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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

• Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη στο 

σύγγραμμα «Επιδημίες» το 450π.χ. 

• Η βρουκέλλωση περιγράφηκε για πρώτη φορά ως 

ανθρώπινη νόσος στη Μάλτα το 1861 από τον  J.A. 

Marston 

• Το 1887 ο Bruce περίγραψε στην Μάλτα τον αιτιολογικό 

παράγοντα – στέλεχος Βρουκέλλας – την Β. Melitensis, 

που απομόνωσε από τον σπλήνα 4 ασθενών.  



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

• 1897: οι A. Wright & F. Smith ανακάλυψαν την ορολογική 
αντίδραση για την διάγνωση της βρουκέλλωσης 
προσπαθώντας να την διαχωρίσουν από τον τυφοειδή 
πυρετό, χρησιμοποιώντας νεκρούς μικρόκοκκους του Bruce  

• 1904-1907: οι Zammit, Horrocks & Kennedy εντοπίζουν τη 
νόσο στο αίμα, στο γάλα και στα ούρα αιγών της Μάλτας 

• 1907: γίνεται εμφανής η σχέση μεταξύ της νόσου των αιγών 
και της ανθρώπινης μορφής της νόσου όταν όλο το πλήρωμα 
ενός καραβιού, νοσεί μετά την κατανάλωση φρέσκου 
γάλακτος από μολυσμένες αίγες 

• 1920: η αμερικανίδα βακτηριολόγος Α. Evans δείχνει τη 
συσχέτιση μεταξύ της νόσου του Bang & του πυρετού της 
Μάλτας, και πρότεινε προς τιμή του Bruce να μετανομασθεί ο 
Bacillus, Brucella  

 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

• 1914: ο Traum στις ΗΠΑ εντόπισε την B. Suis σε 

έμβρυα χοίρων μετά από εκτρώσεις 

• 1931: ο Hardy  έδειξε ότι η Β. Suis προκαλεί νόσο 

και στον άνθρωπο  

• 1966: ο Carmichael διαπίστωσε ότι η B. canis 

προκαλεί αποβολές σε κυνηγόσκυλα  

• 1953: η Β. Ovis απομονώνεται από πρόβατα  



• Οφείλεται σε βακτηρίδια, μικρά αρνητικά κατά 

Gram ραβδία του γένους Brucella. 

• Τα κυρίως μολύνοντα τον άνθρωπο είδη είναι:  

B. melitensis 

B. abortus 

B. suis 

B. canis (πολύ σπάνια) 

• Όλες οι βρουκέλλες στον άνθρωπο προκαλούν 

την ίδια κλινική νόσο. 



ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

Προσβάλλει  συνήθως  άτομα   που   η   επαγγελματική  τους  

ενασχόληση τους φέρνει σε επαφή με ζώα ή προϊόντα ζώων 

όπως: 

• Κτηνοτρόφους 

• Γεωργούς 

• Κτηνιάτρους 

• Εκδοροσφαγείς 
 

 

 

 

 

 

και τα εξασθενημένα στελέχη των εμβολίων προκαλούν νόσο 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
• Πεπτική οδός 

Κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων- ατελώς  

παστεριωμένο γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα  

• Η πιο συχνή οδός μετάδοσης  

• Αντιόξινα & φάρμακα που ελαττώνουν τη γαστρική οξύτητα εμπλέκονται στη 

σιτιογενή βρουκέλλωση (υπό φυσιολογικές συνθήκες το γαστρικό υγρό 

καταστρέφει in vitro τη βρουκέλλα – αυτή η παρατήρηση υποστηρίζει το 

δεδομένο ότι οι περισσότεροι ασθενείς με βρουκέλλωση έχουν αχλωρυδρία) 

• Αναπνευστικό  

• Εισπνοή σταγονιδίων, μολυσμένη σκόνη 

• Οι εργαζόμενοι στα μικροβιολογικά εργαστήρια υψηλού κινδύνου 

• Δέρμα – επιμόλυνση τραύματος 

• Επιπεφυκότες 

• Σπανιότατα με σεξουαλική επαφή ή με κάθετη ενδομήτρια μετάδοση 



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ  
• Είσοδος Brucellae → λεμφαγγειακή διασπορά σε περιφερικούς 

