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Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ 

 

Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ 

 

Η βξνπθέιισζε ησλ βννεηδψλ είλαη κηα κεηαδνηηθή λφζνο πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ δψσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε απνβνιήο θαη ζηεηξφηεηα. Τν κηθξφβην κπνξεί λα πξνζβάιεη θαη άιια φξγαλα (καζηνχο, αξζξψζεηο) φπνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο. 

 

Ποσ οθείιεηαη 

 

Η βξνπθέιισζε ησλ βννεηδψλ νθείιεηαη θπξίσο ζην κηθξφβην Brucella abortus. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα βννεηδή κπνξνχλ λα 

πξνζβιεζνχλ θαη απφ ηελ  Brucella melitensis,  βαθηήξην πνπ κνιχλεη θπξίσο ηα πξφβαηα θαη ηηο αίγεο ή αθφκα θαη ηελ Brucella suis, 

πνπ πξνζβάιεη θπξίσο ηνπο ρνίξνπο. 

 

Ποηα είδε δώωλ προζβάιιοληαη 

 

Απν ηε Br. abortus πξνζβάιινληαη θπξίσο ηα βννεηδή, ν βίζσλαο, ν βνχβαινο, ην ειάθη θ.ά.. Απφ ηε Br. abortus κπνξεί λα κνιπλζνχλ 

θαη ηα ζαξθνθάγα δψα φπσο ε αιεπνχ, ν ζθχινο, ηα άγξηα ηξσθηηθά. Σε ζπάληεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κνιπλζεί θαη ην άινγν.  

 

Πως κεηαδίδεηαη 

 

Η κεηάδνζε ηεο λφζνπ ζηα βννεηδή κπνξεί λα γίλεη: 

 Απφ ην ζηφκα, κε ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλεο ηξνθήο ή λεξνχ. Οη ηξνθέο θαη ην λεξφ κνιχλνληαη απφ Br. abortus φηαλ έιζνπλ ζε 

επαθή κε ηα πγξά θαη ηα εθθξίκαηα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ (εκβξπηθά πγξά θαη πκέλεο, πιαθνχληεο, 

ζλεζηγελή έκβξπα ), κεηά απφ απνβνιή ή θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Άιινο ηξφπνο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κε κεραληθνχο 

θνξείο (ζθπιηά, πνπιηά, άγξηα ηξσθηηθά ) πνπ κεηαθέξνπλ κνιπζκέλα πιηθά (ηεκάρηα πιαθνχλησλ, εκβξχσλ) απφ κία κνιπζκέλε 

εθηξνθή ζε άιιεο γεηηνληθέο.   

 Απφ ην δέξκα, εθφζνλ ππάξρνπλ ηξαχκαηα ή πιεγέο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο εθθξίζεηο θαη κε ηα θφπξαλα ησλ 

κνιπζκέλσλ δψσλ. 

 Απφ ην κάηη, φηαλ κνιπζκέλν πιηθφ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ επηπεθπθφηα.  

 Απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα κε ην ζπέξκα κνιπζκέλνπ απφ Br. abortus δψνπ ή απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κε ηελ εηζπλνή 

κνιπζκέλεο ζθφλεο. 



 

Οη κφζρνη κπνξνχλ λα κνιπλζνχλ ηφζν θαηά ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, φζν θαη κε ην κνιπζκέλν γάια ή ην πξσηφγαια ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. 

 

 

Πως εθδειώλεηαη 

 

Σηα βννεηδή ε βξνπθέιισζε εθδειψλεηαη θπξίσο κε απνβνιή ησλ εγθχσλ δψσλ ε νπνία κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

εγθπκνζχλεο, ζπλεζέζηεξα κεηά ηνλ 5
ν
 κήλα. Σηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε απνβνιή παξαηεξείηαη ζε κία κφλν εγθπκνζχλε, 

ελψ νη επφκελεο θαηαιήγνπλ ζε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Τα κνιπζκέλα δψα πνπ ζα γελλήζνπλ θπζηνινγηθά απνηεινχλ ζνβαξή πεγή 

δηαζπνξάο ηνπ κηθξνβίνπ ζην πεξηβάιινλ ηφζν κε ηα πγξά ηνπ ηνθεηνχ φζν θαη κε ην γάια. Τα κνζράξηα πνπ γελληνχληαη απφ 

κνιπζκέλα δψα είλαη πνιιέο θνξέο θαη απηά κνιπζκέλα.  

