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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της λεϊσμανίασης στην 
Ελλάδα, στον άνθρωπο και στο σκύλο: η γεωγραφική κατανομή της νόσου, 
των ειδών και ζυμοδεμάτων του παράσιτου και της αντοχής τους στα 
φάρμακα, όπως και της γεωγραφικής διασποράς των διαβιβαστών ξενιστών 
του παράσιτου.  

Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος η οποία ενδημεί σε τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές όπως και σε χώρες της Νοτίου Ευρώπης (συμπεριλαμβανόμενης 

και της χώρας μας). Αποτελεί τη δεύτερη ασθένεια πρωτοζωικής προέλευσης 

παγκοσμίως, με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση. Μέχρι πρότινος κατατασσόταν στις πλέον 

«παραμελημένες» νόσους. Η ασθένεια προκαλείται από ενδοκυτταρικό πρωτόζωο 

Leishmania infantum και παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων, ανάλογα 

με το είδος του πρωτόζωου και την ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή.  Χαρακτηρίζεται από 

μια ποικιλία κλινικών συνδρόμων (σπλαχνική, δερματική και βλεννογονοδερματική μορφή), 

με σοβαρότερο τη σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ, Visceral leishmaniasis).           

Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές 

με τα υψηλότερα ποσοστά οροθετικότητας στα σκυλιά, δηλαδή οι περιοχές με τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο για τη μετάδοση της λεϊσμανίασης στον άνθρωπο με: α) τη δημιουργία 

δικτύου γιατρών και κτηνιάτρων στη χώρα, β) την αποστολή ερωτηματολογίων για τη 

μελέτη της Λεϊσμανίασης σε κτηνίατρους του ιδιωτικού και δημόσιού τομέα (840 

ερωτηματολόγια), γ) την επιδημιολογική μελέτη στα σκυλιά, με την εξέταση 8316 

δειγμάτων τα οποία αφορούσαν σε 5772 ζώα από τις 13 περιφέρειες της χώρας (σχεδόν 

από όλους τους νομούς της χώρας) και την χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων με το 

σύστημα GIS, δ) την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την επιδημιολογική μελέτη στα 

σκυλιά και τη συσχέτιση τους με τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των κτηνιάτρων στα 

ερωτηματολόγια, ε) την μελέτη της νόσου στον ανθρώπινο πληθυσμό με την εργαστηριακή 

εξέταση δειγμάτων ασθενών από την Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας (153 ασθενείς) 

(και αξιοποίηση στοιχείων από το Κέντρο  Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), ζ) την απομόνωση, καλλιέργεια και τυποποίηση του πρωτόζωου παράσιτου 

Leishmania  από σκυλιά  και ασθενείς, η) την καταγραφή των ειδών/στελεχών του 

παράσιτου που απαντώνται σε σκυλιά και ανθρώπους στην Ελλάδα και τη σύγκρισή τους 

με στελέχη που απαντώνται στη Μεσόγειο, θ) τη δημιουργία τράπεζας στελεχών του 

παράσιτου και ι) τη μελέτης της αντοχής των στελεχών Leishmania που απομονώθηκαν 

στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής (Flow Cytometry) και 

τη χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων με το σύστημα GIS. 
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Δημιουργήθηκε δίκτυο με γιατρούς σε κρατικά νοσοκομεία της χώρας, κυρίως 

Κρήτης και Αθήνας (από όπου παραλήφθηκαν βιολογικά δείγματα από 153 ασθενείς με 

υποψία λεϊσμανίασης), και με κτηνιάτρους από όλη τη χώρα (από τους οποίους 

παραλήφθηκαν 8316 βιολογικά δείγματα από 5772 τυχαία σκυλιά). Εστάλησαν 840 

ερωτηματολόγια σε κτηνίατρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ανάλυση των 

ερωτηματολογίων έδειξε ότι οι μεγάλη πλειοψηφία των κτηνιάτρων εκτιμά ότι στην περιοχή 

τους παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της νόσου σε σκυλιά και ότι η 

καταπολέμηση/αποφυγή των τσιμπημάτων της σκνίπας με τα μέτρα που διαθέτουμε δεν 

έχει επιτυχία στα σκυλιά. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και της 

επιδημιολογικής μελέτης σε 5772 τυχαία σκυλιά από όλες τις περιφέρειες της χώρας έδειξε 

ότι α) το ερωτηματολόγιο, που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP6 EDEN - 

Leish subgroup, είναι ένα αξιόπιστο επιδημιολογικό εργαλείο και όταν τα αποτελέσματά 

του αναλύονται και χαρτογραφούνται με το σύστημα GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον εντοπισμό περιοχών υψηλού 

κινδύνου και νέων περιοχών εισόδου της νόσου (Ntais et al., 2013 c).  

Η επιδημιολογική μελέτη στα σκυλιά κατέδειξε το ποσοστό οροθετικότητας των 

σκυλιών σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας και με την χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων 

προέκυψαν οι περιοχές υψηλού κινδύνου για τον άνθρωπο. Τα κλιματολογικά και 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής συσχετίστηκαν με το ποσοστό οροθετικότητας 

των σκύλων, με την παρουσία ανθρώπινων κρουσμάτων και με την παρουσία ειδών 

σκνιπών που παίζουν το ρόλο του διαβιβαστή ξενιστή του παράσιτου Λεϊσμάνια (Ntais et 

al., 2013 a). 

Η εργαστηριακή διάγνωση και επεξεργασία των βιολογικών δειγμάτων από ασθενείς 

και σκυλιά είχε σαν αποτέλεσμα την απομόνωση 212 στελεχών του παράσιτου τα οποία 

τυποποιήθηκαν με την μέθοδο gold standard δηλαδή της ανάλυσης του ενζυμικού προφίλ 

του κάθε στελέχους. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι στην Ελλάδα απαντώνται τα 

είδη του παράσιτου Leishmania infantum MON-1 και MON-98, υπεύθυνων για τη 

σπλαχνική λεϊσμανίαση και L. tropica MON-300, MON-58, υπεύθυνων για την δερματική 

λεϊσμανίαση (Ntais et al., 2013 a). Το L. tropica MON-300 καταγράφηκε μόνο στην Ελλάδα 

(Κρήτη) και το ΜΟΝ-58, που αν και ανθρωπονοτικό είδος, καταγράφηκε σε άνθρωπο και 

σε σκύλο στην Κρήτη. Το ζυμόδεμα αυτό είχε αναφερθεί μόνο σε έξι ασθενείς στο 

Αφγανιστάν και ο εντοπισμός του στην Κρήτη, σε νεαρό πρόσφυγα από το Αφγανιστάν 

(που μολύνθηκε στη χώρα του) και σε σκύλο, είναι ένα ανησυχητικό γεγονός που 

καταγράφει την εγκατάσταση του νέου παθογόνου σε τοπικό πληθυσμό σκνίπας και την 

ανάπτυξη νέου επιδημιολογικού κύκλου του παράσιτου σε άνθρωπο και σκύλο (Ntais et 

al., 2013 b). Η L. tropica στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, εθεωρείτο ανθρωπονόσος. 
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Δημιουργήθηκε τράπεζα στελεχών του παράσιτου για μελλοντικές μελέτες από το 

εργαστήριο Παρασιτολογίας αλλά και σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια της Ελλάδας και 

του εξωτερικού. Έγινε χαρτογράφηση της διασποράς των στελεχών στη χώρα και 

συσχέτισή τους με τα είδη της σκνίπας-διαβιβαστή ξενιστή που απαντώνται στις 

αντίστοιχες περιοχές. Στη συνεχεία έγινε σύγκριση των Ελληνικών στελεχών με στελέχη 

που απαντώνται σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης της αντοχής του παράσιτου στα αντιλεϊσμανιακά 

φάρμακα, που είχε διεξαχθεί στο εργαστήριο από προηγούμενες μελέτες, 

χαρτογραφήθηκαν με το σύστημα GIS και προέκυψαν οι περιοχές της Ελλάδας με 

ανθεκτικά παράσιτα, γεγονός που ενισχύει το βαθμό κινδύνου της περιοχής για τον 

άνθρωπο και ενισχύει την ανάγκη παρέμβασης για την καταπολέμηση της νόσου και του 

διαβιβαστή της στις περιοχές αυτές. Από τα 212 στελέχη που μελετήθηκαν στο 

εργαστήριο, μόνο τα 11 στελέχη (2 ανθρώπινα και 9 σκύλου) βρέθηκαν να έχουν αντοχή 

στα φάρμακα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση του 

μεγέθους, για τη δημόσια υγεία, προβλήματος στην Ελλάδα. Είναι φανερό ότι η 

λεϊσμανίαση έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και επίσης ότι έχουν αναπτυχθεί και 

εξαπλωθεί ανθεκτικά στα φάρμακα παράσιτα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της 

Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης και με τις αλλαγές που προκύπτουν από την 

παγκοσμιοποίηση και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, νέα είδη και στελέχη Λεϊσμάνιας 

εμφανίζονται στη χώρα μας. Ο μεγάλος αριθμός ειδών σκνίπας (13) που απαντώνται στην 

Ελλάδα, επιτρέπει την εισαγωγή, εγκατάσταση και διασπορά αυτών των νέων παθογόνων, 

με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η μελέτη αυτή δίνει στοιχεία βάση των οποίων οι 

αρμόδιοι φορείς να επέμβουν για τη καταπολέμηση του προβλήματος στις πιο επικίνδυνες 

για τον άνθρωπο περιοχές. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome - Σύνδρομο Επίκτητης 

Ανοσοανεπάρκειας. 

ATP: Τριφωσφορική αδενοσίνη 

CanL: Canine leishmaniasis - Λεϊσμανίαση του σκύλου 

CDC: Center for Disease Control 

CD4: Cluster of Diferentiation 4 

ΒΛ: Βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση - Μucocutaneous leishmaniasis 

ΔΔΛ: Διάχυτη Δερματική Λεϊσμανίαση  - Diffuse Cutaneous Leishmaniasis 

DEET: Diethyltoluamide 

DDT: Dichlorodiphenyltrichloroethane - Διχλωροδιφαινυλτριχλωροαιθάνιο. 

ΔΛ: Δερματική λεϊσμανίαση - Cutaneous leishmaniasis   

DNA: Deoxyribonucleic acid - Δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ. 

EDTA: Ethylenediaminetetraacetate - Αιθυλενοδιαμινοτετραοξεικό Κάλιο. 

ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay 

FBS: Fetal Bovine Serum - Ορός Εμβρύου Βοδιού 

GIS: Geographic Information System 

HIV: Human Immunodeficientcy Virus - Ιός της Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου. 

IFAT: immunofluerescent Antibody Test - Έμμεσος Ανοσοφθορισμός. 

IL: Interleukin - Ιντερλευκίνη. 

Ig: Immunoglobulin - Ανοσοσφαιρινή. 

INF: Interferon - Ιντερφερόνη. 

in vitro: Μελέτη που πραγματοποιείται εκτός ζωντανού οργανισμού 

in vivo: Μελέτη που πραγματοποιείται σε ζωντανό οργανισμό 

KEEΛΠΝO:  Κέντρο  Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

mdr – multi drug resistance phenimenon  

MgCl2: Χλωριούχο Μαγνήσιο 

MLEE: Multilocus enzyme electrophoresis - Πολυεστιακή Ισοενζυμική Ηλεκτροφόρηση 

MO: Μυελός των οστών 

NaCl: Χλωριούχο Νάτριο 

NNN: Novy-Nicolle-McNeal medium 

Passage: Ανακαλλιέργεια 

PBS: Phosphate Buffer Saline 

PCR: Polymerase Chain Reaction - Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης. 

PCR - RFLP:  Polymerase Chain Reaction - Restriction fragment length polymorphism  
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per os: Από του στόματος χορήγηση 

Pgp – 170: P-γλυκοπορωτεϊνη 170kDa 

PI: Propidium iodide 

PKDL: Past kala-azar dermal leishmaniasis 

RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism 

Rh – 123: Ροδαμίνη 123 

RNA: Ριβονουκλεϊκό οξύ 

RPMI: Roswell Park Memorial institute medium 

Sample Buffer: Διάλυμα ανασύστασης 

SPSS: Statical package for the Social Sciences 

ΣΒ: Σωματικό βάρος 

ΣΛ: Σπλαχνική Λεϊσμανίαση - Visceral leishmaniasis 

Υ Ε Α & Η Δ: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

WB: Western Blotting 

WBC: White Blood Cells - Αριθμός Λευκών Αιμοσφαιρίων. 

WIMDI: Windows Document Interface for Flow Cytometry  

WHO/ΠΟΥ: World Health Organization - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας



Διδακτορική διατριβή  Παντελής Νταής 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

         Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος (ανθρωπονόσος ή ζωονόσος) η οποία 

ενδημεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές όπως και σε χώρες της Νοτίου Ευρώπης 

(συμπεριλαμβανόμενης και της χώρας μας). Αποτελεί τη δεύτερη σε σημασία για τη 

δημόσια υγεία ασθένεια πρωτοζωικής προέλευσης παγκοσμίως, με ευρεία γεωγραφική 

εξάπλωση. Έχει υπολογιστεί ότι 350 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης 

σε 98 χώρες και 3 περιοχές σε 5 ηπείρους (78 χώρες και περιοχές  του παλιού κόσμου και 

23 του νέου κόσμου) και ότι παγκοσμίως έχουν μολυνθεί 14 εκατομμύρια άτομα. Τα 

περιστατικά σπλαχνικής και δερματικής λεϊσμανίασης, που καταγράφονται ετησίως, 

ανέρχονται σε περίπου 200 - 400.000 και 0,7 – 1,2 εκατομμύριο αντίστοιχα. Μέχρι 

πρότινος οι λεϊσμανιάσεις κατατάσσονταν στις πλέον «παραμελημένες» νόσους μια και 

δεν εθεωρούνταν απειλή για το Δυτικό Κόσμο.  

        Η ασθένεια προκαλείται από το ενδοκυττάριο πρωτόζωο Leishmania  (οικογένεια 

Trypanosomatidae). Τον άνθρωπο προσβάλουν τουλάχιστον 21/30 είδη Λεϊσμάνιας, τα 

οποία δεν παρουσιάζουν μορφολογικές διαφορές ανάμεσα τους, παρουσιάζουν όμως 

διαφορές στη γεωγραφική τους κατανομή, στην κλινική έκφραση και στους ξενιστές που 

χρησιμοποιούν. Η νόσος παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων, ανάλογα 

με το είδος του πρωτόζωου και την ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή.  Χαρακτηρίζεται 

από μια ποικιλία κλινικών συνδρόμων (σπλαχνική, δερματική και βλεννογονοδερματική 

μορφή), με σοβαρότερο τη σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ, Visceral leishmaniasis) ή οποία 

είναι θανατηφόρος χωρίς θεραπεία.           

        Στη Μεσόγειο η Leishmania infantum ευθύνεται για τη ΣΛ. Διατηρεί το βιολογικό της 

κύκλο στο περιβάλλον σε ζώα ενώ ο άνθρωπος είναι τυχαίος ξενιστής. Κυνοειδή (σκύλοι, 

αλεπούδες, λύκοι, κ.α.) αποτελούν δεξαμενές του παρασίτου στη φύση. Στις μεσογειακές 

χώρες ο σκύλος αποτελεί την κύρια πηγή μόλυνσης της σκνίπας και άρα και του 

ανθρώπου. Μεταβιβαστές ξενιστές του παράσιτου στον παλαιό κόσμο είναι οι σκνίπες του 

γένους Phlebotomus. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γεωγραφική εξάπλωση της νόσου 

όπως και αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Αυτή η αύξηση στις χώρες της Μεσογείου 

έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και σχετίζεται με την αύξηση της συχνότητας των 

κρουσμάτων σε σκυλιά: από 0.2-80% ανάλογα με την περιοχή, και στις κλιματολογικές και 

άλλες αλλαγές. Έχουν βρεθεί αντισώματα και σε γάτες σε ποσοστό που κυμαίνεται από 

0,6 – 12,4% αλλά δεν έχει αποδειχθεί ο ενεργός ρόλος της γάτας στην επιδημιολογία της 

νόσου. Η ΣΛ προσβάλλει κυρίως παιδιά (95% των κρουσμάτων) και ανοσοκατασταλμένα 

άτομα (1,5 - 9% των ασθενών που πάσχουν από AIDS) αλλά τα τελευταία χρόνια η 

επιδημιολογία της νόσου έχει αλλάξει και εμφανίζεται και σε ανοσοϊκανά άτομα.  
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         Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καταγράφονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 60 

ανθρώπινα κρούσματα (56 αφορούν στην ΣΛ και 4 στη ΔΛ, ΚΕΕΛΠΝΟ), ενώ στο σκύλο η 

οροθετικότητα κυμαίνεται από 2 έως 48%. Παρόλο που οι επιζωοτιολογικές μελέτες στη 

χώρα μας, αλλά και στις άλλες Μεσογειακές χώρες, βασίζονται σε ποικιλία ορολογικών 

δοκιμασιών, η κοινή αποδοχή είναι ότι η λεϊσμανίαση (του ανθρώπου και του σκύλου),  

είναι ενδημική σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και ότι η συχνότητα της μόλυνσης είναι 

αυξημένη στα παράλια και ελαττωμένη όσο απομακρυνόμαστε από αυτά, όπου το κλίμα 

από μεσογειακό μετατρέπεται σε ηπειρωτικό. Αυτό το γεγονός σχετίζεται με τις συνθήκες 

περιβάλλοντος, που ευνοούν ή όχι, την εξάπλωση των φλεβοτόμων-διαβιβαστών 

ξενιστών. 

           Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η μελέτη της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα, με 

στόχο την επιτήρησή της. Πραγματοποιήθηκε σε δυο σκέλη: α) την μελέτη της 

γεωγραφικής εξάπλωσης της νόσου στον άνθρωπο και στο σκύλο, β) τη μελέτη του 

αιτιολογικού παράγοντα. Η υλοποίηση του πρώτου σκέλους βασίστηκε στη συλλογή 

επιδημιολογικών δεδομένων με: α) την αποστολή ερωτηματολογίων σε κτηνίατρους του 

ιδιωτικού και δημόσιού τομέα (το ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EDEN, 

EDEN-Leish vet questionnaire “Veterinary survey on epidemiology and control of canine 

Leishmaniasis”). β) την οροεπιδημιολογική μελέτη σε σκυλιά με την εξέταση 8316 

δειγμάτων, τα οποία αφορούσαν  5772 ζώα από τις 13 περιφέρειες της χώρας.  γ) την 

μελέτη της νόσου στον ανθρώπινο πληθυσμό με την εξέταση δειγμάτων ασθενών από την 

Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας (και με τη χρήση στοιχείων για όλη την Ελλάδα από 

το ΚΕΕΛΠΝΟ). Έγινε στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων από τα ερωτηματολόγια 

και στατιστική συσχέτιση των αποτελεσμάτων  με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής 

μελέτης στα σκυλιά (SPSS 19), ώστε να αποδειχτεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

αυτού, και πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση των 

Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και των δυο ομάδων επιδημιολογικών 

δεδομένων. Έτσι, δημιουργήθηκαν χάρτες κατανομής της νόσου σε σκυλιά και 

ανθρώπους, χάρτες ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα και χάρτης 

πρόβλεψη της διακύμανσης της νόσου στην Ελλάδα ακόμα και σε περιοχές όπου δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, με την εφαρμογή χωρικών μοντέλων. 

  Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της μελέτης (μελέτη του αιτιολογικού παράγοντα), 

έγινε απομόνωση, καλλιέργεια και τυποποίηση του πρωτόζωου παράσιτου Leishmania 

από σκυλιά και ασθενείς, σύγκριση των ειδών/στελεχών του παράσιτου που απαντώνται 

σε σκυλιά και ανθρώπους και σύγκρισή τους με άλλα στελέχη που απαντώνται στη 

Μεσόγειο, δημιουργία τράπεζας στελεχών του παράσιτου και μελέτη της γεωγραφικής 

διασποράς της αντοχής του παράσιτου στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. Για το τελευταίο 

μέρος της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα άλλων μελετών, που διεξήχθηκαν 
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στο εργαστήριο, που αφορούσαν στην αντοχή 212 στελεχών Leishmania η οποία 

μελετήθηκε με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής (Flow Cytometry).  Έγινε χαρτογράφηση 

των αποτελεσμάτων αυτών με το σύστημα GIS.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η λεϊσμανίαση 
Η λεϊσμανίαση αποτελεί μια χρόνιας εξέλιξης, πρωτοζωικής αιτιολογίας και με 

πολυσυστηματικές εκδηλώσεις, νόσο. Είναι νόσημα των μονοκύτταρων/μακροφάγων των 

ιστών και των οργάνων των σαρκοφάγων (σκύλος, λύκος, αλεπού, τσακάλι, γάτα, κ.α.), 

καθώς και του ανθρώπου (WHO, 2009).  

