
Ιο   

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΣΣΗΗ  --  ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΣΣΡΡΙΙΚΚΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΠΠΣΣΤΤΦΦΙΙΑΑΚΚΨΨΝΝ  ΠΠΟΟΤΤΔΔΨΨΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΙΙΑΑ  ΤΤΓΓΕΕΙΙΑΑ  &&  ΕΕΠΠΙΙΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 

 
 
 

ΜΜΕΕΣΣΑΑΠΠΣΣΤΤΦΦΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑ  
 

 
 

ΣΣίίττλλοοςς  
  

ΟΟρροοεεππιιπποολλαασσμμόόςς  ττηηςς  CC..BBuurrnneettiiii  σστταα  ααιιγγοοππρρόόββαατταα  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς..  ΕΕππιιδδηημμιιοολλοογγιικκήή  

εεππιιττήήρρηησσηη  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  υυσσττηημμάάττωωνν  ΓΓεεωωγγρρααφφιικκώώνν  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν..  

  CCooxxiieellllaa  BBuurrnneettiiii  sseerroopprreevvaalleennccee  iinn  sshheeeepp  aanndd  ggooaattss  iinn  CCrreettee..  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  

ssuurrvveeiillllaannccee  uussiinngg  GGeeooggrraapphhiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss..  

  

  

ΟΟννοομμααττεεππώώννυυμμοο  ΥΥοοιιττηηττήή  

  

ΔΔέέλλλλιιοοςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  

  
ΕΕιιδδιικκόόττηητταα  

  

ΚΚττηηννίίααττρροοςς  

  

  

  
 

  

ΕΕππιιββλλέέπποοννττεεςς::  11..    ΧΧααρροουυλλάάκκηη  ΆΆνννναα    

ΕΕππίίκκοουυρρηη  ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα  ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγίίααςς//ΖΖωωοοααννθθρρωωπποοννόόσσωωνν    

ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  

22..  ΦΦλλοουυββεερράάκκηηςς  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  

ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΒΒιιοοσσττααττιισσττιικκήήςς  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΙΙααττρριικκήήςς  

ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  

33..  ΠΠιισσττόόλλλλαα--ηηφφάάκκηη  ΔΔήήμμηηττρραα  

  ΕΕππιιδδηημμιιοολλόόγγοοςς,,  GGIISS  AAnnaallyysstt  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ      

ΚΚρρήήττηηςς  

ΦΦοοχχλλάάκκηηςς  ΔΔηημμοοσσθθέέννηηςς  ΒΒιιοοχχηημμιικκόόςς  ΕΕρργγαασσττηηρρίίοουυ  

ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΜΜιικκρροοββιιαακκήήςς  ΠΠααθθοογγέέννεεσσηηςς  ΤΤμμήήμμααττοοςς  

ΙΙααττρριικκήήςς  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  

  

    

υυμμββοουυλλεευυττιικκήή  

ΕΕππιιττρροοππήή 



ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  [[ΙΙοούύννιιοοςς,,22001199]]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

© 2019 
Θεόδωρος Δέλλιος 

ALL RIGHTS RESERVED 



 

I 

 

  Εσταριστίες  

 

Με ηελ πεξάησζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο 

όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο. Σελ επηβιέπνπζα, Φαξνπιάθε Άλλα γηα ηελ 

θαζνδήγεζε, ηηο ζπκβνπιέο θαη  ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε. 

Σνλ ζπλεπηβιέπνληα Υινπβεξάθε Γξεγόξην γηα ηηο πνιύηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σελ ζπλεπηβιέπνπζα εθάθε-Πηζηόιια 

Γήκεηξα γηα ηελ αληδηνηειή βνήζεηα ηεο, ηε ζεηηθή πξνηξνπή ηεο  θαη ηε δηάζεζε 

πξνζσπηθνύ ηεο ρξόλνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΓΠ. Σνλ Υνριάθε Γεκνζζέλε γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγε ηνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο αλάιπζεο. Σνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Κηεληαηξηθό Δξγαζηήξην Ζξαθιείνπ, Καηδηγηαλλάθε 

Αξηζηνκέλε θαη παγνπιάθε Μαξία θαη όιν ην πξνζσπηθό γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζε όιε απηή ηε δηαδξνκή.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθό γηα ηηο 

ζρέζεηο θηιίαο θαη εκπηζηνζύλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

δπλακώλνπλ δηαηεξώληαο ηελ επράξηζηε αλάκλεζε ηεο ζπκπόξεπζεο. Σέινο ε 

πξνζπάζεηα κνπ δελ ζα ηειεζθνξνύζε ρσξίο ηελ ακέξηζηε αξσγή ησλ γνληώλ κνπ, 

Γήκεηξαο  θαη Κσλζηαληίλνπ, ηεο αδεξθήο κνπ νθίαο θαη ηδηαηέξσο ηεο ζπληξόθνπ 

κνπ Ησάλλαο πνπ ε πίζηε ηεο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ απνηεινύζε πάληα ην πην ίζρπξν 

θίλεηξν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο.  

Ζ δηπισκαηηθή απηή αθηεξώλεηαη ζηηο γάηεο κνπ θαζώο ζε όιε ηε δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο ππήξμαλ αγρνιπηηθνί θαηαιύηεο, πάληα δίπια κνπ.  
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Περίιευε Μεηαπηστηαθής Εργαζίας 

 
 

Σίηιος εργαζίας : Οξνεπηπνιαζκόο ηεο C.Burnetii ζηα αηγνπξόβαηα ηεο Κξήηεο. 

Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε κε ηε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ. 

 

Ολοκαηεπώλσκο Φοηηεηή : Θεόδσξνο Γέιιηνο  

Τπό ηε επίβιευε ηφλ : 1. Φαξνπιάθε Άλλα 

  2. Υινπβεξάθεο Γξεγόξηνο 

  3. εθάθε – Πηζηόια Γήκεηξα 

σκβοσιεσηηθή Επηηροπή : 1. Υνριάθεο Γεκνζζέλεο 

Ηκεροκελία: Ηνύληνο 2019 

 

θοπός : Να δηεξεπλεζεί ην πνζνζηό ηνπ νξνεπηπνιαζκνύ ζε αληηζώκαηα έλαληη ηεο 

Coxiella Burnetii ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα αηγνπξνβάησλ ηεο Κξήηεο θαη λα 

αλαπηπρζεί έλα ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο 

επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο.  

 

Μεζοδοιογία : πρξνληθή κειέηε ζηελ Κξήηε, Οθηώβξηνο 2018 – Μάξηηνο 2019, 

Πιεζπζκόο κειέηεο ηα αηγνπξόβαηα ηεο Κξήηεο. πιιέρζεθαλ 385 νξνί 

αηγνπξνβάησλ θαη αλαιύζεθαλ κε indirect Elisa. Πεγέο Γεδνκέλσλ : Γ/λζε 

Κηεληαηξηθήο Κξήηεο, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΚΔΔΛΠΝΟ, Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ.  

 

Αποηειέζκαηα : Ο αξηζκόο ησλ ζεηηθώλ νξώλ ήηαλ 92 ζε ζύλνιν 385. Σν πνζνζηό 

ησλ νξνζεηηθώλ δώσλ ήηαλ 23,9%. Ζ νξνζεηηθόηεηα ζηα αξζεληθά (27,59%) ήηαλ 

ςειόηεξε ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά (23,61%). Οη αίγεο εκθάληζαλ πην πςειό πνζνζηό 

επηπνιαζκνύ (26,04%) ζε ζύγθξηζε κε απηόλ, ησλ πξνβάησλ (23,18%). Σα δείγκαηα 

πνπ πξνήιζαλ από ηελ Π.Δ.Λαζηζίνπ είραλ ην πςειόηεξν πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο 

(37,50%) θαη αθνινπζνύλ ε Π.Δ.Υαλίσλ (29,63%), ε Π.Δ.Ρεζύκλνπ (23,53%) θαη 

ηέινο ε Π.Δ.Ζξαθιείνπ (18,45%).  
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Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ θύινπ 

(ρ
2
=0,235: p>0,05), ηνπ είδνπο (ρ

2
=0,324: p>0,05), ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

(ρ
2
=5.115: p>0,05),  θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δώσλ αλά εθηξνθή (U=13084.5: p>0.05), 

κε ηελ νξνζεηηθόηεηα ησλ δώσλ ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο (ρ
2
=6,640: 

p<0,05) θαη ηελ νξνζεηηθόηεηα ησλ αηγνπξνβάησλ. Οη εθηξνθέο πνπ δηαηεξνύλ κόλν 

αίγεο ζην θνπάδη ηνπο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν λα έρνπλ νξνζεηηθά δώα ζε 

ζρέζε κε εθηξνθέο πνπ έρνπλ κόλν πξόβαηα, (OR 3.908, 95% CI 1.242, 12.296). Σα 

δώα ηεο Π.Δ.Λαζηζίνπ εκθαλίδνπλ 2,5 θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν λα είλαη νξνζεηηθά 

ζε ζρέζε κε ηεο Π.Δ.Ζξαθιείνπ (OR 2.653, 95% CI 1.011, 6.961). Με ηε ρξήζε ησλ 

πζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ αλαδείρζεθαλ ζπζηάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 

θεληξηθά θαη λόηηα ηεο Π.Δ. Υαλίσλ, θεληξηθά ηεο Π.Δ. Ρεζύκλνπ, ΝΓ ηεο Π.Δ. 

Ζξαθιείνπ θαη ζηνπο ηξεηο δήκνπο ηεο Π.Δ.Λαζηζίνπ κε ηηο πεξηζζόηεξο από απηέο 

λα ζπγθεληξώλνληαη Αλαηνιηθά.  

 

 

σκπεράζκαηα : 

 

Ζ παξνπζία ηεο C.burnetii είλαη ελδεκηθή ζηελ Κξήηε. Μέηξα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα 

ηελ πξνάζπηζε ησλ πιεζπζκώλ ζε θηλδύλν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο. 
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Abstract 
 

 

Title: Coxiella Burnetii seroprevalence in sheep and goats in Crete.  

Epidemiological surveillance using Geographic Information Systems 

By:  Theodors Dellios 

Supervisors: 1. Psaroulaki Anna 

  2. Chlouverakis Grigorios 

  3. Sifaki-Pistolla Dimitra 

Date:  24-06-2019 

 

A Cross-Sectional study carried out in Crete during October 2018 – March 2019. 385 

serums of sheep and goats were collected and analyzed with indirect Elisa. The 

number of positive sera was 92 in total of 385. The proportion of seropositive animals 

was 23.9%. Seropositivity in males (27.59%) was higher than in females (23.61%). 

Goats showed a higher prevalence rate (26.04%) compared to sheep (23.18%). The 

samples from the region of Lassithi had the highest seropositivity rate (37.50%), 

followed by region of Chania (29.63%), region of Rethymno (23.53%) and region of 

Heraklion (18.45%). Taking into account the results, the relationships between the sex 

(ρ2 = 0.235: p> 0.05), the species (ρ2 = 0.324: p> 0.05), the Regional Unit (ρ2 = 

5.115: p> 0.05) and the number of animals per herd (U = 13084.5: p> 0.05), with 

animal seropositivity being non-statistically significant. A statistically significant 

relationship was observed between the type of breeding (ρ2 = 6,640: p <0,05) and 

seropositivity of sheep and goats. Farms that keep only goats in their flock show a 

greater risk of having seropositive animals than sheep, (OR 3.908, 95% CI 1.242, 

12.296) Animals of Lasithi have a 2.5 times greater risk of being seropositive than 

those of Heraklion (OR 2.653, 95% CI 1.011, 6.961). With the use of Geographic 

Information Systems high-risk clusters emerged centrally and south of the region of 

Chania, centrally located in the region of Rethymno, SW in the region of Heraklion 

and in all the three municipalities of region of Lasithi, with most of them 

concentrating in the East. 

 

 

Key words: C.Burnetii, Q Fever, Seroprevalence, Seropositivity 
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Κεφάλαιο 1. Ειςαγωγή 

 

Ο ππξεηόο Q είλαη κία δσνλόζνο κε παγθόζκηα εμάπισζε πνπ πξνθαιείηαη 

από ηνλ ππνρξεσηηθά ελδνθπηηάξην κηθξννξγαληζκό Coxiella Burnetii. Ο ππξεηόο Q 

είλαη αλαπόζπαζηα ζπλδεδεκέλνο κε ηα κεξπθαζηηθά, ζηα νπνία ε κόιπλζε είλαη 

ζπρλά αζπκπησκαηηθή (Mertens et al., 2017). Σα κεξπθαζηηθά απνηεινύλ ηνλ 

θπξηόηεξν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ ππξεηνύ Q ζηνλ 

άλζξσπν (Van den Brom et al., 2015), θαζώο απνβάιινπλ ηελ C.Burnetii ζηα νύξα, 

ηα θόπξαλα, ην γάια, ηα πξντόληα γέλλεζεο θαη ηελ θνιπηθή βιέλλα  (Van Den Brom 

et al., 2012).  

Ο αληίθηππνο ηεο λόζνπ ζηε Γεκόζηα Τγεία έγηλε εκθαλήο ζηελ Οιιαλδία 

όπνπ πξνθιήζεθαλ πάλσ από 4000 πεξηπηώζεηο ηεο νμείαο κνξθήο κεηαμύ 2007 θαη 

2010. Απνηειέζκαηα εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ πσο ν ππξεηόο Q είλαη ελδεκηθό λόζεκα 

ζε αξθεηέο Μεζνγεηαθέο ρώξεο, κε κία ηδηόκνξθε επηδεκηνινγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζπλίζηαηαη, ηόζν ζηελ εκθάληζε ζπνξαδηθώλ θξνπζκάησλ όζν θαη επηδεκηθώλ 

εμάξζεσλ (Million and Raoult, 2015).  

Οξνεπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πιεζπζκνύο 

αηγνπξνβάησλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ αληρλεύζεη ζεκαληηθά πνζνζηά 

νξνζεηηθόηεηαο ζηελ C.Burnetii. Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αληρλεύηεθαλ νξνζεηηθά δώα 

ζε πιεζπζκνύο ησλ αηγνπξνβάησλ απνηεινύλ ε Θεζζαιία (Valiakos et al., 2017), ε 

Μαθεδνλία, ε Θξάθε, ε Πεινπόλλεζνο (Filioussis et al., 2017). Δπίζεο ζε παιηόηεξε 

κειέηε ζηε Βόξεηα Διιάδα δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία νξνζεηηθώλ δώσλ (Pape, 

Bouzalas, et al., 2009). 

ηελ Κξήηε, από ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, πξνθύπηεη πσο θακία 

επηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νξνεπηπνιαζκνύ ησλ αηγνπξνβάησλ δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί σο ζήκεξα. Χζηόζν νξνεπηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηνλ αλζξώπηλν πιεζπζκό ηεο Κξήηεο θαηέδεημαλ πσο ε C.Burnetii 

είλαη παξνύζα ζηνλ αλζξώπηλν πιεζπζκό θαη εηδηθόηεξα ηελ πςειή ελδεκηθόηεηά 

ηεο, ππνδειώλνληαο ηελ έθζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηνλ κηθξννξγαληζκό. (Σόζν ζηηο 

αζηηθέο όζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο αλεμαξηήησο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο) 

(Antoniou et al., 2002)(Vranakis et al., 2012).  

ηελ Κξήηε ε πςειή ζπγθέληξσζε ησλ αηγνπξνβάησλ, σο ελ δπλάκεη θνξέσλ 

απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο ζηνπο αλζξώπνπο. Έηζη ζηελ 
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παξνύζα κειέηε δηεξεπλήζεθε αξρηθά ν νξνεπηπνιαζκόο ηεο C.Burnetii ζηα 

αηγνπξόβαηα ηεο λήζνπ Κξήηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ελόο 

πζηήκαηνο Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS), πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα 

θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηνπ λνζήκαηνο ζηελ Κξήηε, λα 

γίλεη απνηύπσζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο έθζεζεο ησλ αηγνπξνβάησλ ζηελ Κξήηε 

θαη λα θαηαγξαθνύλ πηζαλέο πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ.  

 

Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη 

 

2.1 Ιζηοπική Αναδπομή 

 

Ο όξνο «Q ππξεηόο» (από ην αξρηθό γξάκκα ηεο αγγιηθήο ιέμεο query= 

απνξία), πξνηάζεθε ην 1937 από ηνλ Edward Holbrook Derrick, ν νπνίνο 

πξνζθιήζεθε λα δηεξεπλήζεη κία εκπύξεηε λόζν πνπ εκθαληδόηαλ ζε εξγάηεο 

ζθαγείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Brisbane, Queensland ζηελ Απζηξαιία. Χζηόζν δελ 

θαηάθεξε λα απνκνλώζεη ηνλ αηηηνινγηθό παξάγνληα θαη ππέζεζε πσο ν παξάγνληαο 

ηνπ Q ππξεηνύ ήηαλ θάπνηνο ηόο (Derrick, 1937). 

Ζ πηζαλή ξηθεηζηαθή θαηαγσγή δηαηππώζεθε από ηνλ Macfarlane Burnet θαη 

ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Mavis Freeman, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ ελδνθπηηαξηθά θελνηόπηα 

γεκάηα κε θνθθώδεο πιηθό ε ρξώζε ησλ νπνίσλ απνθάιπςε πνιπάξηζκα κηθξά 

βαθηήξηα, ζρήκαηνο ξάβδνπ (Burnet and Freeman, 1983) . 

Σν 1935 ν Gordon Davis εξεπλνύζε, αλεμάξηεηα από ηνλ Derrick,  ηνλ ππξεηό 

ησλ Βξαρσδώλ Όξεσλ (Rocky Mountain Fever) ζην Hamilton θαη ζπλέιεμε θξόησλεο 

από ηελ πεξηνρή Nine Mile, ηεο Montana,  νη νπνίνη όηαλ κόιπλαλ ηλδηθά ρνηξίδηα 

νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε εκπύξεηεο λόζνπ κε θιηληθή εηθόλα δηαθνξεηηθήο από ηνλ 

ππξεηό ησλ Βξαρσδώλ Όξεσλ. Σν 1936 ν Herald Rea Cox εληάρζεθε ζηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Davis θαη ην 1938 θαηάθεξε λα πνιιαπιαζηάζεη  ηνλ 

παξάγνληα απηό ζε εκβξπνθόξα απγά όξληζαο (Cox and Beli, 1939). 

Ζ ζύλδεζε αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο έγηλε όηαλ ν Rolla Eugene Dyer, 

Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγείαο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζην Hamilton, 

κνιύλζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα ηλδηθά ρνηξίδηα ελνθζαικίζηεθαλ κε ην αίκα ηνπ θαη 

ζπγθξίζεθαλ νη αλαιύζεηο ζπιελώλ απηώλ ησλ ηλδηθώλ ρνηξηδίσλ κε δείγκαηα 
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ζπιελώλ από πνληίθηα πνπ ήδε είραλ κνιπλζεί κε ηνλ παξάγνληα ηνπ ππξεηνύ Q θαη 

είραλ απνζηαιεί από ηνλ Burnet. . Ο αηηηνινγηθόο παξάγνληαο ηνπ ππξεηνύ Q 

νλνκαδόηαλ γηα πξώηε θνξά Rickettsia burnetii. Χζηόζν, ην 1938, ν Cornelius B. 

Philip πξόηεηλε ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ γέλνπο πνπ νλνκάζηεθε Coxiella θαη ηε 

κεηνλνκαζία ηνπ αηηηνινγηθνύ παξάγνληα σο C.burnetii, έλα όλνκα πνπ ηηκνύζε ηόζν 

ηνλ Cox όζν θαη ηνλ Burnet (Philip, 1948). 

Από ηόηε έσο ζήκεξα ν ππξεηόο Q έρεη δηαπηζησζεί πσο έρεη παγθόζκηα 

εμάπισζε κε εμαίξεζε ηελ Ν. Εειαλδία (Vanderburg et al., 2014). 

 

2.2 Χαπακηηπιζηικά ηηρ C.Burnetii 

 

Ζ ηαμηλόκεζε ηεο C.Burnetii κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο, Βαζίιεην: 

Βαθηήξηα, πλνκνηαμία : Πξσηενβαθηήξηα, θιάζε ησλ γ πξσηενβαθηήξηα, Σάμε: 

Legionellales, Οηθνγέλεηα: Coxiellaceae, Γέλνο: Coxiella θαη ην κόλν Δίδνο: Burnetii. 

