
Νοσήματα που 
μεταδίδονται με 
διαβιβαστές & πώς 
επηρεάζουν την 
υγεία των ζώων
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Απορίες 

1. Τι είναι οι διαβιβαστές ?

2. Ποιοι είναι οι διαβιβαστές ?

3. Πως μεταδίδουν τα 

παθογόνα?

4. Υπάρχει έξαρση ? Γιατί ? 
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1.
διαβιβαστής ?



Βιολογικός μεταδότης ή διαβιβαστής είναι το 
αρθρόποδο που ουσιαστικά συμμετέχει στο κύκλο ζωής 

του παθογόνου 
Δεν μεταφέρει απλά το παθογόνο 

το παθογόνο εξελίσσεται ή πολλαπλασιάζεται μέσα στο 
αρθρόποδο 

#
Μηχανικός μεταδότης
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“



Dirofilaria immitis (το σκουλήκι της καρδιάς)



Βιολογικός 
κύκλος 



 Οι μεταδότες είναι κουνούπια 
της οικογένειας Culicidae με 
σχεδόν 70 είδη ευαίσθητα στο 
παράσιτο (τα γένη Culex, Aedes, 
Ochlerotatus, Anopheles, 
Armigeres και Mansonia)

 Culex pipiens, Aedes vexans και 
Aedes albopictus είναι οι φυσικοί 
μεταδότες της Dirofilaria που 
εμπλέκονται περισσότερο στην 
Ευρώπη



μολυσματική νόσος

πρωτόζωο Leishmania

ανθρωποζωονόσος

σκνίπα– Phlebotomus spp

Λεϊσμανίωση



https://youtu.be/wzjSmxThgJ0



παθογόνο φορέας ξενιστής

Leishmania infantum
(διάφοροι zymodemes)

Phlebotomus spp. (sand 
flies) π.χ.:
P. perniciosus, P. ariasi, 
P. perfiliewi,P. 
neglectus, P. tobbi, P. 
langeroni

σκύλος, αλεπού, 
τσακάλι, τρωκτικά, 
γάτα, και άλλα 
θηλαστικά και 
άνθρωπος

L. tropica P. sergenti, P. arabicus σκύλος και άνθρωπος

L. major P. papatasi τρωκτικά, σκύλος και 
άνθρωπος
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καταρροϊκός πυρετός



▪Οι απώλειες στην Ευρώπη από τον καταρροϊκό είναι δυο 

ειδών:

1. Άμεσες. Από την απώλεια των ζώων, την μείωση της 

παραγωγικότητας και το κόστος θεραπείας.

2. Έμμεσες. Εξαιτίας των απαγορεύσεων στο εμπόριο των 

ζώων μεταξύ των χωρών και μεταξύ των περιοχών.
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Απώλειες από τον Καταρροϊκό
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2.
ποια 
αρθρόποδα ?
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1.Κουνούπια

2.Κρότωνες (τσιμπούρια)

3.Σκνίπες (Phlebotomus, Culicoides)

4.Ψύλλοι

5. ……..
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Ixodes ricinus
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Hyalomma marginatum marginatum



Πηγή ECDC 20



Παθογόνα που μεταδίδουν οι κρότωνες

• Ιοί: Περισσότερα από 650 είδη

• Βακτήρια: Borrelia, Dermatophilus, Bartonella…

• Ρίκετσιες: Coxiella, Ehrlichia, Rickettsia

• Πρωτόζωα: Babesia, Theileria, Hepatozoon

• Νηματώδη: Dipetalonema



Κρότωνες βρέθηκαν σε >90 % 
των εκτροφών προβάτων
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1100 κρότωνες εξετάσθηκαν για παρουσία 

παθογόνων.

