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Bξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ 

 

 
I. Ιζηορία 
 

Ζ βξνπθέιισζε ησλ αηγνπξνβάησλ (ovine and caprine brucellosis) 
είλαη κία αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα βννεηδή. 
ηελ Διιάδα, ε λφζνο είλαη γλσζηή κε ην φλνκα Μειηηαίνο Ππξεηφο (Malta 
Fever) φηαλ πξνζβάιιεη ηνλ άλζξσπν. 

Ο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο είλαη έλα Gram(–) βαθηήξην κε κεγάιε 
δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα ζηνλ μεληζηή πνπ πξνθαιεί γεληθεπκέλε ινίκσμε. Σα 
αηγνπξφβαηα πξνζβάιινληαη απφ Br. melitensis, θαη ζπαληφηεξα απφ Br. 
abortus, ελψ ζηα βννεηδή ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. Δθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, 
άιια είδε πνπ κνιχλνληαη απφ Brucella spp. είλαη νη ρνίξνη, νη ζθχινη, ηα 
άινγα, νη θακήιεο, ηα ηξσθηηθά θαη ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά.  

Ο Ηππνθξάηεο ην 450 π.Υ., πεξηέγξαςε κηα αζζέλεηα παξφκνηα κε ηε 
βξνπθέιισζε ζην βηβιίν ηνπ «Δπηδεκίεο», ε νπνία δηαξθνχζε 4 κήλεο θαη 
πξνθαινχζε επαλεκθάληζε ππξεηνχ θαη ηειηθά ην ζάλαην. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν έγηλε ην 1859, απφ ην Βξεηαλφ 
ζηξαηησηηθφ ηαηξφ 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 
(1855 – 1931) ην 1887, απφ θαιιηέξγεηα ζπιήλα ελφο Βξεηαλνχ ζηξαηηψηε 
πνπ πέζαλε απφ Μειηηαίν Ππξεηφ ελψ ππεξεηνχζε ζηε Μάιηα. Ζ πξψηε 
επίζεκε νλνκαζία πνπ πήξε ην λέν απηφ βαθηήξην απφ ηνλ D. Bruce ήηαλ 
Micrococcus melitensis, επεηδή βξέζεθε ζηε Μάιηα (Μειίηε, ζηα αξραία 
ειιεληθά, Melita ή Melite ζηα ιαηηληθά). Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1895 ν 
Γαλφο θηελίαηξνο Bernhard Bang (1848 – 1932) αλαθάιπςε έλαλ παξφκνην 
κηθξννξγαληζκφ πνπ νλφκαζε Bacillus abortus, επεηδή κπνξνχζε λα 
πξνθαιέζεη απνβνιή ζηα βννεηδή θαη ζηα αηγνπξφβαηα.  

Έλα ζεκείν – ζηαζκφο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βξνπθέιισζεο 
απνηέιεζε ε αλαθάιπςε ηεο νξνινγηθήο αληίδξαζεο (νξνζπγθφιιεζε) ην 
1897, απφ ηνπο A. Wright θαη F. Smith πνπ έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηε δηάγλσζε 
ηεο λφζνπ ζηνλ άλζξσπν. 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 κεηαμχ 1904 – 1907 φηαλ απνκνλψζεθαλ νη παξαπάλσ 
κηθξφθνθθνη 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. 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. Σν 1911, απνδείρηεθε ε παξνπζία ηνπ βαθίινπ ηνπ Bang (Br. 
abortus) ζην αγειαδηλφ γάια, ελψ ην 1914, ζηηο Ζ.Π.Α., απνκνλψζεθε έλα λέν 
κηθξφβην απφ έκβξπα ρνίξσλ, πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε Brucella suis.  
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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, πξνο 
ηηκή ηνπ Sir David Bruce πνπ ην απνκφλσζε πξψηνο. ηε ζπλέρεηα 
απνκνλψζεθαλ θαη άιια είδε κε ηειεπηαίν ην Br. Microti, ην 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 B. 
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. Παξ’ φια απηά, γηα πξαθηηθνχο θπξίσο ιφγνπο, 
παξακέλεη ε παιηά νλνκαηνινγία.  

ηηο κέξεο καο, ε βξνπθέιισζε απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 
δσναλζξσπνλφζνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, παξά ηηο ζπζηεκαηηθέο 
πξνζπάζεηεο γηα λα εθξηδσζεί. 
 