(Roest et al., 2013). Ζ Legionella pneumonophilla είλαη ην πιεζηέζηεξν ζπγγεληθό 

παζνγόλν. Ζ C.Burnetii ζεσξείηαη μερσξηζηό είδνο κε ρακειή γελεηηθή εηεξνγέλεηα.  

Χζηόζν κία λέα κειέηε έδεημε όηη ν εμειηθηηθόο πξόγνλνο ηεο C.Burnetii είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα αξραία κνλνθπιεηηθή νκάδα από Coxiela-like βαθηήξηα 

πνπ ελδνζπκβίσλαλ κε θξόησλεο. Από απηή ηελ νκάδα πξνέθπςε ε C.Burnetii πνπ 

κπνξνύζε λα κνιύλεη θύηηαξα ζπνλδπισηώλ πηζαλόλ κε ηελ απόθηεζε 

κνιπζκαηηθώλ γνληδίσλ από έλα άιιν παζνγόλν (Duron, Noël, et al., 2015). 

Σν πξώην ζηέιερνο ηεο C.Burnetii πνπ ππνβιήζεθε ζε πξνζδηνξηζκό ηεο 

αιιεινπρίαο ησλ λνπθιενηηδίσλ ήηαλ απηό πνπ απνκνλώζεθε από έλαλ θξόησλα ην 

1935, ην ζηέιερνο Nine Mile phase I RSA493 θαη θαηέδεημε ηελ ύπαξμε ελόο 

πιαζκηδίνπ ηνπ QpH1 (37,393 bp) θαη ελόο ρξσκνζώκαηνο κε 1,995,275 bp. Σν 

γνληδίσκα ηεο C.Burnetii θέξεη 83 ςεπδνγνλίδηα δείρλνληαο όηη ην γνληδίσκα ηεο 

είλαη ζε εμειηθηηθή κείσζε. ε αληίζεζε κε άιια ελδνθπηηαξηθά βαθηήξηα 32 

ελζσκαησζείζεο αιιεινπρίεο (Insertion Sequences,IS), δηαπηζηώζεθαλ δηάζπαξηεο 

ζην ρξσκόζσκα ηεο, ππνδεηθλύνληαο θάπνηα πιαζηηθόηεηα ζην γέλσκα ηεο. Απηέο νη 

παξαηεξήζεηο θαη ζπγθξίζεηο κε ην γέλσκα άιισλ ελδνθπηηαξηθώλ βαθηεξίσλ 

εληζρύνπλ ηελ ππόζεζε πσο ε C.Burnetii κπνξεί λα έρεη πξνζαξκνζηεί ζην λέν ηξόπν 

δσήο ηεο ζρεηηθά πξόζθαηα (Seshadri et al., 2003). 

Ζ ελζσκαησζείζα αιιεινπρία IS1111 είλαη ν ζηόρνο επηινγήο ζηελ PCR γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηεο C.Burnetii θαζώο ην επαλαιακβαλόκελν ζηνηρείν έρεη πνιιαπιά 
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γνληδησκαηηθά αληίγξαθα απμάλνληαο ηελ επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ. Χζηόζν ε PCR 

είλαη θπξίσο επαίζζεηε ζην πξώηκν ζηάδην ηεο λόζνπ (Toman et al., 2013). 

Από ην 2003 έμη λέα νιόθιεξα γνληδηώκαηα ηεο C.Burnetii είλαη δηαζέζηκα 

ζηε GenBank (D’Amato et al., 2014). Όια ηα ζηειέρε ηεο C.Burnetii έρνπλ θπθιηθό 

γνληδίσκα (πεξίπνπ 1,9 έσο 2Mbp) θαη έλα από ηα ηέζζεξα πιαζκίδηα πνπ έρνπλ 

πεξηγξαθεί σο ηώξα. QpH1 (36 kb), QpDG (51 kb), QpDV (33,5 kb), QpRS (39 kb). 

Απηά ηα πιαζκίδηα έρνπλε κέγεζνο 33-42 Kb θαη κνηξάδνληαη 30Kb νκνινγίαο 

κεηαμύ ηνπο (Drancourt and Raoult, 2015). 

Ζ C.Burnetii έρεη θπηηαξηθό ηνίρσκα παξόκνην κε απηό ησλ Gram-αξλεηηθώλ 

βαθηεξίσλ. Χζηόζν ην ξνβδόκνξθν απηό κηθξό βαθηήξην (δηάκεηξνο από 0,2 έσο 0,4 

κm θαη κήθνο από 0,4 έσο 1κm) (Lory, 2014), δελ βάθεηαη κε ηε ρξσζηηθή Gram 

αιιά κε ηε κέζνδν Gimenez (Giménez, 1964). Ο εθηηκώκελνο ρξόλνο δηπιαζηαζκνύ 

ηνπ βαθηεξίνπ είλαη κεηαμύ 20 θαη 45 σξώλ ζε in vitro θπηηαξνθαιηέξγεηα 

(Angelakis and Raoult, 2010). 

 Ζ C.Burnetii είλαη έλα ελδνθπηηαξηθό παζνγόλν πνπ αλαπαξάγεηαη ζε 

επθαξπσηηθά θύηηαξα. Κύηηαξα ζηόρνη ηεο C.Burnetii είλαη ηα θπςειηδηθά 

καθξνθάγα θαη άιια κνλνπύξελα. Σν θελνηόπην κέζα ζην νπνίν αλαπαξάγεηαη 

ζηαδηαθά απνθηά ραξαθηεξηζηηθά θαγνιπζνζώκαηνο, (όμηλν  pH, όμηλεο πδξνιάζεο 

θαη θαηηνληθά πεπηίδηα). Ζ C.Burnetii είλαη κνλαδηθή αλάκεζα ζηα άιια 

ελδνθπηηαξηθά βαθηήξηα θαζώο είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεηαη κέζα ζε έλα 

θελνηόπην ζηα καθξνθάγα πνπ θαηλνηππηθά κνηάδεη κε έλα κεγάιν θαγνιπζόζσκα. 

Σν θελνηόπην απηό (Coxiella-containing vacuole, CCV), ζπληήθεηαη κε 

ελδνιπζνζσκαηηθά, απηνθαγηθά θαη εθθξηηηθά θπζηίδηα (Larson et al., 2015). 

Σν ίδην ην βαθηήξην ζπκκεηέρεη ζηε γέλεζε απηνύ ηνπ ελδνθπηηαξηθνύ 

θελνηνπίνπ θαη αλαπηύζζεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα λα πξνζαξκνζηεί ζην ηδηαίηεξα 

αθηιόμελν πεξηβάιινλ. Πξώηνλ ε C.Burnetii θσδηθνπνηεί έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό 

βαζηθώλ πξσηεηλώλ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ην όμηλν πεξηβάιινλ ηνπ CCV (Shaw and 

Voth, 2018). Δπίζεο ην γνληδίσκα ηεο θσδηθνπνηεί ηέζζεξηο αληιίεο (αληαιιάθηεο) 

λαηξίνπ-πξσηνλίνπ θαη κεηαθνξείο σζκσηηθώλ παξαγόλησλ επηηξέπνληαο ηε 

C.Burnetii λα αληηκεησπίζεη ηηο σζκσηηθέο αιιαγέο θαη ην νμεηδσηηθό ζηξεο (Voth 

and Heinzen, 2007). Ζ C.Burnetii αζθεί ηζρπξή αληη-απνπησηηθή δξάζε ζηα θύηηαξα-

μεληζηέο, πνπ σθειεί ηνλ αξγό ξπζκό ελδνθπηηαξηθήο αλάπηπμεο ηεο (Larson et al., 

2016) 

Μέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ ε Coxiella Burnetii πθίζηαηαη κνξθνινγηθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη ε κηθξνθπηαξξηθή παξαιιαγή (SCV, Small Cell Variant) 
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δηαθνξνπνηείηαη ζηε καθξνθπηηαξηθή κνξθή (LCV, Large Cell Variant). Ζ LCV 

κνξθή είλαη κεηαβνιηθά ελεξγή θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ. Οη 

LCV κνξθέο αλαπαξάγνληαη αξγά κε ηνλ ρξόλν γελεάο λα είλαη από 10 έσο 12 ώξεο 

κέρξη λα θηάζνπλ ζην ζηάζηκν ζηάδην ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη λα 

δηαθνξνπνηεζνύλ ζε SCV. Σν ζηάζηκν ζηάδην ζηελ θακπύιε αλάπηπμεο ηνπ 

βαθηεξίνπ αξρίδεη πεξίπνπ 6 εκέξεο κεηά ηελ κόιπλζε θαη ζπκπίπηεη κε ηελ 

επαλεκθάληζε ησλ SCV κνξθώλ ζηηο 8 κέξεο κεηά ηελ κόιπλζε (Coleman et al., 

2004). 

 Καη νη δύν παξαιιαγέο είλαη κνιπζκαηηθέο αιιά νη SCV είλαη αλζεθηηθέο ζε 

ρεκηθνύο θαη θπζηθνύο παξάγνληεο θαη παξακέλνπλ κνιπζκαηηθέο γηα κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο ζην πεξηβάιινλ. Απηό είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζώο εκβξπηθά 

πγξά θαη πκέλεο πνπ παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ θαζηζηνύλ βηώζηκε ηελ Coxiella 

Burnetii ε νπνία κπνξεί λα κεηαθεξζεί κέζσ αεξνζηαγνληδίσλ κεηά ηελ μήξαλζε ησλ 

πιηθώλ απηώλ (Tissot-Dupont et al., 2004). 

Δπίζεο ε Coxiella Burnetii εκθαλίδεη αληηγνληθή δηαθύκαλζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα αληηγνληθή παξαιιαγή ηνπ ιηπνπνιπζαθραξίηε ηεο (LPS). Ζ 

αληηγνληθή παξαιιαγή ηνπ LPS, ξπζκίδεηαη από ην γέλσκα ηεο  θαη αθνξά ζηηο 

κνξθέο έθθξαζεο ηνπ κνξίνπ ηεο, ηε θάζε I (phase I) θαη ηε θάζε II (phase II). Ο 

θαηλόηππνο ηεο θάζεο I εθθξάδεη ηνλ πιήξε κήθνπο LPS πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ νκαιό 

πνιπζαθραξίηε άιισλ Gram-αξλεηηθώλ βαθηεξίσλ (πρ. Brucella spp. θαη 

Enterobacteriaceae), ελώ ν θαηλόηππνο ηεο θάζεο II κνηάδεη κε ηνλ ηξαρύ LPS άιισλ 

Gram-αξλεηηθώλ βαθηεξίσλ (Toman et al., 2003). Καη νη δύν θάζεηο κπνξνύλ λα 

δηαθξηζνύλ κέζσ εηδηθώλ αληηζσκάησλ. Σα αληηζώκαηα ηεο θάζεο I θαηεπζύλνληαη 

ελαληίνλ ηνπ πιήξε κήθνπο LPS, ελώ ηεο θάζεο II ελαληίνλ θνηλώλ επηθαλεηαθώλ 

πξσηετλώλ (Derrick and Humble, 1997). Ο ιηπνπνιπζαθραξίηεο απαληάηαη θαη ζηηο 

δύν κνξθέο LCV θαη SCV αλ θαη θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηε SCV κνξθή (Coleman et 

al., 2007). Καηά ηε δηάξθεηα επαλαιακβαλόκελσλ θαιιηεξγεηώλ ζε εκβξπνθόξα απγά 

όξληζαο, ν πιεζπζκόο ηεο κεηαπίπηεη από ηε κνιπζκαηηθή θάζε I ζηε κε 

κνιπζκαηηθή θάζε II. Σα βαθηήξηα ηεο θάζεο II θέξνπλ ιηπνπνιπζαθραξίηε πνπ 

ζηεξείηαη ηεο Ο-αληηγνληθήο πεξηνρήο (Capo et al., 1999). 

Παξά ηηο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο, ε πιήξεο ρεκηθή ζύλζεζε θαη δνκή ηνπ LPS 

ηεο θάζεο I δελ έρεη δηεπθξηληζηεί. Ζ Ο-αληηγνληθή πεξηνρή πεξηέρεη δύν κνλαδηθά 

ππνιείκκαηα ζαθράξσλ, πνπ δελ έρνπλ πεξηγξαθεί γηα άιια εληεξνβαθηήξηα θαη 

ζεσξνύληαη σο κνλαδηθνί βηνδείθηεο ηεο Coxiella.  Πξόθεηηαη γηα ηε virenose (6-

deoxy-3-C-methylgulose) θαη ηε dihydrohydroxystreptose [3-C-
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(hydroxymethyl)lyxose]. Δλ ζπληνκία απνθαινύληαη αληηζηνίρσο vir θαη strept 

(Toman and Vadovič, 2011). 

 

2.3 Ο πόλορ ηυν ξενιζηών 

 

2.3.1 Μηρυκαςτικά 

 

Σα κεξπθαζηηθά απνηεινύλ ηελ θύξηα δεμακελή ηεο C.Burnetii θαη απνηεινύλ 

ηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ ππξεηνύ Q ζηνλ 

άλζξσπν (Van den Brom et al., 2015). ηα κεξπθαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο 

Coxiellosis θαζώο ζπλήζσο ε κόιπλζε είλαη αζπκησκαηηθή, εηδηθά ζηα δώα πνπ δελ 

θπνθνξνύλ. Σν θύξην θιηληθό ζύκπησκα ζηα κεξπθαζηηθά είλαη νη αλαπαξαγσγηθέο 

αλσκαιίεο όπσο ε αγνληκόηεηα, ε γέλλεζε ζλεζηγελώλ απνγόλσλ, νη απνβνιέο, (de 

Oliveira et al., 2018) ε ελδνκεηξίηηδα θαη ε καζηίηηδα (De Biase et al., 2018). Σα 

κνιπζκέλα δώα απεθθξίλνπλ ηελ C.Burnetii ζε κεγάινπο αξηζκνύο θαηά ηνλ ηνθεηό 

(εκβξπηθνί πκέλεο θαη πγξά), αιιά θαη κε ηα νύξα, ηα θόπξαλα θαη ην γάια. Ζ 

απέθθξηζε ηνπ κηθξννξγαληζκνύ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα κήλεο ζηελ θνιπηθή 

βιέλλα, ηα θόπξαλα θαη ην γάια (Van Den Brom et al., 2012). 

Ο Gache et all κειέηεζε ηηο απνβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη πηζαλά κε ηελ 

C.Burnetii ζε εθηξνθέο κε βννεηδή, αίγεο θαη πξόβαηα θαη πξνζδηόξηζε ηελ παξνπζία 

ηεο ζηηο θνιπηθέο εθθξίζεηο ησλ δώσλ απηώλ. Ο επηπνιαζκόο ηεο C.Burnetii ήηαλ 

κεγαιύηεξνο ζηηο αίγεο από όηη ζηα πξόβαηα θαη κεγαιύηεξνο ζηα πξόβαηα από όηη 

ζηα βννεηδή, ππνδεηθλύνληαο όηη νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη εθηξνθήο παίδνπλ ξόιν ζηε 

κεηάδνζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ λνζήκαηνο ζε κηα πεξηνρή (Gache et al., 2017). 

ηα πξόβαηα ην θνξηίν ηεο C.Burnetii είλαη πην κεγάιν ζηελ θνιπηθή βιέλλα 

θαη ζηα θόπξαλα ζε ζρέζε κε ην γάια θαη θηάλεη ζην κέγηζην ηνπ ηηο 3 πξώηεο 

εβδνκάδεο κεηά ηελ απνβνιή ή ηνλ ηνθεηό. Οη πξσηόηνθεο πξνβαηίλεο θαη απηέο πνπ 

απέβαιαλ ηείλνπλ λα απεθθξίλνπλ ηελ C.Burnetii γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 

θαη ζε κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο από όηη νη πνιύηνθεο θαη απηέο πνπ δελ απέβαιαλ 

(Joulié et al., 2015). 

Οη έγθπεο αίγεο κπνξνύλ λα κνιπλζνύλ κέζσ ηεο ελδνξηληθήο νδνύ. Ζ 

C.Burnetii εκθαλίδεη ηξνπηζκό πξνο ηνπο ηξνθνβιάζηεο ηνπ πιαθνύληα θαη δελ 

απεθθξίλεηαη πξηλ ηνλ ηνθεηό. Μεηά ηνλ ηνθεηό ε απέθθξηζε ηνπ βαθηεξίνπ ήηαλ 

αληρλεύζηκε έσο 81 εκέξεο ζηηο κεηέξεο θαη έσο 28 εκέξεο ζηα εξίθηα (Roest et al., 

2012). 
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Έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζηε Γαιιία θαηέδεημε πσο νη αγειάδεο απέθθξηλαλ 

θπξίσο ηελ C.Burnetii κε ην γάια ελώ κηθξό ήηαλ ην πνζνζηό ησλ αγειάδσλ πνπ ηελ 

απέθθξηλαλ κε ηελ θνιπηθή βιέλλα (Rodolakis et al., 2007). 

 

2.3.2 Κρότωνεσ - Άγρια Πανίδα 
 

Ο ξόινο ησλ θξνηώλσλ ζηε κεηάδνζε ηνπ ππξεηνύ Q έρεη κειεηεζεί εθηελώο 

από ηόηε πνπ απνκνλώζεθε ην ζηέιερνο Nine Mile από ηνλ Dermacentor andersoni 

(Davis et al., 1938). Μία ζεκαληηθή πηπρή ζηνλ θύθιν ηεο C.Burnetii είλαη ε απνπζία 

εηδηθόηεηαο μεληζηή. Ζ C.Burnetii έρεη απνκνλσζεί από πεξηζζόηεξα από 40 είδε 

ζθιεξώλ θξνηώλσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 14 είδε καιαθώλ θαζώο θαη άιισλ αξζξνπόδσλ 

όπσο θνξηνί, κύγεο θαη αθάξεα. Τπό πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο δηαπηζηώζεθε πσο 

κπνξεί λα κνιύλεη ςύιινπο θαη ςείξεο, αλ θαη ηα αξζξόπνδα απηά δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα κεηαδώζνπλ ηελ C.Burnetii ζε άιια δώα ή ζηνπο απνγόλνπο ηνπο (Eldin et al., 

2017). 

Ζ C.Burnetii έρεη αληρλεπζεί ζην κέζν έληεξν, ηελ αηκνιέκθν, ηα 

Μαιπηγγηαλά ζσιελάξηα, ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο θαη ηηο σνζήθεο ησλ θξνηώλσλ. 

Οη θξόησλεο απνβάιινπλ κεγάινπο αξηζκνύο ηνπ βαθηεξίνπ κε ηα θόπξαλα ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκαηνθαγίαο. Χο απνηέιεζκα ε C.Burnetii πηζαλόλ λα 

κεηαδίδεηαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ θξνηώλσλ ηόζν κέζσ ησλ σνζεθώλ όζν θαη 

κέζσ ηεο αηκνκύδεζεο (Duron et al b., 2015). 

Σα εθηνπαξάζηηα απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εμάπισζε ηεο C.Burnetii 

θαζώο ν επηπνιαζκόο ηνπ βαθηεξίνπ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ην 10% ζε θξόησλεο 

πνπ ζπιιέγνληαη από δώα θαη αλζξώπνπο (Spyridaki et al., 2002). Οη θξόησλεο δελ 

ζεσξείηαη πσο κεηαδίδνπλ ηελ C.Burnetii ζηνλ άλζξσπν θαζώο έρνπλ αλαθεξζεί 

ζπαλίσο πεξηζηαηηθά κεηάδνζεο κεηά από δήγκα θξόησλα (Eklund et al., 1947).  

Ζ πξόζθαηε αλαθάιπςε πνιιώλ βαθηεξίσλ πνπ κνηάδνπλ κε ηελ Coxiella, 

(Coxiella-like bacteria) κε ηε ρξήζε κνξηαθώλ ηερληθώλ, ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ κειεηώλ πνπ πξνζδηόξηδαλ ηνλ επηπνιαζκό ηεο 

C.Burnetii ζηνπο θξόησλεο. Σα βαθηήξηα απηά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη ζε 

κεξηθέο πεξηνρέο ν επηπνιαζκόο ηνπο ζηνπο θξόησλεο αγγίδεη ην 100%. Σα βαθηήξηα 

απηά κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλν ππνινγηζκό ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο 

C.Burnetii θαη εξκελεία ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ηνπ βαθηεξίνπ. Χζηόζν είλαη επξέσο 

απνδεθηό πσο νη θξόησλεο παίδνπλ ξόιν ζηε κεηάδνζε ηνπ λνζήκαηνο (Angelakis et 

al., 2016). 



Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

12 

Γνληδησκαηηθέο αλαιύζεηο ζηειερώλ ηεο C.Burnetii πνπ απνκνλώζεθαλ από 

θξόησλεο, άγξηα δώα θαη αλζξώπνπο έδεημαλ όηη απηά ηα ζηειέρε αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

γνληδησκαηηθή νκάδα, ππνδειώλνληαο όηη ε C.Burnetii θπθινθνξεί αλάκεζα ζε 

θξόησλεο, άγξηα δώα θαη αλζξώπνπο (González-Barrio et al., 2016). Φαίλεηαη πσο ηα 

άγξηα δώα θαη νη θξόησλεο εκπιέθνληαη ζηε ζπληήξεζε θαη ηε κεηάδνζε ηνπ ππξεηνύ 

Q θαζώο ε C.Burnetii έρεη βξεζεί ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνύο όπσο αγξηόρνηξσλ, 

(González-Barrio, Martín-Hernando and Ruiz-Fons, 2015), αίγαγξσλ (Varela-Castro 

et al., 2018) αιιά θαη πηελώλ, (Berthová et al., 2016). ε κειέηε πνπ έγηλε ζηελ 

Κύπξν αληρλεύζεθε ε C.Burnetii ζε θξόησλεο πνπ ειήθζεζαλ από ιαγνύο, αιεπνύδεο 

θαη ην πηελό λεζνπέξδηθα ππνδεηθλύνληαο πσο ε άγξηα παλίδα κπνξεί λα απνηειεί 

πηζαλή δεμακελή δηαηήξεζεο ηνπ βαθηεξίνπ, ηδηαίηεξα ζε κία ελδεκηθή πεξηνρή 

(Psaroulaki et al., 2014a). 

 

 

2.3.3 Σκύλοσ - Γάτα 

 

Ζ παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ηεο C.Burnetii ζε ζθύινπο (Shapiro et al., 

2016) θαη γάηεο (Pavlova, Kirilyuk and Naidenko, 2016) ζέηεη έλαλ πηζαλό λέν 

δσνλνζνγόλν θίλδπλν πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε θαη ηαπηνρξόλσο δείρλεη 

ηελ δηαζπνξά ηεο C.Burnetii ζε έλα επξύ θάζκα μεληζηώλ. 

 

2.4 Επιδημιολογία 
 
 

Ζ C.Burnetii είλαη έλα παζνγόλν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηδεκίεο εμαηηίαο 

ηεο επθνιίαο κεηάδνζεο ηεο, ηεο αλζεθηηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ζην πεξηβάιινλ, 

ηεο πςειήο κνιπζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ρακειήο κνιπζκαηηθήο δόζεο  πνπ απαηηείηαη 

γηα λα κνιύλεη έλα άηνκν (Oyston and Davies, 2011). 

Δπεηδή ν ππξεηόο Q είλαη κία δσνλόζνο, κε κόλν αλέθδνηεο αλαθνξέο γηα 

κεηάδνζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν, ε επηδεκηνινγία ησλ αλζξώπηλσλ πεξηζηαηηθώλ 

αληαλαθιά πάληα ηελ θπθινθνξία ηνπ βαθηεξίνπ ζηα κεξπθαζηηθά πνπ απνηεινύλ 

ηηο θύξηεο δεμακελέο ηνπ (Arricau-Bouvery and Rodolakis, 2005). Σα θαηνηθίδηα δώα, 

ε άγξηα παλίδα, ε ζθόλε θαη ην έδαθνο ελέρνπλ επίζεο ζεκαληηθό θίλδπλν γηα ηελ 

έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζηελ C.Burnetii (Tozer et al., 2014). Ζ C.Burnetii απνβάιιεηαη 

θπξίσο κέζσ ησλ κνιπζκέλσλ εκβξπηθώλ πγξώλ θαη πκέλσλ θαηά ηνλ ηνθεηό (Rizzo 
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et al., 2016). Δθκεηαιιεύζεηο κε ηζηνξηθό Q ππξεηνύ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε 

Γεκόζηα Τγεία αθόκε θαη όηαλ δελ ππάξρνπλ δείθηεο γηα ηελ πγεία ησλ δώσλ όπσο 

ηζηνξηθό απνβνιώλ. Ζ C.Burnetii κπνξεί λα επηβηώζεη γηα παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο 

ζην έδαθνο θαη ηα αεξνιύκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ  πνιύ κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ βαθηεξίσλ από ηα κνιπζκέλα δώα (Mertens et al., 2017). Αλ θαη 

ζηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ αλήθνπλ νη θηελνηξόθνη, νη θηελίαηξνη, νη εξγάηεο ησλ 

ζθαγείσλ (Gikas, Kokkini and Tsioutis, 2010), ην λόζεκα είλαη δπλαηόλ λα 

δηαγλσζηεί θαη ζε άηνκα πνπ δελ είραλ πξόζθαηε επαθή κε δώα θαη ηδηαίηεξα ζε 

άηνκα πνπ δνπλ ζε θνληηλή επαθή κε απηά (Van den Brom et al., 2015), γηαηί ηα 

αεξνζηαγνλίδηα απηά κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ καθξηά από 

ηηο πξσηνγελείο εζηίεο (Filippitzi et al., 2017). 

 

2.4.1 Ο πυρετόσ Q ςτον κόςμο 

 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ ππξεηνύ  Q είλαη πνιύ δηαθνξεηηθόο από ηε κία ρώξα 

ζηελ άιιε εμαηηίαο ησλ επηδεκηνινγηθώλ αλνκνηνηήησλ θαη ηνπ ηξόπνπ δειώζεσο 

θαη θαηαγξαθήο ηνπ λνζήκαηνο. Λόγσ ηεο κε ύπαξμεο εηδηθώλ ζπκπησκάησλ ε 

λόζνο δελ δηαγηγλώζθεηαη κε ζπλέπεηα λα ππνδειώλεηαη (Dahlgren, Haberling and 

McQuiston, 2015). 

Πεξηπηώζεηο ηνπ Q ππξεηνύ έρνπλ θαηαγξαθεί παγθνζκίσο κε εμαίξεζε ηε Ν. 

Εειαλδία (Hilbink et al., 1993). 

ηελ Απζηξαιία ν ππξεηόο Q εμαθνινπζεί λα είλαη κία ζεκαληηθή αζζέλεηα. 

Παξά ηελ αλάπηπμε ελόο εκβνιίνπ ην νπνίν έρεη δηαηεζεί ζην εκπόξην από ην 1989, ν 

αξηζκόο ησλ θνηλνπνηεζεηζώλ πεξηπηώζεσλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη (Garner et al., 

1997). ε κειέηε πξννπηηθήο πνπ δηεμήρζε από ην 2006 έσο ην 2012 δηαπηζηώζεθε 

όηη ε επίπησζε ηνπ ππξεηνύ Q ήηαλ 3,6 αλά 100000 αλζξσπό-έηε, πην ζπρλόο ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 55-64 εηώλ, ζε άλδξεο πνπ δνύζαλ ζε θάξκα καθξηά από αζηηθό 

πεξηβάιινλ (Karki et al., 2015). 

Δπίζεο ζηελ Αζία ν ππξεηόο Q απαληά ζε δηάθνξεο ρώξεο. ε άιιεο ρώξεο 

εκθαλίδεη ρακειή ελδεκηθόηεηα όπσο ζηελ Ν.Κνξέα (Chu et al., 2017) ελώ ζε άιιεο 

όπσο ζηελ Σνπξθία ν νξνεπηπνιαζκόο ήηαλ κεγαιύηεξνο από ηνλ αλακελόκελν 

(Cikman et al., 2017). Ζ νξνζεηηθόηεηα ησλ πιεζπζκώλ πνηθίιιεη από 1,94% ζην 

Παθηζηάλ (Shabbir et al., 2016), 6,9% ζην Μπνπηάλ (Tshokey et al., 2017), 10% ζηελ 

Κίλα (El-Mahallawy et al., 2015) κέρξη ην αμηνζεκείσην 19,8% ζην Ηξάλ (Mohabbati 
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Mobarez, Bagheri Amiri and Esmaeili, 2017). ηελ Σατβάλ, νη πεξηπηώζεηο Q 

ππξεηνύ ζε αλζξώπνπο άξρηζαλ λα απμάλνληαη ην 2004 θαη θνξπθώζεθαλ ην 2007, 

αιιά κεηώζεθαλ δξακαηηθά ην 2008 θαη ην 2011. Ζ κείσζε ζα κπνξνύζε λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηηο παξάπιεπξεο επηπηώζεηο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο επινγηάο ησλ 

αηγώλ ην 2008 θαη ην 2010 (Lai et al., 2015). 

Γηα ηελ Αθξηθή ε εηθόλα είλαη πεξίπινθε, αιιά ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

ππνδειώλεη όηη ε C.Burnetii βξίζθεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επείξνπ θαη 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθή αιιά ππνηηκεκέλε απεηιή γηα ηνλ άλζξσπν. Ο 

νξνεπηπνιαζκόο πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκό θαη θπκαίλεηαη από 1% ζην Σζαλη έσο 

32% ζην δέιηα ηνπ Νείινπ ζηελ Αίγππην (Vanderburg et al., 2014). 

Πεξηζηαηηθά ππξεηνύ Q θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ Ακεξηθή. ηνλ Καλαδά ηα 

πεξηζηαηηθά ππξεηνύ Q αλ θαη δελ θαηαγξάθνληαη ζε εζληθό επίπεδν ππάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο βεβαηώζεθε ην λόζεκα (Snedeker and Sikora, 2014). 

ηηο Ζ.Π.Α. ε θαηαγξαθή ησλ θξνπζκάησλ ζε εζληθό επίπεδν μεθίλεζε ην 

1999 θαη κέρξη ην 2007 ππήξμε αύμεζε ησλ δεισζέλησλ θξνπζκάησλ . Καηά ηελ 

πεξίνδν 2008-2013 ν αξηζκόο ησλ αλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ κεηώζεθε ειαθξώο ζε 

ζρέζε κε ην 2007 θαη επέζηξεςε ζε ςειά επίπεδα ην 2014. Οη πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο αθνξνύζαλ άληξεο κε ηελ πςειόηεξε επίπησζε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

60-64 πνπ δνύζαλ θνληά ζε αγξνθηήκαηα ή θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. Όζνλ 

αθνξά ηελ επνρηθόηεηα ηα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα θαηαγξάθεθαλ ηελ Άλνημε θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ κε θνξύθσζε ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην (Cdc.gov, 2018). 

Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ν ππξεηόο Q έρεη πεξηγξαθεί ζην Cayenne ηεο Γαιιηθήο 

Γνπηάλα. Ήηαλ ε κόλε ρώξα ζηε Νόηηα Ακεξηθή όπνπ πεξηγξάθεθε ε αζζέλεηα θαη 

εκθάληδε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: πνιύ πςειή επίπησζε ε νπνία είλαη ε κεγαιύηεξε 

από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα ηνπ θόζκνπ θαη ηδηαίηεξα ζνβαξή θιηληθή εηθόλα πνπ 

εθδειώλεηαη σο άηππε πλεπκνλία. Σν 30-40% ησλ λνζειεπόκελσλ ιόγσ πλεπκνλίαο 

ζην Cayenne νθείιεηαη ζηελ C.Burnetii (Epelboin et al., 2012). 

 

 

 

 

 

2.4.2 Ο πυρετόσ Q ςτην Ευρώπη 

 

 

Σν 2015, ζην Δπξσπατθό ύζηεκα Δπηηήξεζεο, 27 ρώξεο αλέθεξαλ ζπλνιηθά 

851 πεξηπηώζεηο ππξεηνύ Q εθ ησλ νπνίσλ νη 824 επηβεβαηώζεθαλ (96,2%). Ζ 
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επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε είλαη σο επί ην πιείζηνλ παζεηηθή εθηόο από ην Βέιγην, 

ηελ Σζερία θαη ηε ινβαθία. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ 

αλαθέξζεθαλ από ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. (311 θαη 250, αληίζηνηρα). Σν 

πςειόηεξν πνζνζηό θνηλνπνίεζεο (0,47 πεξηπηώζεηο αλά 100,000 θαηνίθνπο) 

παξαηεξήζεθε ζηελ Κύπξν. Μεηαμύ 2012 θαη 2015 ν αξηζκόο ησλ επηβεβαησκέλσλ 

θξνπζκάησλ ζηνπο αλζξώπνπο  ζηελ Δ.Δ. απμήζεθε θαηά 56%. Ζ αλαινγία αλδξώλ-

γπλαηθώλ ήηαλ 2,2:1 θαη ε κεγαιύηεξε επίπησζε  αθνξνύζε άληξεο άλσ ησλ 65 εηώλ. 

Σα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθεθαλ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 κε αύμεζε κεηαμύ 

Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ θαη θνξύθσζε ηνλ Ηνύλην θαη Ηνύιην (European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2018). 

Δπηδεκηνινγηθέο εμάξζεηο ηνπ ππξεηνύ Q έρνπλ θαηαγξαθεί  ζε δηάθνξεο 

ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ παξνπζία κεξπθαζηηθώλ θνληά ζε 

πόιεηο θαη ρσξηά, όπσο ζηελ Οπγγαξία ην 2013 όπνπ σο πεγή κόιπλζεο 

αλαγλσξίζζεθε κία θάξκα πξνβάησλ (Gyuranecz et al., 2015), ζηε Βνπιγαξία ην 

2004 κε ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ πλεπκνλίαο ζην Botevgrad (Kamenov and 

Tiholova, 2004), ζηε Γεξκαλία ην 1996 όπνπ θάηνηθνη ηεο πόιεο Rollshausen θαη ηεο 

γύξσ πεξηνρήο κνιύλζεθαλ από κία κεγάιε θάξκα πξνβάησλ κεηά ηελ πεξίνδν ησλ 

ηνθεηώλ (Lyytikaïnen et al., 1997). Ζ επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο επηδεκίαο ζηελ 

θνηιάδα ηνπ Chamonix ζηε Γαιιία ην 2002 πεξηιάκβαλε πεξηζηαηηθά πνπ δελ 

άλεθαλ ζε νκάδεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ (άλζξσπνη πνπ εξγαδόηαλ κε δώα) θαη 

αλέδεημε ηνλ πηζαλό θίλδπλν πνπ εγθπκνλεί ε θαηαλάισζε ηπξνθνκηθώλ από κε 

παζηεξησκέλν γάια γηα ηελ κόιπλζε κε C.Burnetii (de Benoist, 2002). ύκθσλα κε 

έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε πνιιέο ρώξεο, ν επηπνιαζκόο ηεο C.burnetii ζε δείγκαηα 

λσπνύ γάιαθηνο θπκαίλεηαη από 0% έσο θαη 95%. Σα πςειόηεξα πνζνζηά ηνπ 

παζνγόλνπ παξαηεξήζεθαλ ζην γάια βννεηδώλ ζε ζύγθξηζε κε εθείλα ζην γάια 

κηθξώλ κεξπθαζηηθώλ (Pexara, Solomakos and Govaris, 2018).  

Ζ κεγαιύηεξε επηδεκία Q ππξεηνύ θαηαγξάθεθε ζηελ Οιιαλδία. To 2007 ηα 

πξώηα θξνύζκαηα δειώζεθαλ ζηελ επαξρία Noord-Brabant θαη ζηα έηε πνπ 

αθνινύζεζαλ σο ην 2010 ην λόζεκα επεθηάζεθε ζε όιε ηελ λνηηναλαηνιηθή ρώξα, 

κε ζπλνιηθά πεξηζζόηεξεο από 3000 θνηλνπνηεζείζεο πεξηπηώζεηο . Οη αζζελείο ήηαλ 

θπξίσο άληξεο, θαπληζηέο ειηθίαο 40-60 εηώλ θαη ε πλεπκνλία ήηαλ ην θύξην θιηληθό 

ζύκπησκα. Σν κέγεζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο ζηελ Οιιαλδία είλαη κνλαδηθά 

ζηνλ θόζκν (Dijkstra et al., 2012). Ζ απμεκέλε ππθλόηεηα ησλ εθηξνθώλ αιιά θαη 

ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αηγώλ, ε εγγύηεηα ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ κε πεξηνρέο πνπ 

θαηνηθνύλ νη άλζξσπνη θαη ν κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο 
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θηλδύλνπ είλαη πηζαλώο νη θύξηεο αηηίεο ηεο επηδεκίαο ηνπ ππξεηνύ Q ζηελ Οιιαλδία 

(Roest et al., 2011). 

 

 

 

2.4.3 Ο πυρετόσ Q ςτην Ελλάδα 

 

ηελ Διιάδα ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ ππξεηό Q 

ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο ησλ λνζεκάησλ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ. Από ην 2004 πνπ μεθίλεζε ε θαηαγξαθή ηνπ λνζήκαηνο σο ην 2016 

έρνπλ θαηαγξαθεί 75 πεξηζηαηηθά. Σα πεξηζζόηεξα δειώζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Θεζζαιίαο (n=26), θαη αθνινπζνύλ ε πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο (n=18), ε πεξηθέξεηα 

ηεο Πεινπνλλήζνπ (n=13), ε πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

(n=5), ε πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο (n=4),ελώ από έλα θξνύζκα δειώζεθε 

ζηελ Ήπεηξν, ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη θαλέλα ζηε Γπηηθή Διιάδα, ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη ηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ. Σα πεξηζηαηηθά ήηαλ 

θπξίσο άληξεο (65%),ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ (Keelpno.gr, 2018). ηελ Κξήηε 

δειώζεθαλ 5 θξνύζκαηα από ην 2006 έσο ην 2017 ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 

Υαλίσλ, Ρεζύκλεο θαη Ζξαθιείνπ. Από ηα δεισζέληα πεξηζηαηηθά ηξεηο ήηαλ άληξεο 

θαη δύν γπλαίθεο ειηθίαο από 23 έσο 63 εηώλ (ΚΔΔΛΠΝΟ). Χζηόζν ηα ζηνηρεία δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ λνζήκαηνο ιόγσ πηζαλήο ππνδήισζεο.  

 Οξνεπηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα απέδεημαλ 

πσο ε C.Burnetii είλαη παξνύζα ζε πιεζπζκνύο. Ζ νμεία κνξθή ηνπ ππξεηνύ Q 

δηαγλώζζεθε ζε άηνκα πνπ πξνζθνκίζηεθαλ κε ζπκπηώκαηα πλεπκνλίαο ζηε Βόξεηα 

Διιάδα (Pape, Mandraveli, et al., 2009). Σν 1985 ζηα Αλώγεηα ην πνζνζηό ησλ 

νξνζεηηθώλ αηόκσλ ήηαλ 39% θαη ην 1998, 42%. Σν πνζνζηό ησλ νξνζεηηθώλ 

παηδηώλ ππεξδηπιαζηάζηεθε ην 1998 (39,7%) ζε ζύγθξηζε κε ην 1985 (18,6%) 

(Antoniou et al., 2002), αλ θαη ζηα παηδηά ε λνζειεία ιόγσ ππξεηνύ Q απνηειεί 

ζπάληα πεξίπησζε (Maltezou et al., 2004). ε λεόηεξε κειέηε πνπ δηεμήρζε από ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2005 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2006 ζε πγηείο αηκνδόηεο από 5 

λνζνθνκεία ηεο Κξήηεο, ν επηπνιαζκόο ησλ  αληηζσκάησλ IgG ηεο θάζεο II ζηελ C. 

burnetii ήηαλ 48,7% (Vranakis et al., 2012). 
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2.4.5 Η παρουςία τησ C.Burnetii ςτα μηρυκαςτικά 

 

Ζ C.Burnetii έρεη παγθόζκηα δηαζπνξά ζηα πξόβαηα, ηηο αίγεο θαη ηα βννεηδή. 

Ο νξνεπηπνιαζκόο θαη ζηα ηξία είδε θπκαίλεηαη από 15 έσο 20%. Χζηόζν γηα θάζε 

είδνο παξαηεξείηαη έλα επξύ θάζκα ηηκώλ (0 έσο 100). Ο ζπλνιηθόο κέζνο όξνο ηεο 

νξνζεηηθόηεηαο γηα ηα πξόβαηα θαη ηηο αίγεο θπκαίλεηαη ζην 15% θαη 25% 

αληηζηνίρσο (Guatteo et al., 2011). ηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ν επηπνιαζκόο ζηηο 

αίγεο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο από απηόλ ζηα πξόβαηα, ππνδεηθλύνληαο όηη νη 

αίγεο είλαη πην επαίζζεηεο ζηε κόιπλζε από ηε C.Burnetii (Van den Brom et al., 

2015). 