75,4% ήταν μολυσμένοι τουλάχιστον με ένα 

παθογόνο 

Στο 50,5% βρέθηκαν μικτές μολύνσεις 

Συνολικά βρέθηκαν 14 βακτήρια (Rickettsia

aeschlimanni, R. massiliae, R. slovaca, R.conorii,

Anaplasma ovis, A. phagocytophilum, A. 

marginale, A. platys, A. centrale, A. bovis, 

Ehrichia canis, Bartonella henselae, Coxiella

burnetii & Franciscella tularensis) και

5 παράσιτα (Babesia vogeli, B. caballi, B.major, 

B. bigemina & B.ovis) 



Φλεβοτόμοι

μικρά έντομα (2-3 mm), ξανθά της άμμου (sandflies),

τριχωτά και αθόρυβα, με μεγάλα μάτια, μακριά πόδια. 

Δεν τα αντιλαμβάνεσαι όταν σε πλησιάσουν, αλλά το 

τσίμπημά τους είναι πολύ επώδυνο σε σχέση με αυτό του 

κουνουπιού

Οι σκνίπες, σε αντίθεση με τα κουνούπια, δε χρειάζονται 

νερό για να επιβιώσουν. Γεννούν τα αυγά τους σε οργανική 

ύλη που βρίσκεται σε αποσύνθεση, σε προστατευμένα από 

το φως, τον άνεμο και τη βροχή μέρη. 
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Culicoides

Θηλυκό
Αρσενικό

Θηλυκό
μετά από γεύμα



Που αναπαράγονται
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λίμνες, 

ρυάκια, 

έλη - βάλτοι, 

κουφάλες δένδρων, 

διαρροές αρδευτικών συστημάτων,  

κοπριά ζώων βρεγμένη, 

στα σημεία ποτίσματος όπου διαφεύγει νερό 

και γίνεται λάσπη.

σάπια φυτά. 
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3.
πως 
μεταδίδουν?



Μεταδίδεται με σκνίπες (έντομα) του γένους Culicoides στα διάφορα 

ευαίσθητα είδη μηρυκαστικών

Οι σκνίπες μολύνονται όταν πιουν αίμα από ζώα άρρωστα (ιαιμία)

Ακολουθεί περίοδος αναπαραγωγής του ιού στους σιελογόνους αδένες 

της σκνίπας για 6-8 ημέρες

Οι μολυσμένες σκνίπες μεταφέρουν τον ιό σε άλλα ζώα που θα πάνε να 

πιουν αίμα.
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καταρροϊκός πυρετός
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Μετάδοση του νοσήματος
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φλεβοτόμοι /κρότωνες

Pool feeders

κουνούπια

Flow feeders
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Στο σχεδιάγραμμα φαίνεται ο τρόπος που οι κρότωνες 
προσκολλώνται στο δέρμα του ξενιστή και τρέφονται
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https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizkOOUkIDYAhVFOJoKHQ1yCWwQjRwIBw&url=https://www.zin.ru/contributions/N06/&psig=AOvVaw3SZMEfxJEE8oq2ckPN-asY&ust=1513018616263997
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Η Leishmania spp έχει 2 
χαρακτηριστικές μορφές:                                        
το ενδοκυτταρικό αμαστιγωτό
που μολύνει                                                          
τα κύτταρα του σπονδυλωτού 
ξενιστή και το εξωκυτταρικό
προμαστιγωτό που βρίσκεται 
στο έντερο του φλεβοτόμου



Για να πετύχει τη μετάδοση η Leishmania 
υφίσταται πολλές μεταμορφώσεις στο 
έντερο του φλεβοτόμου για να γίνει 
metacyclic promastigote η μορφή 
δηλαδή που μπορεί να μολύνει 

Η διάρκεια του κύκλου μέσα στο 
φλεβοτόμο ποικίλει από 7 σε 19-20 
ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος. Η πλήρης αναστολή 
λαμβάνει χώρα κάτω από τους 10 °C, 
επειδή οι δραστηριότητες του εντόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της πέψης του 
αίματος, επιβραδύνονται.