 
II. Χαραθηερηζηηθά ηοσ βαθηερίοσ 
 

Σα βαθηήξηα ηεο βξνπθέιισζεο είλαη κηθξνί, αθίλεηνη, αεξφβηνη ή 
κηθξναεξφθηινη, Gram αξλεηηθνί (G –) θνθθνβάθηινη. Γε ζπνξνγνλνχλ 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). 
 

Δηθφλα 1. Οη βξνπθέιιεο 
(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. 
 
Δηθφλα 2. 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 
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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 
 
 
 

 
Δηθφλα 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. 
 

Περηβάιιολ Σσλζήθες Χρόλος επηβίφζες 

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 4 ψξεο 30ιεπηά 

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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Έδαθνο ηεγλφ ζην εξγαζηήξην <4 εκέξεο 

Έδαθνο Τγξή αηκφζθαηξα >2 κήλεο 

Έδαθνο Φζηλφπσξν (90% πγξαζία) 48-73 εκέξεο 

Οχξα 37νC    pH=8,5 16 ψξεο 

Οχξα 8oC    pH=6,5 6 εκέξεο 

Βνζθφηνπνο 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. (Alton, 1985; Join FAO/WHO 
Committee; Nikoletti, 1908). 
 
 
III. Καιιηέργεηα 
 

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. 
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Δηθφλα 5. Οη απνηθίεο ησλ βαθηεξίσλ ηεο 
βξνπθέιισζεο, φπσο θαίλνληαη ζε ζξεπηηθφ πιηθφ 
Brucella Medium Base. 
 
 
IV. Βηοτεκηθές Ιδηόηεηες 
 

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 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 B. 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 B. melitensis γίλεηαη επίζεο θαη κε ηε 

βνήζεηα βαθηεξηνθάγσλ. 
 

Δ
ίδ

ο
ς
 

Β
ηφ

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 ππνζηξψκαηα 
κε πξνζζήθε ρξσζηηθήο 

πγθφιιεζε ζε 
Λχζε 
απφ 

θάγνπο 
Tb     

RTD* 

Βαζηθή θνπμίλε Θεηνλίλε 
Μνλνεηδη-

θνχο 
νξνχο 

Αληη – 
R 

(rough)  
νξφ 

1/50.00
0 

1/25.00
0 

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   +  +  +  + 
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B
r.

 s
u

is
 1  +  + + +    

2     + +    

3   + + + +    

4   + + + + +   

Br. 
ovis 

 +  + + +   +  

Br. 
neoto
mae 

  +   + +    

Br. 
canis 

    + +   +  

Πίλαθαο 2. Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brucella θαη ησλ 
βηνηχπσλ ηνπο θαηά ηνπο Brinley – Morgan θαη McCulluygh, 1974, αξξήο θαη 
ζπλ., 1991. 

±: κεηαβιεηφ 
*: Routine Test Dilution (Γηάιπκα Γνθηκήο Ρνπηίλαο) 

 
 
V. Παζογόλος δράζε 
 

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 B. canis απνκνλψζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ θπλεγφζθπια, ελψ ην B. 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 Παζνγνληθφηεηα 
Λνηκνγφλνο δφζε γηα 

ηνλ άλζξσπν 
(βαθηήξηα) 

Br. 
melitensis 

πξφβαηα. αίγεο, 
(άλζξσπνο, ρνίξνη, 
ζθχινη) 

Τςειή 1 – 10 

Br. suis ρνίξνη, ( βννεηδή, 
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. κηθξά ηξσθηηθά Με παζνγφλνο ------------ 
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neotomae 

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

Br. 
pinnipediali
s 

θψθηεο 
Παζνγφλνο ??? ------------ 

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

Πίλαθαο 3. ρέζε κεηαμχ ησλ εηδψλ ηεο βξνπθέιιαο κε ηνπο μεληζηέο ηεο θαη 
ηελ παζνγνληθφηεηά ηεο. (αξξήο θαη ζπλ., 1991). 
 
 
VI. Μεηάδοζε 
 

Ζ είζνδνο ηεο λφζνπ ζε κία πγηή εθηξνθή γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηα 

κνιπζκέλα δψα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμάπισζε ηεο λφζνπ παίδνπλ νη 

κεηαθηλήζεηο ζε ζεξηλνχο βνζθφηνπνπο, ε αλάκημε ησλ θνπαδηψλ θαη ε 

βφζθεζε ζε θνηλνχο ιεηκψλεο.  

Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε λφζνο ζηα πξφβαηα ζπλήζσο 

απηνπεξηνξίδεηαη θαη δελ παξαηεξείηαη παξαηεηακέλε απέθθξηζε ηνπ 

βαθηεξίνπ απφ ηα κνιπζκέλα δψα. Υάξε ζε απηφ ην γεγνλφο ε αζζέλεηα 

εχθνια πεξηνξίδεηαη ζηα πνίκληα πνπ έρνπλ κηθξφ αξηζκφ δψσλ. Αληίζεηα, ζηα 

κεγάια πνίκληα ε κφιπλζε ζπληεξείηαη, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

λεαξψλ δψσλ πνπ εηζέξρνληαη θάζε ρξφλν ζηελ εθηξνθή σο αλαλεψζεηο. 

Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ, ε απμεκέλε ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ επλνεί ηε δηαζπνξά ηεο λφζνπ ζηηο εθηξνθέο κε κεγάιν αξηζκφ 

δψσλ. 

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 αλζξψπνπ. 
Οη πχιεο εηζφδνπ ηνπ βαθηεξίνπ ζηα δψα είλαη ε αλαπλεπζηηθή νδφο, νη 

ιχζεηο ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο, νη νθζαικηθνί βιελλνγφλνη, ε ζηνκαηηθή 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 
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πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο, ην βαθηήξην 

κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε θάζε φξγαλν ηνπ ζψκαηνο (ήπαξ, ζπιήλαο, κπειφο 

ησλ νζηψλ θά) φκσο κεηά ηε θάζε ηεο βαθηεξηαηκίαο θαη εθφζνλ ην δψν είλαη 

έγθπν, ην βαθηήξην εγθαζίζηαηαη ζηε κήηξα. Ο ηξνπηζκφο ηνπ βαθηεξίνπ ζην 

φξγαλν απηφ 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 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. 

Σα εξίθηα θαη νη ακλνί 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. 
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 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. 
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VII. Σσκπηφκαηοιογία 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 ηεο B. 

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. 

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. Σα πξφβαηά ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά απφ ηηο αίγεο. 

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. 

ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ αιινηψζεηο ζηηο αξζξψζεηο 
θαζψο θαη πγξψκαηα. 

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 B. melitensis. 
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VIII. Σσκπηφκαηοιογία ζηολ άλζρφπο 
 

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: 
 πφλνη ζηνπο κπο ή ζηηο αξζξψζεηο (αξζξίηηδα),  
 πφλνη ζηελ πιάηε θαη ζηε κέζε (νζθπαιγία),  
 νζηενκπειίηηδα, ηεξνιαγνλίηηδα, 
 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. 
 
 
IX. Γηάγλφζε ζηα δώα 
 

Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ γίλεηαη κε νξνινγηθέο θαη βαθηεξηνινγηθέο, 

εμεηάζεηο ζε νξφ αίκαηνο ή παζνινγηθφ πιηθφ αληίζηνηρα. Οη νξνινγηθέο 

δνθηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ είλαη ε Rose Bengal (RBT) θαη ε 

ζχλδεζε ζπκπιεξψκαηνο (CFT). Οη βαθηεξηνινγηθέο εμεηάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιηθά απνβνιήο. Σν κηθξφβην απνκνλψλεηαη θαη απφ 

ην γάια ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. 

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. Οη πην γλσζηέο 
είλαη: 
 
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 
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δηάιπκα βξνπθειιηθνχ 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 – 30 κl) αλακεηγλχεηαη κε ίζν φγθν αληηγφλνπ ζε ιεπθφ θεξακηθφ ή εκαγηέ 
πιαθίδην, ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη δψλε δηακέηξνπ πεξίπνπ 2 cm. 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. 
 
 
X. Γηάγλφζε ζηολ άλζρφπο 
 

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 ινίκσμεο απφ βξνπθέιια 
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 
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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 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. 
 
 
ΧI. Αληηκεηώπηζε ζηα δώα 
 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζηα παξαγσγηθά δψα είλαη ε απνκάθξπλζε 
θαη 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, 
ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 258735/ ΦΔΚ Β` 1220/ 17-07-2007. 
 