ε αληίζεζε κε ηελ Οιιαλδία όπνπ ηα θξνύζκαηα ηνπ ππξεηνύ Q 

πξνθιήζεθαλ από ηηο αίγεο (van der Hoek et al., 2013), ζηε Γεξκαλία ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο πξνέξρνληαη από ηελ επαθή κε ηα πξόβαηα (Gilsdorf et al., 

2008). Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ δηαθνξεηηθό αξηζκό ησλ 

εθηξεθόκελσλ εηδώλ αλά ρώξα, αιιά θαη ζηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν εθηξνθή ηνπο.  

Οξνεπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζηελ Διιάδα έδεημαλ πσο ε C.Burnetii είλαη 

παξνύζα ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά. ηε Θεζζαιία ην 14,5% ησλ πξνβάησλ θαη ην 15% 

ησλ αηγώλ βξέζεθαλ νξνζεηηθά (Valiakos et al., 2017). ε άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

ζηε Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηε Θεζζαιία θαη ηελ Πεινπόλεζζν ν νξνεπηπνιαζκόο 

ήηαλ ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζηηο αίγεο από όηη ζηα πξόβαηα, 14,4% ζηηο αίγεο ζε 

ζύγθξηζε κε 8% ζηα πξόβαηα (Filioussis et al., 2017). ε παιαηόηεξε κειέηε ζηε 

Βόξεηα Διιάδα ηα πνζνζηά ησλ νξνζεηηθώλ δώσλ ήηαλ 10,4% γηα ηα πξόβαηα θαη 

6,5% γηα ηηο αίγεο (Pape, Bouzalas, et al., 2009). 

Τςειόηεξε νξνζεηηθόηεηα εκθαλίδεηαη ζηα θνπάδηα κε ηελ κεγαιύηεξε 

ππθλόηεηα θαζώο ηα δώα πνπ δνπλ ζε ζηελή επαθή κπνξνύλ λα κνιπλζνύλ κε ηελ 

C.Burnetii θαζώο απηή απεθθξίλεηαη  κε ηηο θνιπηθέο εθθξίζεηο, ηα νύξα θαη ηα 

θόπξαλα ησλ κνιπζκέλσλ δώσλ (Gache et al., 2017). Σν κεγαιύηεξν κέγεζνο 

θνπαδηνύ θαη ν παξαδνζηαθόο ηξόπνο εθηξνθήο (ειεύζεξε βόζθεζε) θαίλεηαη λα 

παίδνπλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηε κεηάδνζε ηεο C.Burnetii (Nokhodian et al., 2018a). 

Ζ ειηθία είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα ηνλ επηπνιαζκό ηεο           

C.burnetii επεηδή ε αύμεζε ηεο ειηθίαο ζπζρεηίζηεθε κε έλαλ απμαλόκελν 

επηπνιαζκό (Ezatkhah et al., 2015). Ζ επαθή κε άιια θνπάδηα θαη ηα κηθηά θνπάδηα 

(πξόβαηα θαη αίγεο) απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα ηα δώα απηώλ, λα είλαη νξνζεηηθά 

(Rizzo et al., 2016). Εώα πνπ παξνπζίαζαλ απνβνιέο θαη είραλ πξνζβιεζεί από 
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ηζηκπνύξηα εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα είλαη πξνζβεβιεκέλα από ηελ 

C.Burnetii (Psaroulaki et al., 2006). 

Ζ επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε ηνπ ππξεηνύ Q γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

πεγώλ κόιπλζεο θαη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο, αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα κελ θαηαιήμεη 

άκεζα ζε θάπνηα απνηειέζκαηα (Medić et al., 2012). 

 

2.4.6 Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ 

 

Ζ γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο επεξεάδεη ηελ εμάπισζε ηεο C.Burnetii. Ο 

θίλδπλνο κόιπλζεο από ηα κεξπθαζηηθά απμάλεηαη όηαλ νη εθκεηαιιεύζεηο ή νη 

βνζθόηνπνη βξίζθνληαη κέζα ζε πεξηνρέο όπνπ πλένπλ δπλαηνί άλεκνη. (Cardinale et 

al., 2014). Οη δπλαηνί άλεκνη ζε ζπλδπαζκό κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο απνηεινύλ 

παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ εμάπισζε ησλ κνιπζκέλσλ κηθξνζηαγνληδίσλ θαη ηελ 

επηβίσζε ηεο C.Burnetii ελώ ν πεηόο (πηώζε ζην έδαθνο πξντόλησλ ηνπ ύδαηνο.) 

αλαγλσξίζηεθε σο πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληαο. (Nusinovici et al., 2015). Ζ 

βιάζηεζε θαη ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο γηα ηε 

κεηάδνζε ηεο C.Burnetii από κνιπζκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζηνλ άλζξσπν. 

Μνιπζκέλα δώα πνπ εθηξέθνληαη δίπια ζε αξόζηκεο πεξηνρέο κε ειάρηζηε βιάζηεζε 

θαη ρακειή πγξαζία  απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν έθζεζεο ηνπ αλζξώπνπ ζηε C.Burnetii. 

(Van Der Hoek et al., 2011).  

Ζ κηθξή απόζηαζε ησλ θαηνηθηώλ ησλ αλζξώπσλ από κνιπζκέλεο εθηξνθέο 

θαη ηδηαίηεξα ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2km έρεη ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλν θίλδπλν 

κόιπλζεο από ηελ C.Burnetii (Pijnacker et al., 2017). Ζ εγγύηεηα ησλ δώσλ κε 

αζηηθέο πεξηνρέο, ε επαθή κε κνιπζκέλα δώα ή/θαη ηα κνιπζκέλα πξντόληα ηνπο 

(πιηθά απνβνιώλ, ηνθεηνύ, καιιί) θαζώο θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο 

ησλ κεξπθαζηηθώλ, έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηνλ 

άλζξσπν (Georgiev et al., 2013). 

. 
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2.5 Κλινικέρ Εκδηλώζειρ ηος πςπεηού Q.  
 
 

 

Ζ πξσηνγελήο ινίκσμε από C.Burnetii κπνξεί λα εθδεισζεί κε κηα πνηθηιία 

θιηληθώλ ζπκπησκάησλ. Ζ πεξίνδνο επώαζεο ηνπ λνζήκαηνο από ηελ αξρηθή 

κόιπλζε κέρξη ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα δηαξθέζεη από 2 έσο 3 

εβδνκάδεο θαη εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ βαθηεξίνπ πνπ ελνθζαικίδεηαη 

(Raoult, Marrie and Mege, 2005). 

ε έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ αζζελώλ ε πξσηνγελήο ινίκσμε είλαη 

αζπκπησκαηηθή. Μεηά από έθζεζε ζην βαθηήξην ην 60% ησλ αηόκσλ αλαπηύζζεη 

αζπκπησκαηηθή ινίκσμε. Χζηόζν ζην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ ε ινίκσμε 

εθδειώλεηαη σο νμεία, ζπρλά απηνπεξηνξηδόκελε εκπύξεηε λόζνο κε πνλνθεθάινπο, 

πλεπκνλία ή επαηίηηδα (Ladbury et al., 2015). Άιια ζπλνδά ζπκπηώκαηα ηεο νμείαο 

ινίκσμεο απνηεινύλ ε θεθαιαιγία, ε κπαιγία, ε αξζξαιγία, ην θνηιηαθό άιγνο, ε 

λαπηία, ν εκεηόο θαη ε δηάξξνηα (Espejo et al., 2014). Ληγόηεξν ζπρλά άιια 

ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ όπσο ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα ή όξγαλα 

όπσο ε θαξδηά θαη ηα ζπκπηώκαηα από απηά λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ θιηληθή εηθόλα. 

ηηο λεπξνινγηθέο εθδειώζεηο πεξηιακβάλνληαη ε άζεπηε κεληγγίηηδα, ε 

εγθεθαιίηηδα, ε κεληγγνεγθεθαιίηηδα θαη ε πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα (Bernit, Jambin 

and Dutronc, 2002). πάληα αιιά ζνβαξή εθδήισζε ηνπ ππξεηνύ Q απνηειεί ε 

κπνθαξδίηηδα θαη ε πεξηθαξδίηηδα (Fournier et al., 2001).  

Γηαθνξέο ζηελ θιηληθή εηθόλα παξαηεξνύληαη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρώξεο. 

ηε Γαιιία θπξηαξρεί ε επαηίηηδα (Dupont et al., 1992) ελώ ζηελ Οιιαλδία 

(Wielders et al., 2014) θαη ηελ Διιάδα (Tselentis et al., 1995) ην θύξην θιηληθό 

ζύκπησκα είλαη ε πλεπκνλία.  

ην 1-5% κηαο πξσηνγελνύο ινίκσμεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε ρξόληα κνξθή 

ηνπ ππξεηνύ Q, ε νπνία κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαη εθδειώλεηαη 

θπξίσο κε ηε κνξθή ελδνθαξδίηηδαο, ζπλήζσο ην πξώην έηνο κεηά ηελ κόιπλζε 

(Maurin et al., 1999). 

Παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε ρξόληνπ ππξεηνύ Q 

κεηά ηελ πξσηνγελή ινίκσμε απνηεινύλ νη βαιβηδνπάζεηεο, ε εγθπκνζύλε, ε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα, ε αλνζνθαηαζηνιή, δηάθνξεο αγγεηνπάζεηεο, ηα αγγεηαθά κνζρεύκαηα, 

ηα πξνζζεηηθά αξζξώζεσλ θαη ε ειηθία (>60 εηώλ) (L.M. et al., 2012). 

 Ζ ελδνθαξδίηηδα παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε άηνκα πνπ είραλ ππνθείκελεο 

βαιβηδνπάζεηεο ή είραλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ησλ βαιβίδσλ ή 
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αγγείσλ (πρ αλεύξπζκα ανξηήο) (Maor et al., 2016). Δκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζε 

άληξεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ (Straily et al., 2017). Ζ απνηειεζκαηηθή δηάγλσζε 

αζζελώλ κε νμύ ππξεηό Q θαη ππνθείκελε βαιβηδνπάζεηα, ώζηε λα μεθηλήζεη έγθαηξα 

ε θαηάιιειε αληηβηνζεξαπεία έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο επίπησζεο ηεο 

ελδνθαξδίηηδαο (Edouard et al., 2014). 

Πνιύ ζπρλά πεξηγξάθνληαη αγγεηαθέο ινηκώμεηο αζζελώλ κε πξνεγνύκελε 

ινίκσμε από ηελ C.Burnetii (Linda M. Kampschreur et al., 2012). Αζζελείο κε 

αγγεηαθέο ινηκώμεηο (θνηιηαθή ανξηή, ιαγόληα αξηεξία) απνθάιπςαλ έλαλ πςειό 

επηπνιαζκό ηεο C.Burnetii (30%) (Hagenaars et al., 2014). Σν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο 

ρσξίο ζεξαπεία κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ην 25% (Botelho-Nevers et al., 2007). 

Άιιεο ζπάληεο εθδειώζεηο ηνπ ρξόληνπ ππξεηνύ Q απνηεινύλ νη 

νζηεναξζξηθέο αιινηώζεηο πνπ ζπρλά ζπλδένληαη κε ηελ αγγεηαθή ινίκσμε 

(Meriglier et al., 2018) θαη ε ρξόληα επαηίηηδα (Hofmann and Heaton, 1982).  

Πξόζθαηα έρεη δηαηππσζεί ε ππόζεζε πσο ε C.Burnetii ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε ιεκθώκαηνο. ε κειέηε κεηαμύ 1468 αζζελώλ 

κε ππξεηό Q,7 αζζελείο δηαγλώζηεθαλ κε ιέκθσκα κεηά από πξσηνγελή κόιπλζε κε 

C.Burnetii. Ζ αλίρλεπζε ηνπ βαθηεξίνπ επηβεβαηώζεθε ζε βηνςίεο ιεκθώκαηνο θαη 

ιεκθαδελίηηδαο (Melenotte et al., 2015). 

Ζ καθξνρξόληα θόπσζε κεηά από νμύ ππξεηό Q, γεληθά αλαθεξόκελε σο 

ζύλδξνκν ρξόληαο θόπσζεο (Chronic Fatigue Syndrome) , έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ πγεία. Χζηόζν, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία, ηελ πξόιεςε, ηε 

ζεξαπεία θαη ηελ πξόγλσζε ηεο, είλαη ππνεθπξνζσπνύκελεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

(Morroy et al., 2016). Έρεη πεξηγξαθεί παγθνζκίσο ζην 20% κε 30% ησλ αζζελώλ 

(Hatchette et al., 2003) θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα δέθα ή θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα 

κεηά ηελ αξρηθή κόιπλζε (Wildman et al., 2002). Υαξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε 

ζπγθέληξσζεο, πνλόιαηκν, θεθαιαιγία, κπαιγία, πόλν ζηηο αξζξώζεηο, δηαηαξαρέο 

ύπλνπ, δηόγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ θαη θόπσζε (Ayres,Smith and Flint, 1996). Ζ 

παξαηεηακέλε αληηβηνζεξαπεία ζε απηνύο ηνπο αζζελείο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή 

(Ledina et al., 2007) θαη ε ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη θαιύηεξε (Keijmel et al., 

2017). Θα πξέπεη λα κελ γίλεηαη ζύγρπζε κεηαμύ ησλ ελλνηώλ ρξόληαο ινίκσμεο από 

ππξεηό Q θαη ρξόληαο θόπσζεο θαζώο ε ρξόληα ινίκσμε αθνξά ζηελ επίκνλε 

παξνπζία ηεο C.Burnetii ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ ύπαξμε νξγαληθώλ αιινηώζεσλ ελώ 

ζηε ρξόληα θόπσζε ηα ζπκπηώκαηα είλαη ππνθεηκεληθά, κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

άιιε αζζέλεηα θαη από ζύκπησζε λα ηεο απνδνζεί σο αίηην ν ππξεηόο Q, εηδηθά ζε 

πεξηνρέο όπνπ ελδεκεί ην λόζεκα (Raoult, 2017). 
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ε έγθπεο γπλαίθεο νη νπνίεο κνιύλζεθαλ κε ηελ C.Burnetii έρνπλ αλαθεξζεί 

δηάθνξεο επηπινθέο όπσο, εκβξπηθόο ζάλαηνο, απνβνιή, πξόσξνο ηνθεηόο, ρακειό 

βάξνο γέλλεζεο, δπζπιαζίεο (Million et al., 2014);(Quijada et al., 2012). Οη έγθπεο 

γπλαίθεο πνπ κνιύλζεθαλ κε ηελ C.Burnetii θαηά ην πξώην ηξίκελν ηεο εγθπκνζύλεο 

εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα απνβάιινπλ (Raoult, Fenollar and Stein, 2002). Ο 

ππξεηόο Q νδεγεί ζπρλόηεξα ζε έθηξσζε αλ ην κνιπζκαηηθό ζηέιερνο ηεο C.Burnetii 

θέξεη έλα πιαζκίδην QpDV. Απηή ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζηειέρνπο κπνξεί λα εμεγήζεη 

γηαηί παξαηεξνύληαη δηαθνξεηηθέο επηπινθέο αλαιόγσο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, 

θαζώο πνιινί γνλόηππνη θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο θαηαλνκέο 

(Angelakis et al., 2013). Σν γεγνλόο πσο ζηελ Οιιαλδία δελ βξέζεθε θάπνηα 

ζπζρέηηζε  αλάκεζα ζηελ έθζεζε ησλ εγθύσλ γπλαηθώλ ζηελ C.Burnetii θαηά ην 

πξώην ηξίκελν ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηηο δπζκελείο εθβάζεηο ζηελ εγθπκνζύλε (van 

der Hoek et al., 2011) ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί κε ηηο δηαθνξέο ζηηο αιιεινπρίεο 

ησλ πιαζκηδίσλ πνπ πξνθάιεζαλ ηε κόιπλζε. Ο ππξεηόο Q θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζύλεο έρεη επίζεο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε κεηέξα, κε πςειόηεξν θίλδπλν 

εκθάληζεο ηεο ρξόληαο κνξθήο (Carcopino et al., 2009) θαη αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

γηα κειινληηθέο απνβνιέο (Stein and Raoult, 2016).  

 

 

  

2.6 Διάγνυζη 

 

2.6.1 Ορομετατροπή ςτον άνθρωπο 

 

Ζ νξνκεηαηξνπή ζπκβαίλεη ζπλήζσο 7 κε 15 εκέξεο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ην 90% ησλ αζζελώλ νξνκεηαηξέπεηαη από ηελ ηξίηε εβδνκάδα 

ηνπ λνζήκαηνο. Οη αλνζνζθαηξίλεο IgM ηεο θάζεο II αλαπηύζζνληαη ηε δεύηεξε 

εβδνκάδα ηεο νμείαο λόζνπ, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ζρεδόλ ηαπηόρξνλε αύμεζε 

ησλ IgG ηεο θάζεο II. Έλα δείγκα νξνύ είλαη ιηγόηεξν ρξήζηκν γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

νμείαο κνξθήο ηνπ ππξεηνύ Q ζε ζρέζε κε δεύγε νξώλ πνπ ζπιιέγνληαη κε 

κεζνδηάζηεκα 3-6 εβδνκάδσλ. ε αληίζεζε κε ηελ νμεία ινίκσμε από ππξεηό Q, ε 

ρξόληα ινίκσμε ζπλδέεηαη κε ζπλερώο απμαλόκελνπο ηίηινπο ησλ IgG 

αλνζνζθαηξηλώλ ηεο θάζεο I (Anderson et al., 2013). 

Σα cutoffs γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο ηίηινο ζεηηθόο δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ. Γεληθά ηίηινη ηεο θάζεο II ησλ αληηζσκάησλ IgG ≥200 θαη/ή IgM≥50 
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ζεσξνύληαη ζεκαληηθά γηα ηε δηάγλσζε ηεο πξσηνγελνύο ινίκσμεο ππξεηνύ Q ελώ 

απμεκέλνο ηίηινο ησλ IgG ηεο θάζεο I ≥1800 ζρεηίδεηαη κε επίκνλε ινίκσμε 

(Fournier, Marrie and Raoult, 1998). ύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

Dutch Q Fever Consensus Group ηίηινη αληηζσκάησλ IgG έλαληη ηεο θάζεο I ηεο 

C.Burnetii ≥1024 ρσξίο θιηληθά ζπκπηώκαηα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα απνδεδεηγκέλε 

ή πηζαλή ρξόληα κνξθή ηνπ ππξεηνύ Q (Wegdam-Blans et al., 2012). 

 

 

 

 

2.6.2 Ορομετατροπή ςτα μηρυκαςτικά 

 

Αλάινγε είλαη θαη ε εμέιημε ηεο νξνκεηαηξνπήο ζηα κεξπθαζηηθά. Μεηά ηε 

κόιπλζε νη αίγεο παξάγνπλ αλνζνζθαηξίλεο IgM θαη IgG θαηά ηεο θάζεο I θαη ηεο 

θάζεο II ηεο C.Burnetii. Γύν εβδνκάδεο κεηά ηελ κόιπλζε ςειά επίπεδα 

αλνζνζθαηξηλώλ IgM θαη IgG θαηά ηεο θάζεο II αληρλεύνληαη θαη ηαπηόρξνλα κία 

ιηγόηεξε έληνλε αλνζνινγηθή αληίδξαζε ησλ IgM θαηά ηεο θάζεο I είλαη παξνύζα. 

Σα IgG αληηζώκαηα θαηά ηεο θάζεο I αξρίδνπλ λα απμάλνληαη έμη εβδνκάδεο κεηά ηε 

κόιπλζε (Roest et al., 2013). 

 

 

2.6.3 Ορολογική διάγνωςη-Καλλιέργεια-PCR 

 

Τπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο αληηγνληθέο θάζεηο (θάζε I θαη θάζε II) έλαληη 

ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη αλαπηύζζνπλ αληηζώκαηα (Maurin et al., 1999). ηελ νμεία 

κνξθή θπξηαξρεί ε παξαγσγή αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ αληηγόλνπ ηεο θάζεο II ηεο 

C.Burnetii ελώ ε ρξόληα κνξθή ζρεηίδεηαη κε έλαλ απμαλόκελν ηίηιν ησλ IgG ηεο 

θάζεο I πνπ κπνξεί λα είλαη πςειόηεξνο από απηόλ ηεο θάζεο II (Péter, Dupuis and 

Burgdorfer, 1986).  

