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Σκοπός…

• Δήγματα από ζώα & άνθρωπο

✓Επιδημιολογία 

✓Προσδιορισμός κοινών παθογόνων που μολύνουν τις 
πληγές & στρατηγικές πρόληψης λοιμώξεων

✓Περιποίηση πληγών

✓Εκπαίδευση παιδιών και όσων  φροντίζουν ζώα 

• Άμεσοι κίνδυνοι από δήγμα/τσίμπημα εντόμων:
Αναφυλακτικές & αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις

• Αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα από 
διαβιβαστές στην Ευρώπη και στον Κόσμο



Δήγματα από ζώα & 
άνθρωπο

Επιδημιολογία-1

Εκτίμηση του ετήσιου

αριθμού πληγών από

δήγματα στις Η.Π.Α. σε

ενήλικες και παιδιά:

• Δήγματα ανθρώπου:    

250.000

• Δήγματα σκύλου: 

4,5 εκατομμύρια

• Δήγματα γάτας:

400.000



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο
Επιδημιολογία-2

• Τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες από 
τους ενήλικες να υποστούν δήγμα από κάποιο ζώο

• Τα 2/3 των τραυμάτων από δήγμα στο πρόσωπο 
εμφανίζονται σε παιδιά ηλικίας <10 ετών 

• Τραύματα στο πρόσωπο είναι λιγότερο πιθανό να 
μολυνθούν, σε αντίθεση με τραύματα στο χέρι τα 
οποία μολύνονται συχνότερα

• Τα δήγματα ανθρώπων, ζώων και εντόμων 
ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης μικροοργανισμών και 
πρόκλησης  σοβαρών λοιμώξεων



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο
Επιδημιολογία-3

• Τα δήγματα από ημίαιμα σκυλιά ευθύνονται για 
τους περισσότερους τραυματισμούς

• Ο σχετικός κίνδυνος τραυματισμού ενός παιδιού 
είναι υψηλότερος, όταν αλληλεπιδρά με 
γερμανικό ποιμενικό, pit bull, rottweiler και 
doberman

• Σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα 
δήγματα σκύλων  δεν παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο μετάδοσης λύσσας στις ΗΠΑ

• Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων 
λύσσας στις ΗΠΑ συμβαίνουν στην άγρια πανίδα 
(νυχτερίδες, racoons, αλεπούδες)



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Μικροβιολογία-1

• Συνήθως πολυμικροβιακές λοιμώξεις

• Αερόβια και αναερόβια βακτήρια 

χλωρίδας  στόματος  ζώου

&

χλωρίδας  δέρματος  θύματος

• Δήγμα σκύλου → Pasteurella canis

• Δήγμα γάτας   → Pasteurella multocida



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Μικροβιολογία-2

• Δήγμα ανθρώπου 

✓ Eikenella corrodens

✓ Streptococcus pyogenes

• Οι πιο σοβαρές λοιμώξεις και η μεγαλύτερη 
νοσηρότητα οφείλονται σε αναερόβια βακτήρια που 
μολύνουν τραύματα από δήγμα ανθρώπου . Τα 
περισσότερα από αυτά παράγουν  β-λακταμάση

• Capnocytophaga canimorsus : Σοβαρές λοιμώξεις, 
κυρίως από δήγμα σκύλου. Μεγάλη απειλή για 
άτομα με ασπληνία ή ανοσοκαταστολή, στα οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε σηψαιμία ή / και θάνατο



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Μικροβιολογία-3

• Λοιμογόνοι παράγοντες από δήγματα άλλων 
ειδών εκτός από σκύλους, γάτες και  άνθρωπο 
δεν αναφέρονται επαρκώς στην ιατρική 
βιβλιογραφία

• Η Pasteurella spp έχει απομονωθεί σε δήγματα 
μεγάλων αιλουροειδών

• Pseudomonas spp, Aeromonas hydrophila και 
Clostridium spp έχουν απομονωθεί σε λοιμώξεις 
από γατόψαρο, χέλι και ερπετά



Τα κυριότερα παθογόνα σε τραύματα από δήγματα 
ζώων & ανθρώπου

ΕΙΔΟΣ
ΔΗΓΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ

ΣΚΥΛΟΣ
Pasteurella spp.

Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.

Capnocytophaga
canimorsus

Fusobacterium spp
Bacteroides spp
Prevotella spp

Porphyromonas spp
Propionobacterium spp
Peptostreptococcus spp

ΓΑΤΑ
Pasteurella spp.

Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.

Moraxella spp.

Fusobacterium spp
Bacteroides spp
Porphyromonas spp
Prevotella spp

Propionobacterium spp

ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Streptococcus spp.

Staphylococcus spp
Eikenella corrodens

Haemophilus spp.