 
XII. Θεραπεία ζηολ άλζρφπο 
 

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 
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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. 
 

Αληηβηοηηθό Α + Αληηβηοηηθό Β Σσλζήθες 
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. 
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XIII. Δπηδφοηηοιογία – Δπηδεκηοιογία 
 

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 κεγάιεο κεηαδνηηθφηεηάο ηεο ζηνπο αλζξψπνπο. 
Παξφιν, πνπ ππάξρεη αληηβηνηηθή ζεξαπεία γηα ηε λφζν, είλαη καθξνρξφληα, 
επίπνλε θαη κπνξεί λα έρεη παξελέξγεηεο ζηνλ άλζξσπν, ελψ ππνηξνπηάδεη 
αξθεηά ζπρλά. ηα δψα, ε ζεξαπεία είλαη αζχκθνξε νηθνλνκηθά, ελψ 
ππάξρνπλ πνιινί ππνθιηληθνί θνξείο. Δπηπιένλ, ε δηάγλσζε γίλεηαη κε 
θαζπζηέξεζε θαη δελ ππάξρνπλ απνδεθηά εκβφιηα γηα ηνλ άλζξσπν. 

 
Δηθφλα 6. Παγθφζκηα εμάπισζε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ θαηά 
ην α` εμάκελν ηνπ 2011. Σειεπηαία πξνζπέιαζε 29/05/2012: 
http://web.oie.int/wahis/public.php  

 
 
 
 
 

http://web.oie.int/wahis/public.php
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Δηθφλα 7. Παγθφζκηα θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ Μειηηαίνπ ππξεηνχ αλά 
1.000.000 θαηνίθνπο. (Pappas G. et al, 2006). 
 

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. 
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Πίλαθαο 5. Αξηζκφο θξνπζκάησλ βξνπθέιισζεο 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. 
 

ηελ Διιάδα, ε βξνπθέιισζε είλαη λφζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο κε 
ην Π.Γ.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 ηα 
πξντφληα ηνπο θαη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα. 

Σα ηειεπηαία επίζεκα θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα ζηελ Διιάδα 
έιαβαλ ρψξα ην 2006 ζηελ Ήπεηξν, ην 2007 ζηε Υίν θαη ην 2008 ζηε Θάζν. 

 
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 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 
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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 
επίζεκα 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. 

 

 

XIV. Πρόγρακκα ειέγτοσ ηες λόζοσ 

 

ηηο πεξηνρέο φπνπ ε B. melitensis ελδεκεί, νη ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ 

ζηγνπξνβάησλ είλαη ππνηππψδεηο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ ηα 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ειέγρνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα 

νξγαλσζεί έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ θηελνηξφθσλ 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 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 B. melitensis κεησκέλεο ινηκνγφλνπ ηθαλφηεηαο. 

Αξρηθά, ην εκβφιην ρνξεγήζεθε ππνδφξηα ζηε ζπλήζε δφζε, ε νπνία είλαη 

5x108 - 2x109 CFU 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 ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εκβνιηαζκέλσλ δψσλ 4 κήλεο 

κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. 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. 

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 

αληρλεχνπλ ην βαθηήξην. 
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XV. Πρόγρακκα εθρίδφζες ηες λόζοσ 

 

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. 
 
 
ΧVI. Βηοηροκοθραηία 
 

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 
θαηεγορία 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 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. 

http://www.cdc.gov/
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XVII. Πρόιευε 
 

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 ηελ δηάξθεηα ησλ 
θηελνηξνθηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε κνιπζκαηηθνχο ηζηνχο νη 
θηελνηξφθνη θαη νη θηελίαηξνη, 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 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 ζα 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. 

 
 

XVIII. Μέηρα Προζηαζίας 
 
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. 
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 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. 

 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. 
 

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. 
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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. 
Πεγή: απφ ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Παγθόζκηοσ Οργαληζκού Υγείας 
ζρεηηθά κε ηε βξνπθέιισζε. WORLD HEALTH ORGANIZATION. MEDITERRANEAN ZOONOSES 

CONTROL PROGRAMME. ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ.  
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Μέζα απφ ην ζπλνπηηθφ απηφ θείκελν γίλεηαη πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο 
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηε ζεκαζία ηεο 
λφζνπ πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη 
απφ ηα δψα ζην άλζξσπν. 
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