λεμφαδένες όπου αναπαράγεται  

→ αιματογενής διασπορά  

(Brucellae  προσλαμβάνονται  

από μονοπύρηνα φαγοκύτταρα  

όπου 15-30% επιζούν) 

εγκατάσταση σε όργανα  

(ήπαρ, σπλήν, μυελός οστών), 

σχηματισμός κοκκιωμάτων 

 

 

 

• B. melitensis έχει τη μεγαλύτερη λοιμογόνο ικανότητα 

– B. abortus πιο ήπιες λοιμώξεις αλλά τα κοκκιώματα τήκονται και 
διαπυούνται πιο συχνά,  

– B. suis μοιάζει με B. abortus αλλά οι διαπυήσεις ακόμα πιο συχνές 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  

• Οξεία (διάρκεια συμπτωμάτων <2 μήνες) 

• Υποξεία  (2-12 μήνες) 

• Χρόνια (>1 έτος) 

 Είναι περιορισμένου κλινικού ενδιαφέροντος  

• Κάθε όργανο μπορεί να εμπλακεί από τη νόσο 

• Σε προεξάρχουσα εμπλοκή  ενός οργάνου υπάρχει 

εστιακή λοίμωξη (32%) 

• Όταν εμπλέκονται ΚΝΣ ή η καρδιά τότε υπάρχουν 

δυσκολίες στη θεραπεία & το αποτέλεσμα είναι  

αμφίβολο.  



ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ 
• Κατά κανόνα η έναρξη της νόσου είναι βραδεία 

• Χαρακτηρίζεται από: 

– Εμπύρετο, ρίγος, νυχτερινές εφιδρώσεις  

– Κεφαλαλγία 

– Οσφυαλγία  

– Μυαλγίες 

– Αρθραλγίες 

– Έντονη κακουχία, ανορεξία  

• Ο σπλήνας είναι διογκωμένος στο 50% των περιπτώσεων 

• Ηπατομεγαλία υπάρχει σε μικρότερο ποσοστό   

• Ο κυματοειδής πυρετός παρατηρείται μόνον επί λίγων περιπτώσεων, 
το κάθε κύμα δε διαρκεί περί τις 10 – 12 μέρες και ακολουθείται από 
μία φάση απυρεξίας που διαρκεί περί τις 3 – 7 μέρες  

 Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων όμως, ο πυρετός παρατείνεται με ενδιάμεσες 
φάσεις απυρεξίας χωρίς να λαμβάνει τον τυπικό κυματοειδή χαρακτήρα 



ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ 

• Συμπτώματα για διάστημα  12 μηνών μετά από διάγνωση 
βρουκέλλωσης 

– Υποτροπή της νόσου 

– Ατελής θεραπεία αρχικής νόσου 

– Εστιακή νόσος 

– Στο 85% όχι σαφής ή ειδική συμπτωματολογία  

– Πυρετός στο 50% 

– Σπληνομεγαλία στο 50% 

– Προσβολή αρθρώσεων 15% 

– Ηπατομεγαλία 25% 

– Κεφαλαλγία, εύκολη κόπωση, κατάθλιψη (70%), αυπνία, συναισθηματική 
αστάθεια, άγχος  

• Λευκοπενία με συνοδό λεμφοκυττάρωση αναφέρονται αν και πολλές 
φορές δεν παρατηρούνται. Αντίθετα, κατά κανόνα μετρίου βαθμού 
αναιμία.  



ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ - ΟΣΤΙΚΗ 
ΕΝΤΟΠΙΣΗ 

 Συχνή σε λοίμωξη από B. melitensis 

 Συχνότερα στην οσφυϊκή μοίρα Σ.Σ. (σπονδυλίτιδα – 
ιερολαγονίτιδα, σπάνια παρασπονδυλικά αποστήματα), 
μεγαλύτερες ηλικίες 

 Ακτινολογικά πρώιμα ευρήματα: ευθειασμός ΣΣ, στένωση 
δίσκου 

 CT scan, MRI, σπινθηρογράφημα με Tc (τριών φάσεων) & 
κιτρικό Ga 

 Βιοψία, κ/ες (Δ.Δ. φυματιώδη σπονδυλίτιδα, νεοπλάσματα, 
άλλη μικροβιακή οστεομυελίτιδα) 

