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ΖΩΟΝΟΣΟΙ

 Η αύξηση των ζωονόσων που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια

 και αποτελεί σημαντική απειλή για την δημόσια 
υγεία 

 οδήγησε τους επιστήμονες να κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου ότι, αν δεν αλλάξει η 
στάση μας απέναντι στο περιβάλλον και στην 
άγρια ζωή, πανδημίες όπως η τρέχουσα Covid19 
μπορεί να ξανασυμβεί

6 Ιουλίου 1885- ο Γάλλος βιολόγος 
Λουί Παστέρ χορήγησε με επιτυχία το πρώτο 

εμβόλιο κατά της λύσσας.



ΟΡΙΣΜΟΣ

 Ζωονόσοι ή ζωοανθρωπονόσοι

αποκαλούνται τα νοσήματα που 

μεταδίδονται με φυσικό τρόπο από 

τα ζώα στον άνθρωπο ή από τον 

άνθρωπο στα ζώα. (Π.Ο.Υ. 1959)

 Υπολογίζεται σήμερα ότι οι γνωστές 

ζωονόσοι είναι πάνω από 150 

60% των μολυσματικών 

ασθενειών είναι ζωονοτικές

5 νέες ασθένειες του 

ανθρώπου εμφανίζονται κάθε 
χρόνο

3 από αυτές έχουν πηγή 

προέλευση τα ζώα

75% των αναδυομένων 

λοιμωδών νοσημάτων του 
ανθρώπου (πχ. HIV, Ebola, Γρίπη) 
έχουν πηγή προέλευσης τα ζώα

80% των παραγόντων με 

πιθανή χρήση στην 
βιοτρομοκρατία είναι παθογόνα 

που προκαλούν 
ζωοανθρωπονόσους



Τις τελευταίες δυο δεκαετίες παρατηρήθηκε αύξηση των αναδυομένων 
ή των νέων εμφανιζομένων ζωονόσων



Λύσσα

• περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι χάνουν τη 
ζωή τους κάθε χρόνο, κυρίως στην Αφρική και 
την Ασία

• Κάθε 9 λεπτά ένας άνθρωπος χάνει την ζωή του

• Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη λύσσας για 25 χρόνια 
(από το 1987)

• Στην Ελλάδα 2012-14 βρέθηκαν 48 θετικά ζώα 
(40 αλεπούδες)

• Άμεση σύνδεση λύσσας και πυκνότητας 
αλεπούδων

προλαμβάνεται 100% και η θνητότητα της φθάνει στο 100%



Λύσσα 

Νευροτρόποι -RNA ιοί 

 Family: Rhabdoviridae
Genus: Lyssavirus

Δεξαμενή: Θερμόαιμα θηλαστικά:

• Άγριοι & οικόσιτοι σκύλοι

• Αλεπούδες

• Κογιότ 

• Γάτες

• Πίθηκοι

• Λύκοι

• Κουνάβια 

• Ρακούν

• Νυχτερίδες



Μετάδοση

Χρόνος επώασης: 2-8 εβδομάδες 
➢ υπερδιέγερση
➢ ευέξαπτη συμπεριφορά
➢ υδροφοβία
➢ παράλυση
➢ σπασμούς
➢ κώμα         θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών

Μεταδίδεται στον άνθρωπο ή στα ζώα μέσω μολυσμένου σάλιου ζώων 
που έχει ήδη μολυνθεί 

• μετά από δήγμα ή εκδορά

• μετά από γλείψιμο του ζώου σε περιοχή του δέρματος με λύση της 
συνέχειάς του ή βλεννογόνου

Δεν μεταδίδεται με το χάιδεμα, την επαφή  με τα ούρα ή κόπρανα 
λυσσασμένου ζώου

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ

Συμπτώματα



Πρόληψη
1. Περιποίηση τραύματος

• άμεσο καθαρισμό με άφθονο νερό και σαπούνι,

• πλύσεις με φυσιολογικό ορό υπό πίεση,

• εφαρμογή ιωδιούχου ή αλκοολούχου αντισηπτικού                     
(αδρανοποιεί τον ιό)