Άιια ζπκπηψκαηα πνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ είλαη ε πξφθιεζε πξφσξνπ ηνθεηνχ, ε γέλλεζε αζζεληθψλ κνζραξηψλ, ε 

θαηαθξάηεζε εκβξπηθψλ πκέλσλ, ε ελδνκεηξίηηδα, ε ζηεηξφηεηα θαη ε αξζξίηηδα. 

Σηνλ ηαχξν ε αζζέλεηα κπνξεί λα εθδεισζεί κε νξρίηηδα, επηδπδπκίηηδα, κείσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη αξζξίηηδα, ελψ ζηα κνζράξηα είλαη 

δπλαηφ λα παξαηεξεζεί ζπιινγή πγξνχ ζηηο αξζξψζεηο ησλ γνλάησλ. 

 

εκαζία ηες λόζοσ γηα ηολ άλζρωπο 

 

Η ζεκαζία ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή θπξίσο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε βννεηδή 

(επαγγεικαηηθή δσναλζξσπνλφζνο). Ο θχξηνο ηξφπνο κφιπλζεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη κε ηελ άκεζε επαθή κε ηα κνιπζκέλα δψα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ αξκέγκαηνο, ησλ ηνθεηψλ (άκεζε επαθή κε ηα ιφρεηα , ηνπο εκβξπηθνχο πκέλεο θαη ηα έκβξπα), ηε ζθαγή, ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξντφλησλ ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Η λφζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη θαηά ηα δηελέξγεηα ησλ εκβνιηαζκψλ κε δσληαλά εκβφιηα, 

θαζψο θαη κε ηνπο ρεηξηζκνχο κνιπζκέλσλ πιηθψλ ζηα εξγαζηήξηα.  

 

Η βξνπθέιισζε ησλ βννεηδψλ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν θαη κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο κε ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ 

ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα γάιαθηνο πνπ δελ έρεη παζηεξησζεί θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία 

εμπγίαλζεο (παζηεξίσζε, σξίκαλζε ), ρσξίο φκσο λα εκθαλίδεη ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη ζεκαζία κε ηελ πξνζβνιή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε 

βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ πνπ νθείιεηαη ζε άιινπ είδνπο βξνπθέιια, ηελ Brucella melitensis.  

 

 



ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ 

 

Απφ ην 1977 εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο πξφγξακκα εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ. 

 

θοπός ηοσ προγράκκαηος 

 

Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαπίζησζε ησλ κνιπζκέλσλ απφ βξνπθέιισζε βννεηδψλ θαη ε έγθαηξε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ 

εθηξνθή, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή επέθηαζεο ηεο κφιπλζεο ζηα άιια δψα αιιά θαη λα πξναζπίδεηαη ε δεκφζηα πγεία θαη 

ε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.   

 

Ση περηιακβάλεη 

 

Τν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ βννεηδψλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 12 κελψλ, είηε κε εμέηαζε αίκαηνο, είηε κε εμέηαζε δείγκαηνο γάιαθηνο απφ ην δνρείν ζπιινγήο ηεο εθηξνθήο. Τα δψα 

πνπ βξίζθνληαη ζεηηθά νδεγνχληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξνο ζθαγή θαη απνδεκηψλνληαη απφ ην Υπνπξγείν Γεσξγίαο. Τειηθφο ζηφρνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φιεο νη εθηξνθέο βννεηδψλ ζηε ρψξα λα είλαη επίζεκα απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέιισζε. 

 

Μέηρα ζηης κοισζκέλες εθηροθές 

 

Η δηαπίζησζε ζεηηθψλ ζηε βξνπθέιισζε βννεηδψλ ζε κηα εθηξνθή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηφζν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ ππνινίπσλ δψσλ ηεο εθηξνθήο, φζν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Τα πην ζεκαληηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη είλαη : 

 Άκεζε ζθαγή ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. 

 Απνκφλσζε ηεο εθηξνθήο θαη απνθπγή επαθήο απηήο κε άιιεο εθηξνθέο. 

 Έιεγρνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. 

 Γηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ζηα πιηθά, ηα εξγαιεία, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ζηηο ζηαβιηθέο  εγθαηαζηάζεηο ηεο εθηξνθήο. 

 Καηαζηξνθή ηεο κνιπζκέλεο θφπξνπ θαη ηεο ζηξσκλήο. 