Fusobacterium spp
Prevotella spp

Peptostreptococcus spp
Veillonella spp



Άλλες συστηματικές λοιμώξεις που μεταδίδονται με δήγμα 
ζώου ή ανθρώπου

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΛΟΙΜΩΞΗ

ΣΚΥΛΟΣ
Λεπτοσπείρωση

Τέτανος
Τουλαραιμία

Λύσσα 

ΓΑΤΑ
Νόσος εξ ονύχων γαλής (Bartonella spp)

Τουλαραιμία
Σποροτρίχωση

Λύσσα 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ηπατίτιδα Β & C
Λοίμωξη από CMV

Έρπητας (HSV)
Σύφιλη 

Λοίμωξη από HIV

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ Πυρετός (streptobacillus moniliformis ή spirillium minus)
Λεπτοσπείρωση

ΤΡΩΚΤΙΚΑ Λεπτοσπείρωση
Τουλαραιμία

ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ, ΚΟΥΝΑΒΙ
RACCOON, ΑΛΕΠΟΥ

Λύσσα 



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Κλινικές εκδηλώσεις-1

Σημεία και συμπτώματα λοίμωξης 
εμφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες 
από το δήγμα:

• Πόνος, ερύθημα & οίδημα

• Πυρετός (σπάνια) ή οροαιματηρό / πυώδες 
έκκριμα τραύματος

• Λεμφαδενίτιδα ή λεμφαγγειίτιδα σε  ≤ 20% 
των ασθενών



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Κλινικές εκδηλώσεις-2

❑Λοιμώξεις από Pasteurella spp:

• Έντονος πόνος

• Οίδημα

• Ερύθημα

• Συμπτώματα εντός 12 - 18 ωρών από δήγμα

❑Λοιμώξεις με Staphylococcus ή Streptococcus:

• Πόνος λιγότερο σοβαρός

• Η κυτταρίτιδα είναι πιο διάχυτη

• Συμπτώματα σε ημέρες αντί για ώρες



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Κλινικές εκδηλώσεις-3

• Τραύμα μετά από χτύπημα με γροθιά

(clenched fist injury - CFI) και δήγμα ανθρώπου:

✓ Πολύ σοβαρό

✓ Σοβαρά επακόλουθα

✓ Τενοντοελυτρίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα ή οστεομυελίτιδα

✓ Συμπτώματα συνήθως εντός 8 ωρών από τραυματισμό

•   Παρωνυχία: Όπως οποιαδήποτε λοίμωξη του χεριού   

από δήγμα, σπανίως με λεμφαδενίτιδα ή / και 
λεμφαγγειίτιδα

• Σπάνιες επιπλοκές:

✓ Σύνδρομο διαμερίσματος

✓ Τρώση νεύρου



Δήγματα από ζώα & άνθρωπο 
Αντιμετώπιση

1. Ιστορικό

2. Κλινική αξιολόγηση

3. Αρχική αντιμετώπιση

4. Συρραφή τραύματος

5. Προφύλαξη

6. Παρακολούθηση



Ιστορικό

➢ ΖΩΟ

• Είδος ζώου

• Κατάσταση υγείας του

• Προκλήθηκε ή όχι;

• Σε δήγμα από άνθρωπο (κατάσταση υγείας του, 
HIV, HBV, HCV)

➢ ΘΥΜΑ

• Άτομο υψηλού κινδύνου (ανοσοκαταστολή, 
ασπληνία)

• Κατάσταση εμβολιασμού (τέτανος, HBV)



Κλινική αξιολόγηση 

• Φυσική εξέταση & ζωτικά σημεία

• Χαρακτηριστικά τραύματος:

✓ εντόπιση 

✓ βάθος 

✓ τύπος (αμυχή, εκδορά, θλαστικό, νύσσον, διατιτραίνον, 
εξελκυστικό κ.λπ.)

✓ έκταση 

✓ οίδημα

✓ ερύθημα

✓ πυώδες έκκριμα

• Νευρολογική εξέταση



Αρχική αντιμετώπιση

• Αποφυγή χρήσης ιωδιούχου ποβιδόνης

• Να μην ρίχνουμε νερό σε διατιτραίνοντα τραύματα

• Τα άλλα τραύματα πρέπει να πλένονται με 
φυσιολογικό ορό

• Αναζήτηση τυχόν ξένου σώματος εντός του 
τραύματος

• Καθαρισμός και αφαίρεση ξένων σωμάτων

• Εάν έχουν παρέλθει > 8 ώρες από δήγμα 

– ή - εάν το τραύμα έχει ενδείξεις λοίμωξης: 

λήψη καλλιεργειών



Συρραφή τραύματος

• Ταχεία συρραφή τραυμάτων προσώπου - τραχήλου

• Δεν πρέπει να γίνεται συρραφή τραύματος από 
δήγμα ζώου όταν:

✓ βρίσκεται στο χέρι: απαιτείται εκτίμηση από 
χειρουργό χειρός. 

✓ τραύμα μετά από χτύπημα με γροθιά (Clenched fist 
injury - CFI) : πρέπει επίσης να εκτιμηθεί από 
χειρουργό

✓ έχει ενδείξεις λοίμωξης

✓ έχουν παρέλθει 8 -12 ώρες από το συμβάν

• Να μην χρησιμοποιούνται υποδόρια ράμματα



Προφύλαξη

• Προφύλαξη για τέτανο και λύσσα (επί ενδείξεων)

• Χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυται

✓ σε θύμα με ασπληνία ή  ανοσοκαταστολή

✓ σε σοβαρά ή μέτριας βαρύτητας διατιτραίνοντα
τραύματα

✓ σε προσβολή οστού, άρθρωσης ή τένοντα

✓ σε τραύματα προσώπου, χεριού ή περιγεννητικής

χώρας



Εμπειρική επιλογή αντιβιοτικού σε τραύμα 
από δήγμα ζώου ή ανθρώπου

Δήγμα PO IV
Αλλεργία στην

πενικιλλίνη

PO IV

Σκύλος
Γάτα
Άνθρωπος

Αμοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό

Αμπικιλλίνη-
σουλμπακτάμη

Κεφ/σπορίνη
ευρέος 

φάσματος
ή 

TMP-SMX
+

κλινδαμυκίνη

Κεφ/σπορίνη
ευρέος 

φάσματος
ή 

TMP-SMX
+ 

κλινδαμυκίνη
ή

καρβαπενέμη



Προφύλαξη από τέτανο 
σε τραύματα από δήγμα

• Εάν το θύμα ανεμβολίαστο ή έχει λάβει < 3 δόσεις 
εμβολίου→ DTaP, Tdap ή Td+TIG

• Εάν το θύμα έχει λάβει > 3 δόσεις εμβολίου την 
τελευταία 5ετία: ΔΕΝ χρειάζεται τίποτε

• Εάν το θύμα έχει λάβει > 3 δόσεις εμβολίου, αλλά 
έχουν περάσει περισσότερα από 5 χρόνια από την 
τελευταία δόση→ DTaP, Tdap ή Td και όχι TIG



Επιδημιολογικά δεδομένα λύσσας

• Π.Ο.Υ.: 55 χιλιάδες θάνατοι από λύσσα κάθε 
χρόνο, κυρίως στις αγροτικές περιοχές Αφρικής 
και Ασίας

• Ευρώπη 2012: > 6000 κρούσματα σε ζώα, 9 
κρούσματα σε ανθρώπους, κυρίως ταξιδιώτες

• Ελλάδα: 

➢Τελευταίο κρούσμα σε άνθρωπο: 1970

➢Τελευταίο κρούσμα σε ζώο: 1987

➢Επανεμφάνιση: Οκτώβριος 2012













Συνοψίζοντας…

❑ Συρραφή τραύματος από δήγμα ζώου ΜΟΝΟ για 
τραύμα προσώπου & τραχήλου

❑ Προληπτική χορήγηση αντιβιοτικού (3 -5 ημέρες) σε:

• ασπληνία / ανοσοκαταστολή / προχωρημένη ηπατοπάθεια

•  προϋπάρχον ή πρόσφατο οίδημα πληγείσας περιοχής

•  μέτριο ή σοβαρό τραύμα, ειδικά σε χέρι ή πρόσωπο

•  τραυματισμό που μπορεί να έχει διαπεράσει περιόστεο ή  
αρθρικό υμένα

❑Αντιβιοτικό εκλογής: Αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό

❑Πιθανή ανάγκη προφύλαξης για τέτανο & λύσσα



…και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει

• να λαμβάνεται ιστορικό για την επαφή και τη σχέση 
του παιδιού με τα ζώα

• να συμβουλεύουμε τα παιδιά να μην αγγίζουν

ή παίζουν με ζώα άγνωστα, αδέσποτα ή και οικόσιτα, 
ακόμη κι όταν εκ πρώτης όψεως δείχνουν φιλική 
διάθεση

• τα παιδιά να επιτηρούνται όταν ασχολούνται με ζώα 

&

• να προβαίνουμε σε σχετικές συστάσεις στους γονείς, 
καθώς και σε συστάσεις που αφορούν στην υγεία του 
ζώου που ζει στο ίδιο σπίτι με το παιδί τους











ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
ΛΟΙΜΩΔΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

ΚΟΥΝΟΥΠΙ
ΣΚΝΙΠΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙ

ΚΡΟΤΩΝΕΣ



ΜΙΚΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

• Ακάρεα – Mites

• Ψείρες ‐Lice

• Ψύλλοι ‐ Chiggers Flea

• Υδρόβια σαλιγκάρια –
Aquatic Snail

• Ζωύφια – Bug triatomine

• Μύγες – Flies:

Μαύρες μύγες – Μύγα Tsetse



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

• Κουνούπια

Κουνούπι ΤΙΓΡΙΣ 
(Aedes)

• Κουνούπι
Ανωφελές
(Anopheles)

• Κοινό αστικό 
κουνούπι (Culex)



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

• Κουνούπια

• Aedes

– Πυρετός από ιό Chikungunya

– Δάγκειος πυρετός

– Κίτρινος πυρετός

– Πυρετός από ιό Zika

• Anopheles

– Ελονοσία

• Culex

– Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα

– Φιλαρίαση

– Πυρετός από ιό Δυτικού 

Νείλου

– Εγκεφαλίτιδα του St.  Louis



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΙ/ΣΚΝΙΠΕΣ (Sandflies)

•Λεϊσμανίαση

•Πυρετός από φλεβοτόμους

•Πυρετός Oroya Carrión’s disease, Bartonella

bacilliformis



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

• Αιμορραγικός πυρετός Crimean‐Congo (CCHF)

• Νόσος Lyme

• Υποτροπιάζων πυρετός (borreliosis) (Borrelia
recurrentis)

• Κηλιδοβλατιδώδης πυρετός (Rocky Mountain 
Spotted Fever (RMSF) (R. rickettsiae)

• Πυρετός Q (Cox. burnettii)

• Εγκεφαλίτιδα Κεντρικής Ευρώπης (TBE)

• Τουλαραιμία

• Babesiosis

• Μεσογειακός Πυρετός (Mediterranean 

Spotted Fever) (R. conorii)