 Αρθρίτιδα σπανιότερα 

Με ανοσολογικό μηχανισμό ολιγοαρθρίτιδα μεγάλων αρθρώσεων 
κάτω άκρων - Άμεση προσβολή από Brucellae 



ΠΡΟΣΒΟΛΗ  ΚΝΣ 

Μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα, νευρίτιδα ή 

συνδυασμός 

Πιο συχνή η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

Κεφαλαλγία με μηνιγγιτιδικά σημεία, προσβολή 

εγκεφαλικών συζυγιών 

ΕΝΥ: μονοκυττάρωση, θετικές κ/ες 50%, γλυκόζη κφ ή 

ελαφρά ↓, λεύκωμα ~100 mg/dl 

 
 



 Προσβολή ενδοκαρδίου, περικαρδίου, μυοκαρδίου 

 Συχνότερα ενδοκαρδίτιδα 7-10% στις ενδημικές περιοχές, 

προσβάλει φυσικές και προσθετικές βαλβίδες  

 Αορτική βαλβίδα 75% 

 Σχηματισμός ανευρυσμάτων & ενδοαρτηρίτιδας (κυρίως 

σε B. suis) 

 Υψηλή θνητότητα, αντιμικροβιακή αγωγή δεν είναι 

επαρκής / χειρουργική αντιμετώπιση μετά αγωγή 5-7 

ημερών έστω κι αν δεν εμφανίζονται σημεία ΚΑ. 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ 



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

 2-20% εμφανίζουν ορχίτιδα ή ορχεοεπιδιδυμίτιδα (η πιο συχνή επιπλοκή 
στους άνδρες) 

 Προστατίτιδα σπανιότερη  

 Στο 4-50% παρατηρείται αποβολή βρουκελλών στα ούρα 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση της λοίμωξης στην γονιμότητα  

 Σπάνια παρατηρούνται: πυελονεφρίτιδα, υδροκήλη, σαλπιγγίτιδα, 
πυελικά αποστήματα, προστατικό απόστημα 

 

ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 

(10-15%) Βρογχίτιδα, πνευμονίτιδα, πλευρίτιδα και εμπύημα, πνευμονικό 

απόστημα – σπανιότατα ως μονήρεις νομισματοειδείς σκιάσεις 



912 ασθενείς με βρουκέλλωση 

631 (69,2%) άνδρες, 48 (7,6%) είχαν ορχεοεπιδιδυμίτιδα  

Όλοι οι ασθενείς είχαν πυρετό, οίδημα & άλγος στο όσχεο 

αλλά μόνο 2 ασθ (4,2%) ανέφεραν δυσουρικά ενοχλήματα 

Κ/ΕΣ αίματος θετικές στο 65,8% των περιπτώσεων  



Ήπαρ: σχεδόν πάντα έχει συμμετοχή    

• Ηπατομεγαλία (25%) 

• Ήπια  τρανσαμινασών 

• Ηπατίτιδα  

• Ηπατικά αποστήματα  

• Η βιοψία ήπατος αποκαλύπτει κοκκιώματα  

• Η ανάπτυξη κίρρωσης λόγω ηπατικής προσβολής είναι 

εξαιρετικά σπάνια  

 

Χοληφόρα – σπλήνας  

• Χολοκυστίτιδα – σπληνικά αποστήματα 

 





ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Αιματολογικές: αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία, 

διαταραχές πήξης 

– Κοκκιώματα ανευρίσκονται στο μυελό των οστών σε ποσοστό 75% 

• Δερματικές: εξάνθημα, οζίδια, οζώδες ερύθημα, πετέχειες, 

πορφυρικό εξάνθημα, αγγειιτιδικό εξάνθημα, απόστημα, 

πιτυρίαση, εκζεματοειδής δερματίτιδα, κηλιδοβλατιδώδες 

εξάνθλημα, ψωριασικές εκδηλώσεις 

• Οφθαλμοί: χρόνια ιριδοκυκλίτιδα, κερατίτιδα, πολυεστιακή 

χοριοειδίτιδα, οπτική νευρίτιδα 

– Brucella ραγοειδίτιδα θεωρείται μια μη λοιμώδης αλλά ανοσολογική 

επιπλοκή που μάλιστα ανταποκρίνεται στη τοπική και συστηματική 

θεραπεία με κορτικοστεροειδή 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΣΗΜΕΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 