Η νόσος ενδημεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές όπως και σε χώρες της 

Νοτίου Ευρώπης (συμπεριλαμβανόμενης και της χώρας μας) (Herwaldt, 1999,  Roberts et 

al., 2000, Davies, 2003). Η νόσος είναι διαδεδομένη σε όλες τις ηπείρους, με εξαίρεση την 

Ανταρκτική και τα νησιά του Ειρηνικού, σε 98 χώρες και 3 περιοχές  (Alvar et al., 2012). 

Σύμφωνα με τον WHO, to 90% των περιπτώσεων σπλαχνικής λεϊσμανίασης παρατηρείται  

στην Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, τη Αιθιοπία και  τη Βραζιλία,  το 

90% της βλεννογονοδερματικής λεϊσμανίασης στη Βολιβία, τη Βραζιλία και το Περού και το 

70 - 75% της δερματικής λεϊσμανίασης τη συναντάμε στο Αφγανιστάν, τη Αλγερία, τη 

Κολομβία, τη Βραζιλία, το Ιράν, τη Συρία, τη Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν, τη Κόστα Ρίκα και 

Περού (Alvar et al., 2012) (Χάρ. 1).  
Είναι μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από το πρωτόζωο Leishmania και 

μεταδίδεται μέσω διαβιβαστή ξενιστή, του Φλεβοτόμου (σκνίπα). Αποτελεί τη δεύτερη   σε 

σοβαρότητα ασθένεια πρωτοζωικής προέλευσης παγκοσμίως. Στο κατάλογο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)/Έρευνα Τροπικών Νοσημάτων (World Health 

Organization/Tropical Disease Research) η νόσος περιλαμβάνεται μεταξύ των 6 

περισσότερο σημαντικών τροπικών νοσημάτων. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ενδημικές 

περιοχές έχουν επεκταθεί και έχει παρατηρηθεί απότομη αύξηση των περιστατικών. Έχει 

υπολογιστεί ότι 350 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης σε 78 χώρες 

του Παλαιού Κόσμου και 23  του Νέου Κόσμου που είναι ενδημικές στη λεϊσμανίαση. 

Παγκοσμίως έχουν μολυνθεί 12 εκατομμύρια άτομα (WHO, 2007) με σοβαρές επιπτώσεις 

για την υγεία τους, με το προσδόκιμο ζωής να μειώνεται σε 860.000 άνδρες και σε 12 

εκατομμύρια γυναίκες. Τα περιστατικά σπλαχνικής και δερματικής λεϊσμανίασης που 

καταγράφονται ετησίως ανέρχονται σε περίπου 200 - 400.000 και 0.7 - 1.2 εκατομμύρια 

αντίστοιχα και κάθε έτος πεθαίνουν πάνω από 70 χιλιάδες άνθρωποι (WHO, 2007 Alvar et 

al., 2012). 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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            Παρόλο όμως που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία, οι 

λεϊσμανιάσεις μέχρι πρότινος κατατάσσονταν στις πλέον «παραμελημένες» νόσους γιατί 

δεν θεωρούνταν απειλή για το Δυτικό Κόσμο. Οι ραγδαίες μεταβολές στις 

περιβαλλοντολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο, επηρεάζουν τους ενδογενείς παράγοντες της νόσου 

(αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξενιστή-παράσιτου και εντόμου διαβιβαστή) με επιπτώσεις στην 

επιδημιολογία της (WHO, 2003, Epstein, 2004). Τα κρούσματα τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί ραγδαία και η νόσος εξαπλώθηκε προς Βορρά σε νέες περιοχές ενδημικών 

χωρών, όπως στη Ιταλία, και εισήχθη σε νέες χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Γερμανία 

(Koehler et al., 2002, Maroli et al., 2008, Farkas et al., 2009). Έτσι σήμερα ο κίνδυνος 

εξάπλωσης της ΣΛ αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία και στο Δυτικό Κόσμο.  

Η Σπλαχνική Λεϊσμανίαση (ΣΛ) του ανθρώπου στην Ευρώπη, η οποία είναι 

θανατηφόρος χωρίς φαρμακευτική αγωγή στο 95% των περιπτώσεων, προκαλείται από το 

είδος του παράσιτου Leishmania infantum. Η λεϊσμανίαση του σκύλου από L. infantum 

είναι ίσως το συχνότερο λοιμώδες νόσημα στην Ελλάδα και στις άλλες παραμεσόγειες 

χώρες της Ευρώπης και την Πορτογαλία (1-48%) (Gradoni, 2002, Haralambidis, 2003 

Grammicia & Gradoni, 2005). Ο σκύλος νοσεί από το παράσιτο και αποτελεί την κύρια 

αποθήκη/δεξαμενή του είδους αυτού, του μόνου σπλαχνοτροπικού είδους που ενδημεί 

στην Ευρώπη.  

 
Χάρτης 1: Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης παγκοσμίως. Αρχείο WHO. 
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1. 2. Το παράσιτο Leishmania 

 Η λεϊσμανίαση προκαλείται από το ενδοκυτταρικό πρωτόζωο που ανήκει στο φύλο 

Sarcomastigophora, τάξη Kinetoplastida, οικογένεια Trypanosomatidae, γένος Leishmania, 

(Molyneux & Killick- Kendrick, 1987, WHO, 1996). Οι  λεϊσμάνιες είναι μονοκύτταροι 

επιμήκεις ή σφαιρικοί οργανισμοί που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός μαστίγιου 

(ένδο ή εξωκυτταρικού) και ενός κινητοπλάστη ο οποίος είναι ένα μιτοχόνδριο πλούσιο σε 

DNA (Lainson & Shaw, 1987, Molyneux & Killick-Kendrick, 1987). Βρίσκονται στην ίδια 

κατάταξη με τα παράσιτα του γένους Trypanosoma. Χαρακτηρίζονται από ασεξουαλικό και 

πάντα παρασιτικό πολλαπλασιασμό που πραγματοποιείται σε δύο ξενιστές, στο 

σπονδυλωτό ξενιστή (άνθρωπο, σκυλιά, τρωκτικά, κ.α.) και στο έντομο-διαβιβαστή 

(σκνίπα) (Εικ. 3 Α,  Β). 
Στο βιολογικό κύκλο του παρασίτου υπεισέρχονται δύο εξελικτικές μορφές, η 

προμαστιγοφόρος και η αμαστιγοφόρος (Lainson & Shaw 1987). Τα 30 περίπου είδη του 

γένους Leishmania, που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές της γης, εκτός από την 

Ωκεανία (WHO, 2006), μπορεί να μολύνουν τον άνθρωπο, το σκύλο, άγρια είδη της 

οικογένειας των Canidae (π.χ. αλεπού, τσακάλι), το άλογο, το πρόβατο, το λαγό,  τη γάτα 

και διάφορα είδη τρωκτικών, πτηνών και ερπετών (WHO, 1990, Barnes et al., 1993, 

Slappendel & Ferrer 1998, Ozon et al., 1998, Molina et al., 2012). Η νόσος στο σκύλο 

αναφερόταν και ως «σπλαχνική λεϊσμανίαση» όχι μόνο κατ’ αναλογία της αντίστοιχης 

νόσου του ανθρώπου, αλλά γιατί οι περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις προέρχονται από 

τα εσωτερικά όργανα (Slappendel & Ferrer 1998). Η νόσος ΣΛ, όπως εμφανίζεται στις 

Μεσόγειες χώρες, την Πορτογαλία, τη Μέση Aνατολή και τη Βόρεια Αφρική οφείλεται στη 

L. infantum, ενώ η αντίστοιχη της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής στη γενετικά ταυτόσημη 

L. chagasi (Slappendel & Ferrer 1998, Mauricio et al., 1999). 

Από το 1903, που δόθηκε στο παράσιτο η ονομασία Leishmania από τον Ross, η 

κατάταξη και η ονοματολογία των ειδών και υποειδών παρέμεινε αντικείμενο για το οποίο 

υπάρχουν διιστάμενες απόψεις (τα παράσιτα του είδους Λεϊσμάνια πήραν το όνομα τους 

από W. B. Leishman, που ταυτοποίησε ένα από τα πρώιμα στελέχη του τύπου αυτού το 

1901). Η διάκριση των ειδών βάσει των μορφολογικών στοιχείων είναι αδύνατη. Την 

δεκαετία του 1980 έγιναν αξιοσημείωτες προσπάθειες με σκοπό η ταξινόμηση να βασιστεί 

σε επιστημονικά κριτήρια. Η τυποποίηση με την Πολυεστιακή Ισοενζυμική Ηλεκτροφόρηση 

(MLEE, Rioux et al., 1990) εφαρμόστηκε για πάνω από 25 χρόνια σε αρκετές χιλιάδες 

στελέχη του παράσιτου και ακόμα αντιπροσωπεύει την χρυσή τεχνική (gold standard 

technique) για την ταυτοποίηση και ταξινόμηση της Λεϊσμάνιας. Τα στελέχη Λεϊσμάνιας 

χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το ενζυμικό τους προφίλ και κατατάσσονται σε ομοιογενείς 

ομάδες, τα ζυμοδέματα. Η φυλογενετική κατάταξη των σύμπλοκων ζυμοδεμάτων 
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αποκαλύπτει στενή σχέση μεταξύ διαφορετικών “Leishmania taxa”. Μία απλοποιημένη 

κατάταξη των Λεϊσμανιών με βάση το ενζυμικό τους προφίλ φαίνεται στον Πίν. 1 (Rioux et 

al., 1990). 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των περιορισμών στην εφαρμογή της MLEE, (είναι 

χρονοβόρα, ακριβή, απαιτεί την καλλιέργεια του παράσιτου και στερείται διακριτικής 

ικανότητας συγκρινόμενη με τις μοριακές τεχνικές που δίνουν συμπληρωματικά στοιχεία 

γενετικού τύπου, Lukes et al., 2007), προωθήθηκαν σαν εναλλακτικές τεχνικές για 

σκοπούς κατάταξης οι τεχνικές της ανάλυσης των πολυμορφικών μικροδοριφορικών 

αλληλουχιών (ανάλυση MLMT) (Ochsenreither et al., 2006 Gouzelou et al., 2012) και της 

ανάλυσης ισοενζύμων και DNA με τη χρήση περιοριστικών ενζύμων (restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) (Bulle et al., 2002, Schönian et al., 2008). Η φυλογένεια η 

οποία βασίζεται στους πολυμορφισμούς των νουκλεοτιδίων σε διαφορετικούς στόχους του 

γονιδιώματος έχει επιβεβαιώσει την ταξινόμηση του γένους Leishmania με την τεχνική 

MLEE με μερικές μόνο εξαιρέσεις, για παράδειγμα τους ενδο-ζυμοδεματικούς 

πολυμορφισμούς της L. infantum MON-1 ή της ταξινόμησης του συμπλέγματος της L. 

donovani στην Α. Αφρική ( Lukeš et al., 2007, Al-Jawabreh et al., 2008).   

I. Ταξινόμηση του Sub-genus Leishmania, σύμφωνα με τον Ross, 1903 

L. donovani complex L. donovani (Laveran & Mesnil, 1903) 
L. archibaldi Castellani & Chalmers , 1919 

L. infantum complex L. infantum Nicolle, 1908 
(syn. L. chagasi Cunha & Chagas, 1937) 

L. tropica complex L. tropica (Wright, 1903) 
L. killicki complex L. killicki Rioux, Lanotte & Pratlong, 1986 

L. aethiopica complex L. aethiopica Bray, Ashford & Bray, 1973 
L. major complex L. major Yakimoff & Schokhor, 1914 

L. turanica complex L. turanica Strelkova, Peters & Evans, 1990 
L. gerbilli complex L. gerbilli Wang, Qu & Guan, 1964 
L. arabica complex L. arabica Peters, Elbihari & Evans, 1986 

L. mexicana complex L. mexicana Biagi, 1953 
(syn. L. pifanoi Medina & Romero, 1959) 

L. amazonensis 
complex 

L. amazonensis Lainson & Shaw, 1972  
(syn. L. garnhami Scorza et al., 1979) 

L. aristidesi Lainson & Shaw, 1979 
L. enriettii complex L. enriettii Muniz & Medina, 1948 

L. hertigi complex L. hertigi Herrer, 1971 
L. deanei Lainson & Shaw, 1977 
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II. Ταξινόμηση του Sub-genus Viannia, σύμφωνα με τον Lainson and Shaw, 1987 

L. braziliensis complex L. braziliensis Vianna, 1911. 
L. peruviana Velez, 1913 

L. guyanensis complex 
L. guyanensis Floch, 1954 

L. panamensis Lainson & Shaw, 1972 
L. shawi Lainson et al., 1989 

L. naiffi complex L. naiffi Lainson & Shaw, 1989 

L. lainsoni complex L. lainsoni Silveira et al., 1987 
Πίνακας 1: Η κατάταξη του γένους Leishmania βασισμένη στο ενζυμικό τους 
προφίλ. 

1. 3. Βιολογικός κύκλος της Leishmania  

Η Leishmania εμφανίζεται σε δύο μορφολογικά στάδια: την εξωκυττάρια 

προμαστιγωτή μορφή (promastigote form) (Εικ. 1A), η οποία αναπτύσσεται και 

πολλαπλασιάζετε στο έντερο του αρθρόποδου ξενιστή (Phlebotomus spp. & Lutzomyia 

spp.) που μεταδίδει τη νόσο (διαβιβαστής ξενιστής-vector) μετά από το δήγμα, και την 

ενδοκυττάρια αμαστιγωτή μορφή, η οποία απαντάται μέσα στα φαγολυσσοσώματα των 

μονοπύρηνων  μακροφάγων του ξενιστή (άνθρωπος, κυνοειδή, τρωκτικά κ.α.) (Εικ. 1B). 

Η αμαστιγωτή μορφή έχει σχήμα ωοειδές ή σφαιρικό, με διάμετρο 2,5 – 6,8 μ. Έχει 

ένα παραβασικό σωμάτιο είτε κοκκιώδες είτε ως ραβδίο (ένα δίχτυο από μεγάλους και 

μικρούς κύκλους μιτοχονδριακού DNA, το οποίο βρίσκεται κοντά στη βάση του μαστίγιου). 

Η προμαστιγωτή μορφή χαρακτηρίζεται από ένα πυρήνα, κυτταρόπλασμα, κινητοπλάστη 

πλησίον του προσθίου άκρου από το οποίο εξέρχεται ένα μακρύ μαστίγιο (20 μm) και 

αποτελεί την εξωκυττάρια διαιρούμενη μορφή του παρασίτου με μήκος 15 - 30 μ και τη 

συναντάμε στο έντερο των Φλεβοτόμων ξενιστών (Phlebotomus spp. στην Ευρώπη, την 

Ασία και την Αφρική και Lutzomyia spp. στην Κεντρική και Νότια Αμερική) (Molyneux & 

Killick – Kendrick, 1987, WHO, 2000, Killick – Kendrick, 2002). 

 
Εικόνα 1: (Α) Προμαστιγωτή μορφή της Λεϊσμάνια, (Β) Ενδοκυττάρια αμαστιγωτή 
μορφή της Λεϊσμάνια (αρχείο CDC). 
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Το παράσιτο μεταδίδεται από τα θηλυκά έντομα του γένους Phlebotomus για τον 

παλιό κόσμο και του γένους Lutzomyia για το νέο κόσμο (Killick - Kendrick,  2002). Όταν 

το θηλυκό έντομο, στην προσπάθεια του να τραφεί από ένα μολυσμένο με Λεϊσμάνια 

ξενιστή - αποθήκη (ζώο ή άνθρωπο), θα πάρει μαζί με το γεύμα του και αμαστιγωτές 

μορφές του παρασίτου, που βρίσκονται στα μακροφάγα. Μετά την πέψη των 

μονοκυττάρων/μακροφάγων οι λεϊσμάνιες απελευθερώνονται. Στο μεσεντέριο (στόμαχος) 

του εντόμου, το παράσιτο εξελίσσεται σε προμαστιγωτή μορφή και πολλαπλασιάζετε με 

απλή διαίρεση, συνήθως σε  8 - 10 ημέρες. Κατά τις τελευταίες 2 -3 ημέρες, η 

προμαστιγωτή μορφή προσεγγίζει επιθηλιακά κύτταρα της σκνίπας και επικαλύπτεται με 

λιποφωσφογλυκάνες και γλυκοπρωτεϊνες. Με αυτόν τον τρόπο η προμαστιγωτή μορφή 

προστατεύεται από τα λιπικά ένζυμα του θηλαστικού ξενιστή αμέσως μετά τον 

ενοφθαλμισμό της στο δέρμα. Στη συνέχεια τα παράσιτα μεταναστεύουν στο πρόσθιο 

τμήμα του εντέρου και/ή στο φάρυγγα και στη προβοσκίδα, όπου και μεταμορφώνονται 

στην μετακυκλική μολυσματική μορφή (Killick - Kendrick, 2002).  Η μόλυνση επιτυγχάνεται 

όταν τα μετακυκλικά προμαστιγωτά ενοφθαλμιστούν στην επιδερμίδα των θηλαστικών 

(σπονδυλωτοί ξενιστές) με το δήγμα μολυσμένων σκνιπών (διαβιβαστές) (Hadjinicolaou, 

1958, Sacks & Perkins, 1984). Το παράσιτο σε περίπου 30 λεπτά μετατρέπεται σε 

αμαστιγωτή μορφή και σε 3 - 4 ώρες προσλαμβάνονται από τα μακροφάγα 

(φαγοκκυτάρωση) και τα κύτταρα του Langerhans και εισέρχεται  με τα μολυσμένα 

κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος σε περίπου 24 ώρες. Οι αμαστιγωτές μορφές που 

επιβιώνουν διαιρούνται με μίτωση μέσα στα φαγολυσσοσωματα των μακροφάγων 

(περίπου 200 παράσιτα/κύτταρο), προκαλούν την καταστροφή των μολυσμένων κυττάρων 

κάθε 12 – 24 ώρες, προσλαμβάνονται από άλλα φαγοκύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού 

συστήματος και πολλαπλασιάζονται. Αφού εγκατασταθεί το παράσιτο στο σημείο 

ενοφθαλμισμού διασπείρεται στο σώμα του ξενιστή ανάλογα με το είδος και τον τροπισμό 

του παράσιτου. Ο βιολογικός κύκλος του παράσιτου ολοκληρώνεται όταν ο θηλυκός 

φλεβοτόμος πάρει από τον ξενιστή-παρακαταθήκη αίμα που περιέχει μολυσμένα κύτταρα 

(Killick - Kendrick, 2002) (Εικ. 2). 
 Η μετάδοση, δια μέσου των δηγμάτων των σκνιπών, αποτελεί την συνηθέστερη οδό 

μετάδοσης της νόσου (Killick - Kendrick, 1979) και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος 

μετάδοσης αποτελεί εξαίρεση. Άμεση μετάδοση από άτομο σε άτομο σπανιότερα έχει 

περιγραφή (συγγενές και σεξουαλικά, μετάγγιση αίματος, σύριγγες, ανοιχτές πληγές του 

δέρματος) (Bruce-Chwatt, 1972, Alvar, 1999, Meineche et al, 2009). 
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Εικόνα 2: Ο Βιολογικός Κύκλος της Leishmania (αρχείο CDC). 

 

1. 4. Ο φορέας του παράσιτου. 

    Οι σκνίπες αποτελούν έως και σήμερα τους μόνους γνωστούς φυσικούς φορείς και 

μεταδότες της Λεϊσμάνια (Killick-Kedrick, 1990, Killick-Kedrick 2002). Μόνο 70 είδη έχουν 

αναγνωριστεί σαν φορείς της Leishmania, από τα 1000 τα οποία είναι γνωστά έως 

σήμερα. Δύο γένη είναι υπεύθυνα για την μετάδοση της Leishmania στον άνθρωπο: 

Phlebotomus, στον παλαιό κόσμο, και Lutzomyia στον νέο κόσμο (Killick-Kedrick 2002, 

Murray et al., 2005). 