2. Χορήγηση ειδικής ανοσοσφαιρίνης σε συνολική δόση 

20IU/kgΒΣ, γίνεται με πολλές διηθήσεις γύρω και μέσα στο 

τραύμα, και μακριά από το σημείο του εμβολιασμού

3. Εμβολιασμό για τα άτομα που δεν έχουν στο παρελθόν 

εμβολιαστεί συνιστώνται 5 δόσεις ημέρα ,1, 3,7,14,28 



ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

West Nile virus

Genus-Orthohantavirus

Οιγογένεια: Flaviviridae

Απομονώθηκε για 1η φορά στην Ουγκάντα το 

1953, το ενδιαφέρον σε αυτόν εστιάστηκε το 

1999 όταν περιεγράφηκαν κρούσματα λοίμωξης 

από τον ιό στην Νέα Υόρκη



ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 

Μεταδίδεται

➢ με το τσίμπημα κουνουπιών του γένους Culex

το κοινό κουνούπι (τα κουνούπια μολύνονται 

όταν τρέφονται με μολυσμένα πτηνά και 

μπορεί να το μεταδώσει σε ανθρώπους αλλά 

και σε ζώα)

➢ με μεταγγίσεις, μεταμόσχευση 

➢ σπανιότερα από μητέρα σε έμβρυο

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΟ



ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
Συμπτώματα:

- εμφανίζονται 2 με 14 ημέρες μετά την έκθεση

➢ 80% ασυμπτωματικοί

➢ 20% ήπια συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, 
κεφαλαλγία, μυαλγίες, λεμφαδενίτιδα 

➢ 1% αναπτύξουν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ όπως 
μηνιγγίτιδα -εγκεφαλίτιδα

Διάγνωση: επιτυγχάνεται  με την ανίχνευση των  

αντισωμάτων ή/και PCR στο ΕΝΥ

Θεραπεία: υποστηρικτική 

Πρόληψη: περιλαμβάνει την αποφυγή έκθεσης σε 
μολυσμένα κουνούπια

80 % Ασυμπτωματικοί

20% Πυρετός ΔΝ

1% 

Προβολή 

ΚΝΣ

Στόχος 
επιδημιολογικής 
επιτήρησης 
ΕΟΔΥ



ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Κλινικά Κριτήρια

Εγκεφαλίτιδα (οξεία διαταραχή 

επιπέδου συνείδησης +πυρετός)

Άσηπτη μηνιγγίτιδα

Οξείες κλινικές εκδηλώσεις κεντρικού 

και περιφερικού νευρικού συστήματος 

(παράλυση, διαταραχές αισθητικότητας, 

σπασμοί)

Πυρετός χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από 

το νευρικό σύστημα και απουσία άλλης

πιθανής διάγνωσης

Εργαστηριακά Κριτήρια

Απομόνωση ή ανίχνευση του ιού σε 

αίμα, ΕΝΥ ή άλλο ιστό

Ανίχνευση αντι-WNV IgM Abs στο ΕΝΥ

Ανίχνευση στον ορό ενός εκ των 

παρακάτω:

▪ υψηλός τίτλος αντι-WNV IgM Abs

▪ αύξηση τίτλου αντι-WNV IgG Abs σε

διαδοχικά δείγματα ορού

Κριτήρια διάγνωσης



ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Αριθμός δηλωθέντων περιστατικών με εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης από τον ιό του
Δυτικού Νείλου, με και χωρίς εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ)
Ελλάδα 2022, έως 04/10/2022 (ώρα 11:00)



Κορονοϊοί

➢ H Covid 19 είναι πλέον η φονικότερη και η πιο ταχεία
εξελισσόμενη πανδημία (κήρυξη 11/03/20 ΠΟΥ)

➢ Οι κορονοϊοί αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια ιών που 
κυκλοφορούν στα ζώα, τα 2/3 εξ αυτών σε άγρια είδη.