Πυρετός  στο 95% των περιπτώσεων συχνά κυματοειδής 

(~50%) 

 Γενικά συμπτώματα 

Αρθραλγίες, μυαλγίες, κακουχία, δύσοσμη εφίδρωση, 

εύκολη κόπωση, αδυναμία, ανορεξία, απώλεια βάρους 

Σπανιότερα διαταραχές όρασης, πόνος στους όρχεις ή 

δυσουρία 

 Σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια ~15%, ηπατομεγαλία 

(25%) 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Εργαστηριακός έλεγχος 

•κ/ες αίματος 

•Ορολογικές αντιδράσεις 

•Μοριακές μέθοδοι 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Συνήθως  παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες προκειμένου να 

τεθεί η διάγνωση. Η βρουκέλλωση είναι ένα από τα αίτια 

πυρετού αγνώστου αιτιολογίας  

 Διάγνωση με βεβαιότητα τίθεται επί θετικής αιμοκαλλιέργειας. 

Το μικρόβιο καλλιεργείται δυσχερώς ενώ χρειάζεται η 

διατήρηση της καλλιέργειας μέχρι 7 ημέρες προκειμένου να 

θετικοποιηθεί η καλλιέργεια  

 Οι αιμοκαλλιέργειες αποβαίνουν θετικές μόνο σε 50% - 70% 

των περιπτώσεων, γι’αυτό χρειάζεται αυτές να 

επαναλαμβάνονται προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό 

θετικής απομόνωσης  

 Αρνητικές αιμοκαλλιέργειες δεν αποκλείουν την νόσο.  



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 

 Μεγαλύτερες πιθανότητες για απομόνωση της βρουκέλλας 

έχουμε όταν καλλιεργούμε μυελό των οστών (πχ από την 

λαγόνια ακρολοφία ή μετά από στερνική παρακέντηση). Η 

καλλιέργεια μυελού θεωρείται εξέταση εκλογής για την 

απομόνωση της βρουκέλλας (θετικά αποτελέσματα σε 

αυξημένα ποσοστά κατά 15-20%) 

 

 Σημειωτέον ότι η B. abortus δεν καλλιεργείται 



ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

• Η ιζηματινοαντίδραση Wright, η καθήλωση του 

συμπληρώματος, η Wright-Coombs, μέτρηση 

αντισωμάτων (RIA-test) & ELISA (IgM, IgG, IgA) 

• Wright: χρησημοποιείται ως αντιγόνο νεκρό 

καλλιέργημα B. abortus (αντισώματα 

διασταυρούμενα και για B. mellitensis και B. suis)  

–  Θετικοί θεωρούνται τίτλοι >1:160, σε περιοχές που 

ενδημεί η νόσος > ή ίσο 1/320 

– Θετικοποιείται τις πρώτες εβδομάδες της νόσου, 

παραμένουν υψηλοί τίτλοι μέχρι και 2 χρόνια 

 



• 1η εβδομάδα λοίμωξης παραγωγή IgM 
ανοσοσφαιρινών → στο μέγιστο τον 3ο μήνα, 
παραμένουν επί μακρόν 

 

• 2η ή 3η εβδομάδα παραγωγή IgG ανοσοσφαιρινών 
→ στο μέγιστο 6η – 8η εβδομάδα & διατηρούνται 
σε υψηλά επίπεδα μέχρι και 2 χρόνια 

 παράλληλα με τις IgG είναι και η αύξηση των IgA 

 

• Κάθε υποτροπή της νόσου συνοδεύεται από 
αύξηση των IgG και IgA ανοσοσφαιρινών  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 

Στην οξεία φάση επικρατούν οι IgΜ – συγκολλητινοαντιδράσεις πιο  

ευαίσθητες 

 

↑ τίτλος Wright – υποτροπή ή προηγηθείσα νόσος; 

• Δοκιμασία 2-μερκαπτοαιθανόλης (2ΜΕ) 