Ζ δνθηκαζία αλαθνξάο γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο νμείαο θάζεο ηνπ 

ππξεηνύ Q είλαη ν αλνζνθζνξηζκόο (IFA). Μία ηεηξαπιάζηα αύμεζε ηνπ ηίηινπ ηεο 

θάζεο II ησλ IgG αληηζσκάησλ ζε δεύγε νξώλ είλαη ην δηαγλσζηηθό «gold standard» 

γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο νμείαο κνξθήο ηνπ ππξεηνύ Q. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο 

νξνκεηαηξέπνληαη ηελ ηξίηε εβδνκάδα κεηά ηελ κόιπλζε. Έλαο αξλεηηθόο ηίηινο 

θαηά ηελ νμεία θάζε ηνπ λνζήκαηνο δελ απνθιείεη ηνλ λόζεκα γηαηί ν IFA είλαη 

αξλεηηθόο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο νμείαο θάζεο (Maurin et al., 1999). Γηα ηνλ IFA 
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ηίηινη αληηζσκάησλ έλαληη ηεο θάζεο II πνπ ππεξβαίλνπλ αξαίσζε 1:50 γηα ηα IgM 

θαη 1:200 γηα ηα IgG ππνδεηθλύνπλ ηελ νμεία θάζε ηεο λόζνπ (Dupont et al., 1994). 

Χζηόζν ηα cut offs κπνξεί λα αλαζεσξεζνύλ θαζώο εμαξηώληαη από ηνλ επηπνιαζκό 

ηνπ λνζήκαηνο ζηνλ πιεζπζκό κειέηεο. Άιιεο νξνινγηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε ELISA (Kovácová et al., 1987). Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο 

δνθηκαζίεο ELISA γηα αλζξώπηλε ρξήζε, ηα cut offs ησλ νπνίσλ πνηθίινπλ αλάινγα 

κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ε επαηζζεζία ηνπο εμαξηάηαη από ηνλ επηπνιαζκό επίζεο 

ηνπ λνζήκαηνο. Ζ Virion/Serion ELISA εκθαλίδεη κηθξόηεξε επαηζζεζία ζε ζρέζε κε 

ηελ Panbio ELISA ζηελ αλίρλεπζε παιαηόηεξσλ κνιύλζεσλ από C.Burnetii 

(Frosinski et al., 2016). Άιιε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν είλαη ε ζύλδεζε 

ζπκπιεξώκαηνο (complement fixation) γηαηί ε εηδηθόηεηα θαη ε επαηζζεζία ηεο 

εμαξηάηαη από ηνλ ηίηιν ηνπ ζπκπιεξώκαηνο πνπ επηιέγεηαη (Field, Hunt and 

Murphy, 1983), είλαη δύζθνιν λα δηαγλώζεη ηνλ ππξεηό Q κε έλα δείγκα νξνύ πνπ 

ιακβάλεηαη ζηε θάζε ηεο αλάξξσζεο (Murphy A. M.,Field P.R. 1970) θαη επηπιένλ 

δελ είλαη εηδηθή γηα ηα IgM αληηζώκαηα.  

Ο ρξόληνο Q ππξεηόο επηβεβαηώλεηαη από ηελ αύμεζε ησλ αληηζσκάησλ IgG 

ηεο θάζεο I (IgG> 1: 1024)) θαη κία επηβεβαησκέλε επίκνλε εζηία κόιπλζεο (π.ρ. 

ελδνθαξδίηηδα) (Anderson et al., 2013). Σα θξηηήξηα ηνπ Duke, έλα ζύλνιν 

δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο ινηκώδνπο ελδνθαξδίηηδαο 

αλαζεσξήζεθαλ ην 2000 θαη επαλαπξνζδηόξηζαλ ηηο νξνινγηθέο παξακέηξνπο γηα ηνλ 

ππξεηό Q. Ζ αλαζεώξεζε απηή όξηζε πσο ηίηινο αληηζσκάησλ IgG ηεο θάζεο I 

>1:800 ή κία ζεηηθή θαιιηέξγεηα αίκαηνο γηα C.Burnetii είλαη θύξην θξηηήξην γηα ηελ 

παξνπζία ινηκώδνπο ελδνθαξδίηηδαο (Li et al., 2000).  

ε αζζελείο πνπ δηαγηγλώζθνληαη κε νμεία κνξθή ππξεηνύ Q θαη δελ αλήθνπλ 

ζε θάπνηα από ηηο νκάδεο θηλδύλνπ (άηνκα κε βαιβηδνπάζεηεο, αγγεηαθή λόζν) 

ζπληζηάηαη κία κόλν νξνινγηθή επαλεμέηαζε κεηά από δώδεθα κήλεο, αλεμάξηεηα 

από ηελ θιηληθή εηθόλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο (Wielders et al., 2014). 

Δπηπιένλ, έλα κνλνθισληθό αληίζσκα (mAb) έρεη αλαπηπρζεί, πνπ 

αλαγλσξίδεη ηε virenose ζηνλ ιηπνπνιπζαθραξίηε ηεο ινηκνγόλνπ κνξθήο ηεο 

C.Burnetii. Ζ ρξήζε ηεο ELISA θαη ηεο αλνζναπνηύπσζεο κε ηε ρξήζε ηνπ mAb 

πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηαρεία αλίρλεπζε ηνπ βαθηεξίνπ (Palkovicova et al., 

2009).  

Χο ππνρξεσηηθά ελδνθπηηάξην βαθηήξην, ε θαιιηέξγεηα ηεο C.Burnetii κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε εκβξπνθόξσλ απγώλ όξληζαο (Ormsbee, 1952) ή άιισλ 

κεζόδσλ θπηηαξνθαιηέξγεηαο. Δπί ηνπ παξόληνο ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο 
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θαιιηέξγεηαο θαη απνκόλσζεο ηεο C.Burnetii είλαη ε θαιιηέξγεηα ζε θπηηαξηθέο 

ζεηξέο. Ζ C.Burnetii κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο καθξνθάγσλ 

πνληηθηνύ (P388D1 θαη J774), ηλνβιάζησλ πνληηθνύ (L329) θαη επηζειηαθώλ 

λεθξηθώλ θπηηάξσλ,Vero (Maurin et al., 1999); (Lines, 1981); (Baca et al., 

1985);(Akporiaye et al., 1983). Οη ηλνβιάζηεο αλζξώπηλνπ εκβξπηθνύ πλεύκνλα 

(HEL) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαιιηέξγεηεο ξνπηίλαο ιόγσ ηεο εύθνιεο ζπληήξεζεο 

ηνπο θαη ηεο πςειήο επαηζζεζίαο ηνπο ζε κόιπλζε από ηελ C.Burnetii. Σα 

παξαηεξνύκελα απνηειέζκαηα είλαη ε εκθάληζε κεγάισλ θελνηνπίσλ ζην 

θπηηαξόπιαζκα. Σα κνιπζκέλα θύηηαξα δελ θαηαζηξέθνληαη επηηξέπνληαο ηε 

δηαηήξεζε ηεο C.Burnetii γηα αξθεηνύο κήλεο (Roman, Coriz and Baca, 1986). Ζ 

θαιιηέξγεηα θαη ε απνκόλσζε ηεο C.Burnetii γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα βηναζθάιεηαο 

επηπέδνπ III (Fournier and Marrie, 1998). 

Γηάθνξεο κέζνδνη PCR έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο C.Burnetii 

από δείγκαηα ηζηώλ ή αίκαηνο (Stein et al., 1992). Πνιιέο ζηεξίδνληαη ζηε 

δεκηνπξγία πνιιαπιώλ αληηγξάθσλ ηεο ελζσκαησζείζαο αιιεινπρίαο IS1111 (Klee 

et al., 2006). Χζηόζν ε PCR ζε δείγκαηα αίκαηνο έρεη πεξηνξηζκέλε επαηζζεζία (50 

έσο 60%) (Raoult, 1995). Δπνκέλσο νη νξνινγηθέο κέζνδνη έρνπλ νπζηαζηηθό ξόιν 

ζηε δηάγλσζε ηνπ ρξόληνπ ππξεηνύ Q (Wegdam-Blans et al., 2012). Από κόλεο ηνπο 

νη νξνινγηθέο κέζνδνη, ειιείςεη ζεηηθήο PCR δελ επαξθνύλ γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

ρξόληνπ ππξεηνύ Q θαη πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε θιηληθά ζπκπηώκαηα (Linda M 

Kampschreur et al., 2012). Ζ θαζθαηνκεηξία κάδαο κπνξεί επίζεο, ζύληνκα λα 

ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε θαη ηελ πξόνδν ηεο δηάγλσζεο ηεο C.Burnetti (Flores-Ramirez 

et al., 2014). 

 

2.6.4 Ορολογική διάγνωςη ςτα αιγοπρόβατα 

 

ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό γηα ηελ Τγεία ησλ δώσλ (ΟΗΔ) ε 

δνθηκαζία ηεο ζύλδεζεο ζπκπιεξώκαηνο είλαη εηδηθή αιιά ιηγόηεξε επαίζζεηε από 

ηελ ELISA. ε πνιιά εξγαζηήξηα ε ELISA έρεη αληηθαηαζηήζεη ηε δνθηκή ηνπ 

έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνύ (IFAT) θαη ηε CF σο δνθηκαζία επηινγήο γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο C.Burnetii επεηδή κπνξεί εύθνια λα ρεηξηζηεί κεγάιν αξηζκό νξώλ θαη 

λα είλαη εθαξκόζηκε ζε πνιιά είδε δώσλ (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines 

for Terrestrial Animals, 2008). Ζ ELISA έρεη πςειή επαηζζεζία θαη θαιή εηδηθόηεηα 

θαη εμαιείθεη ηα δηθνξνύκελα αληηζπκπιεξσκαηηθά κε εηδηθά απνηειέζκαηα ηεο CF. 

Ζ CF κπνξεί λα δώζεη έλα πςειό πνζνζηό κε απνδεθηώλ δεηγκάησλ κε απνηέιζκα 
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λα επεξεάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δνθηκήο θαη λα απμάλεη ην θόζηνο 

εμέηαζεο θαζώο απαηηείηαη ε επαλάιεςε ηεο δεηγκαηνιεςίαο (Horigan et al., 2011). 

ε ζρέζε κε ηνλ IFA ε ELISA εκθαλίδεηαη ειαθξώο πην επαίζζεηε (Schimmer et al., 

2010). Ζ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) ζπζηήλεη ηελ 

ελαξκόληζε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ηνπ ππξεηνύ Q κε ηε ρξήζε ηεο 

ELISA θαη ηεο PCR αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. (Sidi‐Boumedine et al., 2017). 

Οη νξνινγηθέο δνθηκαζίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηε δηαινγή ησλ θνπαδηώλ 

αιιά ε εξκελεία ζε επίπεδν δώνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιε. Πξάγκαηη ηα δώα 

κπνξνύλ λα παξακείλνπλ νξνζεηηθά κεηά από νμεία κόιπλζε αιιά κεξηθά δώα 

κπνξεί λα απεθθξίλνπλ ηελ C.Burnetii θαη λα απνηεινύλ θίλδπλν κόιπλζεο πξηλ από 

ηελ αλάπηπμε αληηζσκάησλ θαη θάπνηα άιια αλ θαη κνιπζκέλα δελ εκθαλίδνπλ 

νξνκεηαηξνπή (Berri et al., 2001); Bouvery et al., 2003). 

 

 

2.7 Ππόλητη 
 

Σα κέηξα πξόιεςεο αθνξνύλ κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κνιπζκέλσλ 

εθκεηαιιεύζεσλ, κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο απέθθξηζεο ηεο C.Burnetii ζην 

πεξηβάιινλ, κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ βαθηεξίνπ ζην πεξηβάιινλ θαη 

κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ηνπ αλζξώπνπ, ηδηαίηεξα ησλ νκάδσλ πςεινύ 

θηλδύλνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελόο δηθηύνπ κεηαμύ ηαηξώλ, θηεληάηξσλ, 

επηδεκηνιόγσλ, πξνγξακκαηηζηώλ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

(One Health). Ζ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηαηξώλ, ησλ θηεληάηξσλ θαη ηνπ 

επξύηεξνπ θνηλνύ γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ Q ππξεηνύ (Georgiev et al., 2010).  

Ο ππξεηόο Q απνηειεί κηα επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. ηηο νκάδεο πςεινύ 

θηλδύλνπ αλήθνπλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε ηα δώα (θηελνηξόθνη, εξγάηεο ζθαγείσλ, 

θηελίαηξνη, εξγαζηεξηαθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βαθηεξίνπ, 

εξγαδόκελνη ζε κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θξέαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία καιιηνύ) 

(Woldeyohannes et al., 2018); (Wielders et al., 2015). Έλα εκβόιην πνπ πεξηέρεη 

νιόθιεξν ην βαθηήξην ηεο C.Burnetii αδξαλνπνηεκέλν ζε θνξκαιίλε (Q-Vax®, CSL 

Biotherapies, Parkville, Vic.), είλαη δηαζέζηκν ζηελ Απζηξαιία από ην 1989 θαη έρεη 

αλαθεξζεί όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ είλαη άλσ ηνπ 98% (Gefenaite et al., 2011). 

Ζ Απζηξαιηαλή Κηεληαηξηθή Έλσζε ζπληζηά ηνλ εκβνιηαζκό γηα όινπο ηνπο 

θηεληάηξνπο, ηνπο θνηηεηέο θηεληαηξηθήο θαη ηνπο θηεληαηξηθνύο λνζειεπηέο (Sellens 
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et al., 2016). Σν πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ πνπ μεθίλεζε ην 2002 ζε εζληθό επίπεδν 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ λνζειείαο από ππξεηό Q θαζώο θαη 

θαηά 50% ηεο αλαθνξάο ηνπ. πκκεηείραλ εξγάηεο ζθαγείσλ θαη θηελνηξόθνη 

(Gidding et al., 2010). Χζηόζν ν εκβνιηαζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο 

ελέξγεηεο ζε πξνεγνπκέλσο επαηζζεηνπνηεκέλα άηνκα (Zhang and Samuel, 2004) θαη 

πξνο ην παξόλ δελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή εκβνιηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ecdc.europa.eu, 2010) . 

ηα δώα ηα εκβόιηα ηεο θάζεο I είλαη πην απνηειεζκαηηθά από ηα εκβόιηα ηεο 

θάζεο II. Σα εκβόιηα ηεο θάζεο I πξνζηαηεύνπλ ηηο αίγεο από ηελ πξόθιεζε 

απνβνιώλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εμαηηίαο ηεο C.Burnetii θαζώο 

ειαηηώλνπλ ηνλ απνηθηζκό ηνπ πιαθνύληα από ην βαθηήξην, ηελ απέθθξηζε ηνπ 

βαθηεξίνπ κε ην γάια, ηελ θνιπηθή βιέλλα θαη ηα θόπξαλα (Arricau-bouvery et al., 

2005). Μόλν ν εκβνιηαζκόο είλαη ηθαλόο λα πξνιακβάλεη θαη λα ειέγρεη επηδεκίεο 

ππξεηνύ Q ζε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Πνιιέο θνξέο καδί κε ηνλ εκβνιηαζκό 

εθαξκόδεηαη θαη ε ζαλάησζε ησλ δώσλ, απηώλ πνπ απέβαιαλ. Αλ θαη ε ζαλάησζε 

ησλ δώσλ κεηώλεη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επηδεκίαο δελ νδεγεί ζε καθξνπξόζεζκε εμάιεηςε ηνπ λνζήκαηνο ζε επίπεδν 

θνπαδηώλ (Bontje et al., 2016). Ο εκβνιηαζκόο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ε ζθαγή ησλ 

κνιπζκέλσλ δώσλ ήηαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο νιιαλδηθήο 

επηδεκίαο ηνπ ππξεηνύ Q (Hogerwerf et al., 2011). 

Οη νξζέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθηξνθώλ είλαη νη 

θύξηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξόιεςε ηεο κόιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο από ηελ C.Burnetii. Ζ απνκόλσζε ησλ δώσλ πνπ απέβαιαλ κέρξη 14 

εκέξεο, ε αλύςσζε ησλ ηατζηξώλ, ώζηε λα κελ επηκνιύλνληαη νη ηξνθέο από ηηο 

εθθξίζεηο ησλ δώσλ , ε θαηαζηξνθή ησλ πιηθώλ απνβνιήο κε θαύζε ή ζάςηκν, ε 

ρξήζε γαληηώλ θαη κάζθαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ δώσλ θαη ησλ πιηθώλ απνβνιήο 

απνηεινύλ κέηξα πξόιεςεο ηεο εμάπισζεο ηεο C.Burnetii (Threats, Directorate and 

Commission, 2004); Cdc.gov, 2019). Ζ κνιπζκέλε θνπξηά απνηειεί πεγή κεηάδνζεο 

ηνπ ππξεηνύ Q. Ο ρεηξηζκόο, ε απνζήθεπζε θαη ε εθαξκνγή ηεο γηα ηε ιίπαλζε ησλ 

εδαθώλ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη όηαλ απηή πξνέξρεηαη από εθηξνθέο ζεηηθέο 

ζηελ C.Burnetii (Hermans et al., 2014). Οη θξόησλεο απνηεινύλ ππνδόρν ηεο 

C.Burnetii (Ra et al., 2013)  θαη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εμάπισζε ηεο ζηα άγξηα δώα 

θαη ηε κεηάδνζε ηεο ζηα θαηνηθίδηα δώα (Psaroulaki et al., 2014b). Παξεκβάζεηο 

ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνύ ησλ θξνηώλσλ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην πνζνζηό ησλ 

κνιπζκέλσλ δώσλ.  
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Ζ παξνπζία αληηζσκάησλ θαηά ηεο C.Burnetii ζηνπο αλζξώπνπο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εγγύηεηα κε κνιπζκέλεο εθηξνθέο (Hoek et al., 2011). Ο θίλδπλνο έθζεζεο ηνπ 

αλζξώπνπ κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο από ηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο. 

Άηνκα πνπ δνπλ θνληά ζε κνιπζκέλεο εθηξνθέο (<2ρικ) έρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν 

γηα ηελ εκθάληζε ππξεηνύ Q από όηη ηα άηνκα πνπ δνπλ καθξύηεξα (>5ρικ) 

(Schimmer et al., 2010). Γη απηό έγθπεο γπλαίθεο, θαξδηνπαζείο ζα πξέπεη λα 

απνθεύγνπλ απηέο ηηο πεξηνρέο.  

Ζ παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαζώο γάια πνπ πεξηέρεη 

C.Burnetii απνηειεί πηζαλή πεγή κόιπλζεο γηα ηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο 

νδνύ (Panel and Ahaw, 2010). 

 

2.8 Σςζηήμαηα Γευγπαθικών Πληποθοπιών 

 

Σα πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ) είλαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (Information Systems) πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζπιινγήο, 

ελζσκάησζεο, δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη 

νπηηθνπνίεζεο, ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ρώξν. Σα δεδνκέλα απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεσγξαθηθά ή ραξηνγξαθηθά ή ρσξηθά 

(spatial) θαη κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά από πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηα 

νπνία θαη ηα ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά. Ζ ραξαθηεξηζηηθή δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ 

ηα GIS είλαη απηή ηεο ζύλδεζεο ηεο ρσξηθήο κε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία (ε 

νπνία δελ έρεη από κόλε ηεο ρσξηθή ππόζηαζε). Δίλαη έλαο ηξόπνο ζύλδεζεο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ράξηεο, γηα ηελ νπηηθή παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ κε ζθνπό ηε 

δηεμαγσγή ρσξηθώλ αλαιύζεσλ ή ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ρσξηθώλ κνληέισλ. 

(Who.int, 2018) 

Ζ αλάπηπμε νινέλα θαη πην εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθώλ 

πιεξνθνξηώλ (GIS) παξέρεη έλα λέν ζύλνιν εξγαιείσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 

λα εληνπηζηνύλ νη πεξηπηώζεηο θαη νη εθζέζεηο, λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ρσξηθέο ηάζεηο, 

λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζπζηάδεο αζζελεηώλ, λα ζπζρεηηζηνύλ δηαθνξεηηθά ζύλνια 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη λα ππνβιεζνύλ ζε δνθηκαζίεο ζηαηηζηηθώλ ππνζέζεσλ 

(Carroll et al., 2014). 

