά ησλ δψσλ. 

ηα ινηπά πξνβιήκαηα κε πνζνζηφ 10% αλαθέξζεθαλ ή ζπγρψλεπζε ησλ 
θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ, νη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο δψσλ, ε αλεπαξθήο αλαβάζκηζε θαη 
ελαξκφληζε ηεο Κηεληαηξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (ΚΒΓ) κε ην πξφγξακκα, ε έιιεηςε 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ γηα ηελ 
απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ θά. 

Οη δχν επφκελνη παξάγνληεο κε πνζνζηφ 9% πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ή έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο απφ 
ην εκβφιην θαη ηα άξξσζηα δψα ή ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ. Αθνινχζσο, ε απμεκέλε 
γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξζεθε σο αλαζηαιηηθφο 
παξάγνληαο κε πνζνζηφ 5%. Έλα πνζνζηφ 4% αλέθεξε φηη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δπζρεξαίλνπλ παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεσκνξθνινγία 
νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, ην θαθφ νδηθφ δίθηπν, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ χπαξμε 
απνκαθξπζκέλσλ εθηξνθψλ ή εθηξνθψλ ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ “άγνλεο 
γξακκέο”. 

Σέινο έλα 2% ησλ Σκεκάησλ Κηεληαηξηθήο αλέθεξε φηη ε ζπκβνιή ηνπ ηδηψηε 
θηεληάηξνπ δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο ην εθδεισκέλν ελδηαθέξνλ 
απφ πιεπξάο ηδησηψλ θηεληάηξσλ ήηαλ κηθξφ, αιιά θαη νη παξαγσγνί απφ ηελ πιεπξά 
ηνπο δελ ήηαλ πξφζπκνη λα θαηαβάινπλ ην απαηηνχκελν νηθνλνκηθφ αληίηηκν πξνο ηνλ 
ηδηψηε. Δπηπιένλ, εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηνπ ηδηψηε κε 
ηηο θηεληαηξηθέο αξρέο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
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Ε. Πξόιεςε 
 
 
1. Γεληθά 
 

Ζ πξφιεςε ηεο βξνπθέιισζεο ζηνπο αλζξψπνπο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εμάιεηςε 
θαη ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ ζηα δψα. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πγηεηλήο, 
ε ιήςε κέηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε νη θηελνηξφθνη θαη νη 
θηελίαηξνη λα κελ εθηίζεληαη ζε κνιπζκαηηθνχο ηζηνχο, ε παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο θαη ε 
πξνβιεπφκελε σξίκαλζε ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σα εκβφιηα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δψα θαηά ηνπ Br. abortus είλαη ην Br. abortus S19 
(απμάλεη ηελ αληνρή ζηε ινίκσμε απφ Br. abortus, αιιά ε πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη δελ είλαη 
πιήξεο) θαη ην RB 51 πνπ απνηειείηαη απφ δσληαλνχο εμαζζελεκέλνπο νξγαληζκνχο. Γηα ην 
Br. melitensis είλαη ην Rev – 1. Νέα εκβφιηα αμηνινγνχληαη γηα εθαξκνγή ηνπο ζε δψα, φπσο ην 
εκβφιην Br. suis strain 2. Σα παξαπάλσ εκβφιηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηα είδε Brucella spp. γηα 
ηα νπνία έρνπλ παξαζθεπαζζεί, ελψ έρεη δηαπηζησζεί φηη κπνξεί λα πξνζδψζνπλ 
δηαζηαπξνχκελε πξνζηαζία θαη ζε άιια είδε. Ο Π.Ο.Τ έρεη αλαπηχμεη εηδηθά πξνγξάκκαηα 
πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε κείσζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ. Απηά ηα πξνγξάκκαηα 
πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ εκβνιηαζκψλ ησλ πγηψλ λέσλ δψσλ θαη ζθαγή ησλ κνιπζκέλσλ 
δψσλ. Μνλαδηθή απνηειεζκαηηθή ιχζε πάλησο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ απφ ηνπο 
αλζξψπνπο, θαίλεηαη πσο ζα είλαη ε αλαθάιπςε ελφο δξαζηηθνχ θαη αζθαινχο εκβνιίνπ, πνπ 
ζα γίλεηαη άπαμ ζηνλ άλζξσπν ελάληηα ζηε βξνπθέιισζε. 
 