 Είναι μικρά έντομα διαστάσεων 1,5 - 3,5 χιλιοστών του μέτρου, τρέφονται με 

χυμούς από φυτά και ζουν σε σκιερούς χώρους με σχετικά υψηλή υγρασία. Μπορούν να 

επιβιώνουν και να πολλαπλασιάζονται σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος, από τις 

ερήμους μέχρι και τα τροπικά δάση. Το αρθρόποδο (Εικ. 3 A & 3 B) αναπαράγεται σε 

υγρές και θερμές περιοχές πλούσιες με οργανικές ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη των προνυμφών, από τις αρχές Μαΐου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου (Chaniotis 

et al., 1994). Οι θηλυκές σκνίπες γενούν τα ωάρια τους σε φλοιούς δέντρων, σε παλιά 

χαλάσματα κτηρίων, σε ρωγμές σπιτιών ή τράφων, σε παλιά λατομεία, κοτέτσια,  

στάβλους, σε φωλιές τρωκτικών και στα σκουπίδια. Αυτές οι συνθήκες περιβάλλοντος 

εξασφαλίζουν οργανική ύλη, θερμότητα και υγρασία και αποτελούν απαραίτητους 

παράγοντες για την ανάπτυξη των προνυμφικών σταδίων του εντόμου. Οι ενήλικοι 
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Φλεβοτόμοι δεν είναι ενεργοί κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναπαύονται σε υγρές και 

σκοτεινές τρύπες που τους εξασφαλίζουν συνθήκες επιβίωσης σε ζεστά και ξηρά κλίματα 

(Killick-Kedrick, 1990). Δραστηριοποιούνται από αργά το απόγευμα μέχρι νωρίς το πρωί, 

όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέφτει και αυξάνεται η υγρασία. Για να ωοτοκήσουν τα 

θηλυκά έντομα είναι απαραίτητό να λάβουν αίμα από οποιοδήποτε σπονδυλωτό ζώο 

(αγελάδες, αλόγα, πρόβατα, αρουραίους, πτηνά, σκύλους κτλ.) ή από άνθρωπο. Οι 

θηλυκοί φλεβοτόμοι αναζητούν ξενιστή, για να τραφούν με αίμα, και ταξιδεύουν σε μια 

ακτίνα που κυμαίνεται από μερικά έως και μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο όπου 

φωλιάζουν (Lewis &  Ward, 1987).   

 
A                                                                B 

 
Εικόνα 3: (Α)Έντομα του γένους Phlebotomous, (Β) Έντομα του γένους Lutzomyia 
(αρχείο CDC). 
 

1. 5.  Ξενιστές - αποθήκη του παρασίτου και τρόποι μετάδοσής του. 

Το παράσιτο διατηρείται μεταξύ ζώων (ξενιστές παρακαταθήκη) που αποτελούν την 

αποθήκη του παράσιτου στη φύση, ενώ ο άνθρωπός είναι τυχαίος ξενιστής του στη 

Μεσόγειο. Στην Ινδία και στην κεντρική Κένυα δεν έχει τυποποιηθεί η ζωική δεξαμενή και 

το παράσιτο διατηρείται αποκλειστικά από τον κύκλο άνθρωπος – έντομο - άνθρωπος. Στα 

περισσότερα ζώα η νόσος δεν είναι εμφανής ή τείνει να είναι καλοήθης. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι μετάδοσης της λεϊσμανίασης: 

1) Ζωονοτική μετάδοση: τα παράσιτα κυκλοφορούν κυρίως μεταξύ άγριων ζώων και 

Φλεβοτόμων σε ένα πρωτογενές περιβάλλον, με τον άνθρωπο να μολύνεται 

τυχαία, όπως για παράδειγμα μολύνσεις με L. (V.) braziliensis στα δάση του 

Αμαζονίου. 

2) Άνθρωπο - Ζωονοτική μετάδοση: τα παράσιτα κυκλοφορούν μεταξύ ζώων 

(άγριων και κατοικίδιων) του ανθρώπου και Φλεβοτόμων. Αυτός ο τρόπος 
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μετάδοσης τυπικά συμβαίνει σε δευτερογενές περιβάλλον, όπως για παράδειγμα 

μολύνσεις με L. infantum στην περιοχή της Μεσογείου, με αποθήκη του παράσιτου 

τα αδέσποτα και τα δεσποτιζόμενα σκυλιά. 

3) Αθρωπονοτική μετάδοση: τα παράσιτα κυκλοφορούν μεταξύ ανθρώπων και 

Φλεβοτόμων σε κατοικημένες περιοχές, όπως για παράδειγμα μολύνσεις από L. 

tropica που προκαλεί δερματική λεϊσμανίαση στην Ελλάδα, από L. donovani που 

προκαλεί σπλαχνική λεϊσμανίαση στην Ινδία και Aνατολική Αφρική. 

 

1. 6. Οι λεϊσμανιασεις γενικά. 
 

1. 6. 1. Ορισμός- Ανασκόπηση 

Οι λεϊσμανιάσεις (leishmaniases), είναι ενδημικές σε 78 χώρες (συν 3 περιοχές) 

του Παλαιού Κόσμου και 23 του Νέου Κόσμου ( Alvar et al., 2012) (Χάρ. 2 & 3). 

 
Χάρτης 2: Παγκόσμια κατανομή της Δερματικής Λεϊσμανίασης. Αρχείο WHO. 
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Χάρτης 3: Παγκόσμια κατανομή της Σπλαχνικής Λεϊσμανίασης. Αρχείο WHO. 
 

Η νόσος προσβάλλει τους φτωχότερους ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες (Alvar 

et al., 2006, 2012). Τη συναντάμε σε 72 αναπτυσσόμενες χώρες και σε 29 αναπτυγμένες. 

Η κατανομή των περιστατικών λεϊσμανίασης δεν είναι  ομοιόμορφη στις ενδημικές 

περιοχές: περίπου 70 - 75% των περιστατικών Δερματικής Λεϊσμανίασης παρουσιάζονται 

σε 10 μόνο χώρες (Αφχανιστάν, Αλγερία, Κολομβία,  Βραζιλία, Ιράν, Συρία, Εθιοπία, Νότιο 

Σουδάν, Κόστα Ρίκα και  Περού) (Χάρ. 4)  και περίπου 90% των περιστατικών Σπλαχνικής 

Λεϊσμανίασης παρουσιάζονται στις αγροτικές και περιαστικές περιοχές  6  χωρών (Ινδία, 

Μπαγκλαντές,  Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Εθιοπία και Βραζιλία) (Χάρ. 5) (τα στοιχεία αυτά είναι 

κατά προσέγγιση και πολύ πιθανόν υποτιμημένα). 

 Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματα λεϊσμανίασης στον άνθρωπο έχουν 

αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιβαλλοντολογικοί και άλλοι παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με την ανθρώπινη δραστηριότητα συνεισφέρουν σε αλλαγές στην επιδημιολογία 

της νόσου, η οποία παρουσιάζεται να έχει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά από ότι ήταν 

γνωστό μέχρι πρόσφατα. Αυτόχθονα κρούσματα λεϊσμανίασης καταγράφηκαν τα τελευταία 

χρόνια σε μη ενδημικές περιοχές, όπως για παράδειγμα σε αρκετές Πολιτείες της Αμερικής 

και επαρχίες του Καναδά (Duprey et al., 2006), σε περιοχές της Βόρειας Αυστραλίας 

(Rose et al.,  2004) και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία, Γερμανία) (Koehler et 

al., 2002, Antoniou et al., 2008, Maroli et al., 2008, Farkas et al.,  2009).  
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Χάρτης 4: Οι χώρες (Αφχανιστάν, Αλγερία, Κολομβία, Βραζιλία, Ιράν, Συρία, 
Εθιοπία, Νότιο Σουδάν, Κόστα Ρίκα και Περού) στις οποίες παρουσιάζεται το 90% 
των περιστατικών Δερματικής Λεϊσμανίασης. Αρχείο WHO. 
 

 

 
Χάρτης 5: Οι χώρες (Αφχανιστάν, Αλγερία, Κολομβία, Βραζιλία, Ιράν, Συρία, 
Εθιοπία, Νότιο Σουδάν, Κόστα Ρίκα και Περού) στις οποίες παρουσιάζεται το 70-
75% των περιστατικών Σπλαχνικής Λεϊσμανίασης. Αρχείο WHO. 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γεωγραφική εξάπλωση της νόσου και αύξηση 

στον αριθμό των κρουσμάτωνκαι σε χώρες της Μεσογείου, γεγονός που σχετίζεται με την 

αύξηση της συχνότητας των κρουσμάτων σε σκυλιά: από 0.2-67% σε 60%-80% ανάλογα 

με την περιοχή (Gradoni, 1999, Gradoni, 2002, Haralambidis, 2003). Aνιχνεύθηκαν IgG 

αντισώματα έναντι του παρασίτου και σε γάτες σε έρευνες στην Ιταλία από 0, 6 – 12, 4 % 

(Pennisi, 2002), σε Ισπανία έως 6, 29 % (Sollano - Gallego, 2002), Ελλάδα από 3, 9 -7 % 
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(Haralambidis, 2003, Diakou, 2008, Kontos, 2009).  Σε ανάλογη έρευνα στη Βραζιλία, στην 

οποία εξετάστηκαν δείγματα από γάτες με μοριακές μεθόδους (PCR) το 25% ήταν θετικά 

για Leishmania (Paludo et al., 2008). Διερευνάται ο ρόλος της γάτας στην επιδημιολογική 

αλυσίδα του παράσιτου. 

          Σύμφωνα με την έκθεση της WHO, του 2003, για την Υγεία του πληθυσμού σε 

σχέση με τις κλιματικές αλλαγές φαίνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως, οι 

βροχοπτώσεις, η μετανάστευση, οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες, το εμπόριο 

(παγκοσμιοποίηση), παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην γεωγραφική κατανομή και γενική 

επιδημιολογική εικόνα πολλών ασθενειών. Ασθένειες τροπικών και υποτροπικών 

περιοχών μετακινούνται προς τις εύκρατες ζώνες (που σήμερα είναι απαλλαγμένες από 

αυτές τις νόσους λόγω του φραγμού του κλίματος). Το μοτίβο θερμοκρασίας και 

βροχόπτωσης (φαινόμενο θερμοκηπίου) παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές 

κυρίως όταν στην επιδημιολογία της νόσου ενέχονται ενδιάμεσοι ξενιστές όπως 

σαλιγκάρια και αρθρόποδα (WHO, 2004). 

Σε ανοσοϊκανά άτομα, η μόλυνση από είδη Leishmania που μπορούν να 

προκαλέσουν Σπλαχνική Λεϊσμανίαση (ΣΛ), δεν ακολουθείται πάντοτε από εκδήλωση της 

ασθένειας. Κάποια άτομα παραμένουν ασυμπτωματικά, πολλά άλλα παρουσιάζουν 

ολιγοσυμπτωματική μόλυνση που αυτοθεραπεύεται και πιθανόν μόνο ένα στα πέντε με 10 

άτομα αναπτύσσουν ΣΛ (Desjeux, 1992, Badaro et al., 1996). Αυτό οφείλεται στην 

ικανότητα ανοσολογικής απάντησης του ασθενή, γι’ αυτό, το παράσιτο θεωρείται 

ευκαιριακό. Η πανδημία από τον ιό HIV έχει αλλάξει την επιδημιολογία της λεϊσμανίασης. 

Η προσβολή από τον ιό HIV αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΣΛ κατά 100 έως 1.000 φορές 

σε ενδημικές περιοχές, μειώνει την πιθανότητα ανταπόκρισης στην θεραπεία και αυξάνει 

δραματικά την πιθανότητα αναζωπυρώσεων (Alvar et al., 2008). Παράλληλα, η ΣΛ 

προάγει την κλινική εξέλιξη της ασθένειας από HIV και την ανάπτυξη συμπτωμάτων που 

χαρακτηρίζουν το AIDS. Οι δύο ασθένειες παρουσιάζουν συνεργική επίδραση η οποία 

είναι επιβλαβής για  την κυτταρική ανοσία επειδή έχουν σαν στόχο παρόμοια κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Olivier et al., 2003, Tremblay et al., 1996). Οι συν-λοιμώξεις 

Leishmania-HIV αυτή τη στιγμή αναφέρονται ως το 2 έως το 9% όλων των περιστατικών 

ΣΛ στις ενδημικές χώρες, όμως το ποσοστό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί δραματικά 

(Matos et al., 1998,  Cruz et al., 2002, Alvar et al., 2008). Σε κάποιες χώρες, όπως στην 

Αιθιοπία, το ποσοστό συν-λοιμώξεων σε ασθενείς με ΣΛ κυμαίνεται από 15 έως 30% 

(Lyons et al., 2003). Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περιστατικά συν-λοιμώξεων 

Leishmania-HIV σε 35 χώρες παγκοσμίως (Χάρ. 6). Τα περισσότερα περιστατικά, τα 

οποία δηλώθηκαν στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) προέρχονται από τέσσερεις 

χώρες της νότιο-δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία). Οι ασθενείς με 

συν-λοιμώξεις Leishmania-HIV λειτουργούν σαν δεξαμενή του παράσιτου. Έχει αναφερθεί 
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η μετάδοση της νόσου μέσω μολυσμένων σκνιπών ή συριγγών από άνθρωπο σε 

άνθρωπο (ανθρωπονοτικού τύπου) παρόλο που στην Ευρώπη η νόσος είναι καθαρά 

ζωονοτικού τύπου. Η λεϊσμανίαση έχει περιγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις 

ανοσοκατασταλμένων ασθενών όπως: μετά από μεταμόσχευση νεφρού, με συστηματικό 

ερυθηματώδη λύκο και λέμφωμα (Antinori et al., 2008) αλλά και σε άτομα μετά από κακή 

διατροφή ή έντονο ψυχολογικό stress. 

. 

 

 
Χάρτης 6: Οι χώρες που δηλώνουν συν-λοιμώξεις Leishmania/HIV. Αρχείο WHO. 

 

1. 7. Η λεϊσμανίαση του ανθρώπου – επιδημιολογικά στοιχεία. 

Η νόσος παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων, ανάλογα με το είδος 

της Λεϊσμάνια και την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή (WHO, 2000). Πάρα την ποικιλία 

των κλινικών εκδηλώσεων, κάτω από τον όρο λεϊσμανίαση περιλαμβάνονται 3 μείζονα 

κλινικά σύνδρομα. Τη Σπλαχνική Λεϊσμανίαση (ΣΛ), (VL, Visceral Leishmaniasis), η οποία 

προκαλείται από τη Leishmania donovani στον παλαιό κόσμο και τη Leishmania infantum 

(synonym: L. chagasi) σε παλαιό και νέο κόσμο, που αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή της 

νόσου η οποία είναι θανατηφόρα στο 95% των περιπτώσεων αν δεν δοθεί θεραπεία 

(WHO, 2004). Ένας αριθμός ειδών Λεϊσμάνια είναι υπεύθυνα για την πρόκληση 

Δερματικής Λεϊσμανίασης (ΔΛ)(CL, Cutaneous leishmaniasis) και της 

Βλεννογονοδερματικής Λεϊσμανίασης (ΒΛ)(MCL, Μuco-Cutaneous Leishmaniasis), οι 

οποίες αν και όχι θανατηφόρες οι ίδιες, είναι υπεύθυνες για αξιοσημείωτη θνητότητα 
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μεταξύ της μεγάλης πλειοψηφίας ατόμων από ενδημικές περιοχές λόγω δευτερογενών 

λοιμώξεων. 

 

  1. 7. 1. Κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράμετροι. 

         Η λεϊσμανίαση είναι μία ασθένεια που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τους      

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Desjeux, 2002, WHO, 2004) λόγω των συνθηκών που 

ευνούν ή περιορίζουν τους ενδιάμεσους ξενιστές της, όπως:  

 Υψόμετρο (οι φλεβοτόμοι ζουν σε περιοχές με υψόμετρο 0-1000 μέτρα).  

 Φυτοκάλυψη (παρουσία ειδών και πυκνότητα).  

 Μετεωρολογικές παράμετροι (κλιματολογικές συνθήκες, ο βιολογικός κύκλος 

των φλεβοτόμων ολοκληρώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας). 

 Τύποι εδαφών (οι φλεβοτόμοι αναπτύσσονται σε υγρά, σκιερά σημεία με 

άφθονη οργανική ύλη σε αποσύνθεση, μέρη με κοπριά, πεσμένα φύλλα, 

έδαφος πλούσιο σε οργανικές ουσίες).  

 Οικολογικές διαταραχές ( οι φλεβοτόμοι δεν απομακρύνονται πάνω από 500 

μέτρα από την εστία ανάπτυξης, το πολύ μέχρι 2000 μέτρα σε κατάσταση 

νηνεμίας). 

 Παρουσία λατομείων & χωματερών, μαντρότοιχοι πρόχειρα  κατασκευασμένα, 

σπήλαια και φωλιές τρωκτικών ευνοούν την ανάπτυξή τους. 

 Κοινωνικοοικονομικοί παράμετροι (στάβλοι ζώων, κοτέτσια, πεταμένα 

σκουπίδια). 

 Αστικοποίηση (πιο στενή επαφή των ανθρώπων με τους ξενιστές). 

Μεταβολές σε αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την εμφάνιση της 

νόσου σε νέες περιοχές αλλά και στις περιοχές όπου ενδημεί η νόσος, οι σκνίπες μπορούν 

να είναι ενεργές για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, 

αυξάνοντας την πιθανότητα να μολυνθούν και να μολύνουν νέους ξενιστές. Έτσι το 

παράσιτο εξαπλώνεται σε νέες περιοχές με την μετακίνηση των φλεβοτόμων και 

μολυσμένων ατόμων. Ταυτόχρονα, νέα είδη και στελέχη του παράσιτου, όπως και στελέχη 

ανθεκτικά στα φάρμακα, μπορεί να εισέλθουν σε ένα νέο περιβάλλον δημιουργώντας 

προβλήματα Δημόσιας Υγείας (Desjeux, 2002, Antinori et al., 2005, WHO, 2006, Antoniou 

et al., 2008).           
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1. 7. 2. Παθογένεια της λεϊσμανίασης του ανθρώπου. 

    Μετά την φαγοκυττάρωση τους από τα μακροφάγα, τα αμαστιγωτά έχουν την 

ικανότητα να αντιστέκονται στην ενδοκυτταρική πέψη σαν συνέπεια διαφόρων 

παραγόντων που οφείλονται στα παράσιτα και στον ξενιστή (Killick - Kendrick, 1999, 

Killick - Kendrick, 2002, Takken & Knols, 2007).  

Όταν η ενδοκυτταρική ανάπτυξη των αμαστιγωτών παραμένει εντοπισμένη στο 

σημείο ενοφθαλμισμού τότε ελευθερώνονται διάφορες κυτοκίνες και η αντίδραση των 

κυττάρων ξεκινά έχοντας σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη τοπικής αλλοίωσης ΔΛ (Takken & 

Knols, 2007). Σε άλλες περιπτώσεις τα παράσιτα εξαπλώνονται σε όργανα τα οποία είναι 

πλούσια σε μονοπύρηνα φαγοκύτταρα προκαλώντας έτσι ΣΛ (Takken & Knols, 2007). Τα 

αμαστιγωτά μπορεί να εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές του δέρματος όπως συμβαίνει 

στην Διάχυτη Δερματική Λεϊσμανίαση (ΔΔΛ) ή στους βλεννογόνους του προσώπου στην 

περίπτωση της Βλεννοδερματικής Λεϊσμανίασης (ΒΔΛ) (Takken & Knols, 2007). Ο 

εντοπισμός των παρασίτων στους διάφορους ιστούς και όργανα εξαρτάται ταυτόχρονα 

από τον φυσικό τροπισμό που έχουν τα διάφορα στελέχη Leishmania και την ανοσολογική 

ικανότητα του ξενιστή που επηρεάζουν την κλινική έκφραση της ασθένειας (Gradoni & 

Gramiccia, 1994).   

1. 7. 3. Κλινικές μορφές της λεϊσμανίασης. 

Οι κλινικές μορφές της λεϊσμανίασης σχετίζονται άμεσα με το είδος του παράσιτου 

και την ανοσολογική απόκκριση του ξενιστή (Solbach & Laskay, 2000). Επίσης το 

είδος/υποείδος του παρασίτου σχετίζεται με συγκεκριμένες κλινικές μορφές, αν και πολλές 

φορές παρατηρείται πλειομορφισμός (Πίν. 2). 

1. 7. 3. 1. Σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ). 