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

Ψείρες (Lice)

•Υποτροπιάζων πυρετός (borreliosis)

• Borrelia recurrentis

• Louse‐borne relapsing fever

• Μετανάστες

•Πυρετός των χαρακωμάτων-

Trench fever (Bartonella quintana)

•Επιδημικός τύφος (Rickettsia

prowazekii)

Μετανάστες

Ακάρεα (Mites)

•Πυρετός Tsutsugamushi



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

Ψύλλοι ‐ Chiggers – Fleas

• Εξανθηματικός Τύφος (Murine Typhus)

Rickettsia typhi

Μετανάστες

• Νόσος εξ ονύχων γαλής (Cat scratch

disease)    Bartonella henselae

bite of infected cat fleas

• Βουβωνική πανώλης

Pasteurella pestis



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

• Υδρόβια σαλιγκάρια –
Aquatic Snail

Σχιστοσωμίαση

• Ζωύφια – Bug triatomine

Νόσος Chagas -Αμερικανική 
Τρυπανοσωμίαση

• Μύγες

Μαύρες μύγες

• Onchocerciasis

Μύγα Tsetse

• Αφρικανική 
Τρυπανοσωμίαση



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΞΕΝΙΣΤΕΣ /ΦΟΡΕΙΣ

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

Φορέας-διαβιβαστής 

(το μέσο διασποράς) 

Ο άνθρωπος



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

Vector‐borne diseases

• > 17% (1/6) των λοιμωδών νοσημάτων παγκοσμίως

• > 50% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο μόλυνσης

• Κάθε έτος: > 1 δις κρούσματα /  > 700.000 θάνατοι

• Περισσότερο προσβεβλημένες: τροπικές –
υποτροπικές περιοχές, οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες και οι πιο φτωχές περιοχές

• 1940‐1960: ανακάλυψη συνθετικών εντομοκτόνων ‐
εντατικά προγράμματα καταπολέμησης διαβιβαστών,
επιτυχής έλεγχος



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

Vector‐borne diseases

Δύο τελευταίες δεκαετίες: Εξάπλωση πέραν των 
τροπικών περιοχών

• Αντοχή διαβιβαστών στα εντομοκτόνα

•  Παγκοσμιοποίηση

•  Αύξηση ταξιδιών, εμπορίου, μετανάστευση

•  Αλλαγές στη χρήση γης (αστικοποίηση, 
αγροτικές πρακτικές)

•  Κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές





ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ  - Vector‐borne diseases

GREECE ECDC 2018:

• ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
• Ελονοσία
• Δάγκειος
• Zika / Πυρετός από ιό Chikungunya
• Αιμορραγικός πυρετός Crimean‐Congo

• ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
Ενδημικά

• Πυρετός Δυτικού Νείλου
• Λεϊσμανίαση
• Αιμορραγικός πυρετός Crimean‐Congo
• Νόσος Lyme

Προσφάτως Εισαχθέντα
• Ελονοσία



ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΟ 

ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ CULEX



Ιός Δυτικού Νείλου σε ζώα



Μετάδοση ιού Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη

• Εποχικές επιδημίες

• Πιθανώς τακτικές εισαγωγές ιού 
στην Ευρώπη από υπο‐Σαχάρια
Αφρική, μέσω μεταναστευτικών 
πτηνών (Απρίλιος‐Μάϊος)

• Εγκατάσταση ιού σε κάθε περιοχή 
μετά εισαγωγή:

τοπική μετάδοση ιού σε 
πληθυσμούς ντόπιων πτηνών

• Ρόλος κουνουπιών που τσιμπούν 
πτηνά και ανθρώπους

• Σε αγροτικές περιοχές και σε 
αστικά κέντρα



2010: Η πρώτη επιδημία Δ. Νείλου στην Ελλάδα
• M18370, JEV

• AY688948, Sarafend, Israel

• Nea Santa/10, Greece

• EF429197, SPU116/89, South Africa

• DQ116961, goshawk/04, Hungary

• AY532665, B956, Uganda

• DQ318020, ArB3573/82, Central African Republic

• EF429200, H442, South Africa

• FJ425721, RebVLG07, Russia

• EF429199, SA381/00, South Africa

• EF429198, SA93/01, South Africa

• AY765264, Rabensburg, Czech Republic

• AY277251, LEIV‐Krnd88, Russia

• DQ256376, 804994, India

• D00246, Kunjin virus, Australia

• AY490240, Chin‐01, China

• AF260968, Eg101, Egypt

• EU249803,68856, India

• AF260969, RO97‐50, Romania

• AF404757, Italy 1998‐equine, Italy

• AY701412, 96‐111, Morocco

• DQ211652, NY99, USA

• DQ118127, goose/03, Hungary

• 2010: Η πρώτη επιδημία Δ. Νείλου στην Ελλάδα

• Στέλεχος Nea‐Santa/Greece‐

• Στέλεχος Nea‐Santa /
Greece‐2010, 
γενετική ομάδα 2



Ιός Δυτικού Νείλου ‐ Κύκλος μετάδοσης

RNA Flavivirus ‐ αντιγονικό σύμπλεγμα της Ιαπωνικής 
εγκεφαλίτιδας

Μετάδοση: κυρίως μέσω νυγμού κουνουπιών Culex spp

Τα πτηνά είναι η φυσική δεξαμενή

Άνθρωποι/ιπποειδή: ευκαιριακοί,  τελικοί ξενιστές



Κλινική εικόνα λοίμωξης
από ιό Δυτικού Νείλου

• Χρόνος επώασης:  