 
2. Μέηξα Πξνζηαζίαο γηα ηνπο θηελνηξόθνπο 
 

Σαπηφρξνλα κε ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ, είλαη απαξαίηεην 
λα ιακβάλνληαη θαη επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηεο κφιπλζεο ζηε 
κνιπζκέλε εθηξνθή αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ. 

 Σα πιηθά απνβνιψλ (πιαθνχληεο θαη έκβξπα) λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζηεγαλά δνρεία 
θαη λα θαηαζηξέθνληαη θαηά πξνηίκεζε κε θαχζε. 

 Οη ζηάβινη θαη ηα κνιπζκέλα εξγαιεία λα θαζαξίδνληαη ζρνιαζηηθά θαη λα 
απνιπκαίλνληαη κε ηζρπξά απνιπκαληηθά (θαηλνιηθά, ππνρισξηνχρα, θαπζηηθή ζφδα θηι). 

 Ζ θνπξηά λα ζπιιέγεηαη θαζεκεξηλά θαη λα ζπγθεληξψλεηαη ζε ζσξνχο, φπνπ ζα 
παξακέλεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα θαίγεηαη ή λα απνιπκαίλεηαη 
πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Σα νρήκαηα λα πεξλνχλ κέζα απφ ιάθθνπο κε απνιπκαληηθφ. 

 Γελ πξέπεη λα εηζάγνληαη δψα ζηηο κνιπζκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξηλ πεξάζνπλ δχν 
κήλεο απφ ηελ απνιχκαλζε. 

 Σα λέα δψα πξέπεη λα είλαη απφ πεξηνρέο απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέιισζε ή λα έρνπλ 
ππνζηεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε κνλάδα. 

 Να απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ πγηψλ δψσλ κε άιια θνπάδηα (πρ θνηλέο βνζθέο). 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θαη ησλ ηξσθηηθψλ ζηηο εθηξνθέο πξέπεη λα είλαη 
ζπλερήο θαη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηε θχζε ηεο 
λφζνπ, ηνπο ηξφπνπο πνπ κεηαδίδεηαη θαη ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
αληηιεπηφο ν ηξφπνο πξνζηαζίαο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ δψσλ ηεο εθηξνθήο. 

 Σα δψσλ πνπ πξφθεηηαη λα γελλήζνπλ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ην ππφινηπν 
θνπάδη. 

 ε κηα κνιπζκέλε εθηξνθή φινη νη ηνθεηνί πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο δπλεηηθέο πεγέο 
κφιπλζεο θαη ηα πξντφληα ηνπο, φπσο πιαθνχληεο θαη εκβξπτθνί πκέλεο πξέπεη λα 
ζπγθεληξψλνληαη θαη λα θαηαζηξέθνληαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνθχιαμε. 

 ηελ εθηξνθή δελ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηνί επηζθέπηεο θαη εηδηθά παηδηά θπξίσο θαηά 
ηελ πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άκειμεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ηφζν γηα 
ηελ πξφιεςε κεηάδνζεο ηεο λφζνπ απφ δψν ζε δψν, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ακειθηή. 
 

 
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή (ΕΔΜ ή ΕΔΚ) θαη 
ε απζηεξή ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί ζεηηθφ θξνχζκα ζε 
δψν. Σα ζειπθά δψα πνπ εκβνιηάδνληαη γηα ηε βξνπθέιισζε πξέπεη λα είλαη απνιχησο πγηή 
θαη γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα έρνπλ πξνεγεζεί ν απνπαξαζηηηζκφο ηνπο θαη ε εκβνιηαθή 
ηνπο θάιπςε ζε άιια ζπρλά λνζήκαηα (ινηκψδεο αγαιαμία – παξκάξα, εληεξνηνμηλαηκία – 
ζηξνπκπάξα, παζηεξηδίαζε θά). 