Η ΣΛ, γνωστή και ως κala azar ή Dum-Dum Fever, προκαλείται ως επί το πλείστον 

από: α) τηv L. donovani στην Ινδία, στην Ανατολική Αφρική και στην Αραβική χερσόνησο, 

β) τηv L. infantum στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Κεντρική Ασία και στην Αμερική 

(syn. L. chagasi). (Στον νέο κόσμο το σύμπλεγμα αναφέρεται σαν σύμπλεγμα L. chagasi. 

Πιστεύεται ότι η L. infantum της Μεσογείου εισήχθη στην Νότια Αμερική από τους 

Ισπανούς κατακτητές Lukeš et al., 2007)   

   Η περίοδος επώασης στον άνθρωπο είναι 2-6 μήνες, όμως μπορεί να κυμαίνεται 

από 10 μέρες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) έως και πολλά χρόνια (συνηθέστερα). Οι 

περισσότερες περιπτώσεις της ΣΛ είναι ασυμπτωματικές ή συνδέονται με ήπια 

συμπτώματα, τα οποία αποχωρούν αυτόματα όταν αναπτυχθεί προστατευτική ανοσιακή 

απάντηση. Η κλασσική κλινική εικόνα της ΣΛ περιλαμβάνει πυρετό, κατάπτωση, απώλεια 
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βάρους, αναιμία, σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία και σε μερικές περιπτώσεις αδενοπάθεια 

(AI-Jurayyan et al.,1995, Berman, 1997, Prasad et al., 2009) (Εικ. 4 Α, Πίν. 3). Το 

συνηθέστερο σύμπτωμα είναι διαλείπων, επιμένων και παρατεινόμενος πυρετός που δεν 

υποχωρεί με αντιβιοθεραπεία. Η σπληνομεγαλία εμφανίζεται νωρίς και παρουσιάζεται 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Η αναιμία είναι υπεύθυνη για τον αποχρωματισμό του 

δέρματος και των βλεννογόνων (Daher et al., 2008, Berman, 1997). Στην Ινδία το δέρμα 

των αρρώστων παίρνει ένα υπόγκριζο χρώμα στο οποίο οφείλεται η ονομασία της 

ασθένειας (Kala azar) που δόθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Η ΣΛ χωρίς θεραπεία είναι 

θανατηφόρα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 95% των ασθενών. Οι επιλογές που 

παρέχονται αυτή τη στιγμή για την θεραπεία της ασθένειας βασίζονται στα πεντασθενή 

άλατα του αντιμονίου, στη συμβατική ή τη λιποσωματική αμφοτερικίνη Β και τη μιλτεφοσίνη 

οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας σε διάφορες ενδημικές περιοχές 

(Sundar & Rai, 2005, Croft et al., 2006, Den Boer & Davinson, 2006). Η ΣΛ που οφείλεται 

στην L. donovani συχνά συνδέεται με εκδήλωση δερματικών αλλοιώσεων (post kala-azar 

dermal leishmaniasis) (PKDL) οι οποίες παρουσιάζονται μετά την αποθεραπεία από την 

ασθένεια σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 1- 20 χρόνια από την αποθεραπεία 

(Musa et al., 2002, Salotra et al., 2003). Η PKDL στην Ινδία παρουσιάζεται σχεδόν στο 10- 

20% των ασθενών και στο Σουδάν στο 50% των ασθενών που αποθεραπεύονται από ΣΛ 

(Ramesh & Mukherjee, 1995, Zijlstra et al., 1994, Zijlstra et al., 2003). Η PKDL εμφανίζεται 

αρχικά με αποχρωματισμό του δέρματος, εντοπισμένου σε μερικά σημεία, μπορεί όμως να 

εξαπλωθεί σε ολόκληρο το σώμα και δύνανται οι ασθενέις αυτοί να μεταδίδουν τα 

παράσιτα στους Φλεβοτόμους (Εικ.  4Β).  
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Πίνακας 2: Επιδημιολογία κλινικά σημαντικών ειδών Leishmania. (Xigi, 2010) 
* H πιο συνήθης μορφή κλινικής εκδήλωσης φαίνεται με έντονα γράμματα. VL (σπλαχνική λεϊσμανίαση), CL 

(δερματική λεϊσμανίαση), PKDL (post kala-azar δερματική λεϊσμανίαση), DCL (διάχυτη δερματική λεϊσμανίαση), 
MCL (βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση). α Το είδος αυτό θεωρείται από πολλούς ερευνητές συνώνυμο με το 

είδος L. infantum. β Σύμφωνα με καινούργια μοριακά δεδομένα η ύπαρξη του είδους L. archibaldi αμφισβητείται, 
ενώ προτείνεται καινούργια ταξινόμηση των στελεχών  L. donovani.  γ Κατά την διάρκεια ανοσοκαταστολής. 

 

Είδος 
παρασίτου 

Κλινικές 
μορφές 

λεϊσμανίασης
* 

Κύριος 
ενδιάμεσος 

ξενιστής 
Ξενιστής δεξαμενή Γεωγραφική 

κατανομή 

Παλιός Κόσμος     

L. (L.) donovani  
infantum VL, CL 

P. perniciosus, 
P. ariasi 

P. langeroni 
P. chinesis 

P.  neglectus 
P. tobi 

Σκύλοι, αλεπούδες, 
τσακάλια 

Χώρες Μεσογείου, Μέση 
Ανατολή, Κίνα, κεντρική 

Ασία 

L. (L.) donovani  
chagasi α VL, CL Lu. longipalpis Σκύλοι, αλεπούδες Νότια Αμερική (Βραζιλία, 

Βενεζουέλα, Μεξικό) 
L. (L.) donovani  

donovani 

L. (L.) donovani 
archibaldi β 

VL, PKDL 

P. argentipes 
P. orientalis 
P. martini 

P. alexandri 

Άνθρωποι, 
τρωκτικά, 
κυνοειδή 

Βορειοανατολική Ινδία, 
Μπακλαντές, Νεπάλ, 

Κίνα, Ανατολική  Αφρική 
(Σουδάν, Κένυα, Αιθιοπία) 

L. (L.) major CL, DCL γ P. papatasi 
P. duboscqi Τρωκτικά 

Μέση Ανατολή, Βόρια 
Ινδία, Πακιστάν, Βόρια 

Αφρική, Κεντρική Ασία, 
Σουδάν 

L. (L.) tropica CL, VL P. sergenti 
P. saevus 

Άνθρωποι,  σκύλοι, 
τρωκτικά 

Μέση Ανατολή, Χώρες 
Μεσογείου, κεντρική 

Ασία, Κένυα 

L. (L.) aethiopica CL, DCL P. longipes 
P. pedifer Ύραξ Κένυα, Αιθιοπία 

Νέος Κόσμος     

L. (L.) mexicana CL Lu.olmeca Τρωκτικά  
Ototylomys sp. 

Μεξικό, Μπελιζέ, 
Γκουατεμάλα 

L. (L.) amazonensisCL, DCL, VL Lu.flaviscutellata Τρωκτικά  
Ototylomys sp. 

Τροπικά δάση Νότιας 
Αμερικής 

L. (V.) peruviana CL Lutzomyia spp. Σκύλοι Δυτικές Άνδεις του Περού, 
Αργεντινή 

L. (V.) guyanensis CL, DCL γ, 
MCL Lu. umbratilis 

Βραδύποδες 
(Choloepus 
didactylus) 

μυρμηγκοφάγοι, 

Γουϊνέα, Σουρινάμ, 
Βραζιλία 

L. (V.) panamensis CL, MCL Lu. trapidoi Βραδύποδες 
(Choloepus hoffmani) 

Παναμάς, Κόστα Ρίκα, 
Κολομβία 

L. (V.) braziliensis CL, MCL, 
DCL 

Lutzomyia spp., 
Psychodopygus 

wellcomei 

Τρωκτικά  
Ototylomys sp., 

περιοικιστικά ζώα, 
οπόσσουμ 

Τροπικά δάση Νότιας και 
Κεντρικής Αμερικής 
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Η κλασική ΣΛ ή kala-azar (μαύρος πυρετός) χαρακτηρίζεται από:  
 

 
Σύμπτωμα ή παθολογική κατάσταση 

Αναλογία εμφάνισης 
συμπτωμάτων σε ανθρώπους 

με ΣΛ.  % 

Σπληνομεγαλία 100 

Πυρετός 94 

Ηπατομεγαλία 94 

Ωχρότητα του δέρματος 91 

Μολύνσεις από το αναπνευστικό και το 

γαστρεντερικό σύστημα 
70 

Διόγκωση της κοιλιάς 60 

Απώλεια βάρους 53 

Πίνακας 3: Οι κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις της ΣΛ στον άνθρωπο σε 
φθίνουσα συχνότητα (AI-Jurayyan et al.,1995).  

 

                                            A                                          B 

        
Εικόνα 4: (Α) Ασθενής με Σπλαχνική Λεϊσμανίαση. Σημειώνονται τα όρια του ήπατος 
και της σπλήνας που διογκώθηκαν λόγω της νόσου. (Β) Ασθενής με post kala-azar 
dermal leishmaniasis. Αρχείο WHO. 
 

Η ΣΛ συνοδεύεται από σοβαρές αιματολογικές διαταραχές (Πίν. 4) στις οποίες 

περιλαμβάνονται πάντοτε η αναιμία και η ουδετεροπενία (AI-Jurayyan et al.,1995). Η 

αναιμία συνήθως είναι μικροκυτταρικού τύπου. Επίσης τυπική διαταραχή είναι η μείωση 

του αριθμού των αιμοπεταλίων που οδηγεί στην προοδευτική ανάπτυξη παγκυτοπενίας. 
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Εργαστηριακό εύρημα 
Αναλογία εμφάνισης 

συμπτωμάτων σε 
ανθρώπους με ΣΛ.  % 

Διαταραχές στην μορφολογία των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (ανισοπικοιλοκυττάρωση) 100 

Ουδετεροπενία 73 
Ηπατικές διαταραχές 

 
69 

Θρομβοκυτταροπενία 56 
Αναιμία 25 

Διαταραχές πήξης του αίματος 11 
Πίνακας 4: Οι κυριότερες αιματολογικές διαταραχές στη Σπλαχνική 
Λεϊσμανίαση του ανθρώπου σε φθίνουσα συχνότητα (AI-Jurayyan et al.,1995). 

 

1. 7. 3. 2. Δερματική λεϊσμανίαση (ΔΛ) 

Η ΔΛ είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη μορφή της ασθένειας, γνωστή από την 

αρχαιότητα (Oumeish, 1999, Cox, 2002). Η δερματική βλάβη είναι γνωστή και ως φύμα της 

Ανατολής, με τοπικά ονόματα όπως Aleppo boil, Delphi boil, Kandahar sore, Οriental sore, 

Λευκή λέπρα, Χανιώτικο σπυρί, κ. α. Συνδέεται με μία ή περισσότερες εντοπισμένες 

αλλοιώσεις του δέρματος, ανάλογα με τον αριθμό των τσιμπημάτων που δέχεται ο 

ξενιστής, χωρίς την εμπλοκή των βλεννογόνων και χωρίς τάση για επέκταση. Οι 

αλλοιώσεις παρουσιάζονται στα σημεία του σώματος που είναι εκτεθειμένα στα 

τσιμπήματα των Φλεβοτόμων (Εικ. 5 A, B). Όλα τα αθρωπόφιλα είδη Leishmania, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών με τροπισμό στα εσωτερικά όργανα, μπορεί να είναι 

υπεύθυνα για την εντοπισμένη ΔΛ η οποία παρουσιάζεται σαν μια ήπια αυτό-ιάσιμη 

λοίμωξη. Η περίοδος επώασης ποικίλει και κυμαίνεται μεταξύ μιας εβδομάδας και αρκετών 

μηνών. Η ώριμη αλλοίωση είναι καλά περιγραμμένη, γενικά κυκλική ή οβάλ με ποικίλες 

διαστάσεις διαμέτρου που κυμαίνονται μεταξύ 0.5-10 cm. Το πιο κοινό κλινικό 

χαρακτηριστικό είναι η ελκώδης αλλοίωση με επικλινή τοιχώματα και κεντρική άλω. O 

υγρός τύπος της αλλοίωσης αποτελεί τυπική μορφή που παρουσιάζεται στη ζωονοτική 

μορφή της ΔΛ, που προκαλείται από τη L. major, τη L. mexicana, τη L. peruviana και τη L. 

brazilliensis. Ο ξηρός τύπος, που παρουσιάζεται με τη μορφή μικρών οζιδίων τα οποία 

είναι καλυμμένα με λέπια ξηρής επιδερμίδας, αποτελεί τη μορφή που παρατηρείται στην 

αθρωπονοτική ΔΛ που προκαλείται από τη L. tropica (Tzanetou, 2004, Reithinger et al., 

2007). Η L. tropica εντοπίζεται στην Αιθιοπία, στην Κένυα, στη Μέση Ανατολή, στην 

Ευρωπαϊκή Μεσόγειο και στην Ινδία, όπου κυρίως περιορίζεται στις πυκνά κατοικημένες 

περιοχές. Η μετάδοση του παράσιτου πραγματοποιείται από το έντομο-διαβιβαστή στον 

άνθρωπο. Αντίθετα η L. major εντοπίζεται σε αραιά κατοικημένες περιοχές της Μέσης 

Ανατολής, στη δυτική Ινδία και στο Σουδάν, όπου το παράσιτο μεταφέρεται μεταξύ μικρών 

τρωκτικών, με τον άνθρωπο να αποτελεί ένα τυχαίο ξενιστή. Η κλινική εξέλιξη της ΔΛ είναι 
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χρόνια και αυτοϊάσιμη σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από μερικούς μήνες (L. major, 

L. mexicana, L. peruviana) έως μερικά χρόνια (L. aethiopica, L. infantum, L. tropica, L. 

guyanensis, L. panamensis). Η αυτοΐαση οδηγεί πάντα στην παραμονή, στην περιοχή της 

αλλοίωσης, ουλής η οποία είναι δυνατό να αποφευχθεί στις περιπτώσεις που θα 

εφαρμοστεί θεραπεία με πεντασθενή άλατα του αντιμονίου κατά τα αρχικά στάδια της 

μόλυνσης. 
 

Α                                                       Β 

 
Εικόνα 5: Δερματική Λεϊσμανίαση (αρχείο  WHO). 

 

1. 7. 3. 3. Άλλες μορφές λεϊσμανίασης  

Η Διάχυτη Δερματική Λεϊσμανίαση (Diffuse Cutaneous Leishmaniasis) (ΔΔΛ) είναι 

σοβαρή μορφή λεϊσμανίασης η οποία παρουσιάζεται σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή και 

προκαλείται από ορισμένα είδη Leishmania: τη L. aethiopica στο παλαιό κόσμο και τη L. 

amazonensis (σπανίως την L. mexicana) στο νέο κόσμο. Η πρώτη αλλοίωση συνίσταται 

στην ανάπτυξη μη ελκώδους οζιδίου, πλούσιου σε παράσιτα. Τα οζίδια γίνονται πολλά, 

διασπείρονται σε όλο το σώμα και δίνουν  εικόνα που μοιάζει με αυτήν της λέπρας (Εικ. 6 
Α). Η σοβαρότητα της μορφής αυτής (ΔΔΛ) σχετίζεται με την αντοχή στα αντιλεϊσμανιακά 

φάρμακα και στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ αυτοΐαση (Takken & Knols, 

2007).    

Η Βλεννογονοδερματική Λεϊσμανίαση (mucocutaneous leishmaniasis)(ΒΛ) η οποία 

είναι γνωστή και σαν  “espundia”, αποτελεί σοβαρή κλινική οντότητα και οφείλεται στη L. 

braziliensis και περιστασιακά στη L. panamensis. Η αρχική δερματική αλλοίωση 

ακολουθείται από δευτερογενή εμπλοκή των βλεννογόνων μέσα σε διάστημα που 

κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες έως αρκετά χρόνια. Η προσβολή των βλεννογόνων 

ξεκινά συνήθως από τον χόνδρινο ιστό του ρινικού διαφράγματος  ο οποίος καταστρέφεται 

πολύ γρήγορα. Οι βλεννογόνοι του στόματος και των χειλιών προσβάλλονται σε 
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μεταγενέστερο στάδιο και οδηγούν σε σοβαρής μορφής νέκρωση και παραμόρφωση (Εικ. 
6 Β). Ο θάνατος μπορεί να επέλθει μετά από πολύ σοβαρή μόλυνση των πνευμόνων. Στις 

περιπτώσεις που γίνει θεραπεία και επέλθει ίαση, οι ασθενείς με ΒΛ παρουσιάζουν 

παραμορφώσεις και κάποτε συνελκόμενες ουλές (Takken & Knols, 2007). 

                                                                              
 Α                                        Β 

 
Εικόνα 6: Ασθενείς με: (Α) Διάχυτη Δερματική Λεϊσμανίαση, (Β) 
Βλεννογονοδερματική Λεϊσμανίαση (αρχείο  WHO). 

 

1. 7. 4. Διάγνωση της λεϊσμανίασης του ανθρώπου. 

Η διάγνωση της λεϊσμανίασης, και στις 3 βασικές μορφές (Δερματική, 

Βλεννογονοδερματική, Σπλαχνική), βασίζεται αρχικά στην κλινική εξέταση του ασθενούς. 

Διαφορική διάγνωση όμως απαιτείται στην σοβαρή μορφή της νόσου, της ΣΛ μια και η 

ασθένεια μοιάζει στην κλινική εικόνα με αυτήν της Ελονοσίας, της Σαλμονέλωσης, της 

Φυματίωσης, του AIDS, της Ηπατίτιδας και της Λευχαιμίας.  

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης επέρχεται με την ανίχνευση αμαστιγωτών μορφών 

του παράσιτου στα κύτταρα μολυσμένου ιστού του ατόμου. Τα υλικά βιοψίας αφορούν 

κυρίως ιστούς δέρματος (ΔΛ, ΒΛ) και κύτταρα μετά από αναρρόφηση σπλήνα, μυελού των 

οστών ή λεμφαδένων (ΣΛ). Σε αυτά πραγματοποιείται άμεση ανίχνευση μετά από χρώση 

με Giemsa ή Diff Quick (WHO, 2000, Alvar et al., 2002, Schallig et al.,2002, Guerin et al., 

2005) ή άμεσο ανοσοφθορισμό του παρασκευάσματος  όπου ανιχνεύονται οι αμαστιγωτές 

μορφές του παράσιτου στα μακροφάγα. Ορολογικά, η ανίχνευση  ειδικών αντισωμάτων 

έναντι της Λεϊσμάνια στον ορό του ασθενή πραγματοποιείται με την ανοσοενζυμική 

δοκιμασία ELISA (Burns, 1993), τον έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFAT) (Pappas, 1983), την 

χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (Sinha, 1992). Τέλος, μοριακές μέθοδοι όπως η 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση γενετικού 

υλικού (DNA) του παράσιτου σε βιολογικά δείγματα μετά από ενίσχυσή του (Ashford, 
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2000). Για την διαφοροποίηση μεταξύ των στελεχών του συμπλέγματος L. donovani 

πραγματοποιείται η μοριακή τεχνική τυποποίησης, K26 PCR - RFLP (Haralambous, 2008). 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην ενίσχυση του γονιδίου K26, το οποίο εμφανίζει μεγάλη 

ποικιλομορφία μεταξύ ειδών του συμπλέγματος L. donovani.   
 

1. 7. 5. Θεραπεία της λεϊσμανίασης στον άνθρωπο.  

Η θεραπεία της λεϊσμανίασης είναι χρονοβόρα, αρκετά υψηλού κόστους και απαιτεί 

τη νοσηλεία του ασθενούς. Τα φάρμακα πρώτης γραμμής είναι ενώσεις αλάτων 

πεντασθενούς αντιμονίου, όπως το sodium antimony gluconate (Pentostam) και το 

meglumine antimoniate (Glucantime)(Ashford, 2000). Η θεραπεία με πεντασθενές 

αντιμόνιο ανακαλύφθηκε περίπου έναν αιώνα πριν (χρησιμοποιηθήκε για πρώτη φορά στη 

Νότια Αμερικική από τον Dr. Gaspar Vianna το 1912 και συνεχίζει και χρησιμοποιείται έως 

και σήμερα 100 χρόνια μετά. Η χρήση του  έχει σοβαρές παρενέργειες και απαιτεί μακράς 

διάρκειας θεραπεία (Baneth, 2002). Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το παράσιτο 

Leishmania έχει αναπτύξει αντοχή στα αντιμονιούχα φάρμακα (Singh, 2006). Τα τελευταία 

χρόνια έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα και σχήματα τα οποία προσφέρουν βελτιωμένη 

θεραπεία (Murray, 2004). Η 1ης γραμμής θεραπεία περιλαμβάνει επίσης την χρήση της 

λιποσωμικής Αμφοτερικίνης Β (AmB) η οποία, παρά την υψηλή αποτελεσματικότητά της, 

μπορεί να παρουσιάσει και σοβαρές παρενέργειες όπως πυρετό, νεφρική ανεπάρκεια, 

έμετους ή ακόμα και καρδιακή ανακοπή, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, σπασμούς και άλλα, 

παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την χορήγησή της σε νοσοκομείο. Η θεραπεία 2ης 

γραμμής περιλαμβάνει την αλλοπουρινόλη, την πενταμιδίνη ή παραμομυκίνη 

(Aminosidine) και την Aζόλη (Ketaconazole) σε διάφορους συνδυασμούς (Ashford, 2000). 