Η ΜΕ καταστρέφει τις IgΜ ανοσοσφαιρίνες ώστε η αντίδραση μετρά  

μόνο IgG ανοσοσφαιρίνες (η αύξηση τους χαρακτηριστική επί  

υποτροπής) 

 

Υποψία βρουκέλλωσης και Wright (-) 

• Φαινόμενο προζώνης (αρνητική συγκολλητινοαντίδραση σε μικρές 
αραιώσεις ορού – ύπαρξη υψηλού τίτλου εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
IgG και IgA - θετική στις μεγάλες αραιώσεις >1:640, 1:1280  

• Wright-Coombs: προσθήκη αντι-ανθρώπειας γ-σφαιρίνης, βοηθείται η 
συγκόλληση και ανεβαίνει τίτλος IgG 

 

 



• Αντίδραση Rose-Bengal 

(ακέραιο βακτηρίδιο αδρανοποιημένο με φορμόλη,  

χρωματισμένο με Rose-Bengal) ελέγχει αντισώματα  

όλων των τάξεων κυρίως IgΜ  

Screening test – επιβεβαίωση με κλασική συγκολλητινοαντίδραση 

Rose-Bengal (-) αποκλείει παρουσία βρουκέλλωσης 

 

• Οι τεχνικές (RIA-test) και ELISA μπορούν να διακρίνουν όλες τις τάξεις 
αντισωμάτων 

– Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας θεραπείας: υποχώρηση 
τίτλου IgG εντός διμήνου από έναρξη αγωγής 

– Υποτροπή: αύξηση IgG αντισωμάτων μετά την αρχική πτώση 

 

 









ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Η μέθοδος PCR εφαρμόστηκε για τη διάγνωση της 

Βρουκέλλωσης πρώτη φορά το 1990 

Ευαισθησία (50-100%) 

Ειδικότητα (60-98%) 

Δίνει γρήγορα αποτελέσματα 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδος ιστού 

Θετική PCR στο τέλος επαρκούς θεραπείας δεν είναι 

προγνωστικός δείκτης πιθανής υποτροπής  

 

Navarro E., et al, Clin Infect Dis 2006;42-1266 



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ  

Η βρουκέλλα δεν αφήνει ανοσία – νέα λοίμωξη 

δυνατή 

Υποτροπή: συμβαίνει σε ποσοστό 10% στον πρώτο 

χρόνο  

•Οφείλεται σε ατελή θεραπεία  

•Συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της πρώτης λοίμωξης 

Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή: 

•Σοβαρότερη κλινική εικόνα με πολύ ψηλό πυρετό & μικρή 

διάρκεια συμπτωμάτων πριν τη διάγνωση 

•Θετικές αιμοκαλλιέργιες κατά τη διάγνωση της νόσου  

Lancet Infect Dis 2007;7:775-86 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ 

1. Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 ημερησίως επί 45 ημέρες  

+ Στρεπτομυκίνη 1g ημερησίως επί 21 ημέρες 

(WHO, 98% ανταπόκριση, 5% υποτροπή)  

ή  Γενταμικίνη για 1 εβδομάδα 

 

2. Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 ημερησίως  

+ Ριφαμπικίνη 900 mg/ 24ωρο (600 + 300 mg) επί 45 
ημ. 

(92% ανταπόκριση, 16% υποτροπή)  

 

3. Σε οστική προσβολή μακροχρόνια χορήγηση (μέχρι 
και 6 μήνες) + προσθήκη τρίτου φαρμάκου 
(κινολόνη) 

 



Θεραπεία (συνέχεια) 

 Η βρουκέλλωση στην κύηση συνδέεται με υψηλό 

ποσοστό ενδομήτριας θνητότητας 

  Αντιβιοτικά: ριφαμπυκίνη, τριμεθοπρίμη/ 

 σουλφομεθοξαζόλη (ανάλογα με το τρίμηνο κύησης) 

 Παιδική βρουκέλλωση:  

  Συνήθως: τριμεθοπρίμη / σουλφαμεθοξαζόλη & 

 ριφαμπυκίνη 

 Σε περίπτωση ενδοκαρδίτιδας, η αντιμικροβιακή 

θεραπεία είναι ανεπαρκής οπότε χρειάζεται έγκαιρη & 

ορθολογική απόφαση για αντικατάσταση προσβληθείσας 

βαλβίδας 



ΣΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 

• Κυρίως αποβολές. Συνήθως μεταξύ 5ου-7ου μήνα της 

κυοφορίας. 

