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ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ



• η παρουσία σε μια περιοχή και σε ικανή 

πυκνότητα πληθυσμών κουνουπιών 

ικανών διαβιβαστών

• η εισαγωγή (ή παρουσία) του παρασίτου 

της ελονοσίας στην περιοχή

• η δυνατότητα πρόσληψης του παρασίτου 

από τα κουνούπια και μετάδοσής του στον 

υγιή πληθυσμό

Για την εμφάνιση αυτοχθόνων κρουσμάτων ή και εγκατάσταση της 

ελονοσίας σε μια περιοχή πρέπει να συντρέχουν 3 συνθήκες

Ο κίνδυνος για την επανεμφάνιση ή/και 
εγκατάστασης της ελονοσίας σε περιοχές της 
Ευρώπης είναι υπαρκτός





ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

A. Δράσεις για την πρόληψη της νόσου

B. Δράσεις για τη διαχείριση της νόσου

Ανάλογα με την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση (φάση)

 Φάση προετοιμασίας και αντιμετώπισης (εγχώρια 
μετάδοση, κίνδυνος συρροών)

 Φάση σταθεροποίησης (πιθανή υπολειμματική εγχώρια 
μετάδοση)

 Φάση διατήρησης (δεν υπάρχει εγχώρια μετάδοση και 
έχει επιτευχθεί εξάλειψη)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ 

«ΜΕΡΟΠΗ»

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ







Anopheles spp. (Diptera,  Culicidae,  Anophelinae)



Τα ανωφελή ως διαβιβαστές της ελονοσίας

Χαρακτηριστικά ανωφελών -

ικανών διαβιβαστών της ελονοσίας

1. Δυνατότητα μόλυνσης με τα 
πλασμώδια

2. Εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών 
για την ολοκλήρωση του 
σπορογονικού κύκλου

3. Μεγάλη διάρκεια ζωής 
(μεγαλύτερη από τον εξωγενή 
χρόνο επώασης των 
πλασμωδίων)

4. Ικανή προσαρμοστικότητα και 
ευρύτητα ενδιαιτημάτων

5. Μεγάλη συχνότητα διατροφής

6. Ανθρωπόφιλα, οικοδίαιτα, 
ενδόφιλα

Περίπου 40 είδη ανωφελών θεωρούνται ικανοί 
διαβιβαστές της ελονοσίας του ανθρώπου 

Μόνο όμως 15 είδη ευθύνονται για τη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων

Πηγή: Εγχειρίδιο Τεκμηριωμένης Ανασκόπησης 

της Ελονοσίας (JHSPHOPEN coursewear)



Anophelinae

Anopheles (Anopheles)

1. An. algeriensis
2. An. atroparvus (#)
3. An. claviger
4. An. hyrcanus
5. An. maculipennis s.s.
6. An. marteri

An. marteri sogdianus
8. An. messeae
9. An. melanoon
10. An. plumbeus
11. An. pseudopictus (?)
12. An. sacharovi
13. An. subalpinus

Anopheles (Cellia)
14. An. sergentii
15. An. superpictus

An. maculipennis

An. superpictusAn. hyrcanus

An. sacharovi

Διαβιβαστές της ελονοσίας στην Ελλάδα

Σποροζωίτες πλασμωδίου
σε σιελογόνους αδένες κουνουπιού



An. maculipennis

An. superpictusAn. hyrcanus

An. sacharovi

Χαρακτηριστικά ανωφελών ειδών 

διαβιβαστών της ελονοσίας

1. Δυνατότητα μόλυνσης με τα 
πλασμώδια

2. Εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών για 
την ολοκλήρωση του σπορογονικού
κύκλου

3. Μεγάλη διάρκεια ζωής (μεγαλύτερη 
από τον εξωγενή χρόνο επώασης των 
πλασμωδίων)

4. Μεγάλη ευρύτητα βιοτόπων

5. Μεγάλη συχνότητα διατροφής

6. Ανθρωπόφιλα, οικοδίαιτα, ενδόφιλα

Επίδραση θερμοκρασίας στο 
σχηματισμό σποροζωιτών για το 
Plasmodium vivax

15°C  18 ημέρες

21°C  15 ημέρες

26°C  11 ημέρες

32°C  9 ημέρες

Σποροζωίτες
σε σιελογόνους αδένες 

Διαβιβαστές της ελονοσίας στην Ελλάδα





Μεταδοτική ικανότητα (Vectorial Capacity)

Η μεταδοτική ικανότητα αντιπροσωπεύει την αποτελεσματικότητα ενός 
πληθυσμού του αρθροπόδου – διαβιβαστή να μεταβιβάζει το λοιμογόνο 
παράγοντα σε συγκεκριμένη περιοχή και χρονική περίοδο.

Καταλληλότητα του διαβιβαστή (Vector Competence)

Η καταλληλότητα του αρθροπόδου – διαβιβαστή προσδιορίζεται από τη 
φυσιολογική του ικανότητα να δέχεται και να μεταβιβάζει το παράσιτο.