Σν πεδίν ηεο ρσξηθήο επηδεκηνινγίαο εμειίρζεθε ηαρέσο ηηο ηειεπηαίεο δύν 

δεθαεηίεο θαη ε επξύηεξε ρξήζε ησλ GIS πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα 
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ππνζηεξηρηνύλ απνηειεζκαηηθόηεξεο έξεπλεο. Σα GIS έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν γηα 

ηε δηεξεύλεζε ινηκσδώλ λνζεκάησλ θπξίσο ηεο εινλνζίαο, ηεο ζρηζηνζσκίαζεο, ηνπ 

Γάγγεηνπ ππξεηνύ, ηνπ HIV θαη ηεο ιεηζκαλίαζεο όζν θαη κε ινηκσδώλ όπσο ηνπ 

θαξθίλνπ, ηνπ άζζκαηνο, ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, ηνπ δηαβήηε θαη ηεο 

παρπζαξθίαο. (Lyseen et al., 2014). Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ GIS βνήζεζαλ ηελ 

Σδακάηθα γηα ηνλ ηαρύ έιεγρν θαη ηελ εμάιεηςε ηεο εινλνζίαο κεηά ηελ 

επαλεκθάληζε ηεο ην 2006. Ζ ρξήζε ησλ GIS απνθάιπςε ηηο εζηίεο κόιπλζεο θαη 

έγηλε επηζεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αλσθειέο (Webster-Kerr et al., 2010). Σειεπηαία 

έρνπλ αλαπηπρζεί εξγαιεία ΓΠ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επηδεκηνιόγνπο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κία βαζηθή ρσξηθή αλάιπζε γηα λα νδεγεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε 

ηεο πεγήο, όπσο ζηε λόζν ησλ ιεγεσλάξησλ, όηαλ ε πεξηγξαθηθή επηδεκηνινγία θαη ε 

κηθξνβηνινγηθή έξεπλα δελ επαξθνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο (European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2018) 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ ΓΠ, ρσξηθνί παξάγνληεο κειεηνύληαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έξεπλα θαη ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηηο  αιιειεπηδξάζεηο ηεο C.Burnetii κε 

ηνπο πιεζπζκνύο θαη ην πεξηβάιινλ. ηελ Κύπξν ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΓΠ δύν 

ρσξηά, ν Κνηζηάηεο ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο θαη ην Παξακάιη ζηελ επαξρεία 

Λεκεζνύ, πξνζδηνξίζηεθαλ σο πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ κε βάζε ηα πςειά 

πνζνζηά νξνεπηπνιαζκνύ ησλ IgG αληηζσκάησλ ζε αλζξώπνπο θαη δώα (Psaroulaki 

et al., 2006). ηελ Οιιαλδία ε εθαξκνγή ησλ ΓΠ ζε εζληθό επίπεδν απνθάιπςε ηηο 

ρσξηθέο ζρέζεηο ζηα θξνύζκαηα ππξεηνύ Q θαηά ηελ επηδεκία 2007-2010. Ζ 

επίπησζε ηνπ ππξεηνύ Q κεησλόηαλ όζν απμαλόηαλ ε απόζηαζε από ηηο θάξκεο πνπ 

εθηξέθνληαλ αίγεο θαη ε πςειόηεξε επίπησζε ήηαλ γύξσ από θάξκεο όπνπ νη αίγεο 

παξνπζίαζαλ θιηληθά ζπκπηώκαηα (απνβνιέο). Δληνύηνηο από ηηο 26 θάξκεο πνπ ηα 

δώα ηνπο παξνπζίαδαλ θιηληθά ζπκπηώκαηα κόλν γύξσ από ηηο 14 επηβεβαηώζεθε 

ζεκαληηθόο αξηζκόο αλζξώπηλσλ θξνπζκάησλ. Ζ ρξήζε ησλ ΓΠ έγεηξε ην εξώηεκα 

θαηά πόζν πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ κε θαηνηθήζηκεο δώλεο γύξσ από θάξκεο αηγώλ 

θαη θαηά πόζν νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο παίδνπλ ξόιν ζηε κεηάδνζε ηνπ 

ππξεηνύ Q (Commandeur et al., 2014). Δπίζεο ε ρξήζε ησλ ΓΠ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ αλίρλεπζε πεγώλ, όπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκηθήο έμαξζεο ζηελ 

Οιιαλδία ην 2008, όπνπ απνδείρζεθε όηη κία κνλαδηθή θάξκα αηγώλ ήηαλ ε πεγή 

(Schimmer et al., 2010)  
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία 

 

3.1 Σκοπόρ- Επεςνηηικά επυηήμαηα 

 

 

Να δηεξεπλεζεί ην πνζνζηό ηνπ νξνεπηπνιαζκνύ ζε αληηζώκαηα έλαληη ηεο 

Coxiella Burnetii ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα αηγνπξνβάησλ ηεο Κξήηεο θαη λα 

αλαπηπρζεί έλα ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο 

επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο. Δπηκέξνπο λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ θνξηίνπ ηεο λόζνπ, λα 

παξνπζηαζηεί ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ νξνζεηηθώλ αηγνπξνβάησλ θαη λα αλαδεηρζνύλ 

πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ.  

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηδηώθεηαη λα απαληεζνύλ είλαη : Πνηα κέηξα 

κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεζπζκώλ ζε θίλδπλν θαη Πσο ζα 

γίλεη ε αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα έρεη επηπηώζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ειέγρνπ. 

 

3.2 Σσεδιαζμόρ και πεπιοσή μελέηηρ 
 

πγρξνληθή Μειέηε. (Cross Sectional Study). Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Κξήηε. Ζ Κξήηε, ην κεγαιύηεξν θαη πνιππιεζέζηεξν λεζί ηεο Διιάδαο θαη 

ην πέκπην ζε έθηαζε κεγαιύηεξν ηεο Μεζνγείνπ βξίζθεηαη ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζόγεην (έθηαζε 8.303Km2 θαη πιεζπζκόο 632.000 θάηνηθνη πεξίπνπ). Ζ Κξήηε 

είλαη έλα λεζί κε έληνλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

αηγνπξνβάησλ αλέξρεηαη ζε 3.648.754 (Σκήκα Καηαγξαθήο θαη Δπηηήξεζεο Εσηθνύ 

Κεθαιαίνπ, 20-06-2018) θαη θαηαλέκεηαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα σο εμήο: Υαληά 

: 494541, Ρέζπκλν: 1.959.241, Ζξάθιεην : 979.121 θαη Λαζίζη: 215.941.  

Ο πιεζπζκόο κειέηεο ήηαλ ηα αηγνπξόβαηα ηεο Κξήηεο. Οη πεξηπηώζεηο πνπ 

αληρλεύζεθαλ είλαη πεξηπηώζεηο επηπνιαζκνύ θαη πξνζδηνξίζηεθε ε ζπρλόηεηα ησλ 

νξνζεηηθώλ δώσλ θαηά ηελ πεξίνδν Οθηώβξηνο 2018-Μάξηηνο 2019.  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
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3.3 Δείγμα-Δειγμαηολητία 
 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Οθηώβξηνο 2018 - Μάξηηνο 2019, ζπιιέρζεθαλ 

νξνί αηγνπξνβάησλ θαη από ηηο ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο Κξήηεο. Σν 

δείγκα ππνινγίζηεθε ζε 385 νξνύο αηγνπξνβάησλ (Sampsize.sourceforge.net, 2018). 

Σν δείγκα ζηξσκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ δώσλ αλά Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθό. Σν δείγκα ηεο θάζε 

Πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο αληηπξνζσπεύζεθε αλάινγα ηνπ αξηζκνύ ησλ αηγνπξνβάησλ 

ηεο θάζε κίαο θαη ππνινγίζηεθε σο εμήο: Υαληά: 54, Ρέζπκλν: 204, Ζξάθιεην: 103, 

Λαζίζη: 24. Οη νξνί ζπγθεληξώζεθαλ ζην Κηεληαηξηθό Δξγαζηήξην Ζξαθιείνπ, όπνπ 

απνζηέιινληαλ από επίζεκνπο ηδηώηεο θαη δεκόζηνπο θηεληάηξνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο Βξνπθέιισζεο 

(αηγνπξόβαηα αλαπαξαγσγήο, ειηθίαο >6 κελώλ) κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

θόζηνπο ηεο κειέηεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νξνί δώσλ νξναξλεηηθώλ ζηα αληηζώκαηα 

ηεο Βξνπθέιιαο. Οη νξνί ησλ αηγνπξνβάησλ ήηαλ αξηζκεκέλνη θαηά αύμνληα αξηζκό 

(απνδόζεθε έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο ζε θάζε δείγκα) θαη επηιέγνληαλ κε ηελ 

εθαξκνγή Random Numbers ηεο Open Source Epidemiologic Statistics for Public 

Health (Openepi.com, 2018), ώζηε θάζε νξόο δώνπ λα έρεη ηηο ίδηεο πηζαλόηεηεο λα 

επηιεγεί. πιιέρζεθαλ αλά κήλα ν εμήο αξηζκόο δεηγκάησλ: Οθηώβξηνο:64, 

Ννέκβξηνο:64, Γεθέκβξηνο:64, Ηαλνπάξηνο:64, Φεβξνπάξηνο:64, Μάξηηνο:65.  

Οη νξνί ιακβάλνληαλ κε θπγνθέληξεζε ηνπ αίκαηνο ζηα 1600g γηα δέθα 

ιεπηά θαη απνζεθεύνληαλ ζηνπο -20
o
C, πξηλ από ηελ εμέηαζε ηνπο γηα αληηζώκαηα 

έλαληη ηεο C.Burnetii.  

 

3.4 Πηγέρ Δεδομένυν 
 

   

 Από ηε Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο Κξήηεο παξαρσξήζεθε ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνύο ηεο Κξήηεο. Ζ Γ/λζε 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ θαη Μεηξώσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ 

παξαρώξεζε ηνλ αξηζκό ησλ επηιέμηκσλ εθηξνθώλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ δώσλ αλά 

δεκνηηθή ελόηεηα, ηνπηθή θνηλόηεηα θαη ππνθαηεγνξία δώνπ. Ζ Γ/λζε Σερληθώλ 

Διέγρσλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο ησλ Υαξηνγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ 

ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ παξαρώξεζε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ εθηξνθώλ από όπνπ ιήθζεθαλ 

δείγκαηα. Σν Γξαθείν Εσναλζξσπνλόζσλ, ηνπ Σκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο 
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Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. παξαρώξεζε ηα επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα γηα ηα θξνύζκαηα ηνπ ππξεηνύ Q ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο.  

Οη νξνί ζπλνδεπόηαλ από ην Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ όπνπ αλαγξάθνληαλ 

ε εκεξνκελία αηκνιεςίαο, ην είδνο ηνπ δώνπ, ην θύιν, ν ηύπνο ηεο εθηξνθήο (κόλν 

αίγεο, κόλν πξόβαηα, κηθηή), ε ηνπνζεζία ηεο εθηξνθήο, ην κέγεζνο ηνπ θνπαδηνύ θαη 

ε ειηθία ησλ δώσλ. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαλ ζε ππνινγηζηηθό 

θύιιν (excel). 

 

 

3.5 Επγαζηηπιακόρ  Έλεγσορ  
 

Οη νξνί εμεηάζηεθαλ  ζην Δξγαζηήξην Κιηληθήο Βαθηεξηνινγίαο, 

Παξαζηηνινγίαο, Εσνλόζσλ θαη Γεσγξαθηθήο Ηαηξηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Σα δείγκαηα νξνύ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ παξνπζία 

αληηζσκάησλ έλαληη ηεο C.Burnetii ρξεζηκνπνηώληαο εκπνξηθό kit δνθηκήο έκκεζεο 

ELISA. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ID Screen® Q Fever Indirect Multi-species ELISA kit 

ηεο ID-VET,( Innovative Diagnostics, Grabels, France), ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

πεγάδηα-βνζξία ηα νπνία είλαη επηθαιπκκέλα κε ζηειέρε ηεο C.Burnetii θάζεο I θαη 

II πνπ έρνπλ απνκνλσζεί από βννεηδή. Όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεμήρζεζαλ 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

αλαθέξεη όηη ε εηδηθόηεηα ηεο κεζόδνπ είλαη 100% (CI95%: 97.89%-100%) θαη ε 

επαηζζεζία όηαλ ηα ακθίβνια απνηειέζκαηα ζεσξνύληαη ζεηηθά επίζεο 100% 

(CI95%: 89.28%- 100%). 

ηα ζεηηθά δείγκαηα αληρλεύζεθε ε παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ηεο θάζεο 

I θαη II ηεο C.Burnetii. Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

νπηηθώλ ππθλνηήησλ ησλ αλαιπζέλησλ νξώλ, ηνπ ζεηηθνύ θαη ηνπ αξλεηηθνύ 

κάξηπξα ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν Sample to Positive ratio (S/P) % = (ODsample-

ODn.c/ODp.c-ODn.c)*100. Όπνπ OD: Optical Density, n.c: negative control, p.c: 

positive control. H αλάγλσζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ νπηηθώλ ππθλνηήησλ έγηλε ζηα 

450nm ζε εηδηθή θσηνκεηξηθή ζπζθεπή. Θεηηθνί νξνί ζηελ παξνπζία αληηζσκάησλ 

έλαληη ηεο C.Burnetii ζεσξήζεθαλ νη νξνί κε S/P % >50.  
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3.6 Σηαηιζηική Ανάλςζη 
 

 Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

ζπρλόηεηα, ηα πνζνζηά ησλ ζπρλνηήησλ θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ην ξαβδόγξακκα 

θαη ην θπθιηθό δηάγξακκα. Σα δεδνκέλα ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ 

παξνπζηάζηεθαλ κε πεξηγξαθηθά κέηξα, κέηξα ζέζεο θαη κέηξα δηαζπνξάο. Έγηλε 

έιεγρνο θαλνληθόηεηαο ησλ κεηαβιεηώλ κε ηε ρξήζε ησλ ηεζη Kolmogorov-Smirnov 

θαη Shapiro-Wilk, ηεο αζπκκεηξίαο θαη ηεο ινμόηεηαο.  

 Ζ εύξεζε πηζαλήο ζρέζεο κεηαμύ ηεο νξνζεηηθόηεηαο ζε C.Burnetii ηνπ 

θύινπ, ηνπ είδνπο, ηεο ηνπνζεζίαο, ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δώσλ αλά 

εθηξνθή δηεξεπλήζεθε κε ην Chi square ζηαηηζηηθό ηεζη. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαγόλησλ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο παξάγνληεο θηλδύλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθό κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο. 

Δπηπξόζζεηα, αλαπηύρζεθε κηα γεσ-βάζε ζην πξόγξακκα ArcGIS 15 (ESRI), κε 

δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο ηεο λόζνπ θαη πεξαηηέξσ επέθηαζεο γηα θηινμελία κεγάινπ 

όγθνπ δεδνκέλσλ (big data). Έγηλε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηάβισλ πνπ εληάρζεθαλ ζηε κειέηε 

θαζώο θαη ηεο νξνζεηηθόηεηαο αλά ζηάβιν, δεκηνπξγώληαο έλα ζεκαηηθό ράξηε. ηα 

πιαίζηα ηεο αλάιπζεο εθαξκόζηεθε ε κέηξεζε ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο κε ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ δείθηε Moran γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ρσξηθήο δνκήο ησλ ζηάβισλ 

πνπ δεηγκαηίζηεθαλ ζηελ Κξήηε. Απνηππώζεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο (spatial mean) θαη ππνινγίζζεθε ν δείθηεο ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο Moran's I. Σέινο, εθαξκόζζεθε ε αλάιπζε "Hot spots" κέζσ ηνπ δείθηε 

Getis Ord Gi* γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπζζσξεύζεσλ ρακεινύ θαη πςεινύ θηλδύλνπ (α=0.05).. 

Απηό ην εξγαιείν αλαγλσξίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ρσξηθέο ζπζζσξεύζεηο (spots) 

πςεινύ θηλδύλνπ (hot spots) θαη ρακεινύ θηλδύλνπ (cold spots).  
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέςματα  
 

4.1 Πεπιγπαθή Δείγμαηορ 
 

Από ηα 385 δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ηα 289 (75,06% ) πξνήιζαλ από 

πξόβαηα θαη ηα 96 (24,94%) από αίγεο (Γηάγξακκα 1).  

 

 
Δηάγρακκα 1 - Αρηζκός δεηγκάηωλ αλά είδος 

 

 

Σα ζειπθά δώα ήηαλ 356 (92,47%) θαη ηα αξζεληθά 29 (7,53%) (Γηάγξακκα 2). 

 

 
Δηάγρακκα 2 – Αρηζκός δεηγκάηωλ αλά θύιο 
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 Ο αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ήηαλ γηα ηελ 

Π.Δ.Υαλίσλ 54 (14,03%), γηα ηελ Π.Δ.Ρεζύκλνπ 204 (52,99%), γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Ζξαθιείνπ 103 (26,75%) θαη ηελ Π.Δ.Λαζηζίνπ 24 (6,23%) (Γηάγξακα 3). 

 

 

 
Δηάγρακκα 3 – Αρηζκός δεηγκάηωλ αλα Περηθερεηαθή Ελόηεηα 

 

 

 

 Ζ θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ην είδνο ηνπ δώνπ αλά 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 
Πίλαθας 1 - Αρηζκός δεηγκάηωλ (n), Ποζοζηό (%), θύιο θαη είδος αλά Περηθερεηαθή 
Ελόηεηα 

 Θειπθά Αξζεληθά Πξόβαηα Αίγεο 

 
n % n % n % n % 

Υαληά 46 85.2 8 14.8 32 59.3 22 40.7 

 

Ρέζπκλν 197 96.6 7 3.4 289 75.5 96 24.5 

 

Ζξάθιεην 92 89.3 11 10.7 81 78.6 22 21.4 

 

Λαζίζη 21 87.5 3 12.5 22 91.7 2 8.3 
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Σα πεξηζζόηεξα δείγκαηα ζειπθώλ δώσλ πξνήιζαλ από ην Ρέζπκλν (197) θαη αθνινπζνύλ ην 

Ζξάθιεην (92), ηα Υαληά (46) θαη ην Λαζίζη (21). Όζνλ αθνξά ηα αξζεληθά δώα ηα 

πεξηζζόηεξα δείγκαηα πξνήιζαλ από ην Ζξάθιεην (11) θαη αθνινπζνύλ ηα Υαληά (8), ην 

Ρέζπκλν (7) θαη ην Λαζίζη (3). Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο δεηγκάησλ πξνβάησλ πξνήιζε από ην 

Ρέζπκλν (289) θαη αθνινπζνύλ ην Ζξάθιεην (81), ηα Υαληά (32) θαη ην Λαζίζη (22). Γηα ηηο 

αίγεο ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο δεηγκάησλ πξνήιζε από ην Ρέζπκλν (96), αθνινπζνύλ κε ηνλ 

ίδην αξηζκό ηα Υαληά θαη ην Ζξάθιεην (22) θαη ηέινο ην Λαζίζη (2). Σα πνζνζηά δείρλνπλ ηελ 

αλαινγία ησλ ζειπθώλ/αξζεληθώλ θαη ησλ πξνβάησλ/αηγώλ κέζα ζηελ θάζε Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα.                                                               

 

Ζ ειηθία ησλ δώσλ δελ θαηαγξάθεθε αλαιπηηθά γηαηί ζηα Γειηία Οξνινγηθνύ 

Διέγρνπ ε δεισκέλε ειηθία ήηαλ κόλν ε άλσ ησλ 12 κελώλ.  

Οη εθηξνθέο από ηηο νπνίεο πξνήιζαλ νη νξνί ήηαλ 142 θαη εηδηθόηεξα από ηελ 

Π.Δ.Υαλίσλ 28, Π.Δ.Ρεζύκλεο 65, Π.Δ.Ζξαθιείνπ 35 θαη Π.Δ.Λαζηζίνπ 14. 

(Γηάγξακκα 4). 

 
Δηάγρακκα 4 – Αρηζκός εθηροθώλ αλά Περηθερεηαθή Ελόηεηα 

 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ δώσλ αλά εθηξνθή ε δηάκεζνο ήηαλ 330 θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο 289. (Πίλαθαο 2), (Γηάγξακκα 5). 
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Πίλαθας 2 – Τεηαρηεκόρηα ηες κεηαβιεηής «Αρηζκός δώωλ αλά εθηροθή» 

 

Αξηζκόο δώσλ αλα εθηξνθή 25
ο 

ποζοζηηαίο Δηάκεζος 75
ο
 ποζοζηηαίο 

 212 330 501 

 

 

 

 

 
Δηάγρακκα 5 – Box plot Αρηζκός δώωλ αλά εθηροθή θαη οροζεηηθόηεηα 

Σα αθξαία ζεκεία είλαη δείγκαηα πνπ ιήθζεζαλ από εθηξνθέο κε κεγάιν αξηζκό δώσλ.  
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4.2 Οποεπιπολαζμόρ  

 
Ο αξηζκόο ησλ ζεηηθώλ νξώλ ήηαλ 92 (23,9%) θαη ησλ αξλεηηθώλ 293 

(76,1%) (Γηάγξακκα 6 θαη 7).  