2 – 14 ημέρες

• <1% νευρο‐διεισδυτική
νόσος / προσβολή ΚΝΣ:

1 / 140 ‐ 320 λοιμώξεις

• ̴ 20‐25% «πυρετός ΔΝ»,

ήπια συμπτώματα 
γριπώδους συνδρομής

• 75‐80%  ασυμπτωματικοί



Ιός Δυτικού Νείλου: 
Εργαστηριακή διάγνωση

Ορολογικές δοκιμασίες:

• IgM στο ΕΝΥ (90%: εντός 8 ημερών από έναρξη) →
λοίμωξη ΚΝΣ

• IgM στον ορό (3‐8 ημέρες από έναρξη, για 1‐3 μήνες):
‐ μπορεί για >1 έτος → όχι ενδεικτικά οξείας λοίμωξης →

διαδοχικά δείγματα
‐ διασταυρούμενη αντίδραση ή μη ειδική αντίδραση →

εξουδετερωτικά Ab
‐ επαναληπτικός έλεγχος εάν το δείγμα συλλέχθηκε < 8 

ημέρες από έναρξη
• Αύξηση IgG σε διαδοχικά δείγματα ορών

PCR σε αίμα, ΕΝΥ, ούρα (όχι συχνά, λόγω βραχείας  
ιαιμίας)



Κρούσματα λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου
Ελλάδα, 2010 – 2018 (έως 10/18)

2010 2012 2013 2014 2017 2018

Κρούσματα 262 161 86 15 48 298

Θάνατοι 35 18 11 6 5 35

Θνητότητα 17% 17% 20% 43% 18% 15%



Αριθμός κρουσμάτων με λοίμωξη από 
ιό Δυτικού Νείλου ανά περιφέρεια

Ελλάδα, 2018



Αριθμός κρουσμάτων με λοίμωξη από 
ιό Δυτικού Νείλου ανά περιφέρεια

Ελλάδα, 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Αττικής 153

Κεντρικής Μακεδονίας 111

Αν. Μακεδονίας & Θράκης 13

Στερεάς Ελλάδας 10

Θεσσαλίας 5

Πελοποννήσου 2

Κρήτης

Υπό διερεύνηση - άγνωστη

2

2



Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων λοίμωξης
από ιό Δυτικού Νείλου με προσβολή ΚΝΣ

Ελλάδα, 2010 ‐ 2018 (έως 10/10/2018)

Ηλικιακή Ομάδα (έτη) Αριθμός κρουσμάτων

<20 13

20-29 14

30-39 32

40-49 32

50-59 62

60-69 112

70-79
>80

251
185



Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων 
λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου  

σε Ευρώπη και γειτονικές χώρες, 2018 

πηγή: ECDC
• Ιταλία: 495

• Σερβία: 350

• Ελλάδα: 283

• Ρουμανία: 256

• Ουγγαρία: 197

• Ισραήλ: 81

• Γαλλία: 16

• Αυστρία: 15

• Κροατία: 45

• Βουλγαρία: 6

• Σλοβενία: 3

• Κόσοβο: 3

• Τσεχία: 1



Δράσεις για αντιμετώπιση της λοίμωξης 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου

• Ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης

• Ενίσχυση εργαστηριακής διάγνωσης

• Επικοινωνία (ιατροί, κοινό, φορείς, ECDC, WHO)

• Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος

• Επιτήρηση και έλεγχος διαβιβαστή

• Συνεργασία με φορείς (επιτήρηση σε ζώα, έντομα): 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  Κτηνιατρικές 
Σχολές (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), Πανεπιστήμια,  Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας, τοπικές αρχές



ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ (ΑΝΩΦΕΛΗΣ)

Ελονοσία



Ελονοσία ενδημική σε 91 χώρες 
(Π.Ο.Υ., 2016)



ΕΛΟΝΟΣΙΑ

Το 2015:

• 881.000 θάνατοι (οι περισσότεροι σε παιδιά < 5 
ετών στην Αφρική)

• ~247 εκατομμύρια περιστατικά παγκοσμίως

• Ενδημεί σε 109 χώρες

• Κινδυνεύει το 50% του πληθυσμού της γης



Ελονοσία ‐ Κουνούπι Aνωφελές

• Ζει 20 - 40 ημέρες

• Διαχειμάζει

• Iκανότητα πτήσης 2-4 km

• Συνήθως αποθέτουν αυγά 
σε καθαρό νερό

• Τσιμπάει από το 
σούρουπο έως το χάραμα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νύχτας



Πορεία νόσου 
Ανοσολογική απόκριση

• Κάτοικοι ενδημικών χωρών και πρόσφατοι  

μετανάστες από ενδημικές περιοχές

✓Εμφανίζουν μερική ανοσία και πιο ήπια συμπτώματα

✓Περιπατητικοί ενώ έχουν παρασιταιμία

&

✓Μεταδίδουν το πλασμώδιο σε κουνούπια που

θα τους τσιμπήσουν



Γρήγορο Διαγνωστικό Test
για Ελονοσία (RDT)