Οη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο ησλ θνπαδηψλ θαη νη αληαιιαγέο αξζεληθψλ δψσλ γηα 
επίβαζε αλ δελ είλαη αξλεηηθά θαηαζηξέθνπλ νπνηαδήπνηε βειηίσζε έρεη επηηεπρζεί θαη 
ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο λα δηαζπείξνπλ ηνλ παζνγφλν παξάγνληα ζε πεξηνρέο πνπ δελ 
ππήξρε. 

Οκνίσο, νη αγνξαπσιεζίεο απφ αλεκβνιίαζηεο εθκεηαιιεχζεηο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 
λα κεηαδψζνπλ ην λφζεκα ζε πγηή δψα. Σα λενεηζεξρφκελα δψα πξέπεη λα απνκνλψλνληαη γηα 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (≈1 κήλα) απφ ηα ππφινηπα δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη λα έρνπλ 
ειεγζεί νξνινγηθά ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 
βξνπθέιισζε. 

Απαγνξεχεηαη κε γπκλά ρέξηα ε επαθή κε ηα απνβαιιφκελα έκβξπα ή ηα πιηθά ησλ 
απνβνιψλ (εκβξπηθνί πκέλεο), θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα έιμεο ησλ εκβξχσλ απφ ηε γελλεηηθή 
νδφ. 

Ζ χπαξμε ρψξνπ ηνθεηψλ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα κφιπλζεο ησλ πγηψλ δψσλ. Ο ρψξνο 
απηφο, ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ κπνξεί λα είλαη έλαο θαζαξφο, ζηεγλφο θαη 
πξνζηαηεπκέλνο ρψξνο, ζηξσκέλνο κε άθζνλε θαζαξή ζηξσκλή, ζαθψο δηαρσξηζκέλνο ψζηε 
λα κελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο άιισλ δψσλ. Σν δψν, κεηά ηνλ ηνθεηφ, παξακέλεη ζην ρψξν 
απηφ γηα ηηο επφκελεο 2 – 3 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλεηαη. Ζ ζηξσκλή θαη ηα 
ππνιείκκαηα ηνπ ηνθεηνχ (πρ πγξά, ηεκάρηα εκβξπηθψλ πκέλσλ) θαηαζηξέθνληαη κε θαχζε ή 
εληαθηάδνληαη κεηά απφ ςεθαζκφ κε θαηάιιειν απνιπκαληηθφ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην δψν 
γελλήζεη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνθεηνχ, νη πιαθνχληεο, ε ρνξηνλνκή θαη ηα άιια πιηθά πνπ έρνπλ 
έιζεη ζε επαθή κε ηα πξντφληα ηεο απνβνιήο ή ηνπ ηνθεηνχ θαηαζηξέθνληαη ή απνιπκαίλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε φια ηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα 
ζεσξνχληαη χπνπηα δηαζπνξάο ηεο λφζνπ. 

Οη θηελνηξφθνη πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηηο θηεληαηξηθέο αξρέο ζε θάζε 
πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλνπλ απνβνιέο ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. Σα απνβαιιφκελα έκβξπα, ηα 
λενγέλλεηα πνπ γελλήζεθαλ λεθξά ή απηά πνπ πεζαίλνπλ ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο, 
θαηαζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ. Σα έκβξπα 
θαη νη εκβξπτθνί πκέλεο πνπ απνβάιινληαη, ζπιιέγνληαη, αθνχ ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη απνζηέιινληαη ζην ΔΔΑΒ πξνθεηκέλνπ λα 
δηελεξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο λφζνπ. 