 

 
Δηάγρακκα 6 – Αρηζκός οροζεηηθώλ θαη οροαρλεηηθώλ δεηγκάηωλ 

 

 

 

 

 
Δηάγρακκα 7 – Ποζοζηό οροζεηηθώλ θαη οροαρλεηηθώλ δεηγκάηωλ 
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Ζ νξνζεηηθόηεηα ζηα αξζεληθά (27,59%) ήηαλ ςειόηεξε ζε ζρέζε κε ηα 

ζειπθά (23,61%) (Γηάγξακκα 8).  

 

 
Δηάγρακκα 8 – Ποζοζηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά θύιο 

 

 

Οη αίγεο εκθάληζαλ πην πςειό πνζνζηό επηπνιαζκνύ (26,04%) ζε ζύγθξηζε 

κε απηόλ, ησλ πξνβάησλ (23,18%) (Γηάγξακκα 9).  

 

 

 
Δηάγρακκα 9 – Ποζοζηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά είδος 
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Σα δείγκαηα πνπ πξνήιζαλ από ηελ Π.Δ.Λαζηζίνπ είραλ ην πςειόηεξν 

πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο (37,50%) θαη αθνινπζνύλ ε Π.Δ.Υαλίσλ (29,63%), ε 

Π.Δ.Ρεζύκλνπ (23,53%) θαη ηέινο ε Π.Δ.Ζξαθιείνπ (18,45%) (Γηάγξακκα 10). Να 

ζεκεησζεί πσο ηα πνζνζηά αλά Π.Δλόηεηα δελ αγγίδνπλ ηε πηζαλή πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε γηαηί κέζα ζηηο Π.Δλόηεηεο ην δείγκα γίλεηαη κηθξόηεξν κε ζπλέπεηα λα 

απμάλεη ην ηπραίν ζθάικα. 

 

 

 
Δηάγρακκα 10 – Ποζοζηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά Περηθερεηαθή Ελόηεηα 

 
 

 

 

 

Σα δείγκαηα πνπ πξνήιζαλ από εθηξνθέο πνπ δηαηεξνύλ κόλν αίγεο είραλ 

πςειόηεξε νξνζεηηθόηεηα (53,85%) ζε ζρέζε κε ηα δείγκαηα πνπ πξνήιζαλ από 

κηθηέο (22,73%) θαη ηηο εθηξνθέο πνπ είραλ κόλν πξόβαηα (22,99%). (Γηάγξακκα 11). 

 

 
Δηάγρακκα 11 – Ποζοζηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά ηύπο εθηροθής 
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Ζ ζπρλόηεηα ησλ νξνζεηηθώλ δεηγκάησλ θαη ην πνζνζηό αλά θύιν θαη είδνο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ζηνλ Πίλαθα 4 θαη αλά 

ηύπν εθηξνθήο ζηνλ Πίλαθα 5.  

 
Πίλαθας 3 – Σστλόηεηα θαη Ποζοηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά θύιο θαη είδος 

 

Σα 84 (23,6%) δείγκαηα ζειύθώλ δώσλ ήηαλ νξνζεηηθά θαη ηα 272 (76,4%) νξναξλεηηθά. Σα 

8 (27,6%) δείγκαηα αξζεληθώλ δώσλ ήηαλ νξνζεηηθά θαη ηα 21 (72,4%) νξναξλεηηθά. Όζν 

αθνξά ην είδνο ηα 67 (23,2%) δείγκαηα πνπ πξνήιζαλ από ηα πξόβαηα ήηαλ νξνζεηηθά θαη ηα 

222 (76,8%) νξναξλεηηθά. ηηα αίγεο ηα 25 δείγκαηα (26%) ήηαλ νξνζεηηθά θαη ηα 71 (74%) 

νξναξλεηηθά.  

 

 
Πίλαθας 4 – Σστλόηεηα θαη Ποζοζηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά Περηθερεηαθή Ελόηεηα 

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό νξνζεηηθώλ δεηγκάησλ 52,2% πξνήιζε από ην Ρέζπκλν θαη 

αθνινπζνύλ ην Ζξάθιεην (20,7%), ηα Υαληά (17,4%) θαη ην Λαζίζη (9,8%). 

 

 
Πίλαθας 5 - Σστλόηεηα θαη Ποζοζηό οροζεηηθώλ δεηγκάηωλ αλά ηύπο εθηροθής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αξηζκόο νξνζεηηθώλ δεηγκάησλ πνπ πξνήιζε από κηθηέο εθηξνθέο ήηαλ 45 (48,9%), από 

εθηξνθέο κε κόλν πξόβαηα 40 (43,5%) θαη από εθηξνθέο κε κόλν αίγεο 7 (7,6%) 

Φύιν/Δίδνο Θειπθά Αξζεληθά Πξόβαηα Αίγεο 

 n % n % n % n % 

Οξνζεηηθά 84 23,6 8 27,6 67 23,2 25 26,0 

Οξναξλεηηθά 272 76,4 21 72,4 222 76,8 71 74,0 

 

Π.Δλόηεηα Υαληά Ρέζπκλν Ζξάθιεην Λαζίζη 

 n % n % n % n % 

Οξνζεηηθά 16 17,4 48 52,2 19 20,7 9 9,8 

Οξναξλεηηθά 38 13,0 156 53,2 84 28,7 15 5,1 

 

Σύπνο Δθηξνθήο Μόλν Αίγεο Μόλν Πξόβαηα Μηθηή 

 n % n % n % 

Οξνζεηηθά 7 7,6 40 43,5 45 48,9 

Οξναξλεηηθά 6 2,0 134 45,7 153 52,2 
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Μία εθηξνθή ζεσξήζεθε ζεηηθή, έζησ θαη αλ είρε έλα νξνζεηηθό δών. Σν 

πνζνζηό ησλ εθηξνθώλ πνπ ήηαλ ζεηηθό ήηαλ 48,59%, έλαληη 51,41% ησλ εθηξνθώλ 

πνπ ήηαλ αξλεηηθέο. Από ηηο 142 εθηξνθέο ζεηηθέο ήηαλ νη 69 θαη αξλεηηθέο νη 73 

(Γηάγξακκα 12).  

 

Δηάγρακκα 12 – Αρηζκός εθηροθώλ θαη οροζεηηθόηεηα 
 

 

 ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο θαη ην πνζνζηό ζεηηθώλ,αξλεηηθώλ 

εθηξνθώλ αλα Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα.  

 
 
 
 
 
Πίλαθας 6 – Αρηζκός ζεηηθώλ/αρλεηηθώλ εθηροθώλ αλά Περηθερεηαθή Ελόηεηα 

 

ην Ρέζπκλν ην 52,3% ησλ εθηξνθώλ από ηηο νπνίεο ιήθζεθαλ δείγκαηα ήηαλ ζεηηθέο, ζην 

Λαζίζη ην 50%, ζηα Υαληά ην 46,4% θαη ζην Ζξάθιεην ην 42,9%.  

 

 

 

 

Π.Δλόηεηα Υαληά Ρέζπκλν Ζξάθιεην Λαζίζη 

 n % n % n % n % 

Θεηηθέο Δθηξνθέο 13 46,4 34 52,3 15 42,9 7 50,0 

Αξλεηηθέο Δθηξνθέο 15 53,6 31 47,7 20 57,1 7 50,0 
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Δμεηάζηεθε αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ νξνζεηηθώλ θαη νξναξλεηηθώλ 

αηγνπξνβάησλ σο πξνο ην θύιν, ην είδνο, ηνλ ηύπν, ηελ ηνπνζεζία θαη ην κέγεζνο ηεο 

εθηξνθήο. Από ην ρ2 ζηαηηζηηθό ηεζη πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ 

ησλ νξνζεηηθώλ δώσλ θαη ηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο. Γηα ηηο ππόινηπεο πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο (θύιν, είδνο, ηνπνζεζία) θαη ηελ πνζνηηθή (κέγεζνο εθηξνθήο) δελ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε.   

 

Χο πξνο ην θύιν. 

 

Έγηλε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Chi square θαη παξαηεξήζεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζην θύιν θαη ηελ νξνζεηηθόηεηα. 

 
 
 
Πίλαθας 7 – Chi-Square test θύιο-οροζεηηθόηεηα 

Test Value P 

   

Pearson Chi-Square ,235 ,628 
 

 

Χο πξνο ην είδνο ηνπ δώνπ. 

 

Έγηλε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Chi square θαη παξαηεξήζεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζην είδνο ηνπ δώνπ θαη ηελ νξνζεηηθόηεηα.  

 
 
Πίλαθας 8 - Chi-Square test είδος-οροζεηηθόηεηα 

Test Value P 

   

Pearson Chi-Square ,324 ,569 

 

Χο πξνο ηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο. 

 

Έγηλε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Chi square θαη παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο (κηθηή, κόλν πξόβαηα, κόλν αίγεο) θαη ηελ 

νξνζεηηθόηεηα.  

 

 
Πίλαθας 9 - Chi-Square test ηύπος-οροζεηηθόηεηα 

Test Value P 

   

Pearson Chi-Square  6,640 ,036 
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Από ηνλ πίλαθα ηνπ QFever * flocktype Crosstabulation ε κεγαιύηεξε δηαθνξά ζηα 

αλακελόκελα ζε ζρέζε κε ηα παξαηεξεζέληα παξαηεξήζεθε ζηηο εθηξνθέο πνπ 

απνηεινύληαη κόλν από αίγεο.  

 
 

Πίλαθας 10 - QFever * flocktype Crosstabulation 

Σύπνο Δθηξνθήο 

 

Μόλν Αίγεο 

 

Μόλν Πξόβαηα 

 

Μηθηή Δθηξνθή 

 

Οξνζεηηθά Count 7 

 

40 

 

45 

 

 Expected Count 3,1 

 

41,6 

 

47,3 

 

Οξναξλεηηθά Count 6 

 

134 

 

153 

 

 Expected Count 9,9 132,4 150,7 
 

 

 

 

 

Χο πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Σνπνζεζία). 

 

Έγηλε έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Chi square θαη παξαηεξήζεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηνπνζεζία ηεο εθηξνθήο θαη ηελ νξνζεηηθόηεηα.  

 
Πίλαθας 11 - Chi-Square test ηοποζεζία-οροζεηηθόηεηα 

Test Value P 

   

Pearson Chi-Square 5,115  ,164 

 

 

 

Χο πξνο ην κέγεζνο ηνπ θνπαδηνύ. 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ δώσλ αλά εθηξνθή θαη ηεο 

νξνζεηηθόηεηαο έγηλε ν κε παξακεηξηθόο έιεγρνο Mann-Whitney U θαη δελ 

δηαπηζηώζεθε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νξνζεηηθόηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο εθηξνθήο.  

 

 

Πίλαθας 12 - Mann-Whitney test Αρηζκός δώφλ-οροζεηηθόηεηα 

Mann-Whitney U P 

 

13084,500 

 

,673 
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Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ θύινπ 

(ρ
2
=0,235: p>0,05), ηνπ είδνπο (ρ

2
=0,324: p>0,05), ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

(ρ
2
=5.115: p>0,05),  θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δώσλ αλά εθηξνθή (U=13084.5: p>0.05), 

κε ηελ νξνζεηηθόηεηα ησλ δώσλ ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο (ρ
2
=6,640: 

p<0,05) θαη ηελ νξνζεηηθόηεηα ησλ αηγνπξνβάησλ. 

 

4.3 Έλεγσορ παπαγόνηυν κινδύνος 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη πηζαλνί παξάγνληεο θηλδύλνπ. Ζ εμέηαζε ηνπ θάζε 

παξάγνληα ρσξηζηά έγηλε κε ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο.  

 

 
Πίλαθας 13 – Οροζεηηθόηεηα ως προς ηο θύιο 

 Odds Ratio p 95% CI 

 

Φύιν 

 

0.811 

 

0.628 

 

(0,346, 1,897) 
 

Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ζειπθώλ θαη αξζεληθώλ 

δώσλ όηαλ ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ σο πξνο ην θύιν.  

 

 
Πίλαθας 14 – Οροζεηηθόηεηα ως προς ηο είδος 

 Odds Ratio p 95% CI 

 

Δίδνο 

 

0,857 

 

0.570 

 

(0,504, 1,458) 
 

 

Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ αίγώλ θαη ησλ 

πξνβάησλ όηαλ ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ σο πξνο ην είδνο.  

 
 
Πίλαθας 15 – Οροζεηηθόηεηα ως προς ηολ ηύπο ηες εθηροθής 

Σύπνο Δθηξνθήο Odds Ratio p 95% CI 

 

 

Μόλν Αίγεο 

 

3,908 

 

0,02 

 

(1,242, 12,296) 

    

Μηθηή 0,985 0,952 (0,607, 1,600) 

    

Μόλν Πξόβαηα  0,055  
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Σα θνπάδηα πνπ έρνπλ κόλν αίγεο εκθαλίδνπλ ηεηξαπιάζην θίλδπλν λα είλαη 

νξνζεηηθά ζε ζρέζε κε ηα θνπάδηα πνπ έρνπλ κόλν πξόβαηα.  

 

 
Πίλαθας 16 – Οροζεηηθόηεηα ως προς ηελ Περηθερεηαθή Ελόηεηα 

 

Σόπνο Δθηξνθήο Odds Ratio p 95% CI 

 

Υαληά 

 

1,861 

 

0,113 

 

(0,864, 4,010) 

    

Ρέζπκλν 1,360 0,31 (0,751, 2,463) 

    

Λαζίζη 2,653 0,048 (1,011, 6,961) 

    

Ζξάθιεην  0,172  
 

 

 

Χο δείθηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Ζξάθιεην γηαηί εκθάληζε ην ρακειόηεξν πνζνζηό 

επηπνιαζκνύ. Σα αηγνπξόβαηα ηνπ Λαζηζίνπ εκθαλίδνπλ 2,5 θνξέο πεξίπνπ 

κεγαιύηεξν θίλδπλν λα είλαη νξνζεηηθά ζε ζρέζε κε ηεο Π.Δ.Ζξαθιείνπ 

 
Πίλαθας 17 – Οροζεηηθόηεηα ως προς ηο κέγεζος ηες εθηροθής 

Μέγεζνο Δθηξνθήο Odds Ratio p 95% CI 

  

1,000 

 

0.297 

 

(0,999, 1,000) 
 

 

Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

θνπαδηνύ θαη ηεο νξνζεηηθόηεηαο όηαλ ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ σο πξνο 

ηνκέγεζνο ηεο εθηξνθήο.  
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4.4 Σςζηήμαηα Γευγπαθικών Πληποθοπιών 

 

 
Χάρηες  1 - Καηαλοκή ζηάβιωλ 

 

 Με πξάζηλεο θνπθίδεο απνηππώλνληαη νη ζηάβινη από ηνπο νπνίνπο 

έγηλε ε δεηγκαηνιεςία. Από ηνλ ρσξηθό κέζν δηαπηζηώλεηαη πσο νη θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζπγθεληξώλνληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Ρεζύκλνπ θαη 

Ζξαθιείνπ. Αλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ζηάβισλ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλά 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα είλαη νκνηνγελήο γεσγξαθηθά ( Moran’s Index= 0.62, p<0,05) 

θαη απηό ην γεγνλόο ελδπλακώλεη ηπρόλ πεξηνξηζκνύο ηεο δεηγκαηνιεςίαο καο. Ζ 

ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε ππνδειώλεη ύπαξμε νκνηνγελνύο ρσξηθνύ πξνηύπνπ 

θαη ε πηζαλόηεηα λα νθείιεηαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο είλαη κηθξόηεξε από 5%. Οη 

γεηηνληθέο πεξηνρέο έρνπλ παξόκνηεο ηηκέο  

 

 
Χάρηες  2 - Hot spots 

 

Οη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη κε θόθθηλν θύθιν ζηνλ παξαπάλσ ράξηε 

απνηεινύλ πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ θαη νη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη κε γαιάδην 

θύθιν απνηεινύλ πεξηνρέο ρακεινύ θηλδύλνπ. Οη θνπθίδεο αληηπξνζσπέπνπλ ηηο 

εθηξνθέο ησλ δώσλ. Πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ δηαπηζηώζεθαλ ζε όιε ηελ Κξήηε 

θαη ζπκπίπηνπλ κε ηελ νξνζεηηθόηεηα αλα Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα. Οη πεξηζζόηεξεο 

ζπγθεληξώλνληαη ζην Λαζίζη θαη ζηα Υαληά. ηα Υαληά ζπγθεληξώλνληαη ζηα λόηηα 



Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας 

Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

47 

ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο θαη ζηηο παξπθέο ησλ Λεπθώλ Όξεσλ. ην Λαζίζη ζηελ 

αλαηνιηθή αθηή ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο, ζηα όξηα ηνπ δήκνπ Ηεξάπεηξαο θαη 

εηείαο θαζώο θαη ζην δήκν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. ην Ρέζπκλν ζηελ ελδνρώξα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Φεινξείηε θαη ζην Ζξάθιεην ζηνπο 

δήκνπο Φαηζηνύ θαη Γόξηπλνο. 

 
 

Κεφάλαιο 5. Συζήτηςη 
 

5.1 Κύπια Εςπήμαηα 

 

Από όζν γλσξίδνπκε απηή είλαη ε πξώηε επηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηελ 

παξνπζία ηεο C.Burnetii ζηελ Κξήηε. Ζ νξνζεηηθόηεηα ζην ζύλνιν ησλ 

αηγνπξνβάησλ ήηαλ 23,9% θαη επηκέξνπο γηα ηα πξόβαηα 23,18% θαη γηα ηηο αίγεο 

26,04%. Ζ hot spot αλάιπζε αλέδεημε πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ κε δηαθνξεηηθή 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή. ηα Υαληά θαη ζην Λαζίζη ζπκπίπηνπλ κε ηηο πεξηνρέο 

θπζηθήο βόζθεζεο όπνπ δηάθνξα θνπάδηα κνηξάδνληαη θνηλνύο βνζθόηνπνπο κε 

ζπλέπεηα λα απμάλεη ε επαθή ησλ κνιπζκέλσλ δώσλ κε ηα ππόινηπα θαη λα επλνείηαη 

ε κεηάδνζε ηεο C.Burnetii. ην Ρέζπκλν αλαδείρζεθαλ ζπζηάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 

ζηνλ Φεινξείηε. ην Ρέζπκλν ν Γήκνο Μπινπνηάκνπ θαηαγξάθεη ην 22% ηνπ 

δσηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Κξήηεο θαη ιόγσ ηεο απμεκέλεο ππθλόηεηαο ησλ δώσλ ε 

δηάδνζε ηνπ βαθηεξίνπ ζηνπο δηάθνξνπο πιεζπζκνύο δηεπθνιύλεηαη. ην Ζξάθιεην 

hot spots δηαπηζηώζεθαλ ΝΓ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ζηνπο Γήκνπο Φαηζηνύ 

(ζηα βόξεηα όξηα ηνπ, όπνπ πεξηνρέο αμηνπνηνύληαη από ηελ θηελνηξνθία ζηελ 

εθηαηηθή ηεο κνξθή) θαη Γόξηπλαο.  

Καηαγξάθεθαλ ηα πςειόηεξα πνζνζηά επηπνιαζκνύ ζε ζύγθξηζε κε άιιεο 

κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα. Σν πνζνζηό επηπνιαζκνύ ήηαλ πην 

απμεκέλν ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, πηζαλόλ εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηόζν ηνπ θιίκαηνο ηεο Κξήηεο όζν θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο ηεο 

θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σν θιίκα ηεο Κξήηεο ραξαθηεξίδεηαη γεληθά σο 

εύθξαην κεζνγεηαθό, κε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ ελδνρώξα θαη ην λόηην-

λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο θαη ηελ παξνπζία δπλαηώλ αλέκσλ ηδηαίηεξα θαηά ην 

θαινθαίξη (κειηέκηα) αιιά θαη ησλ λνηηάδσλ. Ζ θπξίαξρε κνξθή ησλ αηγνηξνθηθώλ 

εθκεηαιιεύζεσλ ηεο Κξήηεο ζπλίζηαηαη ζε κνλάδεο εθηαηηθήο εθηξνθήο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιν βαζκό δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ην κέγεζνο, ηηο 
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ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγή. Σν εθηαθηηθό ζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη 

από εηήζηεο κεηαθηλήζεηο (από θαη πξνο ζεξηλνύο-νξεηλνύο βνζθόηνπνπο) θαη από 

δηαδξνκέο ησλ θνπαδηώλ κέζα ζε βνζθόηνπνπο γηα εμεύξεζε ηεο ηξνθήο θαη 

ππνηππώδεηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ κεηαθίλεζε ησλ δώσλ, ε αλάκεημε ηνπο 

ζηνπο βνζθόηνπνπο, νη ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο απνιπκάλζεσλ, ε αληαιιαγή ή ε 

αγνξαπσιεζία δώσλ ρσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο θηεληαηξηθνύο ειέγρνπο επλννύλ ηε 

δηαζπνξά ηεο C.Burnetii θαη ηελ εμάπισζε ηεο ζην δσηθό θεθάιαην ηνπ λεζηνύ.  