➢ Λίγοι έχουν την δυνατότητα να περάσουν στον άνθρωπο



Τύποι κορονοϊών που προσβάλλουν τον άνθρωπο 

HCoV-229E – α coronovirus

HCoV-NL63- α coronovirus

HCoV-OC43- β coronovirus

HCoV-HKU1-β coronovirus

SARS-CoV- β coronovirus

MERS-CoV- β coronovirus

SARS-CoV-2-β coronovirus

Ήπια λοίμωξη του 
ανωτέρου 

αναπνευστικού 

Κοινοί ανθρώπειοι κορονοϊοί

Νέοι ανθρώπειοι κορονοϊοί 

SARS

MERS 

COVID-19



Κοινοί κορονοϊοί SARS MERS COVID-19

Σταγονίδια, αερόλυμα,  

αντικείμενα μολυσμένα

Σταγονίδια,
αερόλυμα,  αντικείμενα 
μολυσμένα, κοπρανο-

στοματική οδός 

Σταγονίδια,
αερόλυμα,  αντικείμενα 

μολυσμένα

Σταγονίδια,
αερόλυμα,  αντικείμενα 
μολυσμένα, κοπρανο-

στοματική οδός 

2-5 2-11 2-13 2-13

Πυρετός, καταρροή, 
φτέρνισμα, βήχας, 
κακουχία, κεφαλαλγία, 
φαρυγγαλγία

Πυρετός, καταρροή, 
φτέρνισμα, βήχας, 
κακουχία, κεφαλαλγία, 
φαρυγγαλγία, αναπν. 
Δυσχέρεια, διάρροια

Πυρετός, καταρροή
φτέρνισμα, βήχας, 
κακουχία, κεφαλαλγία, 
φαρυγγαλγία, αναπν. 
Δυσχέρεια, διάρροια, 
πνευμονία, αρθραλγίες, 
ΟΝΑ

Πυρετός, καταρροή, 
φτέρνισμα, βήχας, 
κακουχία, κεφαλαλγία, 
φαρυγγαλγία, αναπν. 
Δυσχέρεια, διάρροια, 
πνευμονία,  
πολυοργανική
ανεπάρκεια

- 9,6% 34,4% 3,5%

Χειμερινούς μήνες 2002-2003 China, άλλες 
29 χώρες

2012 Μέση ανατολή
2015Ν.Κορέα, Μ. Α.

2019 Κίνα - πανδημία 

Mετάδοση

Επώαση (ημ)

Κλινική εικόνα

Θνητότητα

Επιδημιολογία
?



ΓΡΙΠΗ

 Οι ιοί της γρίπης ανήκουν στην οικογένεια Orthomyxoviridae

 Τα στελέχη μπορούν να διαχωριστούν στους τύπους A,B,C

 Οι τύποι Α, Β είναι υπεύθυνοι για την πλειονότητα της νοσηρότητας

 και της θνησιμότητας, 

 4 πανδημίες 

➢ 1918 ( ιός τύπου Α, Η1Ν1)-Ισπανική γρίπη- θάνατοι 20 -50 million - προσέβαλε συνήθως νεαρά άτομα 

➢ 1957 ( ιός τύπου Α, Η2Ν2)-Ασιατική γρίπη θάνατοι 2 million - προσέβαλε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους

➢ 1968 ( ιός τύπου Α, Η3Ν2)-Hong-Kong θάνατοι 1 million- προσέβαλε κυρίως ηλικιωμένους 

➢ 2009 ( ιός τύπου Α, νεοΗ1Ν1) θάνατοι  750 000 - προσέβαλε λιγότερο συχνά ηλικιωμένους

ο τύπος Α είναι ο μόνος που μπορεί να προκαλέσει πανδημίες και αυτό συμβαίνει 
διότι είναι ο μόνος που υπάρχει και στα ζώα.