(formula based on Garrett-Jones, 1964)

Εκτιμάται από παραμέτρους που περιλαμβάνουν:

α) την πληθυσμιακή πυκνότητα (m) του διαβιβαστή, 

β) το προσδόκιμο ζωής (p) του διαβιβαστή, 

γ) τις διατροφικές προτιμήσεις (ανθρωποφιλία) και τη 
συχνότητα λήψης αίματος (a),

δ) διάρκεια σε ημέρες (n) για το σχηματισμό των 
σποροζωιτών στο διαβιβαστή

ε) συνήθως πολ/ζεται και με την καταλληλότητα (b) του 
διαβιβαστή (vector competence)



Η εντομολογική επιτήρηση καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

 Ποια είναι τα είδη (των κουνουπιών) που υπάρχουν στην περιοχή όπου 
καταγράφονται τα κρούσματα;

 Ποια από τα είδη αυτά είναι οι δυνητικοί διαβιβαστές της νόσου;

 Για τα είδη που σχετίζονται με τη μετάδοση της νόσου χρειάζεται να μελετηθούν 
σημαντικά στοιχεία της βιολογίας και οικολογίας τους όπως οι διατροφικές 
συνήθειες, καταλληλότητα και μεταδοτική ικανότητα, η διάρκεια του βιολογικού 
κύκλου, τα σημεία ανάπαυσης ή τα καταφύγια των ενηλίκων, οι εποχικές 
διακυμάνσεις των πληθυσμών τους, τρόποι διαχείμασης κλπ)

 Οι συνθήκες και τα σημεία αναπαραγωγής

 Επίπεδα ευαισθησίας ή ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα

Η Εντομολογική επιτήρηση είναι βασική ενέργεια για το σχεδιασμό ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών



Η μελέτη των διαβιβαστών (εντομολογική επιτήρηση)

 Αποσκοπεί στην παραγωγή των απαραίτητων εντομολογικών δεδομένων
για την κατανόηση της σποραδικής εμφάνισης ή εγκατάστασης ενός 
εντομομεταδιδόμενου νοσήματος σε μια περιοχή

 Συμβάλλει στην εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας αποσκοπώντας 
στην έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή εμφάνιση συρροής κρουσμάτων 
ή και επιδημίας σε μια περιοχή και την έγκαιρη λήψη μέτρων



Όταν R0=1, η κατάσταση 

παραμένει σταθερή

Εάν R0>1 τότε κάθε  κρούσμα  

δίνει  γένεση  σε περισσότερα 

του ενός  νέα  κρούσματα με 

αποτέλεσμα ο αριθμός  των  

κρουσμάτων να αυξηθεί εκθετικά 

έως ότου προσβληθεί ολόκληρος 

ο πληθυσμός. 

Εάν κάθε κρούσμα δίνει γένεση 

σε λιγότερα του ενός νέα 

κρούσματα (R0<1), τότε ο 

αριθμός των κρουσμάτων θα 

μειωθεί έως ότου εξαφανισθεί    

η νόσος. 

Το  μοντέλο  του  MacDonald βασίζεται  στο “βασικό πηλίκο αναπαραγωγής” (Basic

Reproduction Rate, R0 : αναμενόμενος αριθμός ατόμων που θα μολυνόταν από ένα μόνο 

μολυσμένο άτομο)



Συμβολή της εντομολογικής επιτήρησης

 παραγωγή των απαραίτητων εντομολογικών δεδομένων για την κατανόηση της σποραδικής 
εμφάνισης ή εγκατάστασης ενός εντομομεταδιδόμενου νοσήματος σε μια περιοχή

 συμβάλλει στην εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας αποσκοπώντας στην έγκαιρη 
προειδοποίηση για πιθανή εμφάνιση συρροής κρουσμάτων ή και επιδημίας σε μια περιοχή 
και την έγκαιρη λήψη μέτρων

 καθορισμός των προτεραιοτήτων και υπόδειξη των ενδεδειγμένων μεθόδων και μέσων για 
τη διαχείριση / καταπολέμηση του διαβιβαστή σε μια περιοχή

 αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διαχείρισης / καταπολέμησης και 
διόρθωση πιθανών αστοχιών

 έγκαιρη ανίχνευση πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας (resistance) των πληθυσμών του 
διαβιβαστή στα χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα και λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής ή 
διαχείρισης του προβλήματος

 μελέτη των επιπτώσεων στους ωφέλιμους οργανισμούς (θηρευτές κλπ),  τους οργανισμούς 
«μη στόχους» (non-target) και στο περιβάλλον 



Εντομολογική επιτήρηση 
των κουνουπιών 
διαβιβαστών της 

ελονοσίας και του ΙΔΝ 
στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ΕΣΠΑ-
MALWEST

(Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για 

τον ΙΔΝ και την ελονοσία –
Ενίσχυση της επιτήρησης 
στην Ελληνική επικράτεια 
(ΕΣΠΑ 2007-2013))



Εντομολογική επιτήρηση για τον έλεγχο της ελονοσίας 

στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα, Λακωνίας

 Λεπτομερής χαρτογράφηση των 
εστιών ανάπτυξης των ατελών 
σταδίων των κουνουπιών κατά τη 
διάρκεια του έτους

 Καταγραφή της παρουσίας και της 
πληθυσμιακής διακύμανσης των 
διαφόρων ειδών κουνουπιών με 
έμφαση στους δυνητικούς 
διαβιβαστές της ελονοσίας 
(Anopheles spp.)