Επιπρόσθετα, μια νέα δραστική ουσία, η hexadecyl phosphocholine (Miltefosine), 

ανακαλύφθηκε στο Ινστιτούτο Max Planck στο Gottingen και εξελίχθηκε σε φάρμακο για 

τον άνθρωπο από την Aeterna Zentaris σε συνεργασία με το WHO. Η αντιλεϊσμανιακή 

δράση της περιγράφηκε για πρώτη φορά in vitro και in vivo το 1987, ενώ η από το στόμα 

(per os) χορήγησή της σε ποντίκια με σπλαχνική λεϊσμανίαση αναφέρθηκε το 1992. Οι 

πρώτες αναφορές από κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της σπλαχνικής λεϊσμανίασης ήταν 

το 1998, στην Ινδία, και η Μιλτεφοσίνη (Miltefosine) αναγνωρίστηκε ως φάρμακο για τη 

θεραπεία της σπλαχνικής λεϊσμανίασης του ανθρώπου στην Ινδία (στην περιοχή Bihar 

όπου το παράσιτο είναι ανθεκτικό στο Glucantime) το Μάρτιο του 2002, και στη Γερμανία 

το 2004 (www.virbac.gr). Το Miltefosine παρά το μεγάλο κόστος και την τερατογόνο δράση 

του, αντιπροσωπεύει τον πρώτο αναγνωρισμένο αντι-λεϊσμανιακό παράγοντα με 

αποτελεσματική χορήγηση per os (χορήγηση από το στόμα) (www.virbac.gr; Sundar, 
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2002) γεγονός που το καθιστά πολύτιμο μιας και η θεραπεία με το σκεύασμα αυτό δεν 

απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Δεδομένων των προβλημάτων τοξικότητας, της ανάγκης για παραμονή και 

παρακολούθηση στον χώρο του νοσοκομείου, το υψηλό κόστος και την ανάπτυξη αντοχής 

σε κάποια από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα φάρμακα (Glucantime), είναι απαραίτητη η 

ανάπτυξη νέων και πιο βελτιωμένων φαρμακευτικών ουσιών που θα αντικαταστήσουν τις 

ήδη υπάρχουσες.   

 

1. 7. 6. Προφύλαξη 

Σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση της ύπαρξης υποδόχων, διαβιβαστών, και εστιών 

ανάπτυξής τους σε μια περιοχή για να αξιολογηθεί ο κίνδυνος να εξαπλωθεί ή όχι η νόσος. 

Σε περιοχές όπου είναι γνωστή η παρουσία φλεβοτόμων-διαβιβαστών συνιστάται 

περιοδική εφαρμογή εντομοκτόνων υπολειμματικής δράσης για την καταπολέμησή τους. 

Πρέπει να γίνουν ψεκασμοί γνωστών εστιών ανάπτυξης φλεβοτόμων όπως πέτρινοι 

τοίχοι, καταλύματα ζώων, σωροί χαλικιών κ. α. (Desjeux, 2002) με προσοχή γιατί πολλοί 

πληθυσμοί έχουν ήδη αναπτύξει αντοχή στα εντομοκτόνα. 

Στις περιοχές όπου υπάρχουν φλεβοτόμοι είναι καλό να τοποθετούνται πολύ ψιλά 

συρμάτινα πλέγματα στα παράθυρα (15 τρύπες ανά γραμμικό εκατοστό) και όσοι 

εργάζονται στην ύπαιθρο μετά τη δύση του ηλίου πρέπει να φορούν μακριά παντελόνια, 

πουκάμισα, κάλτσες και να καλύπτουν τα μέρη τους σώματος που μένουν ακάλυπτα με 

εντομοαπωθητικά με βάση το N, N-diethyl-m-toluamide (DEET). Στα μέτρα πρόληψης είναι 

και η ελαχιστοποίηση πιθανών εστιών ανάπτυξης φλεβοτόμων,  ο έλεγχος  των σκύλων    

(ορολογικές εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Οκτώβριο ή τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο, τοποθέτηση ειδικών κολάρων κτλ.) και η εφαρμογή μέτρων υγειονομικής 

διαχείρισης του περιβάλλοντος ( Desjeux,  2002). 

Σε περίπτωση κρούσματος συνιστάται η μελέτη των επαφών και η αναζήτηση της 

πιθανής πηγής μόλυνσης. Η δραστηριότητα των φλεβοτόμων σε μια περιοχή μπορεί να 

υποεκτιμηθεί δεδομένου ότι και η πτήση τους είναι αθόρυβη. 

 

1. 8. Η λεϊσμανίαση του σκύλου - επιδημιολογικά στοιχεία 

Η λεϊσμανίαση του σκύλου (CanL) είναι ενζωοτικού χαρακτήρα λοιμώδες νόσημα, το 

οποίο προκαλεί πολυσυστηματική νόσο και οφείλεται στη L. infantum (Πορτογαλία και 

παραμεσόγειες χώρες) και στη γενετικά ταυτόσημη L. chagasi (Κεντρική και Νότια 

Αμερική) (Slappendel & Ferrer, 1998, Mauricio et al., 1999, Baneth, 2005). Αν και η 
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λεϊσμανίαση του ανθρώπου, που οφείλεται στη L. Infantum, εμφανίζεται πολύ σπανιότερα 

από ότι στο σκύλο, το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να μη δηλώνονται στις 

υπηρεσίες υγείας, παρά τη σχετική νομοθεσία, φαίνεται να υποβαθμίζει τη συχνότητά της.  

Ο σκύλος που είναι η κύρια πηγή της L. infantum για τη σκνίπα, διαβιβαστή ξενιστή του 

παράσιτου, υπεισέρχεται άμεσα στην επιδημιολογία της αντίστοιχης νόσου του ανθρώπου 

(ζωονόσος) (WHO, 1990). Σε εκτεταμένες οροεπιζωοτιολογικές έρευνες που έγιναν σε 

χώρες της Μεσογείου, Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, υπολογίστηκε ότι ο αριθμός των 

μολυσμένων με Λεϊσμάνια σκυλιών ανέρχεται στα 2,5 περίπου εκατομμύρια (Moreno & 

Alvar, 2002). Συγκεκριμένα στη Πορτογαλία η οροθετικότητα  είναι μέχρι 8,5%, στην 

Κύπρο μέχρι 33%, στην Αλβανία μέχρι 12,9%, στο Ισραήλ μέχρι 15 %, στη Ελλάδα μέχρι 

38,8%, στη Ιταλία μέχρι 30,3%, στη Ισπανία μέχρι 35%, στη Γαλλία μέχρι 40%, στη Βοσνία 

- Ερσεγοβίνη μέχρι 45%, στη Μάλτα μέχρι 52%, στη Τουρκία από μέχρι 76%, στη 

Βουλγαρία μέχρι 81% (Alvar, 2001, Kero & Xinxo, 1998, Sotira, 2000, Garifallou et al., 

1989, Sideris et al., 1999, Boutsini et al., 2001, Zaffaroni et al., 1999, Sarasa et al., 2002, 

Carloti, 2003, Jazic et al ., 1998, Mazeris et al., 2009, Antoniou et al., 2009, Fioretti et al., 

1994, Ozbel et al., 2000,Tsatsev et al., 2008), στο Ιράν μέχρι 21,6% (Strauss-Ayali et al., 

2001). Επίσης, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια μολυσμένων σκυλιών στη Νότια Αμερική και 

έχουν αναφερθεί υψηλά ποσοστά μόλυνσης σε ορισμένες περιοχές της Βραζιλίας που 

φτάνει μέχρι 50% (Machado da Silva et al., 2009), στη Βενεζουέλα 25% (Zerpa et al., 

2003). 

H CanL από L. infantum είναι ίσως το συχνότερο πρωτοζωικό νόσημα στις 

παραμεσόγειες χώρες, στις οποίες το ποσοστό των ορολογικά ή/και PCR θετικών ζώων 

στο συνολικό πληθυσμό ενδέχεται να προσεγγίζει το 80% (Berrahal et al., 1996, Zaffaroni 

et al., 1999, Dereure et al., 1999, Sideris et al., 1999, Solano-Gallego et al., 2001, 

Leontidis et al., 2002, Gradoni, 2002). Τα σχετικά χαμηλά ποσοστά μόλυνσης που είχαν 

αναφερθεί στο παρελθόν (Pozio et al., 1981, Mancianti et al., 1986, Bettini & Gradoni, 

1986, WHO, 1990, Nieto et al., 1992, Amela et al., 1995, Acedo Sanchez C et al., 1996, 

Deplazes et al., 1998, Ozensoy et al., 1998, Fisa et al., 1999, Zaffaroni et al ., 1999, 

Dereure et al., 1999, Haralambidis, 2003) πιθανόν να οφείλονταν στην αδυναμία των 

ορολογικών δοκιμασιών να ανιχνεύσουν τα μολυσμένα αλλά όχι τα οροθετικά 

ασυμπτωματικά ζώα (Leontides et al., 2002, Baneth, 2005, Kamarian et al., 2008).  

Σε χώρες όπου δεν υπάρχουν τα είδη σκνίπας που μπορούν να μεταδώσουν το 

παράσιτο, η CanL εμφανίζεται κυρίως σε ζώα που έχουν γεννηθεί ή έχουν παραμείνει για 

κάποιο χρονικό διάστημα σε περιοχές στις οποίες ενδημεί η νόσος (Longstaffe et al., 1983, 

Slappendel, 1988, Slappendel & Ferrer, 1998, Trees & Shaw, 1999). Τα τελευταία όμως 

χρόνια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι αναφορές αυτόχθονων περιστατικών της 

νόσου στις χώρες αυτές (Anderson et al., 1980, Swenson et al., 1988, Slappendel, 1988, 
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Sellon et al., 1993, Bravo et al., 1993, Diaz-Espineira & Slappendel, 1997, Farkas et al., 

2009). Εκτός από τις σκνίπες δεν αποκλείεται η μετάδοση του παράσιτου μέσω 

τραυμάτων, δερματικών ελκών ή με τη μετάγγιση αίματος. Επίσης εξετάζεται και ο ρόλος 

άλλων αιματοφάγων εκτοπαρασίτων στη μετάδωση του παράσιτου π.χ. του 

Rhipicephalous sanguineus (Ferrer, 1992, Kontos & Koutinas, 1993, Bravo et al., 1993, 

Slappendel & Ferrer, 1998, Owens et al., 2001).   

 

1. 8. 1. Παθογένεια της λεϊσμανίασης του σκύλου. 

Το 10% ως 50% των μολυσμένων σκυλιών παραμένουν ασυμπτωματικοί φορείς, 

μερικοί από τους οποίους ενδέχεται κάποια στιγμή να απαλλαγούν  από το παράσιτο ή να 

εκδηλώσουν αργότερα τη νόσο (Abranches et al., 1991,  Cabral et al., 1992, Pinelli et al., 

1994, Pinelli et al., 1995, Slappendel & Ferrer, 1998, Gradoni, 2002). Καθοριστική 

σημασία στην εκδήλωση της CanL έχει η ανοσολογική απάντηση του κάθε ζώου και 

συγκεκριμένα η ενεργοποίηση της κυτταρικής ανοσίας που μπορεί να περιορίσει ή να 

εξουδετερώσει την L. infantum (Cabral et al., 1998, Slappendel & Ferrer, 1998, Ferrer, 

1999, Papadogiannakis, 2003). Αντίθετα, η ενεργοποίηση της χημικής ανοσίας όχι μόνο 

δεν προστατεύει το ζώο αλλά ευθύνεται για πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου 

(Slappendel & Ferrer, 1998). Εφόσον ενεργοποιηθούν τα Th1 λεμφοκύτταρα παράγονται 

οι κυτταροκίνες IL-2, IFN-γ και TNF-α που φαίνεται να προλαμβάνουν την εκδήλωση των 

συμπτωμάτων της νόσου στο σκύλο, όπως έχει διαπιστωθεί και στα ποντίκια και στον 

άνθρωπο (Pinelli et al., 1994, Pinelli et al., 1995, Cabral et al., 1998, Pinelli et al., 1999, 

Andrade et al., 1999). Στα παραπάνω είδη η ενεργοποίηση των Th-2 λεμφοκυττάρων, που 

παράγουν IL-4, IL5, IL-6, IL-10 και IL-13 έχει βρεθεί ότι συνδέεται με τη συμπωματική 

μορφή της νόσου (Scott, 1989, Liew & O´Donnell, 1993, Reiner, 1994, Kemp et al., 1996, 

Lehmann & Alber, 1998, Pinelli et al., 1999). Σε σκυλιά που νοσούν, χωρίς να έχει 

εξακριβωθεί απόλυτα η ενεργοποίηση των Th-2 λεμφοκυττάρων, είναι γνωστό ότι οι IL-2, 

INF-γ, και TNF παράγονται σε πολύ μικρότερη ποσότητα, ενώ παράλληλα παρατηρείται 

δραματική μείωση των CD4+ λεμφοκυττάρων σε σύγκριση με τα ασυμπτωματικά ζώα 

(Pinelli et al., 1995, Bourdoiseau et al., 1997, Bourdoiseau et al., 1997b, Cabral et al., 

1998, Moreno et al., 1999, Pinelli et al, 1999). Η ανοσολογική απάντηση εξαρτάται, ή 

καλύτερα επηρεάζεται, από κληρονομικούς παράγοντες αλλά και από  ουσίες οι οποίες 

ενοφθαλμίζονται στο δέρμα από τη σκνίπα τη στιγμή της αιμομύζησης. Αυτοί οι 

παράγοντες καθορίζουν αν η L. infantum θα εξουδετερωθεί, θα παραμείνει σε λανθάνουσα 

μορφή ή θα προκαλέσει κλινική νόσο σε κάποια στιγμή της ζωής του σκύλου (Ribeiro, 

1989, Pinelli et al., 1999, Solano-Gallego et al., 2000, Day, 2005). 
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Στα συμπτωματικά ζώα η καταστολή της κυτταρικής ανοσίας επιτρέπει τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του πρωτόζωου, ιδιαίτερα στα κύτταρα του συστήματος των 

μονοπύρηνων-μακροφάγων κυττάρων (Ferrer, 1992, Slappendel & Ferrer, 1998). Άλλα 

προβλήματα υγείας του ζώου, που επιβαρύνουν το ανοσοποιιτκό σύστημα, βοηθούν στην 

εκδήλωση της νόσου για αυτό συχνά η λεϊσμανίαση συνυπάρχει με άλλες νόσους, όπως 

για παράδειγμα η ερλιχίωση, η διροφιλαρίωση, η ψώρα κ.α. 

Στα όργανα του λεμφοποιητικού συστήματος οι περιοχές των Τ- λεμφοκυττάρων 

υποπλάσσονται, σε αντίθεση με εκείνες των Β-λεμφοκυττάρων και των 

αντιγονοπαρουσιαστικών ιστιοκυττάρων και των μακροφάγων που υπερπλάσσονται, 

γεγονός που εξηγεί τη γενικευμένη λεμφογαγγλιομεγαλία και την ηπατοσπληνομεγαλία 

(Guarga et al., 2000). Μετά τη διασπορά της L. infantum στους περισσότερους ιστούς και 

όργανα προκαλείται κοκκιωματώδης φλεγμονή στην οποία ο αριθμός των παράσιτων 

ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (Buracco et al., 1988, Engwerda & Kaye, 2000). Παράλληλα, η 

διέγερση της χημικής ανοσίας, με την παραγωγή κυρίως ειδικών IgG αντισωμάτων, οδηγεί 

στο σχηματισμό ανοσοσυμπλόκων που κυκλοφορούν στο αίμα και μπορούν να 

προκαλέσουν αγγειίτιδα, δερματίτιδα, σμηγματαδενίτιδα, πολυαρθρίτιδα, πολυμυΐτιδα, 

ραγοειδίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα κ.α. (Poli et al., 1991, Ferrer, 1992, Koutinas et al., 

1993, Molleda et al., 1993, Koutinas et al., 1995, Slappendel & Ferrer, 1998, Vamvakidis 

et al., 2000, Saridomichelakis et al., 2010). Το αίτιο για αυτές τις νοσολογικές οντότητες 

είναι η  εναπόθεση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων στα αντίστοιχα όργανα- 

στόχους, δευτερογενείς λοιμώξεις, επιμολύνσεις κ.α. (Ferrer, 1992, Papadogianakis 2003). 

 

1. 8. 2. Κλινική εικόνα της λεϊσμανίασης στο σκύλο. 

Η CanL είναι πολυσυστηματικό νόσημα που έχει χρόνια εξέλιξη και εκδηλώνεται 

με πληθώρα παθολογικών καταστάσεων και κλινικών συνδρόμων. Τα μολυσμένα σκυλιά 

που τελικά νοσούν μπορεί να εμφανίσουν ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, σε διάφορους 

συνδυασμούς και βαθμό έντασης, ύστερα από περίοδο επώασης που διαρκεί από 3 μήνες 

μέχρι 7 χρόνια (Εικ. 7, Πίν. 5) (Ciaramella et al., 1997, Slappendel & Ferrer, 1998, 

Koutinas et al., 1999). Η νόσος έχει παρατηρηθεί σε σκυλιά πολλών και διαφόρων φυλών, 

ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία, αλλά σπάνια σε ζώα κάτω των 6 μηνών, πιθανόν 

εξαιτίας του μεγάλου χρόνου επώασης (Abranches et al., 1991, Ferrer, 1992). Το 

παράσιτο έχει βρεθεί σε όλα τα όργανα και συστήματα του οργανισμού, ακόμα και στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα (Ferrer et al., 1988b, Nieto et al., 1996, Slappendel & Ferrer, 

1998, Cortese et al., 1999, Vinuelas et al., 2001).  

Τα συχνότερα αίτια προσκόμισης στον κτηνίατρο σκυλιών με λεϊσμανίαση είναι η 

προοδευτική απώλεια σωματικού βάρους, παρά τη φυσιολογική ή αυξημένη όρεξη, η 
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εύκολη κόπωση, η μείωση της όρεξης, οι αλλοιώσεις στο δέρμα και τους οφθαλμούς και η 

επίσταξη (Ciaramella et al., 1997, Koutinas et al., 1999). Τα προσβεβλημένα ζώα 

συνήθως εμφανίζουν κακή θρεπτική κατάσταση και όψη του τριχώματος, μυϊκή ατροφία, 

που είναι ιδιαίτερα εμφανής στους μασητήριους μυς,  καθώς και συμπωματική κολίτιδα 

(Ciaramella et al., 1997, Koutinas et al., 1999, Vamvakidis et al., 2000, Adamama-

Moraitou et al., 2007). 

Σε αρκετά  ζώα  παρατηρείται  χωλότητα και δυσκολία στη ανέγερση και μετακίνηση, 

εξαιτίας της πολυαρθρίτιδας, της οστεομυελίτιδας, της έντονης ονυχογρύπωσης και της 

υπερκεράτωσης των πελματικών φυμάτων (Slappendel, 1988, Koutinas et al., 1999). 

Η περιφερική λεμφοδενοπάθεια (υπερπλαστικού τύπου) και  η σπληνομεγαλία 

διαπιστώνονται συχνά στην πράξη, αν και δεν είναι λίγα τα ζώα εκείνα στα οποία δεν 

γίνονται αντιληπτές κατά την κλινική εξέταση (ιδιαίτερα η τελευταία) (Kontos  & Koutinas, 

1993, Koutinas et al., 1999). Στους οφθαλμούς η λεϊσμανίαση προκαλεί ελκώδη 

βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα, ξηρή κερατοεπιπεφυκίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, 

χοριοαμφιβλιστροειδίτιδα, αποκόλληση και ατροφία του αμφιβληστροειδή χιτώνα και 

πανοφθαλμίτιδα (Ferrer, 1992, Koutinas et al., 1999, Roze, 2002, Gradoni, 2002). Οι 

αλλοιώσεις αυτές προκαλούνται από τη δράση του παράσιτου και την εναπόθεση των 

ανοσοσυμπλόκων στα διάφορα ανατομικά στοιχεία των οφθαλμών (Slappendel, 1988, 

Ferrer, 1992,  Papadogiannakis, 2003). 