Γρίπη των πτηνών



Γρίπη των πτηνών

➢ Η γρίπη των πτηνών αφορά τα άγρια πτηνά και μπορεί να μεταδοθεί στα οικόσιτα πτηνά

➢ Μεταδίδεται σπάνια στον άνθρωπο

➢ Μεταδίδεται εξαιρετικά σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο

➢ 2003- 862 ανθρώπινα κρούσματα Η5Ν1 - θνητότητα 53%

➢ 2013-1568 ανθρώπινα κρούσματα Η7Ν9 - θνητότητα 50%

➢ 2014-Η5Ν6

➢ 2016-Η5Ν8 (ο ιός στην Ευρώπη έχει προκαλέσει σοβαρές επιδημίες σε πουλερικά με 
πολυάριθμους θανάτους)

Συμπτώματα:
₋ παρόμοια της εποχικής γρίπης που γρήγορα εξελίσσεται σε βαριά πνευμονία,  ARDS

Μετάδοση:
⁻ με άμεση φυσική επαφή με μολυσμένα πτηνά (σε απόσταση μικρότερη από δύο μέτρα)
⁻ με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί κυρίως με αναπνευστικές εκκρίσεις ή κόπρανα 

μολυσμένων πτηνών



Σοβαρές κοινωνικοοικονομικές 

συνέπειες που οδηγούν την 

πτηνοτροφία σε αδιέξοδο έχει 

επιφέρει η ραγδαία εξάπλωση 

της γρίπης των πουλερικών 

υψηλής παθογένειας τα 

τελευταία 2 χρόνια σε δεκάδες 

χώρες της Ευρώπης, Ασίας και 

της Β. Αμερικής 

Η γρίπη Η5Ν1 έχει οδηγήσει σε 

θανάτωση εκκατ. πουλερικών σε 

εκτροφεία, μεταλλάσσεται 

γρήγορα και θα μπορούσε να 

μεταδοθεί στον άνθρωπο



ΓΡΙΠΗ

 Πανδημία γρίπης εμφανίζεται ανά δεκαετίες, όταν παρουσιάζεται ένας καινούργιος 
ιός για τον οποίο δεν υπάρχει καθόλου ανοσία στο πληθυσμό 

 Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εμβόλιο που να προστατέψει τον άνθρωπο από την 
γρίπη των πτηνών και το συνηθισμένο εμβόλιο για την εποχική γρίπη δεν 
προσφέρει προστασία

 Το εμβόλιο γίνεται ωστόσο για να αποτραπεί η συνάντηση του ανθρώπινου και του 
ορνίθεου τύπου που αποτελεί κίνδυνο για την μετάλλαξη του σε καινούργιο ιό



Νόσος Chinkungunya

➢ περιεγράφηκε στην Τανζανία (1953), ενδημεί σε Αφρική, ΝΑ Ασία, Ινδική χερσόνησο, 
Ευρώπη και Αμερική

➢ Μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών, κυρίως των ειδών Aedes aegypti και Aedes
albopictus (κουνούπι τίγρης)

➢ οι ασθενείς σε φάση ιαιμίας είναι η κύρια  δεξαμενή του ιού, επίσης έχει αναφερθεί 
αιματογενής μετάδοση σε προσωπικό εργαστήριου και κάθετη περιγεννητική μετάδοση

➢ Κλινική εικόνα - ποικίλει

 Ασυμπτωματική (3-28%)

 Συμπτώματα (75%)  πυρετός, αρθραλγίες,

εξάνθημα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

➢ Ευάλωτοι στην νόσο είναι τα νεογνά,  

τα ηλικιωμένα άτομα, με υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες



Δάγκειος Πυρετός 

 Ενδημεί σε χώρες τροπικές και υποτροπικές

 Στην Ευρώπη αποτελεί την 2η πιο συχνή αιτία νοσηλείας, μετά την ελονοσία, σε επιστρέφοντες 

ταξιδιώτες. 