Ελονοσία στην Ελλάδα

• Ελλάδα: ενδημική χώρα έως τα μέσα του 20ού 
αιώνα

• 1974: «χώρα ελεύθερη ελονοσίας»

• 2009‐2017: 20‐110 εισαγόμενα κρούσματα/έτος

• 2009‐2013, 2015‐2018: κρούσματα με ενδείξεις 
εγχώριας μετάδοσης



Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων ελονοσίας
ανά έτος και κατάταξη, Ελλάδα, 2009 – 2017

(έως 1/11/2017)

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
(P. VIVAX)

2009
2010

44
40

7
4

2011
2012

54
73

42
20

2013
2014

22
38

3
0

2015
2016

79
111

8
6

2017 95 6



Περιοχές με ιστορικό μετάδοσης ελονοσίας
πριν την εκρίζωση, Ελλάδα

Πηγή: Sudre B et al, Emerg Inf Dis 2013;19(5)



Ελονοσία στην Ελλάδα 2019

Εγχώρια μετάδοση :

Εθνικό πρόβλημα ‐ Διεθνές ενδιαφέρον

Κατάλληλος διαβιβαστής

και 

νεοεισερχόμενοι αλλοδαποί από ενδημικές χώρες

Επανεγκατάσταση της ελονοσίας εξαρτάται από:

διατήρηση υψηλού επιπέδου 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 



21‐11‐2018
Greece reports nine recent locally acquired malaria cases

• Greek health officials have reported nine autochthonous
non‐Plasmodium falciparum malaria cases since August

•Case investigation of the nine introduced cases (eight
P.vivax and one P.non‐falciparum) suggests the following:

✓ one P.vivax case with probable exposure at the Municipal
Unit of Tichero, Municipality of Soufli, Regional Unit (RU) of
Evros, with onset of symptoms the week of 20‐26/08/2018

✓ one P.vivax case with probable exposure at the Municipal
Unit of Feres, Municipality of Alexandroupoli, RU of Evros,
with onset of symptoms in the week of 13‐ 19/08/2018





Παράγοντες κινδύνου για μετάδοση 
ελονοσίας

Συνύπαρξη:

Κουνούπι-διαβιβαστής

+ Άνθρωπος από ενδημική

χώρα με παρασιταιμία



Νοσήματα που μεταδίδονται
με κουνούπια Aedes

• Μετάδοση: 

Με νύγμα μολυσμένου 

κουνουπιού γένους Aedes



Νοσήματα που μεταδίδονται
με κουνούπια Aedes

Κουνούπια Aedes

• Πυρετός από ιό  Chikungunya

• Δάγκειος πυρετός

• Κίτρινος πυρετός

• Πυρετός από ιό Zika



Νοσήματα που μεταδίδονται με 
κουνούπια  Aedes

• Πρόσφατες επιδημίες σε 
αστικές περιοχές

• Δεν απαντάται πάνω από 
υψόμετρο 1.500 μέτρων

• Το κουνούπι που μεταφέρει 
τον ιό του Δάγκειου πυρετού 
τσιμπάει μέρα και νύχτα και 
απαντάται τόσο σε κλειστούς 
χώρους όσο και στο εξωτερικό 
φυσικό περιβάλλον



Επιστροφή από
Λατινική Αμερική



Εγχώρια μετάδοση
Δάγκειου και Chikungunya στην Ευρώπη

• Δάγκειος στην Ευρώπη:
Εγχώρια μετάδοση στην 
Ευρώπη:

• Μαδέρα, 2012‐2013: 
επιδημία (n=2.200)

Διαβιβαστής: Aedes aegypti
• Γαλλία: 2010 (n=2), 2013 

(n=1), 2014 (n=4), 2015 (n=7)
Διαβιβαστής: Aedes albopictus
• Κροατία: 2010 (n=17)
Διαβιβαστής: Aedes albopictus

• Ν. Chikungunya στην 
Ευρώπη:

Εγχώρια μετάδοση στην
Ευρώπη:

• Ιταλία: 2007 (n=205),
2017 (n=358, 4 συρροές, έως 13/10)

• Γαλλία: 2010 (n=2), 2014 (n=12),
2017 (n=22, 2 συρροές, έως 22/10)



Διασπορά για το Κουνούπι Τίγρης 
Aedes albopictus



Νοσήματα που μεταδίδονται
με κουνούπια Ae. albopictus στην Ελλάδα

• Επιδημία Δάγκειου 1927‐28: η τελευταία μεγάλη 
επιδημία στην Ευρώπη

• 1 εκατ. ασθενείς,  80‐90% πληθυσμού Αθηνών 
και Πειραιώς

2013 2014 2015 2016 2017

Δάγκειος 1 4 2 2 1

Chikungunya 0 1 0 2 0

Zika 0 0 0 2 0



Νοσήματα που μεταδίδονται
με κουνούπια Ae. albopictus στην Ελλάδα

Εκτίμηση κινδύνου για την Ελλάδα:

• Mεταφορά

✓ μέσω ταξιδιωτών από ενδημικές χώρες

✓μέσω κουνουπιών με μεταφορικά μέσα ή προϊόντα 
εμπορίου

• Yπαρκτός ο κίνδυνος τοπικής μετάδοσης σε 
περιοχές με κατάλληλο διαβιβαστή

• Mικρή η πιθανότητα συνεχιζόμενης μετάδοσης



Νοσήματα που μεταδίδονται
με κουνούπια Ae. albopictus

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΜΩΔΩN ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΟΥΓΚΛΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ



ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΜΩΔΩN ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ο κύκλος μετάδοσης Δάγκειου σε Ινδία, Ν. Αμερική



Το κουνούπι Aedes σαρώνει την
Ινδία...