Δθφζνλ έρνπλ ζεηηθφ ζηε βξνπθέιισζε δψν ζα πξέπεη κεηά ηε ζθαγή ηνπ λα γίλνληαη 
θαζαξηζκνί θαη απνιπκάλζεηο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, γηαηί ην 
ππεχζπλν βαθηήξην είλαη ηθαλφ λα δήζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην πεξηβάιινλ αλάινγα 
κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 
 
 
3. Μέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 
 

Ζ λφζνο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ζηελή επαθή κε ηα παξαγσγηθά δψα 
κεηαδίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ κε εμπγηαζκέλεο εθκεηαιιεχζεηο σο πξνο ηε βξνπθέιισζε, ζηηο νπνίεο ππάξρεη κεγάιε 
πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ν παζνγφλνο παξάγνληαο. Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα αγνξάδνπλ κφλν 
γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί παζηεξίσζε. Δπηπιένλ, ε θέηα θαη ηα 
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καιαθά ηπξηά ζα πξέπεη λα έρνπλ κείλεη ζε σξίκαλζε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο, ελψ ηα ζθιεξά 
ηπξηά γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπο θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα 
αθνινπζνχλ ηηο αθφινπζεο ζπκβνπιέο: 

 Σν γάια λα θαηαλαιψλεηαη αθνχ ππνζηεί βξαζκφ ή παζηεξίσζε. 

 Σα ζθιεξά ηπξηά, ην βνχηπξν, ην μηλφγαιν θαη ην γηανχξηη έρνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ 
θηλδχλνπ. 

 Σα θξέζθα ηπξηά ηχπνπ θέηαο δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη λσξίηεξα ησλ 2 κελψλ 
απφ ηελ παξαζθεπή ηνπο. 

 Σν θξέαο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ εθφζνλ ςεζεί δελ παξνπζηάδεη θαλέλαλ θίλδπλν 
(θαηαζηξνθή θεθαιήο, καζηψλ, γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη νξγάλσλ ζσξαθηθήο θαη θνηιηαθήο 
θνηιφηεηαο, κεζεληέξησλ θαη κεγάισλ ιεκθνγαγγιίσλ). 

 Δπίζεο, θαηά ην ρεηξηζκφ σκψλ κνιπζκέλσλ θξεάησλ ή νξγάλσλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα 
επηκφιπλζεο άιισλ ηξνθίκσλ απφ βξψκηθα ρέξηα ή καγεηξηθά ζθεχε θαη εξγαιεία. 

 Όζνη έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε κνιπζκέλα δψα ζα πξέπεη λα θνξάλε πξνζηαηεπηηθά 
ξνχρα, πιαζηηθά γάληηα θαη γπαιηά πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα. 

 Σα ξνχρα θαη νη ζπζθεπέο λα απνζηεηξψλνληαη κεηά ηε ρξήζε κε βξαζκφ θαη ηα 
παπνχηζηα κε εκβάπηηζε ζε απνιπκαληηθά. 

 Όζνη ήξζαλ ζε επαθή κε κνιπζκέλα δψα ρσξίο λα θνξνχλ γάληηα, λα πιέλνληαη θαιά 
κε ζαπνχλη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ βάκκα ησδίνπ ζε ηπρφλ αλνηρηά ηξαχκαηα θαη εθδνξέο. 

 ε πεξηπηψζεηο επαθήο ηνπ βιελλνγφλνπ ησλ καηηψλ κε κνιπζκέλα πιηθά ακέζσο λα 
μεπιέλνληαη κε άθζνλν θαζαξφ λεξφ καθξηά απφ ηελ πεξηνρή εξγαζίαο θαη αθνινχζσο λα 
ελζηαιιάδεηαη θνιιχξην κε ηεηξαθπθιίλε ή ρισξακθεληθφιε.  

 Σα άηνκα πνπ ηξππήζεθαλ κε ζχξηγγεο πνπ πεξηείραλ εκβφιην πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
ζε ζεξαπεία.  

 ε ηδηαίηεξα κνιπζκέλν πεξηβάιινλ ζπληζηάηαη ε ρξήζε κάζθαο γηα ηελ απνθπγή 
εηζπλνήο κνιπζκέλεο ζθφλεο. 
 

Ζ εμάιεηςε ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ 
ζηα δψα. Όκσο ιφγσ ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ, φπσο ε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζε 
δηαθνξεηηθά είδε δψσλ, ηα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ παζνγφλνπ αηηίνπ (Br. melitensis, Br. canis, 
Br. suis, Br. abortus θηι.), νη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο εθηξνθήο (ελζηαβιηζκφο, ειεχζεξε 
βφζθεζε, κεηαθίλεζε θνπαδηψλ), νη δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε θαη δνθηκαζία ησλ 
αλνζνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ, ε εκθάληζε κεηαιιάμεψλ ηνπ παζνγφλνπ παξάγνληα ζε λέα 
είδε δψσλ, θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, έρεη απνδεηρζεί φηη ε 
εθξίδσζε ηεο λφζνπ είλαη κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη επίπνλε ππφζεζε. 
 