 Έχει καταγραφεί εγχώρια μετάδοση στην Γαλλία και στην Κροατία το 2010 και 2012.

 Κλινική εικόνα:

- Ήπιο, μη ειδικό εμπύρετο σύνδρομο (μικρά παιδιά, ασθενείς με πρωτολοίμωξη)

- Δάγκειος πυρετός (Dengue Fever) με ή χωρίς αιμορραγίες (μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες)

- Δάγκειος αιμορραγικός πυρετός (Dengue Hemorrhagic Fever) 

-σύνδρομο καταπληξίας από Δάγκειο (Dengue Shock Syndrome): Η πιο σοβαρή, πιθανά 

θανατηφόρος, μορφή της νόσου (ποσοστό θνητότητας 50%)

 Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και η αγωγή είναι υποστηρικτική.

 Πρέπει να αποφεύγονται το ακετυλσαλικιλικό οξύ ή τα αλλά μη αστεροειδή αντιφλεγμονώδης 

(μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγιών)

 Πρόληψη: προγράμματα ελέγχου του διαβιβαστή 

Ο ιός του Δάγκειου Πυρετού μεταδίδεται με το νύγμα των ίδιων 

κουνουπιών



Ιός Ζικα  Πρόκειται για Flavivirus

 Έχει πολλά κοινά με το Δάγκειο και την νόσο 
Chinkungunya.

 H νόσος εμφανίστηκε στην Ουγκάντα το 1947 και 
περιορίσθηκε στην Αφρική έως το 2014 όταν 
διαπιστώθηκε στην Βραζιλία και αργότερα σε άλλες 
χώρες της Αμερικής. 

 Mεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με το τσίμπημα 
μολυσμένου κουνουπιού του γένους Aedes. 

 Συμπτώματα: Η λοίμωξη δεν είναι σοβαρή στις 
περισσότερες περιπτώσεις 

❖ υποκλινική (80%)

❖ ή πυρετό, εξάνθημα, αρθραλγίες, 

❖ η λοίμωξη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης(1οτρίμηνο) μπορεί να συνδέεται με 
γενετικές ανωμαλίες του εμβρύου μικροκεφαλία (5%)

Το Aedes aegypti (Αηδής ο αιγυπτιακός), είναι ένα 

κουνούπι που μεταφέρει τις ασθένειες δάγκειος 

πυρετός, τσικονγκούγια και κίτρινος πυρετός, 

καθώς και άλλες ασθένειες



Έμπολα
➢ μία πολύ σπάνια αλλά θανατηφόρος ιογενής λοίμωξη.

➢ η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 40% και 90%.

➢ φυσικός ξενιστής- ορισμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων

➢ Μολύνονται πρωτέυοντα θηλαστικά (πίθηκοι, χιμπαντζήδες, 
αντιλόπες)

Μετάδοση:

❖ από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επαφής με αίμα, ιστούς και 
σωματικά υγρά ασθενών ή νεκρών που νόσησαν από 
αιμορραγικό πυρετό Ebola

❖ μέσω επαφής με νεκρά ή ζωντανά μολυσμένα ζώα (π.χ. πίθηκοι), 
κατανάλωση του κρέατός τους

❖ με σεξουαλική επαφή

Η περίοδος επώασης διαρκεί από 2 έως 21 ημέρες

Συμπτώματα: απότομη εμφάνιση υψηλού πυρετού, μυαλγιών, 
διάρροιας, κεφαλαλγίας, κόπωσης και κοιλιακού άλγους

Επίσης μπορεί να εμφανιστεί εξάνθημα, κυνάγχη και 
επιπεφυκίτιδα.