 Έιεγρνο φισλ ησλ επαίζζεησλ ζηε λφζν εηδψλ δψσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθηξνθή (πξφβαηα, ρνίξνη, ζθχινη) 

 

 

 

 



Ση γίλεηαη κε ηο γάια 

 

Γάια πνπ πξνέξρεηαη απφ κνιπζκέλα δψα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Σπγθεληξψλεηαη ζε μερσξηζηφ δνρείν θαη 

είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαηξνθή ησλ δψσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ππνζηεί ηελ θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία (βξαζκφο). 

 

Γάια πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ δελ είλαη κνιπζκέλα αιιά βξίζθνληαη ζε εθηξνθέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κνιπζκέλεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ παξαζθεπή ζεξκηθά επεμεξγαζκέλνπ γάιαθηνο ή πξντφλησλ κε βάζε ην γάια, χζηεξα απφ ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο πεξηθεξεηαθήο θηεληαηξηθήο αξρήο.  

 

 

Ση γίλεηαη κε ηο θρέας 

 

Βννεηδή πνπ ζεσξνχληαη κνιπζκέλα απφ βξνπθέιισζε ζθάδνληαη ζε εγθεθξηκέλα, γηα ην ζθνπφ απηφ, ζθαγεία, θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο. Δάλ θαηά ηελ θιηληθή, πξηλ απφ ηε ζθαγή, εμέηαζε ηνπ δψνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα 

ηνπ θξενζθνπηθνχ ειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα ή αιινηψζεηο ζεςαηκίαο, θαη εθ' φζνλ θαηά ηα ινηπά πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο, ην θξέαο δηαηίζεηαη γηα θαηαλάισζε αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζρεζνχλ ην θεθάιη, νη καζηνί, ηα γελλεηηθά φξγαλα, ηα 

ζπιάρλα ηεο ζσξαθηθήο θαη ηεο θνηιηαθήο θνηιφηεηαο, θαη νη δηνγθσκέλνη ιεκθαδέλεο.  

Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζθάγην θαηάζρεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη. 

 

 

Απαραίηεηες προϋποζέζεης γηα ηελ επηηστία ηοσ προγράκκαηος 

 

Πρωηαρτηθή προϋπόζεζε γηα ηελ επηηστία ηοσ προγράκκαηος ζεωρείηαη ε εσαηζζεηοποίεζε ηωλ παραγωγώλ θαη ε ζσλεργαζία 

ηοσς κε ηης αρκόδηες θηεληαηρηθές αρτές. 

'Αιιεο πξνυπνζέζεηο είλαη: 

 Η θαηαγξαθή φισλ ησλ εθηξνθψλ βννεηδψλ θαη ε ζήκαλζε ησλ δψσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο. 

 Ο έιεγρνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. 

 Ο έιεγρνο ηεο λφζνπ ζηα ζθαγεία. 

 Η ζπλερήο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ. 

 



 

Προιεπηηθά κέηρα ζηης απαιιαγκέλες βροσθέιιωζες εθηροθές 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθηξνθψλ βννεηδψλ πνπ είλαη απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέιισζε ζα πξέπεη : 

 Όια ηα βννεηδή πνπ εηζέξρνληαη ζε κία εθηξνθή λα έρνπλ ζήκαλζε, λα πξνέξρνληαη απφ ειεγκέλεο εθηξνθέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

απαιιαγκέλεο βξνπθέιισζεο, θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα θηεληαηξηθά πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά.  

 Να απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ δψσλ κηαο εθηξνθήο κε άιια δψα πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλεο, χπνπηεο ή κε ειεγκέλεο  

γεηηνληθέο εθηξνθέο. 

 Γηα θάζε κεηαθίλεζε βννεηδψλ λα εθδίδεηαη απφ ην Αγξνηηθφ Κηεληαηξείν ηεο πεξηνρήο εηδηθή άδεηα δηαθίλεζεο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο λα ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη επίζεο ζηηο ζπρλέο απνιπκάλζεηο κέζα ζηελ εθηξνθή. 

 Να απνθεχγεηαη ε αληαιιαγή εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ θαη επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ. 

 Να ηεξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επδστα ησλ δψσλ ζηηο εθηξνθέο (απνθπγή ζπλσζηηζκνχ ησλ δψσλ, ζπρλφο αεξηζκφο ησλ ζαιάκσλ, 

χπαξμε ηδηαίηεξσλ ζαιάκσλ ηνθεηνχ θ.ι.π.). 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηηο ηνπηθέο θηεληαηξηθέο αξρέο ή λα επηζθεθζνχλ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.minagric.gr/greek/2.3.3.html 
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