Υποστηρίζεται ότι η παθογένεια της αμφοτερόπλευρης ή ετερόπλευρης επίσταξης 

οφείλεται στην ελκώδη ρινίτιδα σε συνδυασμό με τη θρομβοκυτταροπενία, την αγγειίτιδα 

από ανοσοσύμπλοκα και τη θρομβοκυτταροπενία (Pumarola et al., 1991, Ferrer, 1992, 

Juttner et al., 2001). 

Η χρόνια ηπατίτιδα, η χρόνια κολίτιδα και η εστιακή εντερίτιδα (εμφανίζονται σπάνια), 

προκαλούνται από την άμεση δράση του παράσιτου στα μακροφάγα του ήπατος και στα 

επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου του εντέρου  (Ferrer, 1992, Koutinas et al., 1999). 

Πιο σπανιές κλινικές εκδηλώσεις της ΛΣ αποτελούν ο καρδιακός επιπωματισμός, η 

φυλλώδης πέμφιγα, η οξεία παγκρεατίτιδα, τα κοκκιωματώδη οζίδια στους βλεννογόνους 

και ο υποθυρεοειδισμός (Font et al., 1993, Ginel et al.1993, Carrasco et al.,1997, Font et 

al., 1996, Cortese et al., 1999, Franch et al., 2002,  Font et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 



Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης  στην Ελλάδα: βάση του είδους και του ζυμοδέματος των στελεχών που απαντώνται στις 

διάφορες περιοχές, της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν και της αντοχής των στελεχών στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. 

 46

Α                                                           Β                                            Γ 
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Εικόνα 7: Σκυλιά με συμπτώματα λεϊσμανίασης: (Α) δερματικά έλκη, (Β) ξηρή 
σμηγματόρροια, (Γ) ατροφία κροταφικών μυών, πυώδεις εκκρίσεις από τα μάτια (Δ) 
καχεξία, (Ε) υπέρμετρη ανάπτυξη και παραμόρφωση των νυχιών, (Η) διόγκωση της 
σπλήνας. 

 

Στις δερματικές αλλοιώσεις περιλαμβάνονται η αποφολιδωτική δερματίτιδα, τα έλκη, 

τα οζίδια, η άσηπτη φλυκταινώδης δερματίτιδα, ο αποχρωματισμός του ακρορινίου και των 

πελματικών φυμάτων, η παρονυχία και η ονυχογρύπωση που συχνά επιπλέκονται 

επιμολύνσεις από τον Staphyloccocus intermedius (Ferrer et al., 1988, Koutinas et al., 

1999).  

Τέλος, μπορεί να εμφανιστεί, αν και σχετικά σπάνια, και η οξεία μορφή της νόσου 

που εκδηλώνεται με πυρετό και έντονη περιφερική λεμφαδενοπάθεια, όπως συμβαίνει 

στην οξεία μονοκυτταρική ερλιχίωση (Ehrlichia canis) και την πιροπλάσμωση (Babesia 

canis) με τις οποίες συγχέεται διαγνωστικά ή ενδέχεται να συνυπάρχει (Ciaramella et al., 

1997, Koutinas et al., 1999, Mylonakis et al., 2003).  
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Σύμπτωμα ή παθολογική κατάσταση 
Αναλογία εμφάνισης συμπτωμάτων 

σε σκυλιά με CanL.  % 

Περιφερική λεμφαδενοπάθεια 65-96 
Δερματικές αλλοιώσεις 75-89 

Εύκολη κόπωση 10-67 
Απώλεια σωματικού βάρους 25-64 

Κατάπτωση 8-60 
Σπληνομεγαλία 9-53 

Πολυουρία-πολυδιψία 4-40 
Χωλότητα 1-37 
Ανορεξία 16-36 
Πυρετός 4-36 

Οφθαλμικές αλλοιώσεις 16-32 
Πολυφαγία 15-30 

Έμετοι-διάρροιες 4-30 
Ατροφία των μασητήριων μυών 24 

Επίσταξη 6-15 
Ελκώδης στοματίτιδα 6 

Ασκίτης-υποδόρια οιδήματα 2 
Πίνακας 5: Οι κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις της λεϊσμανίασης στα σκυλιά σε 
φθίνουσα συχνότητα (Slappendel, 1988, Ciaramella et al., 1997, Koutinas et al., 
1999).  
 

1. 8. 3. Αιματολογικές και βιοχημικές διαταραχές που προκαλεί η λεϊσμάνια 
στο σκύλο. 

Το συχνότερο εργαστηριακό εύρημα στη λεϊσμανίαση του σκύλου (CanL) είναι η 

πολυκλωνική και σπανιότερα η μονοκλωνική β και γ υπερσφαιριναιμία που συνήθως 

συνοδεύεται από υπολευκωματιναιμία εξαιτίας της απώλειας λευκωματινών με τα ούρα 

(σπειραματονεφρίτιδα), της προσβολής του ήπατος ή/και της μειωμένης όρεξης (Groulade 

& Person, 1987, Slappendel, 1988, Ciaramella et al., 1997, Koutinas et al., 1999). Η συχνά 

παρατηρούμενη ορθόχρωμη-ορθοκυτταρική αναιμία, που δεν είναι αναγεννητική 

(Slappendel, 1988, Ciaramella et al., 1997, Koutinas et al., 1999) πιθανότατα οφείλεται στη 

χρόνια φλεγμονή, τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, την απώλεια αίματος (επίσταξη, 

αιμορραγίες από τον πεπτικό σωλήνα) και πολύ σπανιότερα στη μυελοκαταστολή (Ferrer, 

1992, Koutinas et al., 1999, Lobetti, 2002, Papadogiannakis, 2003). Στην παθογένειά της 

είναι πιθανό να υπεισέρχονται και ανοσολογικοί μηχανισμοί αφού σε μεγάλο αριθμό 

περιστατικών ανιχνεύτηκαν αντιπυρηνικά αντισώματα στο αίμα και η δοκιμή Coombs ήταν 

θετική (Slappendel, 1988, Koutinas et al., 1993, Koutinas et al., 1999). Η 

θρομβοκυτταροπενία, που διαπιστώνεται σε αρκετά περιστατικά, πιθανότατα οφείλεται στα 

κυκλοφορούντα ανοσοσύμπλοκα, τα αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα, τον εγκλωβισμό των 
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αιμοπεταλίων στο σπλήνα ή ενδεχομένως την μυελοκαταστολή (Slappendel & Ferrer, 

1998). Σπανιότερα δε μπορεί να εμφανιστεί λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία (Ciaramella et 

al., 1997, Slappendel & Ferrer, 1998). Η σπειραματική πρωτεϊνουρία, που είναι συχνό 

εύρημα της ανάλυσης των ούρων προέρχεται από τη σπειραματονεφρίτιδα. Στα ζώα αυτά, 

η αύξηση της συγκέντρωσης των μη πρωτεϊνικών αζωτούχων ουσιών στο αίμα, οι 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές και το χαμηλό ειδικό βάρος των ούρων υποδηλώνουν την 

εγκατάσταση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Ciaramella et al., 1997, Slappendel & Ferrer, 

1998, Koutinas et al., 1999, Papadogiannakis, 2003). Αντίθετα, αύξηση της 

δραστηριότητας των ηπατικών ένζυμων στον ορό του αίματος παρατηρείται σπανιότερα 

(Ciaramella et al., 1997)  (Πίν. 6). 

 

Εργαστηριακό εύρημα Αναλογία εμφάνισης συμπτωμάτων 
σε σκυλιά με CanL . % 

Υπερσφαιριναιμία 100 
Μη αναγεννητική αναιμία 60-94,2 

Υπολευκωματιναιμία 68-94 
Πρωτεϊνουρία 67,7-85 

Θετική δοκιμή Coombs 10-84 
Αυξημένη δραστηριότητα των ηπατικών 

ένζυμων 
16-61 

Θρομβοκυτταροπενία 29,3-50 
Αυξημένος τίτλος των αντιπυρηνικών 

αντισωμάτων στο αίμα (ANA Test) 
 

31-47 

Αζωθαιμία 16-45 
Λευκοκυττάρωση 8-24 

Λευκοπενία 5,7-22 
Πίνακας 6: Οι κυριότερες αιματολογικές και βιοχημικές διαταραχές στη λεϊσμανίαση 
στα σκυλιά σε φθίνουσα συχνότητα (Slappendel, 1988, Ciaramella et al., 1997, 
Slappendel & Ferrer, 1998, Koutinas et al., 1999). 

 

1. 8. 4. Η διάγνωση της λεϊσμανίασης του σκύλου. 

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα της νόσου και σε ειδικές εργαστηριακές 

εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων από ύποπτα αλλά και ασυμπτωματικά ζώα.  

 

 Κλινική διάγνωση.  
 

Αν και η νόσος παρουσιάζει αρκετά τυπικά κλινικά συμπτώματα (Πίν. 5 & 10 & 11 
& 12, Παρ. 18), η κλινική εξέταση δεν  μπορεί από μόνη της να αποτελέσει τη μέθοδο για 

την διάγνωση της νόσου για τους παρακάτω λόγους: 

 Στην κλινική εξέταση πάνω από 50% των σκύλων, με επιβεβαιωμένη μόλυνση, 

είναι χωρίς συμπτώματα (Pinelli et al., 1995, Saridomichelakis et al., 2000, 

Gradoni, 2002). 
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 Η κλινική εικόνα της λεϊσμανίασης μοιάζει με την κλινική εικόνα και άλλων 

νοσημάτων και κανένα από τα συμπτώματα δεν έχει παθογνωμικό χαρακτήρα 

(Gradoni, 2002).  
 Μελέτες στις οποίες χρησιμοποίηθηκαν ειδικές εξετάσεις (IFAT, PCR, κα.) σε 

ζώα με άλλα συμπτώματα από αυτά της λεϊσμανίασης έδειξαν άτυπες μορφές 

της νόσου ( Blavier et al., 2001). 

 

 Ειδικές εξετάσεις για την διάγνωση της νόσου.  
 

o Παρασιτολογική διάγνωση. 
 

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης επέρχεται με την ανίχνευση αμαστιγωτών μορφών 

του παράσιτου σε επιχρίσματα στα κύτταρα μολυσμένου ιστού του ζώου (λεμφογάγγλια, 

ΜΟ, σπλήνα, ήπαρ, αρθρικό υγρό η δέρμα). Σε αυτά πραγματοποιείται άμεσος 

ανοσοφθορισμός του παρασκευάσματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Επίσης, μπορούν να 

ανιχνευθούν οι αμαστιγωτές μορφές του παράσιτου στο εσωτερικό των μακροφάγων σε 

δείγματα αίματος, μυελού των οστών ή αποτυπωμάτων ιστού σπλήνα, λεμφαδένα ή 

δέρματος μετά από χρώσεις, όπως η Giemsa ή η Diff Quick, με μεγάλη επιτυχία (>50 % 

των δειγμάτων από λεμφαδένες και ΜΟ με χαμηλή πυκνότητα παράσιτων, 1-10 

παράσιτα/1000 μικροσκοπικά πεδία) (Abranches et al., 1991, Ciamarella et al., 1997, 

Saridomichelakis et al., 2005). Η διαγνωστική αυτή μέθοδος έχει χαμηλή ευαισθησία 

ιδιαίτερα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Η ανίχνευση προμαστιγοτών μορφών σε 

καλλιέργειες από αυτά τα υλικά αντιπροσωπεύουν την παραδοσιακή χρυσή μέθοδο για 

την διάγνωση της λεϊσμανίασης. Χρησιμοποιήται επίσης και η μοριακή μέθοδος της PCR 

που είναι είναι μια ευαίσθητη μέθοδος και μπορεί να ανιχνεύσει το DNA του παράσιτου και 

σε μολυσμένα σκυλιά τα οποία δεν νοσούν. 

 

o Ανοσολογική διάγνωση. 
    

Πρόκειται για  διαγνωστικές μεθόδους, με τις οποίες ανιχνεύονται τα ειδικά έναντι 

της Λεϊσμάνια αντισώματα. Η ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων στον ορό του ζώου 

πραγματοποιείται με την ανοσοενζυμική δοκιμασία ELISA (Burns, 1993, Martin-Sanchez, 

2001), τον έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFAT) (Pappas, 1983, Lamothe, 2002), την χρήση 

μονοκλωνικών αντισωμάτων (Sinha, 1992), τη χρήση ανασυνδιασμένων μορίων του 

παράσιτου (Badaro, 1986) και την μέθοδο ανοσοαποτύπωσης των πρωτεϊνών σε φύλλα 

νιτροκυτταρίνης (Western Blotting) (Cardenosa, 1995).  Η ευαισθησία της IFAT κυμαίνεται 

από 64 - 100% και η ειδικότητα από 93 - 100% (Ashford et al., 1993, Mancianti et al., 
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1996, Saridomichelakis et al., 2000, Koutinas et al., 2001), ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την 

ELISA είναι 61 - 100% και από 68 - 100% (Ashford et al., 1993, Mancianti et al., 1996, 

Saridomichelakis et al., 2000). Οι μεγάλες αυτές αποκλίσεις αποδίδονται στη χρήση 

διαφορετικών αντιγόνων στη διάγνωση και τίτλου αντισωμάτων που χρησιμοποιεί το κάθε 

εργαστήριο για τη θέσπιση του κατώτερου θετικού τίτλου αντισωμάτων (cut off) (Gradoni 

1999).  

 

o Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). 
 

Μοριακές μέθοδοι όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), έχουν 

αναπτυχθεί για την ανίχνευση γενετικού υλικού (DNA) του παράσιτου σε βιολογικά 

δείγματα μετά από ενίσχυσή του (Roura, 1999, Ashford, 2000, Solano-Gallego et al., 

2001, Cruz et al., 2002, Gradoni 2002, Kamarian, 2008).  Η ανίχνευση της Leishmania   με 

τη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε αίμα με ή χωρίς EDTA, λεμφογαγγλίου, 

δέρματος ή ΜΟ. Η ευαισθησία της PCR εξαρτάται από το είδος του βιολογικού υλικού που 

θα χρησιμοποιηθεί (Solano-Gallego et al., 2001). Η ειδικότητα της μεθόδου φτάνει στο 

100%, αφού δεν έχουν διαπιστωθεί διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους οργανισμούς, 

με την προϋπόθεσή ότι το δείγμα δεν έχει επιμολυνθεί κατά τη λήψη,  την παραμονή στο 

εργαστήριο ή κατά την απομόνωση του DNA του παρασίτου από το βιολογικό υλικό 

(Ashford et al., 1995). Η PCR αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο για την επιβεβαίωση της 

διάγνωσης της λεϊσμανίασης στα ζώα με συμβατή κλινική εικόνα στα οποία το αποτέλεσμα 

με άλλες διαγνωστικές μεθόδους ήταν αρνητικό ή ύποπτο (Saridomichelakis et al., 2000, 

Solano-Gallego et al., 2001).    

 

o Η καλλιέργεια και απομόνωση του παράσιτου. 
 

Η απομόνωση και καλλιέργεια του παράσιτου σε ειδικά καλλιεργητικά υλικά: RPMI 
1640 (που περιέχει 20μM Hepes buffer, 2mM glutamine, 10% heat-inactivated fetal bovine 

serum, 100 IU/ml penicillin, 100 μg/ml streptomycin, 10 % FBS,  0,5 % ούρα 

φιλτραρισμένα) (Παρ. 11) ή  NNN (Παρ. 11) (Howard et al., 1991), από βιολογικά 

δείγματα (αίμα με ή χωρίς EDTA, ΜΟ, οπό λεμφογαγγλίου, σπληνικό πολφό ή δέρμα), έχει 

υψηλή ειδικότητα αλλά μειονεκτεί ως προς το κόστος, το χρονοβόρο της διαδικασίας, τις 

τεχνικές δυσκολίες και τις συχνές επιμολύνσεις από άλλους μικροοργανισμούς που 

ενδέχεται να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα ή να  καταστρέψουν την καλλιέργεια 

(Ferrer 1997, Gradoni, 1999). 
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 Άλλες διαγνωστικές μεθόδοι. 
 

Ο ενοφθαλμισμός επεξεργασμένου βιολογικού δείγματος σε ποντίκια, η ανίχνευση 

του παράσιτου με την ιστοπαθολογική ή την ανοσοϊστοχημική εξέταση σε υλικό βιοψίας, η 

ενδοδερμική δοκιμή με λεϊσμανίνη (Montenegro Test), η ξενοδιάγνωση κ.α. είναι μερικές 

από τις μεθόδους που δεν χρησιμοποιούντα συχνά γιατί έχουν υψηλό κόστος και πολλές 

φορές τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά (Pinelli et al., 1994, Gradoni 1999). 

 

1. 8. 5. Θεραπεία. 
 

o Αντιμονική μεγλουμίνη. 
 

Τα φάρμακα πρώτης γραμμής, για την θεραπεία της λεϊσμανίασης του σκύλου, 

όπως και του ανθρώπου, είναι ενώσεις αλάτων πεντασθενούς αντιμονίου, όπως το sodium 

antimony gluconate (Pentostam) και το  meglumine antimoniate (Glucantime) (Ashford, 

2000). Έχει σοβαρές παρενέργειες και απαιτεί μακράς διάρκειας θεραπεία. Είναι δυνατόν 

να χορηγηθούν υποδόρια, ενδομυικά και ενδοφλέβια (Alvar, 1994, Slappendel, 1997, 

Baneth, 2002). Ο μηχανισμός δράσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστος, 

πιστεύεται ότι η λεϊσμανιοκτόνος δράση του φαρμάκου οφείλεται στην αναστολή των 

ένζυμων εκείνων που ρυθμίζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπαρών οξέων στη 

Leishmania  (Bergman, 1988, Slappendel & Ferrer 1998, Baneth & Shaw, 2002). Η 

αντιμονική μεγλουμίνη έχει χρησιμοποιηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα 

αντιλεϊσμανιακά φάρμακα όπως  είναι η αλλοπουρινόλη και η παρομομυκίνη (Alvar et al 

1994, Roura et al., 1997, Oliva et al., 1998, Mendez, 1999), σε αρκετά θεραπευτικά 

πρωτόκολλα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δόση (20-100 mg/kg ΣΒ), τα 

χρονικά διαστήματα των εγχύσεων (12-24 ώρες), τον τρόπο χορήγησης (υποδόρια, 

ενδοφλέβια ή ενδομυικα) και τη διάρκεια του καθενός από τους θεραπευτικούς κύκλους 

(10-40 ημέρες) (Gradoni et al., 1987, Roura et al , 1997, Baneth, 2002). Το πιο 

συνηθισμένο πρωτόκολλο θεραπείας είναι  100mg/kg ΣΒ /ημέρα για 3-4 

εβδομάδες/υποδόρια. Επειδή με τα σχήματα αυτά δεν επιτυγχάνεται παρασιτολογική ίαση, 

παρά μόνο σε μικρό αριθμό ζώων, η πιθανότητα μελλοντικών υποτροπών είναι μεγάλη 

(Mancianti et al., 1988, Slappendel, 1988, Slappendel & Teske, 1997, Denerolle & 

Bourdoiseau, 1999, Baneth, 2002). Η υποδοσία, η μικρή διάρκεια χορήγησης του 

φαρμάκου και οι επαναλαμβανόμενες θεραπείες ευνοούν την εμφάνιση ανθεκτικών 

στελεχών της Leishmania στα φάρμακα (Gramiccia et al., 1992, Lamothe, 199, Baneth & 

Shaw, 2002, Baneth, 2002). Ήδη το παράσιτο έχει αναπτύξει αντοχή στα αντιμονιούχα 

φάρμακα (Singh, 2006).  
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o Στιβογλυκονικό νάτριο. 
            

Το φάρμακό αυτό, αν και έχει τον ίδιο τρόπο δράσης και την ίδια 

αποτελεσματικότητα με την αντιμονική μεγλουμίνη, δεν χρησιμοποιείται πλέον για τη 

θεραπεία της λεϊσμανίασης, επειδή προκαλεί πολλές παρενέργειες και ευθύνεται για την 

ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών του παράσιτού (Slappendel & Ferrer, 1998, Baneth, 

2002). 

o Παρομομυκίνη. 
        