Με την εμφάνιση του πυρετού ο ασθενής καθίσταται 
μολυσματικός. 

❖ Δεν μεταδίδεται με σταγονίδια, με το νερό



➢ είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη 

➢ ιό της ευλογιάς των πιθήκων, DNA ιό , γένος Orthopoxvirus

➢ σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής

➢ 1η φορά 1970 - Λαϊκή Δημοκρατία της Κονγκό, 2003 - Βόρια Αμερική

➢ Μάιο 2022 πολλά κρούσματα σε χώρες που η νόσος δεν είναι ενδημική (Ευρώπη)

 Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και 
σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα 
ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου

 Η μετάδοση από άτομο σε άτομο: μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά 
του πάσχοντος ή/και μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων 
κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής

 Επώαση: 6 έως 13 ημέρες ( 5 έως 21 ημέρες)

Ευλογιά των πιθήκων (Μonkeypox)



Συμπτώματα: πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, οσφυαλγία, 
λεμφαδενοπάθεια, ρίγος και εξάντληση, ενώ συνήθως εμφανίζεται 
χαρακτηριστικό εξάνθημα 1 με 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

Η πλειονότητα των κρουσμάτων εμφανίζει ήπια συμπτώματα

Στις έγκυες γυναίκες, στα μικρά παιδιά, στα άτομα με ανοσοκαταστολή η 
νόσος μπορεί να είναι σοβαρή

Προς το παρόν ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μέτριος για άτομα με 
πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους και πολύ χαμηλός για το γενικό 
πληθυσμό

Ευλογιά των πιθήκων (Monkeypox)

Ευρώπη (έως 4 Οκτωβρίου 2022) - 24.833 κρούσματα
Ελλάδα (ΕΟΔΥ, μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2022) - 82 

κρούσματα, όλοι άνδρες 



Ιοί Handa

➢ Βρέθηκαν σε δασοποντικούς στη Ροδόπη

➢ Θεωρούνται ως πιθανά «όπλα» βιολογικού πολέμου

➢ Αναγνωρίστηκε για 1η φορά 1985

➢ Ιοί του γένους Handa, οικογένεια Bunyaviridiae

➢ Μετάδοση: - Οι ιοί Hanta μεταδίδονται με εκκρίσεις 

μολυσμένων τρωκτικών (στο σάλιο, τα ούρα και τα περιττώματα )

➢ Υπάρχουν 2 μορφές - Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο 

- Πνευμονικό σύνδρομο από ιούς Hanta

➢ Συμπτώματα: κόπωση, πυρετός και μυϊκοι πόνοι, ειδικά στις 

μεγάλες μυϊκές ομάδες, κεφαλαλγία, ζάλη, ρίγη, ναυτία, έμετος, διάρροια και

κοιλιακό άλγος, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, ΑRDS,νεφρική ανεπάρκεια 



Άνθρωποι και Παρασιτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Ο.Υ. πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι είναι μολυσμένοι με παρασιτικές ασθένειες

➢ Έλμινθες και πρωτόζωα προκαλούν 16.000.000 θανάτους ετησίως 
παγκοσμίως (32% των θανάτων).

➢ Οι ασκαριδιάσεις προσβάλλουν 214.000.000 ανθρώπους ετησίως

➢ Η λεϊσμανίαση προσβάλλει 13.000.000 ανθρώπους ετησίως

➢ Η τοξοπλάσμωση (μονοκύτταρο παράσιτο) επηρεάζει 3 στις 1000 κυήσεις 
παγκοσμίως

➢ Η ελονοσία προκαλεί περίπου 400-500.000 θανάτους ετησίως



Κρυπτoσπορίδιο και Γιάρδια Λάμβλια

 είναι υδατογενη παθογόνα πρωτόζωα 

 μολυσματικές μορφές (ωοκύστες και κύστες)

 μικρό μέγεθος (ωοκύστη Κρυπτοσποριδίου 4-6μm)