Slums-Παραγκουπόλεις, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
The history, geography, and sociology of slums and the

health problems of people who live in slums
The Lancet : 10.1016/(16) :650-6





Πυρετός από ιό Chikungunya
Δομινικανική Δημοκρατία



ΙΟΣ ZIKA
Τι πρέπει να γνωρίζουμε

• Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο

• Μεταδίδεται με κουνούπια ημέρα

και νύχτα

• Τα ίδια κουνούπια μεταδίδουν

επίσης τον Δάγκειο  και τον

chikungunya

• Μεταδίδεται  και μέσω  

σεξουαλικής επαφής

• Συνήθως προκαλεί ήπια νόσο
(πυρετός, εξάνθημα, αρθραλγίες) 
διάρκειας μιας εβδομάδας. Μπορεί να 
διαδράμει και χωρίς συμπτώματα

• Μεγάλη προσοχή στην εγκυμοσύνη

λόγω των βλαβών στο έμβρυo



Ιός Zika

Μετάδοση:

• Τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού Aedes

• Κάθετη μετάδοση από μητέρα σε έμβρυo

• Μέσω σεξουαλικής επαφής

• Μετάγγιση αίματος

Επιπλοκές:

• Συγγενείς ανωμαλίες ΚΝΣ

• Μικροκεφαλία, αποτιτανώσεις

• Σύνδρομο Guillain‐Barre



ZIKA FOREST ‐UGANDA





2015, Βραζιλία, Μικροκεφαλία:
Απειλή δημόσιας υγείας



Επιδημία Zika Virus, Puerto Rico
2016: 22.069 κρούσματα

• Αυτόχθoνα περιστατικά : 21.988

• Εισαγόμενα κρούσματα : 81

• Έγκυες γυναίκες: 1.490

2016 ΗΠΑ/ Miami: Επιδημία από ιό Zika

ECDC: πυρετός από ιό Zika

Η έκταση της επιδημίας/ Αυτόχθονα Περιστατικά
• Singapore

Singapore National Environment Agency (NEA) recorded 396 
locally‐acquired Zika virus infection

• The Philippines

The Philippines reported three new autochthonous cases, bringing the 
total to 12

• Maldives

WHO: Μosquito‐borne Zika virus infections in German and Spanish 
travellers returning from the Maldives



FDA Clears First Zika Blood Test for Routine Use
May 23, 2019

• The US Food and Drug Administration (FDA) has cleared 
the ZIKV Detect 2.0 IgM Capture ELISA (InBios International 
Inc) for routine use in detecting Zika virus immunoglobulin 
(IgM) antibodies in human blood.

• This the first diagnostic test for Zika the FDA has allowed to 
be marketed in the US. Previously, tests for detecting Zika
virus IgM antibodies — including the ZIKV Detect 2.0 IgM
Capture ELISA — had been authorized only for emergency 
use under the FDA's emergency use authorization (EUA) 
authority.

• The test should only be used in patients with clinical signs 
and symptoms consistent with Zika virus infection, and/or 
who meet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
Zika virus epidemiologic criteria, such as history of 
residence in, or travel to, a geographic region with active 
Zika transmission at the time of travel.

https://emedicine.medscape.com/article/2500035-overview


Νοσήματα που μεταδίδονται με κρότωνες

• Νόσος Lyme

• Ρικετσιώσεις

• Αναπλάσμωση

• Μπαμπεσίωση

• Ιογενής κροτωγενής
εγκεφαλίτιδα

• Ιογενής αιμορραγικός 
πυρετός Κριμαίας-
Κονγκό 



TICKS/ΚΡΟΤΩΝΕΣ 
Νόσος: CCHF (Crimean-Congo hemorrhagic fever)

Ιός αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κογκό

Γονιδίωμα: 3 κομμάτια RNA
αρνητικής πολικότητας

Μετάδοση στον άνθρωπο 
με νύγμα μολυσμένου
κρότωνα ή με άμεση 
επαφή με αίμα ή ιστούς
ασθενών ή ζώων



CCHF στην Τουρκία

Πρώτη εμφάνιση 2002. Από τότε, περίπου 1000 
περιστατικά ετησίως



Διασπορά του κρότωνα 
Hyalomma marginatum,

κύριου φορέα του CCHFV



Το Ελληνικό στέλεχος AP92

• 1975: Απομόνωση του 
στελέχους AP92 από 
κρότωνες R. bursa που
συλλέχθηκαν από 
κατσίκες στη Βεργίνα της 
Ημαθίας

• Υψηλοί τίτλοι 
αντισωμάτων στον 
κτηνίατρο που 
ασχολήθηκε με την 
απομόνωση

• Ασυμπτωματικός

• Οροθετικότητα έως 15% 
στις ημιορεινές περιοχές



Γυναίκα 46 ετών στην Κομοτηνή, 
αγρότισσα. Ανέφερε νύγμα κρότωνα



TICKS/ΚΡΟΤΩΝΕΣ - Νόσος: TBΕ
Ιός κροτωγενούς εγκεφαλίτιδας

Tick -borne encephalitis virus 

• Οικογένεια Flaviviridae

• Western subtype: Εγκεφαλίτιδα Κεντρικής 
Ευρώπης

Σχετικά ήπια νόσος με θνητότητα < 5%. 
Φορέας: Ixodes ricinus

• Eastern subtype: Ρωσική εγκεφαλίτιδα.