Είναι αμινονογλυκοσιδικό αντιβιοτικό που παράγεται από το μύκητα Streptomyces 

rimosus (Lamothe, 1999, Baneth & Shaw 2002). Η δράση του οφείλεται στη διαταραχή 

που προκαλεί στα ριβοσωμάτια της Leishmania (Oliva et al.,1998). Η δόση που χορηγείτε 

είναι από 5 έως 10 mg/kg ΣΒ, κάθε 12 ώρες για 2 έως 4 εβδομάδες, υποδόρια ή ενδομυικά 

(Ferrer 1997, Lamothe, 1999, Baneth, 2002). Το φάρμακό αυτό δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε ζώα με νεφρική ανεπάρκεια (Ferrer 1997). Αν και το ποσοστό ίασης 

είναι υψηλό, στα περισσότερα ζώα παρατηρείτε, λίγο μετά την διακοπή της θεραπείας 

επανεμφάνισή των συμπτωμάτων ( Persechino et al., 1994, Poli et al., 1997, Venexat et 

al., 1998). Μεγάλη σημασία έχει η χρησιμοποίηση του σαν φάρμακο δεύτερης επιλογής σε 

σκύλους με υποτροπές της νόσου, στους οποίους τα φάρμακα πρώτης επιλογής (ενώσεις 

αλάτων πεντασθενούς αντιμονίου, hexadecyl phosphocholine) δεν απέδωσαν 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Baneth, 1999 & 2002, Saridomichelakis et al., 2008). 

 

o Αμφοτερικίνη Β. 
             

Το φάρμακό αυτό (πολυενικό αντιβιοτικό), που παράγεται από το μύκητα 

Streptomyces nodosus, συνδέεται με την εργοστερόλη της κυτταρικής μεμβράνης του 

παράσιτου, μεταβάλλοντας τη διαπερατότητα της με αποτέλεσμα το θάνατο του                   

(Lamothe, 1999).  Η δόση κάθε θεραπευτικής συνεδρίας κυμαίνεται από 0,15 έως 2,5 

mg/kg ΣΒ (Lamothe, 1999,  Lamothe, 2001, Baneth, 2002). Η χρησιμοποίηση 

amphotericin B με λιποσώματα (AMBISOME) στην αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης του 

σκύλου πρέπει να αποφεύγεται, επειδή: α) δεν πλεονεκτεί σε σύγκριση με τα άλλα 

φαρμακευτικά σχήματα, β) είναι δαπανηρή, και γ) υπάρχει ο κίνδυνος αποδυνάμωσης του 

φαρμακευτικού «οπλοστασίου» για την αντιμετώπιση του νοσήματος στον άνθρωπο σε 

περίπτωση ανάπτυξης φαρμακοανθεκτικότητος από το παράσιτο.  
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o Η αλλοπουρινόλη. 
            

Χρησιμοποιήθηκε αρχικά στον άνθρωπο για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας. 

Παίρνει μέρος στο μεταβολισμό των πουρίνων αναστέλνοντας την ξανθινο-οξειδάση με 

συνέπεια την αναστολή της σύνθεσης του ουρικού οξέος και τη μείωση της συγκέντρωσής 

του στο πλάσμα του αίματος. Προκαλεί την αναστολή του πολλαπλασιασμού του 

πρωτόζωου, που πραγματοποιείτε μέσω του μονοφοσφορικού ριβονουκλεοσιδίου της 

αλλοπουρινόλης το οποίο αναστέλλει τη δράση των ένζυμων εμποδίζοντας έτσι τη 

σύνθεση ΑΤΡ (Looker et al., 1984, Plevraki, 2003).  Ο συνδυασμός της αλλοπουρινόλης 

με ενώσεις αλάτων πεντασθενούς αντιμονίου (Glucantime), χρησιμοποιείται συχνά στη 

πρακτική κτηνιατρική (Baneth, 2002). 

 

o Μιλτεφοσίνη. 
 

Είναι μια νέα δραστική ουσία, η hexadecyl phosphocholine (Miltefosine). Η 

αντιλεϊσμανιακή δράση της περιγράφικε   για πρώτη φορά in vitro και in vivo το 1987, ενώ 

η από το στόμα (per os) χορήγησή της σε ποντίκια με σπλαχνική λεϊσμανίαση αναφέρθηκε 

το 1992. Η μιλτεφοσίνη παρά το μεγάλο κόστος και την τερατογόνο δράση του, 

αντιπροσωπεύει τον πρώτο αναγνωρισμένο αντι-λεϊσμανιακό παράγοντα με 

αποτελεσματική χορήγηση per os (χορήγηση από το στόμα) για τον άνθρωπό και το 

σκύλο, (www.virbac.gr; Sundar, 2002) γεγονός που το καθιστά πολύτιμο μιας και η 

θεραπεία με το σκεύασμα αυτό γίνετε από το ιδιοκτήτη του ζώου και δεν απαιτεί 

καθημερινές ενέσεις σε σχέση με άλλα σκευάσματα. Επιπλέον η θεραπεία με Miltefosine 

(Milteforan) δίνετε και σε σκυλιά με ηπατονεφρική ανεπάρκεια. Η χορήγηση από το στόμα 

του Milteforan, μιλτεφοσίνη 2 mg/kg ΣΒ (1ml /10 kg ΣΒ) για 28 ημέρες (συνηστώμενη 

δόση) σε συνδυασμό με αλλοπουρινόλη (εν συνέχεια μόνο αλλοπουρινόλη για 6 μήνες) 

επιτυγχάνει ταχεία και αποτελεσματική συγκέντρωση της μιλτεφοσίνης στο πλάσμα η 

οποία διατηρείται με αποτέλεσμα την εξάλειψη των συμπτωμάτων στα άρρωστα ζώα και 

την καταστροφή του παράσιτου (www.virbac.gr).  

  

o Άλλα φάρμακα. 
 

Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα φάρμακα για την θεραπεία της λεϊσμανίασης μόνα 

τους ή σε διαφόρους συνδυασμούς, χωρίς όμως καλά αποτελέσματα (Πενταμιδίνη, το 

Buparvaquone (Butalex), Metronidazole, Ketoconazole, Fluconazole, Ιntraconazole  και 

Τerbinafine (Ashford, 2000, Baneth, 2002). Αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

αντιλεϊσμανιακή θεραπεία βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την κλινική εικόνα και περιορίζει ή 
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αναστέλλει την εξέλιξη της νόσου. Επειδή όμως δεν επιτυγχάνεται μόνιμη παρασιτολογική 

ίαση, η διακοπή της θεραπείας συχνά προκαλεί αναζωπυρώσεις (Baneth et al., 2005).  
Η θεραπεία των συμπτωματικών σκύλων και η ταυτόχρονα ευρεία χρησιμοποίηση 

διάφορων εντομοαπωθητικών ουσιών φαίνεται να περιορίζουν τον κίνδυνο μόλυνσης των 

σκνιπών (vectors) και των υγιών σκύλων, αντίστοιχα (Gradoni et al., 1987, Alvar et al., 

1994, Slappendel & Ferrer, 1998, Killick – Kendick, 2002).   

 

1. 8. 6. Προφύλαξη των σκύλων από την λεϊσμανίαση. 

        Η πρόληψη της μόλυνσης του σκύλου στηρίζεται: α) στην τοποθέτηση 

εντομοαπωθητικού περιλαίμιου με deltamethrin  στο σκύλο, από το Μάιο έως το Νοέμβριο 

(Lucientes, 1999, Maroli, 1999, Killick-Kendrick, 2001, Davies, 2002), β) στην τοποθέτηση, 

στον αυχένα και τη ράχη του σκύλου, εντομοαπωθητικού με deltamethrin ή με 

diethyltoluamide-DEET κ.α. από το Μάιο έως το Νοέμβριο, γ) στη χρησιμοποίηση 

εντομοαπωθητικού σαπουνιού για το λούσιμο του σκύλου, από το Μάιο έως το Νοέμβριο 

(όχι σε ζώα που χρησιμοποιούν περιλαίμιο με deltamethrin), δ) στην προληπτική 

ορολογική εξέταση του σκύλου, κάθε 6μηνο (Μάιο και Νοέμβριο) για να τίθεται έγκαιρα η 

διάγνωση και να θεραπεύονται τα μολυσμένα ζώα πριν μετατραπούν σε αποθήκη/φορείς 

του παρασίτου. 
Από την 16η Ιανουάριου του 2012, κυκλοφορεί εμβόλιο για την πρόληψή  της 

νόσου στο σκύλο. 

 

1. 9.  Η λεϊσμανίαση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. 

Ιστορικά, αλλοιώσεις που έμοιαζαν με ΔΛ είναι γνωστές στη λεκάνη της Μεσογείου 

από το 2000 π.Χ. στην Αίγυπτο (Oumeish, 1999) και στην Ασσυρία από το 650 π.Χ.  (Bray 

και Alexander,1987). Πρόσφατα βρέθηκαν μαρτυρίες για ΣΛ στις αρχαίες Αιγυπτιακές 

μούμιες από την περίοδο του μέσου βασιλείου (2050 - 1650 π.Χ.) (Zink et al., 2006).  

Καταγράφηκαν δε και σε άλλες περιοχές, στην Κρήτη και την Αλγερία, κατά τη 

διάρκεια του 18ου αιώνα (Bray & Alexander, 1987).  

Στην περιοχή της Μεσογείου η σπλαχνική λεϊσμανίαση του ανθρώπου που 

προσέβαλε κυρίως παιδιά (παιδικό Kala-azar) αλλά και του σκύλου, περιγράφικε για 

πρώτη φορά στην Β. Αφρική (Αλγερία, Nicole et al., 1908) και ο κοινός παθογόνος 

παράγοντας ονομάστηκε Leishmania donovani infantum. 

Σήμερα οι δύο μορφές της ασθένειας (ΣΛ, ΔΛ) είναι ενδημικές στις χώρες της 

Μεσογείου και Πορτογαλία και βασικά οφείλονται σε τέσσερα είδη του παράσιτου 

Leishmania: τη L. infantum (ζωονοτική ΣΛ και ΔΛ), τη L. tropica (ανθρωπονοτική ΔΛ), τη L. 



Διδακτορική Διατριβή                                                                                           Νταής Παντελής 

 

  

major (ζωονοτική ΔΛ) και L. donovani (ανθρωπονοτική ΔΛ και ΣΛ). Τα σκυλιά (κατοικίδια, 

αδέσποτα και άγρια κυνοειδή) αποτελούν την κύρια αποθήκη/δεξαμενή του είδους L. 

infantum, του μόνου σπλαχνοτροπικού είδους που ενδημεί στην Ευρώπη)(Rioux et al., 

1968, Gramicia et al., 1982,  Abranches et al., 1984, Gradoni, 2002, Pennisi et al., 2004).  

Η λεϊσμανίαση εξαπλώνεται γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, όπως και σε άλλα 

μέρη του κόσμου, εξαιτίας τριών κύριων παραγόντων κινδύνου που είναι: α) οι 

κλιματολογικές αλλαγές, β) η ραγδαία αύξηση περιστατικών ανοσοκαταστολής στον 

άνθρωπο, και γ) η αποτυχία στη θεραπεία (Dujardin, 2006). Στην Ευρώπη η επιδημιολογία 

της λεϊσμανίασης αλλάζει, τα κρούσματα αυξάνονται και η νόσος εξαπλώνεται προς Βορρά 

σε ενδημικές χώρες όπως την Ιταλία (Gradoni et al., 2003, Gramiccia & Gradoni, 2005, 

Ferroglio et al., 2006) αλλά και σε άλλες χώρες στις οποίες δεν υπήρχαν κρούσματα λόγω 

του φραγμού του κλίματος. Επίσης εμφανίζεται ηλικιακή μετατόπιση των περιστατικών, 

από παιδιά σε ενήλικες (WHO, 2002) γεγονός που εν μέρει οφείλεται στην ύπαρξη συν-

λοιμώξεων Leishmania/HIV στη νότιο Ευρώπη, όπου έως και το 9% των ασθενών με AIDS 

αναπτύσσει ΣΛ (WHO, 2002, Desjeux & Alvar, 2003, Dujardin et al., 2008)( Χάρ. 6 & 7). 

 

 
Χάρτης 7: Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης στην Ευρώπη (Dujardin et al., 
2008) 
 

Στη Μεσόγειο η μετάδοση της λεϊσμανίασης πέρα από τον κλασσικό τρόπο 

μετάδοσης, μέσω των σκνιπών του γένους Phlebotomous και υπογένους Laroussius 

(Killick- Kendrick, 1999) μπορεί να γίνει και με ένα νέο ανθρωπονοτικού τύπου κύκλο, 

μέσω της χρήσης κοινής σύριγγας (η βελόνα αντικαθιστά το τσίμπημα της σκνίπας) μεταξύ 
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ατόμων που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών (Cruz et al., 2002, Guerin, 

2002, Alvar, 2008). 

Περίπου 4,700 περιπτώσεις κρουσμάτων λεϊσμανίασης έχουν καταγραφεί στην 

Ευρώπη την περίοδο 1996 - 2005, με τον μεγαλύτερο αριθμό να έχει παρουσιαστεί στην 

Ιταλία (1,677), στην Αλβανία (1,148), στην Ισπανία (945) και στην Ελλάδα (450). Πρέπει 

πάντως να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, η 

λεϊσμανίαση έγινε υποχρεωτικής δήλωσης νόσημα μόλις πρόσφατα. Περαιτέρω η νόσος 

είναι συχνά ανεπαρκώς καταγεγραμμένη ακόμα και σε χώρες οπού είναι υποχρεωτικής 

δήλωσης (Takken & Knols, 2007). Ειδικότερα η ανεπαρκής καταγραφή παρουσιάζεται στη 

ΔΛ, όπου ο ασθενής δεν χρειάζεται να παραμείνει για θεραπεία σε νοσοκομείο  αλλά 

θεραπεύεται σε ιδιωτικές δερματολογικές κλινικές (Velo, 2003) ή δεν καταφεύγει σε γιατρό 

μια και συχνά η νόσος είναι αυτοϊάσιμη. 

Υπάρχουν χώρες στις οποίες δηλώθηκαν περιστατικά κατά το παρελθόν, όμως η 

παρούσα επιδημιολογική κατάσταση δεν είναι διευκρινισμένη, όπως για παράδειγμα στη 

Σερβία και τη Σλοβενία. Επίσης στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη διαγνώστηκαν αρκετά 

περιστατικά εισαγόμενων λεϊσμανιάσεων που δεν αποτελούσαν περιστατικά ενδημικής 

μόλυνσης. Τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν ασθενείς που πέρασαν τις διακοπές του 

καλοκαιριού σε ενδημικές Ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, 

καταγράφηκαν 80 περιπτώσεις λεϊσμανίασης στην Αγγλία, 16 στην Τσεχία, 12 στο Βέλγιο 

και 3 στη Φινλανδία (Takken & Knols, 2007).  

Από τα περιστατικά λεϊσμανίασης που καταγράφηκαν στην Ευρώπη, ένα μεγάλο 

ποσοστό αφορούσε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών (30% στη Νότιο Γαλλία έως και 

60% στην Αλβανία). Γενικά, όσο ψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων μιας 

ενδημικής περιοχής τόσο λιγότερα είναι τα κρούσματα στα παιδιά, γεγονός που μαρτυρά 

τη σημασία της καλής διατροφής μέσω της επίδρασης που έχει στο ανοσοποιητικό 

σύστημα (Takken & Knols, 2007). 

Στους ανοσοϊκανούς ασθενείς με ΣΛ, συνήθως απομονώνεται η L. infantum MON-1. 

Όμως σε μερικές γεωγραφικές περιοχές απομονώθηκαν και άλλα ζυμοδέματα της L. 

infantum όπως το MON-72 στην περιοχή της Campania της Ιταλίας (Gramiccia, 1992), το 

MON-77 στην Καταλονία της Ισπανίας (Gallego et al., 2001) και το MON-98 στην Ελλάδα 

(Antoniou., 2004, Ntais et al., 2009, Ntais & Antoniou 2010, Christodoulou et al., 2012) 

αλλά και η L. donovani MON-37 στην Κύπρο (Antoniou et al., 2009) (Χάρ. 8). 
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Χάρτης 8: Τα ζυμοδέματα που απαντώνται στη λεκάνη της Μεσογείου (Christodoulou, 2011) 
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1. 10. Η λεϊσμανίαση στην Ελλάδα. 
 

o Ιστορική αναδρομή. 
.  

Στην χώρα μας, οι παλαιότερες γνωστές εστίες αναφέρονται τα νησιά Ύδρα και 

Σπέτσες σε δημοσιεύσεις της εποχής, πριν το 1909 (Karamitsas & Yiannakopoulos, 

1879, Parissis & Tetsis, 1881, Tetsis, 1881). Το πρώτο κρούσμα ΣΛ καταγράφηκε τον 

Οκτώβριο του 1835 στην νήσο Σπέτσες από τον Roeser, σαν «πόνος» ή «σπλήνα» 

(σπληνομεγαλία από άγνωστη αιτία), «τσανάκι», κ.α. ενώ η δερματική λεϊσμανίαση 

(Cutaneus Leishmaniasis, CL), ως «μούρο», « χανιώτικο σπυρί», «λούμπινο», κ.α 

(Tetsis, 1881).    

Ως νοσολογική οντότητα η πρώτη περίπτωση ΣΛ του ανθρώπου περιγράφηκε 

στην Κρήτη ( Stoney-Archer, 1907) ενώ αυτή του σκύλου  στην Αθήνα (Cardamatis, 

1908). 

Από το 1934, η ΣΛ ηταν γνωστή στη χώρα μας (Caminopetros, 1934). Στην 

διάρκεια της δεκαετίας του 40 τα κρουσματα στους ανθρώπους ήταν 160 κάθε χρόνο 

(Aravantinos, 1942).  

Μεταπολεμικά, μια σειρά μέτρων Υγειονομικής σημασίας που εφαρμόστηκαν για 

την καταπολέμηση της Ελονοσίας, αποξήρανση ελών, συστηματικοί ψεκασμοί με DDT 

και η χρησιμοποίηση εντομοαποθητικών, φαίνεται ότι ήταν ευεργετικά και για την 

καταπολέμηση των φλεβοτόμων και, συνακόλουθα, των λεϊσμανιάσεων. Έτσι από τα 

κατεγραμμένα περιστατικά στον άνθρωπο με τις όποιες επιφυλάξεις για το σύστημα 

καταγραφής από 1950 έως και το 1979, ο αριθμός των περιστατικών ανέρχεται σε 1935 

περιστατικά ή κατά μέσο όρο σε 46,5 περιστατικά ετησίως, με μεγαλύτερο αριθμό (περί 

τα 600) την δεκαετία 1971-1979 (ΚΕΕΛΠΝΟ). 

Στην Ελλάδα, ο άνθρωπος προσβάλλεται από τη σπλαχνική (L. infantum) και τη 

δερματική (L. tropica) μορφή της νόσου (Garifallou et al., 1993, Frank et al., 1993) χωρίς 

όμως να μπορεί να εκτιμηθεί ή πραγματική συχνότητα της επειδή πολλά περιστατικά δε 

δηλώνονται παρά τη σχετική νομοθεσία (Saroglou, 2001).  Οι πρώτες επιδημιολογικές 

και επιζωοτολογικές μελέτες βασίστηκαν στην εντόπιση και καταγραφή περιστατικών σε 

ανθρώπους και ζώα και όπως ήταν φυσικό πραγματοποιήθηκαν εκεί όπου υπήρχε 

ιατρικό δυναμικό, όπως ή Αθήνα και οι τότε «τουριστικές περιοχές» Ύδρα, Σπέτσες και 

Κρήτη. Τότε, τα κρούσματα στους ανθρώπους ήταν πολύ συχνά και ο αριθμός τους 

ανάλογος με αυτόν της Ελονοσίας (Aravantinos, 1937).  

Γενικά, θα έλεγε κανείς ότι η επιδημιολογική εικόνα της νόσου δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει ουσιαστική μεταβολή κατά την τελευταία 50ετία. Το μόνο αξιοσημείωτο 
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γεγονός είναι ότι παλαιότερα και έως την δεκαετία του 80 η συντριπτική πλειοψηφία των 

περιστατικών (50%) αφορούσε παιδιά έως 5ετών. Αντίθετα την τελευταία δεκαετία τα 

παιδιά έως 5ετών  αφορούν μόνο στο 1,5% και τα παιδιά και έφηβοι έως 14 έτων, στο 

19% των κρουσμάτων.  
Ο σκύλος έχει χαρακτηρισθεί ως η κύρια αποθήκη του παθογόνου παράγοντα (L. 

infantum) στην φύση. Έως τη δεκαετία του 80 υπάρχουν αναφορές σχετικές με την 

εντόπιση περιστατικών σε σκύλους, σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αθήνα, 

Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, Καβάλα) και κυρίως από ερευνητές ιατρούς και 

σπανιότερα από κτηνιάτρους. 