 Μελέτη συγκεκριμένων βιολογικών 
και οικολογικών χαρακτηριστικών των 
ειδών κουνουπιών που σχετίζονται 
με τη μετάδοση της ελονοσίας 
(διατροφικές συνήθειες, σημεία 
ανάπαυσης ενηλίκων, διαχείμαση κλπ)



Περιοχή μελέτης (Δήμος Ευρώτα Λακωνίας)

Η περιοχή μελέτης ήταν η ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, η 

οποία περιελάμβανε, εκτός των αστικών 

περιοχών και των οικισμών  (Σκάλα, Άγιοι 

Ταξιάρχες, Έλος, Λεήμονας), φυσικά 

οικοσυστήματα (λίμνη Βιβάρι, Δέλτα 

Ευρώτα) καθώς και αγροοικοσυστήματα

Σκάλα

Λεήμονας

Αγ.Ταξιάρχες

Έλος

Λίμνη

Βιβάρι

Αστέρι

Δέλτα Ευρώτα

Αρδευτικά & 

αποστραγγιστικά

κανάλια (105 km)



Υλικά  και  μέθοδοι

 Συλλήψεις ακμαίων κουνουπιών με παγίδες 

 Δειγματοληψίες ατελών σταδίων κουνουπιών 
από τις εστίες ανάπτυξής τους

 Συλλήψεις ακμαίων κουνουπιών από τα 
σημεία ανάπαυσης ή με τη μέθοδο 
προσέλκυσης με «ανθρώπινο δόλωμα»



Μέθοδοι δειγματοληψίας







 Anophelinae

 Anopheles sacharovi (Favre 1903)

 Anopheles claviger s.s. (Meigen 1804)

 Culicinae

 Culex pipiens s.l.

 Culex territans (Walker 1856)

 Culex tritaeniorynchus Giles, 1901

 Aedes albopictus (Skuse 1895)

 Culiseta longiareolata (Marcquart 1838)

 Culiseta annulata (Schrank 1776)

 Culiseta subochrea (Edwards 1921)

 Ochlerotatus caspius (Pallas 1771) 

 Ochlerotatus dentritus (Halidey 1833)

 Coquilletidia richiardii (Ficalbi 1889)

Είδη κουνουπιών που καταγράφηκαν







Μέτρα διαχείρισης του προβλήματος των κουνουπιών

 Διενεργήθηκαν ψεκασμοί προνυμφοκτονίας σε όλες τις σημαντικές εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών με έμφαση στις εστίες ανάπτυξης ανωφελών

 Εφαρμόστηκαν αεροψεκασμοί στη λίμνη Βιβάρι

 Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό 
των εστιών ανάπτυξης των ατελών σταδίων των κουνουπιών όπως ο καθαρισμός των 
καναλιών και η επιχωμάτωση εστιών



Υπολειμματικοί ψεκασμοί εσωτερικών χώρων



Αξιολόγηση της υπολειμματικής διάρκειας των IRS

Πραγματοποιήθηκαν βιοδοκιμές πεδίου για την 

αξιολόγηση της υπολειμματικής διάρκειας δύο 

εντομοκτόνων (deltamethrin, alpha-cypermethrin), 

σε τρία είδη επιφανειών (λείος τοίχος, τοίχος από 

τσιμέντο και τοίχος από τσιμεντόλιθους), 

για χρονικό διάστημα έως και 5 μήνες μετά τον 

ψεκασμό, με τη μέθοδο  βιοδοκιμών  που 

προτείνεται από τον Π.Ο.Υ.



Αποτελέσματα



Αποτελέσματα



«LIFE CONOPS Development & demonstration of management plans against -the 
climate change enhanced- invasive mosquitoes in South Europe» (LIFE CONOPS -
LIFE12 ENV/GR/000466)

[Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

«Ερευνητικό πρόγραμμα για την εκτίμηση των πληθυσμιακών διακυμάνσεων και 
την αξιολόγηση της υγειονομικής σημασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Αττικής»

[Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής]
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Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Δήμος Μαραθώνα Σύνολο παγίδων ωοθεσίας: > 90

Σύνολο BG-sentinel: >10 
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Είδη υγειονομικής σημασίας

Anopheles maculipennis

Anopheles claviger

Culex pipiens

Aedes albopictus





Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