Από ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο 

δηαπηζηώζεθε ζην Λαζίζη (37,50%) θαη ην κηθξόηεξν ζην λνκό Ζξαθιείνπ (18,45%). 

Σα δώα ηεο Π.Δ.Λαζηζίνπ εκθαλίδνπλ 2,5 θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν λα είλαη 

νξνζεηηθά ζε ζρέζε κε ηεο Π.Δ.Ζξαθιείνπ (OR 2.653, 95% CI 1.011, 6.961). Σν 

πςειό πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαζηζίνπ πηζαλόλ ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλόο πσο πξόθεηηαη γηα κηα πεξηνρή όπνπ  νη βξνρέο είλαη ιηγόηεξεο από ηελ 

ππόινηπε Κξήηε,  ε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε θαη νη άλεκνη πεξηζζόηεξνη, κε 

απνηέιεζκα ε πεξηνρή λα είλαη κία από ηηο πην αλεκώδεηο ηεο ρώξαο. Οη δπλαηνί 

άλεκνη ζε ζπλδπαζκό κε ηεο πςειέο ζεξκνθξαζίεο βνεζνύλ ζηε δηαζπνξά ηεο 

C.Burnetii ζην πεξηβάιινλ (Nusinovici et al., 2015). 

Διέγζεθε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, κεηαμύ ηεο 

νξνζεηηθόηεηαο ησλ αηγνπξνβάησλ σο πξνο ην θύιν, ην είδνο, ηνλ ηύπν, ηελ 

ηνπνζεζία θαη ην κέγεζνο ηεο εθηξνθήο. Από ην  Chi square test πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ νξνζεηηθώλ δώσλ θαη ηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο, (ρ
2
=6,640  

p<0,05) ελώ γηα ηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. 

Ηδηαίηεξα, όζνλ αθνξά ηνλ ηύπν ηεο εθηξνθήο ην 53,85% ησλ δεηγκάησλ πνπ 

πξνήιζαλ από εθηξνθέο κόλν κε αίγεο ήηαλ νξνζεηηθά, ελώ ην 22,99% θαη 22,73% 

ησλ δεηγκάησλ ήηαλ ζεηηθά από εθηξνθέο κόλν κε πξόβαηα θαη κηθηέο, αληηζηνίρσο. 

Οη εθκεηαιιεύζεηο κόλν κε αίγεο, εκθαλίδνπλ ηεηξαπιάζην θίλδπλν, ηα δώα ηνπο λα 

είλαη νξνζεηηθά ζε ζρέζε κε εθκεηαιιεύζεηο πνπ έρνπλ κόλν πξόβαηα. (OR 3.908, 

95% CI 1.242, 12.296).  

 

5.2 Σύγκπιζη με άλλερ μελέηερ 

 

πγθξηηηθά κε άιιεο κειέηεο ζε ρώξεο εθηόο Δπξώπεο ν επηπνιαζκόο πνπ 

θαηαγξάθεθε, εκθαλίδεηαη πςειόηεξνο ηόζν ζηα πξόβαηα όζν θαη ζηηο αίγεο ζε 

ρώξεο όπσο ην Σζαλη (11% πξόβαηα, 13% αίγεο) θαη ε Ηλδία (9,3% πξόβαηα, 5,7% 

αίγεο) ελώ κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε άιιεο όπσο ην Μεμηθό (40% πξόβαηα, 35% 
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αίγεο). ηελ ίδηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ πεξηιακβάλεη 69 κειέηεο από όιν 

ηνλ θόζκν ν κέζνο επηπνιαζκόο θπκάλζεθε από 15% έσο 30%  ζηα αηγνπξόβαηα 

(Guatteo et al., 2011).  

ηελ Δπξώπε, ζηα πξόβαηα πςειόηεξνο επηπνιαζκόο δηαπηζηώζεθε ζηελ 

Βνπιγαξία (56,9%) θαη ρακειόηεξνο ζηε Γαιιία (20%), ηε Γεξκαλία (8,7%) θαη ηελ 

Οιιαλδία (3,5%). ηηο αίγεο πςειόηεξνο επηπνιαζκόο έρεη θαηαγξαθεί ζηε 

Βνπιγαξία (40%) θαη ηε Γαιιία (88%) θαη ρακειόηεξνο ζηε Γεξκαλία (2,5%) θαη  

ηελ Οιιαλδία (7,8%) (Georgiev et al., 2010). Παξόιν ηνλ αξρηθά ρακειό επηπνιαζκό 

ηεο C.Burnetii ζηα αηγνπξόβαηα ηεο Οιιαλδίαο πηζηεύεηε πσο ε κεγάιε επηδεκία ηνπ 

ππξεηνύ Q πξνθιήζεθε ύζηεξα από ηελ επίζθεςε αηόκσλ ζε θάξκεο θπξίσο αηγώλ 

όπνπ είραλ πξνεγεζεί απνβνιέο. Σν 2007 πνπ μεθίλεζαλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

απμάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά ππξεηνύ Q ζε αλζξώπνπο είραλ θαηαγξαθεί 7 θάξκεο 

αηγώλ κε επηβεβαησκέλεο απνβνιέο εμαηηίαο ηεο C.Burnetii (Roest et al., 2011). Ζ 

εμάπισζε ηεο C.Burnetii ζηελ Οιιαλδία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο Q ππξεηνύ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή πςειόηεξσλ πνζνζηώλ επηπνιαζκνύ όπσο ζηα 

πξόβαηα γαιαθηνπαξαγσγήο (18,7%) (Schimmer et al., 2014). Υακειόηεξα πνζνζηά 

επηπνιαζκνύ θαη ζηα δύν είδε θαηαγξάθεθαλ ζηελ Διβεηία (1,8% πξόβαηα, 3,4% 

αίγεο) (Magouras et al., 2017). 

 Ζ παξνπζία ηεο C.Burnetii έρεη θαηαγξαθεί θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο γύξσ από 

ηελ Κξήηε. ηε Βόξεηα Ηηαιία ε νξνζεηηθόηεηα ήηαλ κηθξόηεξε (15,9%) (Rizzo et al., 

2016), όπσο θαη ζηελ Αίγππην (6,8% αίγεο, 8,9% πξόβαηα) (Klemmer et al., 2018). Ζ 

Κύπξνο εκθαλίδεη πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο γηα ηηο αίγεο ζρεδόλ δηπιάζην (48,2%), 

σζηόζν ην πνζνζηό ησλ νξνζεηηθώλ πξνβάησλ εκθαλίδεηαη ρακειόηεξν (18.9%) 

(Psaroulaki et al., 2006). ηελ Σνπξθία ηα πξόβαηα (29%) έρνπλ ςειόηεξν 

επηπνιαζκό ζε ζύγθξηζε κε ησλ αηγώλ (21%) (Uğur; KAYA, 2015). ηνλ Λίβαλν ηα 

πνζνζηά νξνζεηηθόηεηαο ήηαλ παξαπιήζηα. (24,2% πξόβαηα, 26,8% αίγεο) (Dabaja et 

al., 2019a). ηε ηθειία έρνπλ θαηαγξαθεί πςειά πνζνζηά νξνζεηηθόηεηαο ζηα 

πξόβαηα ηεο επαξρίαο ηνπ Παιέξκν (64%) θαη ζηηο αίγεο ηεο επαξρίαο ηεο Μεζζίλαο 

(45%) (Galluzzo, Verso and Villari, 2015).  

 Ο Pape et al ην 2009 ζε δείγκαηα αηγνπξνβάησλ από ηε Βόξεηα Διιάδα 

αλίρλεπζαλ ηελ παξνπζίαζε αληηζσκάησλ έλαληη ηεο C.Burnetii κε ηε δνθηκή ηνπ 

έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνύ ζην 6,5% ησλ αηγώλ θαη ην 10,4% ησλ πξνβάησλ (Pape, 

Bouzalas, et al., 2009). Γύν λεόηεξεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δνθηκή ηεο 

έκκεζεο ELISA, θαηέγξαςαλ ε κία πνζνζηά νξνζεηηθόηεηαο ζηε Θεζζαιία γηα ηα 

πξόβαηα 14,5% θαη ηηο αίγεο 15% (Valiakos et al., 2017), ελώ ε άιιε πεξηειάκβαλε 
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δείγκαηα από ηελ Πεινπόλεζζν, Μαθεδνλία, Θξάθε θαη Θεζζαιία θαη θαηέγξαςε 

πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο ζηα πξόβαηα 8 % θαη ζηηο αίγεο 14,4% (Filioussis et al., 

2017).  

Όζνλ αθνξά ην είδνο, αλ θαη δελ δηαπηζηώζεθε ζηε κειέηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ νξνζεηηθόηεηαο όηαλ έγηλε αλάιπζε πξνο ην είδνο, ε 

πςειόηεξε νξνζεηηθόηεηα ζηηο αίγεο θαη κάιηζηα ζε θνπάδηα κόλν αηγώλ, 

ππνδειώλεη ηελ πηζαλόηεηα νη αίγεο λα απνηεινύλ ην θύξην ππνδόρν ηεο C.Burnetii. 

ηε Βόξεηα Ηηαιηα νη αίγεο πνπ δηαηεξνύληαλ ζε κηθηά θνπάδηα ήηαλ πην πηζαλό λα 

είλαη ζεηηθέο ζηε κόιπλζε από C.Burnetii (Rizzo et al., 2016). ηελ Οιιαλδία νη 

αίγεο εκθάληζαλ πςειόηεξν πνζνζηό νξνζεηηθόηεηαο από ηα πξόβαηα θαη κάιηζηα 

ηόζν ζηηο αίγεο όζν θαη ζηα πξόβαηα ηα δώα πνπ δεηγκαηίζηεθαλ θαηά ηελ 

εγθπκνζύλε  θαη ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν εκθάληζαλ πςειόηεξν πνζνζηό 

νξνζεηηθόηεηαο ζε ζύγθξηζε κε δείγκαηα πνπ ιήθζεθαλ από δώα πνπ δελ 

θπνθνξνύζαλ (Van den Brom et al., 2013). Οη εθηξνθέο ησλ αηγώλ σο δεμακελή ηεο 

C.Burnetii, ππνδειώλεηαη από ην γεγνλόο πσο πξόβαηα από πεξηνρέο όπoπ ππήξρε 

κεγαιύηεξε ππθλόηεηα αηγώλ ήηαλ πην πηζαλό λα είλαη ζεηηθά ζηελ παξνπζία 

αληηζσκάησλ έλαληη ηεο C.Burnetii (Lambton et al., 2016). ηελ επεηξσηηθή Διιάδα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε κεηαμύ αηγώλ θαη πξνβάησλ σο πξνο ηελ 

νξνζεηηθόηεηα. Οη αίγεο ζρεηίζηεθαλ πεξηζζόηεξν κε ηελ νξνζεηηθόηεηα, (Filioussis 

et al., 2017). 

Άιιεο κειέηεο ζπζρεηίδνπλ ηε κόιπλζε από C.Burnetii θπξίσο κε ηελ 

παξνπζία πξνβάησλ ζηηο θάξκεο. ηνλ Λίβαλν ν θίλδπλνο κόιπλζεο ήηαλ 

κεγαιύηεξνο ζηηο εθηξνθέο πνπ είραλ κόλν πξόβαηα ή πξόβαηα κε αίγεο από ηηο 

εθηξνθέο όπνπ απνπζίαδαλ ηα πξόβαηα (Dabaja et al., 2019b) θαη ζε άιιεο ρώξεο 

παξαηεξήζεθε πςειόηεξνο επηπνιαζκόο ζηα πξόβαηα ζε ζρέζε κε ηηο αίγεο 

(Nokhodian et al., 2018b); (Klemmer et al., 2018) 

Όζνλ αθνξά ην θύιν δελ βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηελ νξνζεηηθόηεηα. 

ην ίδην ζπκπέξαζκα όηη ε παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ηεο C.Burnetii δελ 

επεξεάδεηαη από ην θύιν θαηέιεμε κειέηε ζην Ηξάθ (Kshash, 2012). Άιιεο κειέηεο 

αλαδεηθλύνπλ ην ζειπθό δών σο παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ην λόζεκα ( Bok et al., 2017). 

Χζηόζν αλ θαη ηα αξζεληθά είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα κεηαδώζνπλ ηελ C.Burnetii 

θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδνπλ ξόιν ζηελ επηδεκηνινγία ηνπ λνζήκαηνο θαζώο ε 

αγνξά ηξάγσλ αύμεζε ηνλ θίλδπλν νξνζεηηθόηεηαο ζε έλα θνπάδη θαηά 3,2 θνξέο ζε 

ζρέζε κε εθείλα ηα θνπάδηα πνπ δελ είραλ ηξάγνπο (Meadows et al., 2015).  
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Γελ βξέζεθε ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ηνπ κεγέζνπο ηεο εθηξνθήο θαη ηεο 

νξνζεηηθόηεηαο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα κε εκάο είραλ θαη άιιεο κειέηεο (Dabaja 

et al., 2019b). Άιιεο έξεπλεο ζπζρέηηζαλ ηελ νξνζεηηθόηεηα κε ην κέγεζνο ηνπ 

θνπαδηνύ, (F. et al., 2016)(Kennerman et al., 2010); (Nokhodian et al., 2018b). 

Γελ κπνξέζακε λα θαηαγξάςνπκε ηελ πιεξνθνξία ηεο ειηθίαο ησλ δώσλ γηαηί 

ζηα δειηία νξνινγηθνύ ειέγρνπ απνηππώζεθε κόλν κε ηελ θαηαγξαθή ελήιηθν δών 

άλσ ηνπ ελόο έηνπο. Ζ νξνζεηηθόηεηα απμάλεη κε ηελ ειηθία ηνπ δώνπ, δεδνκέλεο ηεο 

κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηαο ελόο δώνπ λα έξζεη ζε επαλαιακβαλόκελε επαθή κε ηελ 

C.Burnetii αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Filioussis et al., 2017); (F. et al., 

2016). 

 

5.3 Ιζσύρ-Πεπιοπιζμοί 

 

Δίλαη ε πξώηε επηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νξνεπηπνιαζκνύ 

ζηα αηγνπξόβαηα ηεο Κξήηεο. Σν δείγκα ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθό σο πξνο ηελ 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ θαη θάιπςε πνιιέο πεξηνρέο θαη ησλ ηεζζάξσλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ. Αλ θαη δελ ηέζεθε σο θξηηήξην ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ππήξμε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηεο Κξήηεο (Moran’s Index=0.62, p<0.05). Έδσζε 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ην κειινληηθό ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ Γεκόζηαο 

Τγείαο. Ζ εξγαζηεξηαθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έρεη απμεκέλε επαηζζεζία 

θαη εηδηθόηεηα. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία αλαθέξεη όηη ε εηδηθόηεηα ηεο κεζόδνπ 

είλαη 100% (CI95%: 97.89%-100%) θαη ε επαηζζεζία όηαλ ηα ακθίβνια 

απνηειέζκαηα ζεσξνύληαη ζεηηθά επίζεο 100% (CI95%: 89.28%- 100%). 

Καηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύζε ηνλ πιεζπζκό αηγνπξνβάησλ ηεο 

Κξήηεο δηαπηζηώζεθε αζπκθσλία ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απηώλ. 

Γελ κπόξεζε λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο, πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ δώσλ θαζώο ε 

βάζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ δηέθεξε κε απηή ηνπ Σκήκαηνο θαη Καηαγξαθήο ηνπ Εσηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο Κξήηεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

δείγκαηνο επηιέμακε σο πιεζπζκό αλαθνξάο ηα αηγνπξόβαηα ηνπ Σκήκαηνο θαη 

Καηαγξαθήο ηνπ Εσηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο Κξήηεο θαζώο ε 

βάζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ πεξηειάκβαλε κόλν ηηο εθηξνθέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

θαζεζηώο ηεο εληαίαο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δπηπιένλ ιόγσ ησλ επηδνηήζεσλ νη 

απνγξαθέο ελδέρεηαη λα είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα . Σέινο ε 

νηθόζηηε θηελνηξνθία κπνξεί λα ζπληεξεί έλαλ αξηζκό δώσλ πνπ δπζηπρώο δελ 

θαηαγξάθνληαη.  
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Ζ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Βξνπθέιισζεο κε ζπλέπεηα ζην πξόγξακκα λα ζπκκεηέρνπλ κόλν εθείλεο νη 

εθηξνθέο ζηηο νπνίεο νη θηελνηξόθνη ήηαλ πξόζπκνη λα ειερζνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο θαηαπνιεκήζεσο ηεο Βξνπθέιιαο. Γελ κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε 

εθείλσλ ησλ εθηξνθώλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα θαη θαηά ζπλέπεηα 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Γηα λα δηεξεπλεζεί ν επηπνιαζκόο ηεο C.Burnetii ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκή 

ηεο έκκεζεο ELISA, ηθαλή λα αληρλεύζεη αληηζώκαηα έλαληη ηεο θάζεο I θαη ηεο 

θάζεο II ηεο C.Burnetii. Οη νξνινγηθέο δνθηκαζίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηε δηαινγή 

ησλ θνπαδηώλ αιιά ε εξκελεία ζε επίπεδν δώνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιε. Πξάγκαηη 

ηα δώα κπνξνύλ λα παξακείλνπλ νξνζεηηθά κεηά από νμεία κόιπλζε αιιά κεξηθά 

δώα κπνξεί λα απεθθξίλνπλ ηελ C.Burnetii θαη λα απνηεινύλ θίλδπλν κόιπλζεο πξηλ 

από ηελ αλάπηπμε αληηζσκάησλ θαη θάπνηα άιια αλ θαη κνιπζκέλα δελ εκθαλίδνπλ 

νξνκεηαηξνπή (Berri et al., 2001); Bouvery et al., 2003). πλεπώο αλ θαη νη 

νξνινγηθέο εμεηάζεηο θαηαδεηθύνπλ πξνεγνύκελε έθζεζε ζηελ C.Burnetii δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δώσλ πνπ εθθξίλνπλ ηνλ κηθξννξγαληζκό 

ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο νξναξλεηηθώλ δώσλ .(Schimmer et al., 2010). Ζ 

Δπξσπαηθε Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) ζπζηήλεη ηελ 

ελαξκόλεζε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ηνπ ππξεηνύ Q κε ηε ρξήζε ηεο 

ELISA θαη ηεο PCR αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. (Sidi‐Boumedine et al., 2017). 

Μία άιιε κειέηε κε ηελ εθηίκεζε ηεο νξνζεηηθόηεηαο ησλ δώσλ ηαπηόρξνλα κε ηε 

ρξήζε ηεο PCR ζε πιηθό απνβνιώλ ζα πξνζδώζεη επηπξόζζεηα ζηνηρεία ζηε 

δηεξεύλεζε ηεο επηδεκηνινγίαο ηεο C.Burnetii.  

 

5.4 Σςμπεπάζμαηα 

 

 Ζ παξνπζία ηεο C.Burnetii είλαη ελδεκηθή ζηελ Κξήηε. Αλαινγίδνληαο ηε 

ζεκαζία γηα ηε Γεκόζηα Τγεία πεξηζζόηεξεο κειέηεο πξέπεη λα δηεμαρζνύλ γηα λα 

ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο C.Burnetii ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιινπο 

πιεζπζκνύο, όπσο ησλ αξζξνπόδσλ, ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ. Ζ 

C.Burnetii πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε σο θύξην αίηην πξόθιεζεο απνβνιώλ θαη 

αλαπαξαγσγηθώλ δηαηαξαρώλ ζηα κεξπθαζηηθά θαη λα κπαίλεη ζηε δηαθνξηθή 

δηάγλσζε αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ (θηελνηξόθνη, θηελίαηξνη, έγθπεο γπλαίθεο, 

άηνκα κε θαξδηνπάζεηεο) πνπ εκθαλίδνπλ εκπύξεηε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ.  
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