Στο δρόμο της η 
Leishmania με 
σκοπό να 
πολλαπλασιαστεί 
μέσα στη σκνίπα 
βρίσκει ένα σωρό 
εμπόδια 

Η Leishmania πρέπει: 

(i) Να επιβιώσει την επίθεση από τα υδρολυτικά

ένζυμα της σκνίπας (πέψη)

(ii) να βρει το δρόμο της μέσα από τις χιτινώδεις 

μεμβράνες της σκνίπας 

(iii) Να καταφέρει να μη φύγει έξω με τα κόπρανα της 

σκνίπας 

(iv) Να επιβιώσει την επίθεση από το ανοσοποιητικό 

σύστημα της σκνίπας (λεκτίνες και 

αντιμικροβιακά πεπτίδια)



Η Leishmania καταφέρνει και 
μεταμορφώνει τη σκνίπα σε 
κατάλληλο φορέα της με την 
παραγωγή Promastigote 
Secretory Gel (PSG), πλούσιο 
σε πρωτεοφωσφογλυκάνες



Γεύμα αίματος μη 
μολυσμένης 
σκνίπας  Γεύμα αίματος  

μολυσμένης 
σκνίπας  
με Leishmania
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3.
τι έχει 
αλλάξει ?



διροφιλαρίωση
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Μπλε D. immitis, πράσινο D. repens πορτοκαλί  και τα 2 



Dirofilaria – Μεταβαλλόμενη Επιδημιολογία

Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες επιβεβαίωσαν τη διασπορά της διροφιλαρίωσης σε προηγουμένως μη 
μολυσμένες Ευρωπαϊκές περιοχές



λεισμανίωση
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καταρροϊκός 
πυρετός
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έξαρση
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Μετακινήσεις: 
άνθρωποι & ζώα

Άγρια ζώα &
αλλαγές στη 

φύση

Κλιματικές 
μεταβολές

Κοινωνικές 
αλλαγές & 

ανθρώπινες 
δραστηριότητες

νοσήματα
με

διαβιβαστέ
ς

https://www.pinterest.com/pin/404409241512958377/
https://www.pinterest.com/pin/404409241512958377/
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ΑΝ

Ζώα συντροφιάς

ΑΝ

άνθρωπος

ΑΝ 

παραγωγικά ζώα

ΑΝ άγριων ζώων

Αρθοποδογενή
νοσήματα



Η είσοδος του κουνουπιού τίγρη
Aedes albopictus στην Ευρώπη έχει
προσθέσει ένα πολύ ισχυρό είδος
κουνουπιού ικανό να μεταδώσει τη
Dirofilaria

Κουνούπια μεταδότες

Aedes (Finlaya) koreicus

Νέοι μεταδότες



κύκλοι μετάδοσης 





Other potential reservoirs are being investigated, such as hares, rabbits, cats and rats. Results obtained to date 
indicate that 30% of the hares studied in 2011 and 2012 were infected with the parasite and in xenodiagnosis
tests, evidence of the transmission of L. infantum from hares to sandflies has been obtained [14].

Eurosurveillance, Volume 18, Issue 30, 25 July 2013

Surveillance and outbreak reports

RE-EMERGENCE OF LEISHMANIASIS IN SPAIN: COMMUNITY OUTBREAK IN MADRID, 

SPAIN, 2009 TO 2012



Καταιγίδα σκόνης στη Σαρδηνία στις 18 Ιουλίου του 2000, από την Αλγερία και 
την Τυνησία πριν από την επιδημία στη Σαρδηνία (με τα στελέχη που 
προκαλούσαν πρόβλημα σε αυτές τις χώρες)
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προφανές αλλά ζωοανθρωπονόσος ; 



Βιολογικός 

κύκλος 



Dirofilaria

30% οροθετικοί 

άνθρωποι σε 

ενδημικές 

περιοχές

Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι οι μολύνσεις στον άνθρωπο αυξάνονται. Αρκετοί
παράγοντες έπαιξαν ρόλο στη διάγνωση των μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένου και της
αυξημένης επίγνωσης των ιατρών.

Όχι τόσο προφανή



Μία υγεία

Άνθρωπο
Ζώα 
Περιβάλλον

Μία λύση 



Ευχαριστώ 

smaro_sotiraki@yahoo.gr 