 βρίσκονται παντού στο περιβάλλον

 περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών μεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος φιλοξενούν αυτά τα 
παθογόνα

 Mετάδοση με το νερό της πισίνας

 Είναι ανθεκτικά στην χλωρίωση και μπορεί να επιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα στις πισίνες

 Συμπτώματα: Γαστρεντερίτιδα, διάρροια, κοιλιακό άλγος, ναυτία, τάση προς εμετό, κόπωση, 
πυρετός(+/-)

 εμφανίζονται 2με10 ημέρες μετά την μόλυνση

 Συνηθώς διαρκούν 2εβδομάδες, μπορεί να αποβάλλεται στα κόπρανα για 2μήνες

 Παραμένει μολυσματικό για 2με 6 μήνες στο περιβάλλον



Λαμβλίαση

 προκαλεί διαρροϊκό σύνδρομο

 υψηλή μεταδοτικότητα-10-25 κύστες

 κλινική εικόνα- γαστρεντερίτιδας 

 αυτοιάται σε 14 ημέρες



Τοξοπλάσμωση-Toxoplasma gondii

Κύριος ξενιστής-η γάτα που αποβάλλει στο 

περιβάλλον τις ωοκύστες που μπορεί να μολύνουν 

πολλά είδη ζώων

-ενδιάμεσος ξενιστής-ο άνθρωπος

Μετάδοση: -καταπίνοντας τις ωοκύστες (λαχανικά, 

νερό, χώμα)

-καταναλώνοντας ατελώς μαγειρεμένο κρέας

-1/3 του πληθυσμού έχει μολυνθεί

Συμπτώματα:

-ασυμπωματική ή ήπια συμπτωματολογία 

(γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια)

-σε ανοσοκατασταλμένα άτομα η λοίμωξη μπορεί να 

είναι απειλητική για την ζωή με προσβολή 

διάφορων οργάνων



Συγγενής Τοξοπλάσμωση 

Συγγενής λοίμωξη – ασυμπτωματική ή συμπωματική από την γέννηση ή αργότερα

κλασική τριάδα:

▪ Υδροκέφαλος 

▪ Αποτιτανώσεις εγκεφάλου 

▪ Χοριοαμφλιβληστροειδίτιδα

Πολύ σοβαρές συνέπειες - νοητική υστέρηση, επιληψία, μειωμένη όραση και ακοή

Διάγνωση: τίτλος αντισωμάτων, PCR ΕΝΥ

Θεραπεία (συγγενής τοξοπλάσμωσης): πυριμεθαμίνη, σουλφαδιαζίνη, φολινικό οξύ για 1 χρόνο 



Οι ζωονόσοι υπήρχαν και θα υπάρχουν



Ενιαία Υγεία

Ο περιορισμός των ζωονόσων δεν μπορεί να συμβεί αν 

δεν δεχτούμε ότι οι  άνθρωποι, τα ζώα, το περιβάλλον 

είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Έτσι έγινε πιο αναγκαία από ποτέ να αντιμετωπίζουμε 

τις ζωονόσους υπό το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας

Η Ενιαίας Υγείας (One health initiative) αποτελεί 

παγκόσμια στρατηγική με σκοπό την διεπιστημονική 

συνεργασία και επικοινωνία σε όλους τους τομείς της 

υγείας των ανθρώπων, των ζωών και του 

περιβάλλοντος



υπερπληθυσμός

κλιματική αλλαγή 

αποψίλωση

παράνομο εμπόριο ζώων

εντατική καλλιέργεια γης

εκπαίδευση πρόβλεψη ανίχνευση έλεγχος βελτίωση

Οικοσύστημα

Άγρια ζωή

Ζωονοσογόνο 
παθογόνο

ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ζώα 
συντροφιάς

Οικόσιτα 
ζώα

Άνθρωποι



Ευχαριστώ