Σοβαρή νόσος με θνητότητα έως 25%

Φορέας: Ixodes persulcatus



Διασπορά κρότωνα Ixodes ricinus
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΟ!



2014: Πρώτο εργαστηριακά επιβεβαιωμένο 
περιστατικό TBE στην Ελλάδα

• Μάρτιος 2014: Άνδρας 43 ετών -
Εισαγωγή στο Γ.Ν. Καβάλας με 
εγκεφαλίτιδα

Εξέταση για ιό Δ. Νείλου:
Αρνητικό αποτέλεσμα

Ανίχνευση IgM και IgG
αντισωμάτων με ELISA:
Επιβεβαιώθηκαν με τη μέθοδο  
των εξουδετερωτικών
αντισωμάτων

• 2016: Δεύτερο περιστατικό στην 
Αργολίδα



TICKS/ΚΡΟΤΩΝΕΣ/ΣΚΥΛΟΣ
Νόσος :ΑΝΑΠΛΑΣΜΩΣΗ



TICKS/ ΚΡΟΤΩΝΕΣ/ ΣΚΥΛΟΣ
Νόσος: ΑΝΑΠΛΑΣΜΩΣΗ





ΣΚΝΙΠΕΣ / SANDFLIES
Λοιμώξεις με φλεβοϊούς

• Sandfly fever Sicilian virus

• Sandfly fever Naples virus

• Toscana virus

•  Ασυμπτωματικές

• Ήπιες εμπύρετες λοιμώξεις

• Λοιμώξεις ΚΝΣ (κυρίως μηνιγγίτιδα, 
σπανιότερα εγκεφαλίτιδα)



Phleboviruses in Greece

Adria virus*
Cyprus virus*

TOSV*



Λοιμώξεις από φλεβοϊούς στην Ελλάδα 
2010 ‐ 2014

• Απρίλιος ‐ Οκτώβριος  2010‐2014

• Εξετάστηκαν δείγματα από 494 ασθενείς με 
εμπύρετο, σε ποσοστό 50%

• Συνυπήρχαν συμπτώματα από ΚΝΣ

• 43 (8,7%) ασθενείς είχαν λοίμωξη με φλεβοϊούς

• Οι φλεβοϊοί ευθύνονται για 7‐17% των 
λοιμώξεων ΚΝΣ



Υγροβιότοποι

• 343 θέσεις Ramsar.

• 14 κύριοι υγροβιότοποι

• 150 είδη αποδημητικών 
πουλιών σταματούν 2 
φορές  τον χρόνο

• During these yearly

migrations, birds have the

potential of dispersing

microorganisms that can be
dangerous for public and
animal health



Αναδυόμενοι ιοί στην Νότια Ευρώπη



Αναδυόμενοι ιοί στην Νότια Ευρώπη

• CCHFV (Nairoviridae)           Κρότωνες 

• TBEV (Flaviviridae)                Κρότωνες

• WNV (Flaviviridae)                Κουνούπια

• DENV (Flaviviridae)           Κουνούπια 

• CHIKV (Togaviridae )            Κουνούπια

• Phlebov. (Phleboviridae )        Σκνίπες



Προβλέψεις

• Η αλλαγή του κλίματος στη Μεσόγειο μπορεί να αυξήσει 
τη διασπορά του Hyalomma marginatum βορειότερα

• Τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν ότι οι κλιματικές 
αλλαγές θα επηρεάσουν τη γεωγραφική διασπορά των 
φορέων του δάγκειου και chikungunya στην Ν. Ευρώπη

• Πιθανή επέκταση διασποράς του A. albopictus στην 
Κεντρική και Δυτική Ευρώπη

• Στην Νότια Ευρώπη επικρατούν όλες οι κατάλληλες 
συνθήκες για αυτόχθονη μετάδοση των ιών δάγκειου και 
chikungunya (κλιματικές συνθήκες, φορείs, ταξιδιώτες 
που επιστρέφουν σε φάση ιαιμίας)









Μέτρα ατομικής προστασίας από 
κουνούπια

• Κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν
όσο γίνεται περισσότερο το σώμα:

‐ μακριά μανίκια και παντελόνια
‐ ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα

• Εντομοαπωθητικά σε ακάλυπτο 
δέρμα & επάνω από τα ρούχα:

- DEET (περιεκτικότητα ανάλογα με
την ηλικία και τις οδηγίες χρήσης)

- Πικαριδίνη /ικαριδίνη
- ΙR3535



Πώς μπορούμε να αποφύγουμε 
τα κουνούπια στο σπίτι

• Με χρήση κουνουπιέρας

• Με αντικουνουπικά
πλέγματα (σίτες)

• Με χρήση εντομοκτόνων/ 
εντομοαπωθητικών
περιβάλλοντος (φιδάκια, 
ταμπλέτες)

• Με χρήση ανεμιστήρων, 
κλιματιστικών

• Με απομάκρυνση στάσιμου 
νερού





Καλό καλοκαίρι