 

Ζ. Βηνηξνκνθξαηία 
 
 

Ζ απεηιή επηζέζεσλ κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ νλνκάδεηαη βηνηξνκνθξαηία. 
Σν CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Νφζσλ) 
θαηαηάζζεη ην Βrucella spp. ζηελ θαηεγνξία Β ησλ επηθίλδπλσλ κηθξννξγαληζκψλ, δειαδή 
δηαδίδνληαη ζρεηηθά εχθνια, πξνθαινχλ λνζεξφηεηα ζε κέηξηα πνζνζηά θαη ζλεζηκφηεηα ζε 
ρακειά πνζνζηά θαη απαηηνχλ εηδηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο απφ ην CDC θαη απμεκέλε 
παξαθνινχζεζε ηεο αζζέλεηαο (www.cdc.gov). 

Σν βαθηήξην ηεο βξνπθέιισζεο ζεσξείηαη δηεζλψο σο πνιηηηθφο, ζηξαηησηηθφο θαη 
αγξνηηθφο βηνηξνκνθξαηηθφο παξάγνληαο. Μειεηήζεθε απφ ηνλ ακεξηθάληθν ζηξαηφ σο έλα 
πηζαλφ βηνινγηθφ φπιν θαη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην ζηξαηφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 
(Br. suis). 

Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηελ απεηιή ηεο βηνηξνκνθξαηίαο, 
ζπζηάζεθε επηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο ε νπνία αλέιαβε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηηο 

http://www.cdc.gov/
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απαηηνχκελεο δηαβνπιεχζεηο ζε επίπεδν Δ.Έ. ην Ννέκβξην ηνπ 2001. Ακέζσο κεηά, 
θαηαξηίζηεθε πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε βηνινγηθψλ θαη 
ρεκηθψλ επηζέζεσλ θαη κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, ζπγθξνηήζεθε ζρεηηθή εηδηθή νκάδα. Μεηαμχ 
ησλ ζεκαληηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθπφλεζε 
θαη ε θνηλνπνίεζε θιηληθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ή απεηιέο. Απφ ην 2003, ε εηδηθή απηή νκάδα 
ππάγεηαη ζηε Μνλάδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο. 
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Ννκνζεζία 

ΠΓ 

115/2010 (ΦΔΚ Α` 196) γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο Δπξ. Οδεγία 
64/432. Πξφγξακκα βξνπθέιισζεο – 
θπκαηίσζεο βννεηδψλ 

308/2000 (ΦΔΚ Α` 252) 

242/2005 (ΦΔΚ Α` 291) Βξνπθέιισζε αηγνπξνβάησλ 

41 (ΦΔΚ Α` 2006) Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε 
βξνπθέιισζε, ζηε Λάξηζα (άξζξν 10) 

133/1992 (ΦΔΚ Α` 66) Ννζήκαηα ππνρξεσηηθήο Γήισζεο 
(άξζξν 3) 

101/1985 (ΦΔΚ Α` 32) 

Βξνπθέιισζε βννεηδψλ 

ΤΑ 

1293/39319 (ΦΔΚ Β` 938/18-04-2013) 
4887/130865 (ΦΔΚ Β` 3544/31-12-2012) 
258734 (ΦΔΚ Β` 1216/17-07-2007) 

4888/130873 ΦΔΚ Β` 3545/31-12-2012) Βξνπθέιισζε αηγνπξνβάησλ 
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Ζ εηθφλα ζην εμψθπιιν θαη ε εηθφλα 5 είλαη απφ ην αξρείν ηνπ θηελίαηξνπ Καηζηψιε 
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Καηζηψιε Αξηζηνκέλε (2012-2014). 
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