• Το ποσοστό των αποβολών ποικίλει και εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Συνήθως ποικίλει μεταξύ 30% έως 

και 80%. Συνήθως κάθε αγελάδα αποβάλει μόνο μία 

φορά.  

• Κατακράτηση πλακούντα, ενδομητρήτιδα, στειρότητα.  

• Οι ταύροι εκδηλώνουν οξεία ή/και χρόνια φλεγμονή της 

γεννητικής οδού.  

• Ύγρωμα ιδίως στην άρθρωση του καρπού, στη χρόνια 

μορφή της νοσου. 



ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 

• Κυρίως προσβολή του μαστού  

• Αποβολές (κατά το τελευταίο τρίτο της κυοφορίας) 

• Ορχίτιδα επιδιδυμίτιδα 

ΣΤΟΝ ΧΟΙΡΟ 

• αποβολή  

• στειρότητα  

• ορχίτιδα  

• μεταγενέστερη παράλυση και αναπηρία 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Μ1:Εκμετάλλευση αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (όχι αιμοληψία τους 
τελευταίους 12 μήνες) 

Μ2:Εκμετάλλευση αρνητική βρουκέλλωσης(όλα τα ζώα ή αντιπροσωπευτικό δείγμα 
των ζώων ηλικίας>6 μηνών έχουν μία ορολογική εξέταση με αρν.αποτελέσματα) 

Μ3:Εκμετάλλευση απαλλαγμένη βρουκέλλωσης όταν: 

• Βρίσκεται υπό κτηνιατρικό έλεγχο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές 

• Όλα τα ευαίσθητα στην νόσο ζώα είναι:  

 α) χωρίς κλινικά συμπτώματα 

 β) (-) σε βακτηριολογικές εξετάσεις(εφόσον υπάρχουν αποβολές) και  

 γ) (-) σε ορολογικές εξετάσεις τους τελευταίους 12 μήνες. 

• Αν υπάρχουν εμβολιασμένα ζώα, ο εμβολιασμός έγινε μεταξύ 3-6 μηνών από 
την γέννησή τους. 

• Όλα τα ανεμβολίαστα ζώα>6 μηνών και όλα τα εμβολιασμένα >18 μηνών έχουν 
υποβληθεί σε δύο δοκιμές με αρν.αποτελέσματα σε διάστημα >6 μηνών και 
<12μηνών. 

• Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου τα ζώα της εκμετάλλευσης δεν έρχονται σε 
επαφή με ζώα χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς την 
βρουκέλλωση. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Μ4: Εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης όταν: 

• βρίσκεται υπό κτηνιατρικό έλεγχο από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές  

• Όλα τα ευαίσθητα στην νόσο ζώα είναι:  

 α) χωρίς κλινικά συμπτώματα 

 β) (-) σε βακτηριολογικές εξετάσεις(εφόσον υπάρχουν αποβολές) και 

 γ) (-) σε ορολογικές εξετάσεις τους τελευταίους 12 μήνες. 

• Δεν υπάρχουν ζώα που να έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 2 έτη  

• Όλα τα ζώα >6μηνών έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σε δύο 
ορολογικές δοκιμές σε διάστημα μεταξύ 6 και 12 μηνών  

• Μετά την ολοκλήρωση των ορολογικών δοκιμών τα ζώα της εκμετάλλευσης 
δεν έχουν έρθει σε επαφή με ζώα εκμεταλλεύσεων Μ1 ή Μ2 και στην 
εκμετάλλευση υπάρχουν ζώα που έχουν γεννηθεί σε αυτή ή προέρχονται από 
άλλη εκμετάλλευση Μ3 ή Μ4 

Μ(+)Εκμετάλλευση μολυσμένη από βρουκέλλωση όταν βρεθεί έστω και ένα ζώο 
με θετική ορολογική δοκιμασία για βρουκέλλωση.  





ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

• 1975: Έναρξη οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού σε ζώα 3-6 
μηνών  

• 1992-1998: Διακοπή του προγράμματος εμβολιασμού λόγω 
υπερεκτίμησης της κατάστασης και έναρξη προγράμματος εκρίζωσης με 
αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των περιστατικών βρουκέλλωσης 

• 1998-1999: Επανέναρξη του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού 
ενήλικων και νεαρών ζώων με το εμβόλιο Rev-1 στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και στην Εύβοια ενώ στα νησιά συνεχίζει το πρόγραμμα 
εκρίζωσης.   

• 2003: Επανέρχεται το καθεστώς εμβολιασμών στη Λέσβο και στη Λέρο 
λόγω εμφάνισης κρουσμάτων, και στη Θάσο το 2008.  

• Θεωρητικά, το πρόγραμμα θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία 
μέχρι το 2004.  

• Παρόλα αυτά 42 χρόνια μετά τα αποτελέσματα δεν είναι τα 
αναμενόμενα! 





ΖΩΝΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
 Στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά: Εύβοια, Λέρος, 

Λέσβος, Θάσος εφαρμόζεται υποχρεωτικός εμβολιασμός 
μόνο των υγιών θηλυκών ζώων>3 μηνών που διατηρούνται 
για αναπαραγωγή καθώς και των θηλυκών ενήλικων 
αιγοπροβάτων που δεν κυοφορούν . 

 Προτεινόμενος χρόνος εμβολιασμού μετά, τον τοκετό, κατά 
την γαλακτοπαραγωγή και μέχρι ένα μήνα πριν τις 
συζεύξεις. Εμβολιασμός γίνεται άπαξ. 

 Απαγορεύεται ο εμβολιασμός σε ζώα<3μηνών, των εγκύων, 
των αρρώστων και των αρσενικών. 

 Τα αρσενικά ζώα χρησιμοποιούνται ως« δείκτες» της 
μόλυνσης και ελέγχονται ορολογικά κάθε έτος μετά την 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Αν κάποιο ζώο βρεθεί θετικό 
σφάζεται και αποζημιώνεται.  



ZΩΝΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ 

Στη ζώνη εκρίζωσης περιλαμβάνονται όλα τα 
νησιά της  Ελλάδας εκτός από την Εύβοια, 
την Λέρο, Λήμνο και Θάσο. 

Ο εμβολιασμός των αιγοπρόβάτων για την 
βρουκέλλωση απαγορεύεται καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε ενέργεια για τη θεραπεία τους. 

Διενεργούνται υποχρεωτικά ορολογικές δοκιμές 
σε όλα τα ζώα >6 μηνών (rose bengal test & 
δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος). 



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ 

Στη ΖΕΚ: 

 η εκμετάλλευση τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος 
από αυτή ζώων ευαίσθητων ειδών στη βρουκέλλωση.Εξαιρούνται ζώα που 
προορίζονται για άμεση σφαγή και εξέρχονται με ειδική άδεια. 

 Εφόσον βρεθεί έστω και ένα θετικό ζώο μετά από αιμοληψία σε δείγμα της 
εκμετάλλευσης γίνεται καθολική αιμοληψία εντός 10 ημερών.Η αιμοληψία 
επαναλαμβάνεται κάθε 2 μήνες μέχρι όλα τα αιμοδείγματα να είναι αρνητικά, 
οπότε χαρακτηρίζεται Μ2 και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα. 

Στη ΖΕΜ: 

 Τίθενται σε απομόνωση μόνο τα θετικά ζώα( αφού καταγραφούν) μέχρι να 
σφαγούν και εμβολιάζονται το ταχύτερο δυνατό όλα τα θηλυκά ανεμβολίαστα 
ζώα>3 μηνών. 

 Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, καταστροφή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία εμβρύων, εμβρυικών υμένων, ζώα που γεννήθηκαν νεκρά κλπ 

 Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλων ζώων ευαίσθητων στη βρουκέλλωση.στην 
εκμετάλλευση.Αν ναί, ελέγχονται ορολογικά και αν θετικά, σφάζονται χωρίς να 
αποζημιώνονται.   



ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1999-2013 

Πηγή: ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων, Τμήμα 
Ζωοανθρωπονόσων 



Πηγή: ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων 



  

Πηγή: ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων 



Η κτηνοτροφία - πτηνοτροφία αποτελεί 

βασική κοινωνική και οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας μας και την 

ραχοκοκκαλιά της υπαίθρου. 

Παράγονται προϊόντα υψηλής διατροφικής 

αξίας με κυριότερα το τυρί  φέτα και το 

γιαούρτι , των οποίων η αξία εξαγωγών το 

2014 ανήλθε στα 372 εκατ.ευρώ.  



cont 

 500.000 άτομα απασχολούνται με την κτηνοτροφία και 
χιλιάδες επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες, 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπόριο, 
μεταφορές και εξαρτώνται από την κτηνοτροφική 
παραγωγή. 

 Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος σήμερα βρίσκεται 
στους 600.000 τόνους περίπου και βαίνει μειούμενη, ενώ 
οι ανάγκες της χώρας μας σε γάλα και τυροκομικά είναι 
1.350.000 τόνοι. 

 Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος μειώθηκε κατά 
100.000 τόνους περίπου τα τελευταία χρόνια 
επηρεάζοντας κατά συνέπεια και την εγχώρια 
παραγωγή τυριών και ιδιαίτερα της φέτας.  



cont 

 Η Ελλάδα παραμένει μαζικός εισαγωγέας στον τομέα του 
κρέατος καθώς εισάγει το 75%του βόειου κρέατος, το 70% 
του χοίρειου και το 15%του κρέατος ορνίθων. 

 Χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά 
τους ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται στα όρια της 
εγκατάλειψης συμπαρασύροντας χιλιάδες επιχειρήσεις 
άλλων τομέων της οικονομίας που εξαρτώνται από την 
παραγωγή ζωϊκών προϊόντων φέρνοντας στην ανεργία 
χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτές.  

 Η αύξηση του Φ.Π.Α στα ζώντα ζώα από 13%σε 23%αποτελεί 
τεράστιο πλήγμα για την ζωική παραγωγή ενω ευνοεί μόνο 
τους εισαγωγείς που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α κατά την 
εισαγωγή των προιόντων τους   



cont 

 Αύξηση του Φ.Π.Α στο 23% και στις ζωοτροφές οι οποίες 
αποτελούν το 70% περίπου του λειτουργικού κόστους της 
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης καθιστά σχεδόν αδύνατη την 
απορρόφηση του κόστους από τις κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις υπό τις παρούσες συνθήκες και στερεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ελλήνων κτηνοτρόφων σε 
σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές.  

 Αύξηση του Φ.Π.Α και στο βόειο κρέας στο 
23%λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ελληνική αγορά εισάγει το 
75% του βόειου κρέατος που καταναλώνειμείωση 
εγχώριας παραγωγής μοσχαρίσιου κρέατος και μείωση της 
κατανάλωσης εξαιτίας μειωμένης ανταγωνιστικότητας από 
την αύξηση του κόστους για τον καταναλωτή. 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

• Οικονομική στήριξη των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων που τα κοπάδια τους επλήγησαν 
με ένταξή τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ για την 
ανασύσταση του ζωϊκού κεφαλαίου και την 
αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος 

• Οριστική εκρίζωση της βρουκέλλωσης αλλά και του 
καταρροϊκού πυρετού, της φυματίωσης των 
βοοειδών κα. 

• Ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών με το 
απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και έγκαιρη 
εξασφάλιση του απαραίτητου εργαστηριακού 
εξοπλισμού των αναλωσίμων.  



cont ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
• Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 

• Μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της κτηνοτροφίας( όπως είχε προταθεί από τον 
ΣΕΚ) 

• Κίνητρα για την σύνδεση της κτηνοτροφικής 
παραγωγής με τον τουρισμό (δημιουργία 
πρότυπων επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων, 
επιχειρηματικές συνεργασίες με τις επιχειρήσεις 
του τουριστικού κλάδου, προώθηση τοπικών 
προιόντων σε ξενοδοχεία και τουριστικά 
καταλύματα, ανάπτυξη δράσεων γαστρονομικού 
τουρισμού)  