Η πρώτη αναφορά  στο ποσοστό μόλυνσης του σκύλου (13,75%), αναφέρθηκε 

στην Αθήνα και αυτό στηρίχτηκε στην μικροσκοπική ανεύρεση του παρασίτου 

(Cardamatis 1912). Η πρώτη οροεπιδημιολογική έρευνα έγινε στη Θεσσαλονίκη (Κοντός 

1986) όπου και διαπιστώθηκε ότι στο 10,8% των σκύλων της περιοχής ανιχνεύθηκαν 

ειδικά αντισώματα έναντι της Λεϊσμάνια. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι την ίδια 

χρονική περίοδο (1975-1985) δεν είχε διαγνωσθεί στον άνθρωπο κανένα αυτόχθονο 

περιστατικό στη περιοχή. Έκτοτε, με την ανάπτυξη ποικίλων ορολογικών μεθόδων, 

υπάρχουν πολλές αναφορές που καταγράφουν το ποσοστό των οροθετικών σκύλων  σε 

διάφορες περιοχές από 1% έως 50%. Από την δεκαετία του 80 και εντεύθεν, παρά το ότι 

οι μέθοδοι διάγνωσης βελτιώθηκαν (ορολογικές & μοριακές  μέθοδοι), ο αριθμός 

περιστατικών στον άνθρωπό κυμάνθηκε από 20 έως 106 κατά έτος (μ.ο. 45). Ειδικότερα, 

την τελευταία δεκαετία όπου τα τηρούμενα στο ΚΕΕΛΠΝΟ στοιχεία είναι σαφώς 

περισσότερο αξιόπιστα έχουν καταγραφεί 434 περιστατικά με διακύμανση από 21 έως 

52 περιστατικά (μ.ο. 43). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέταση 670 ορών αίματος από γάτες 

της Αττικής έδειξε ότι στο 7,8% ανιχνεύθηκαν αντιλεϊσμανικά αντισώματα (Κοntos et al., 

2007). Το γεγονός αυτό που έως τώρα παραβλέπεται και δεν συνεκτιμάται στην 

επιδημιολογία της λεϊσμανίασης θα πρέπει να συζητηθεί καθόσον, πιθανά οι γάτες σαν 

νυκτόβια ζώα να παίζουν ιδιαιτέρως κρίσιμο ρόλο στην επιζωοτιολογία της νόσου στις 

ενδημικές περιοχές όπως η Ελλάδα. Επιπλέον έχουν βρεθεί μολυσμένα και άλλα είδη 

ζώων όπως  η αλεπού, το τσακάλι καθώς και άγρια τρωκτικά (Papadogianakis et al, 

2010). 

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί τα είδη/ζυμοδέματα: L. infantum MON-1 (που 

είναι και το πιο διαδεδομένο είδος/ζυμόδεμα στην Μεσόγειο, L. infantum MON-98 (που 

είναι ένα σπάνιο ζυμόδεμα) (Garifalou et al, 1984, Tzamouranis et al, 1984,  Frank et al,. 

1993 Antoniou et al., 2004, Ntais et al., 2009, Ntais & Antoniou, 2010). Και τα δύο 

είδη/ζυμοδέματα προκαλούν ΣΛ. Επίσης έχουν καταγραφεί είδη/ζυμοδέματα:  L. tropica 

MON-56, MON-57, MON-114, MON-300, που προκαλούν ΔΛ στον άνθρωπο (Garifalou 
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et al, 1984, Tzamouranis et al, 1984, Pratlong et al., 1986, Frank et al., 1993, 

Christodoulou et al., 2011). 

     

o Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 

Στη χώρα μας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση ζωονόσων 

(συμπεριλαμβανόμενης και της λεϊσμανίασης) γιατί:  

 Είναι μια γεωργική και κτηνοτροφική χώρα.  

 Οι μεταβιβαστές ξενιστές (αιμομυζητικά αρθρόποδα) απαντώνται σχεδόν σε 

όλες τις επαρχίες της χώρας 

 Κατοικίδια και παραγωγικά ζώα, φορείς παθογόνων, εισάγονται παράνομα 

στην Ελλάδα.  

 Δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των σκύλων (βασικός ξενιστής της 

λεϊσμανίασης), όταν αυτά ταξιδεύουν από και προς την Ελλάδα (τουρίστες 

έρχονται με τα κατοικίδια τους, πραγματοποιούνται παράνομες 

αγοροπωλησίες σκύλων στα σύνορα κ.α.).  

 Παρατηρείται εισροή μεταναστών  από ενδημικές χώρες. 

 Έλληνες επισκέπτονται ενδημικές περιοχές. 

Μεταβολές σε περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την εμφάνιση της νόσου σε 

νέες περιοχές αλλά και στις περιοχές όπου ενδημεί η νόσος οι σκνίπες μπορούν να είναι 

ενεργές για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια του έτους, αυξάνοντας την 

πιθανότητα να μολυνθούν και να μολύνουν νέους ξενιστές. Έτσι, το παράσιτο 

εξαπλώνεται σε περιοχές όπου δεν εντοπιζόταν το πρόβλημα πριν, λόγω της 

δυνατότητας  μετακίνησης και εκατάστασης των φλεβοτόμων και μολυσμένων φορέων  

(Antinori et al., 2005, WHO 2006). Ταυτόχρονα, νέα είδη και στελέχη του παράσιτου, 

όπως και στελέχη ανθεκτικά στα φάρμακα μπορεί να εισέλθουν σε ένα νέο περιβάλλον 

δημιουργώντας προβλήματα Δημόσιας Υγείας.       
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2. 1. Περιοχή μελέτης. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στο νοτιότερο άκρο της 

Βαλκανικής χερσονήσου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνορεύει στα βόρεια με τη 

Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), στα 

βορειοδυτικά με την Αλβανία και στα βορειοανατολικά με την Τουρκία. Βρέχεται 

ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος, στα δυτικά από το Ιόνιο και νότια από τη Μεσόγειο 

θάλασσα.             

Η επιφάνεια της Ελλάδας είναι 131,999 τετραγωνικά χιλιόμετρα με μήκος ακτών 

13.676 χιλιόμετρα γεγονός που οφείλεται στον πλούσιο οριζόντιο εδαφικό διαμελισμό 

της, στο έντονο ανάγλυφο της περιοχής, καθώς και στο πλήθος των αναρίθμητων 

νησιών, περισσότερα από 1500 που είναι  κυρίως αποτέλεσμα της σύγκρουσης της 

Αφρικανικής τεκτονικής πλάκας με την Ευρωπαϊκή. Έχει μήκος συνόρων που πλησιάζει 

τα 1.228 χιλιόμετρα.  

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το μεσογειακό τύπο εύκρατου κλίματος και έχει 

ήπιους υγρούς χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια (κλίμα ιδανικό για την ανάπτυξη των 

σκνιπών και άρα και της νόσου). Το κλίμα της χώρας μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες- υγρό μεσογειακό (δυτική Ελλάδα, δυτική Πελοπόννησος, πεδινά και 

ημιορεινά της Ηπείρου) - ξηρό μεσογειακό (Κυκλάδες, παραλιακή Κρήτη, Δωδεκάνησα, 

ανατολική Πελοπόννησος, Αττική, πεδινές περιοχές Ανατολικής Στερεάς) - ηπειρωτικό 

(δυτική Μακεδονία, εσωτερικά υψίπεδα ηπειρωτικής Ελλάδας, βόρειος Έβρος) - ορεινό 

(ορεινές περιοχές με υψόμετρο >1500μ στη βόρεια Ελλάδα, >1800μ στην κεντρική 

Ελλάδα και >2000μ στην Κρήτη). Οι θερμοκρασίες είναι σπάνια ακραίες στις 

παραθαλάσσιες περιοχές.  

Στις κλειστές εσωτερικές πεδιάδες και στα υψίπεδα της χώρας παρατηρούνται τα 

μεγαλύτερα θερμοκρασιακά εύρη -τόσο ετήσια όσο και ημερήσια. Οι χιονοπτώσεις είναι 

κοινές στα ορεινά από τα τέλη Σεπτεμβρίου (στη βόρεια Ελλάδα, τέλη Οκτωβρίου κατά 

μέσο όρο στην υπόλοιπη χώρα), ενώ στις πεδινές περιοχές χιονίζει κυρίως από τον 

Δεκέμβριο μέχρι τα μέσα Μαρτίου (οι σκνίπες δραστηριοποιούνται από το τέλος Μαρτίου 

έως το τέλος Οκτωβρίου). Στις παραθαλάσσιες περιοχές των νησιωτικών περιοχών, 

χιονοπτώσεις λαμβάνουν χώρα σπανιότερα και δεν αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό 

του κλίματος. Οι καύσωνες επηρεάζουν κυρίως τις πεδινές περιοχές και είναι συχνότεροι 

τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σπάνια, πάντως, διαρκούν για περισσότερο από 3 ημέρες. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και το πρώτο του Αυγούστου η μέση μέγιστη 

θερμοκρασία κυμαίνεται από 29 °C μέχρι 35 °C. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα 

κατέχει το ρεκόρ υψηλότερης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας στην Ευρώπη με 48.0 

βαθμούς κελσίου στην Αθήνα και Ελευσίνα στις 10 Ιουλίου 1977.               

Συνοπτικά, στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζεται μια μεγάλη 

ποικιλία κλιματικών τύπων, στα πλαίσια του μεσογειακού κλίματος. Αυτό οφείλεται στην 

τοπογραφική διαμόρφωση της χώρας που έχει μεγάλες διαφορές υψομέτρου (υπάρχουν 

μεγάλες οροσειρές κατά μήκος της κεντρικής χώρας και άλλοι ορεινοί όγκοι) και 

εναλλαγή ξηράς και θάλασσας. Έτσι από το ξηρό κλίμα της Αττικής και γενικά της 

ανατολικής Ελλάδας μεταπίπτουμε στο υγρό της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Τέτοιες 

κλιματικές διαφορές συναντώνται ακόμη και σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους, πράγμα που παρουσιάζεται σε λίγες μόνο χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Από κλιματολογικής πλευράς το έτος μπορεί να χωριστεί κυρίως σε δύο εποχές: 

Την ψυχρή και βροχερή χειμερινή περίοδο που διαρκεί από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το 

τέλος Μαρτίου και τη θερμή και άνομβρη εποχή που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον 

Οκτώβριο. 

Κατά την πρώτη περίοδο οι ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο 

Φεβρουάριος, όπου κατά μέσον όρο η μέση ελάχιστη θερμοκρασία κυμαίνεται από 5-

10 °C στις παραθαλάσσιες περιοχές, από 0-5 °C στις ηπειρωτικές περιοχές και σε 

χαμηλότερες τιμές κάτω από το μηδέν στις βόρειες περιοχές. Οι βροχές, ακόμη και τη 

χειμερινή περίοδο, δεν διαρκούν για πολλές ημέρες. Οι χειμερινές κακοκαιρίες 

διακόπτονται συχνά τον Ιανουάριο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου από 

ηλιόλουστες ημέρες, τις γνωστές από την αρχαιότητα Αλκυονίδες ημέρες 

(www.wikipedia.org). Οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας επιτρέπουν την 

ανάπτυξη των σκνιπών, διαβιβαστών ξενιστών της νόσου για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα κάθε έτος.  

Εκτιμάται ότι η Ελλάδα έχει 10.787.690 πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), ενώ ο 

πληθυσμός των σκύλων εκτιμάται στις 700 χιλιάδες δεσποτιζόμενα και 150-200 χιλιάδες 

αδέσποτα σκυλιά (πληροφορίες από εταιρίες εμπορίας φαρμάκων). Η χώρα έχει 13 

περιφέρειες (Χάρ. 9), με μεγαλύτερο πληθυσμό στην περιφέρεια Αττικής.  
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1. Αττική
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Μακεδονία
4. Κρήτη
5. Ανατολική

Μακεδονία
και Θράκη

6. Ήπειρος
7. Ιόνια νησιά
8. Βόρειο Αιγαίο
9. Πελο/ννησος
10. Νότιο Αιγαίο
11. Θεσσαλία
12. Δυτική

Ελλάδα
13. Δυτική

Μακεδονία

 
Χάρτης 9: Οι περιφέρειες της Ελλάδος. (αρχείο, Υ Ε Α & Η Δ). 

2. 2. Ενημέρωση των κτηνιάτρων για τον σκοπό και στόχους της μελέτης 

Η ενημέρωση των κτηνιάτρων για το σκοπό και τους στόχους της μελέτης έγινε 

σε δύο φάσεις.  Στην πρώτη φάση εστάλθηκαν, ταχυδρομικά σε ιδιωτικά κτηνιατρεία 

(640 συνολικά, τα οποία  κατέχουν άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου από τις Δ/νσεις 

κτηνιατρικής των Νομ. Αυτοδιοικήσεων) και σχεδόν σε όλα τα δημόσια κτηνιατρεία (200 

κτηνιατρεία) που λειτουργούν στη χώρα μας, ερωτηματολόγια του ΕΕ, FP7, EDEN (Παρ. 
2) για τη μελέτη της λεϊσμανίασης του σκύλου μαζί με μια επιστολή (Παρ. 1) στην οποία 

εξηγούσαμε τον σκοπό και το στόχο της έρευνας: συνολικά 840 ερωτηματολόγια. Οι 

διευθύνσεις των κτηνιάτρων του ιδιωτικού τομέα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου (www.hva.gr), στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 

Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης (www.skmzmth.gr) και στην ιστοσελίδα 

του Συνδέσμου Κτηνιάτρων Αττικής (www.skmza.gr), ενώ του δημοσίου τομέα στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη φάση αυτή 

δημιουργήθηκε δίκτυο συνεργασίας με κτηνίατρους για την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τα κρούσματα στα ζώα και τον τρόπο προφύλαξης και θεραπείας των 

σκύλων.  

Η δεύτερη φάση αφορούσε στη συλλογή βιολογικού υλικού από σκυλιά από όλη 

την Ελλάδα για να πραγματοποιηθεί η επιδημιολογική μελέτη για τη λεϊσμανίαση. Έγινε 

τυχαία επιλογή σκυλιών (από τους κτηνιάτρους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και 

δεχτήκαν τη συνεργασία: 1-3 κτηνίατροι από κάθε νόμο), για συλλογή και αποστολή στο 

εργαστήριο ΒΠΖΓΙ βιολογικών τους δειγμάτων: ορών, αίματος με ή χωρίς EDTA από 
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ζώα τα οποία θα επισκέπτονταν το κτηνιατρείο τους για κάθε λόγο (απλή εξέταση, 

εμβολιασμό, αποπαρασιτώσεις, στήρωση κ.τ.λ.) αλλά και λεμφαδένες, σπλήνες και ΜΟ 

από θετικά για λεϊσμανίαση  ζώα στα οποία, με την συναίνεση των ιδιοκτητών τους, θα 

γινόταν ευθανασία. Στους κτηνίατρους, οι οποίοι δέχτηκαν τη συνεργασία, στάλθηκαν 

υλικά αιμοληψίας, δελτία καταγραφής των ζώων για τη συλλογή επιδημιολογικών και 

κλινικών στοιχείων και τα πρωτόκολλα με τις διαδικασίες που θα έπρεπε να 

ακολουθούνται για τις δειγματοληψίες και την αποστολή των δειγμάτων στο  εργαστήριο 

μας (Παρ. 3 & 4). Σε πολλές περιπτώσεις έγινε επίσκεψη του ερευνητή στα 

συνεργαζόμενα κτηνιατρεία. 

 

2. 3. Υλικά δειγμάτων και εντύπων 

Σε κάθε κτηνιατρείο σταλθήκαν 100 φιαλίδια αιμοληψίας (Vacuette) με ή χωρίς 

EDTA των 7 ml, 50 eppendorfs των 1,5 ml, 100 έντυπα Dog record for canine 

leishmaniasis survey (Παρ. 3 ) και 10 falcon των 45 ml (για συλλογή και αποθήκευση 

λεμφαδένων, σπλήνας και άλλων ιστών). 

 

2. 4. Επεξεργασία των ερωτηματολογίων για τη μελέτη της λεϊσμανίασης 

Από τα 840 ερωτηματολόγια που εστάλησαν (Παρ. 2), επεστράφηκαν 35  

(4,17%) διότι το κτηνιατρείο είχε κλείσει για λόγους συνταξιοδότησης ή ο ιδιοκτήτης είχε 

αλλάξει τοποθεσία, 421 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από κτηνιάτρους (50,12%) και 

384 ερωτηματολόγια (45,71%, κυρίως αφορούσαν κυβερνητικούς κτηνιάτρους που δεν 

ασχολούνται με μικρά ζώα) δεν απαντήθηκαν.   

Τα 421 ερωτηματολόγια (Οργαν. 1), συμπληρώθηκαν από ιδιώτες κτηνίατρους 

(414, 98,34%) και τα 7 (1,66%) από κτηνίατρους του δημόσιου τομέα. Ο μικρός αριθμός 

ανταπόκρισης από τα δημόσια κτηνιατρεία οφείλεται στο ότι τα τελευταία χρόνια μόνο 

μερικά  αγροτικά κτηνιατρεία σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές ελέγχουν σκυλιά γιατί 

δεν υπάρχουν ιδιωτικά κτηνιατρεία στις περιοχές αυτές.  

 

2. 5. Δείγματα από ανθρώπους. 

Παραλήφθηκαν στο εργαστήριο 444 δείγματα που προέρχονταν από 153 

ασθενείς  από τους τέσσερεις νομούς της Κρήτης, και των νοσοκομείων Παίδων «Αγλαΐα 

Κυριακού», «Ευαγγελισμός», «Θριάσιο», «Λαϊκό» κ.α. της Αθήνας (Πίν. 7). Τα δείγματα 

για τον εκάστοτε ασθενή συνοδευόταν από ειδικό δελτίο με τα στοιχεία και την κλινική 

του εικόνα (Παρ. 6). 
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Πίνακας 7: Εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα 
ασθενών. 

2. 6. Δείγματα από σκυλιά. 

Από τον Οκτώβριο του 2007 έως και το Σεπτέμβριο του 2010 παραλάβαμε στο 

εργαστήριο, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, 8316 δείγματα (οροί, αίματα με ή χωρίς  

EDTA, ΜΟ, λεμφαδένες, σπλήνες), από 5772 σκυλιά. Ανάλογα με το είδος του δείγματος 

πραγματοποιήθηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις (IFAT, PCR και καλλιέργεια) (Πίν. 8). 
Το κάθε δείγμα συνοδευόταν από το επιδημιολογικό και κλινικό  δελτίο του σκύλου (Παρ. 
3)  

Πίνακας 8: Ο αριθμός δειγμάτων και οι εργαστηριακές εξετάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε αυτά [(*) PCR έγινε σε δείγματα τα οποία προερχόταν 
από ζώα με τίτλο IFAT αρνητικό έως 160 και με τρία τουλάχιστον κλινικά 
συμπτώματα, δηλαδή σε ύποπτα οροαρνητικά ζώα].   

 

2. 7.  Ορολογικές εξετάσεις 

Τα 5644 δείγματα (1740 οροί και 3904 αίματα χωρίς EDTA) τα οποία 

προέρχονταν από σκύλους και τα 131 (οροί ή αίματα χωρίς EDTA) τα οποία 

προέρχονταν από ασθενείς, εξετάστηκαν με την τεχνική του Έμμεσου Ανοσοφθορισμού 

(IFAT) όπου χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα  anti-dog ή anti-human anti- IgG αντίστοιχα 

(VMRD, Inc. USA) (Παρ. 7, Εικ. 8). Για την εκτέλεση της τεχνικής ετοιμάστηκαν σειρές με 

υποδιπλάσιες αραιώσεις των υπό εξέταση ορών, ξεκινώντας από την αραίωση 1/80 και 

Είδος δείγματος 
ασθενών 

Αριθμός 
δειγμάτων IFAT PCR Culture 

Οροί 99 99   
Αίμα χωρίς 

EDTA 131 131 131 131 

Αίμα με EDTA 135  135 135 
ΜΟ 74  74 74 

Ιστός (δέρμα) 5  5 5 
Σύνολο 444 230 345 345 

Είδος δείγματος 
σκύλου 

Αριθμός 
δειγμάτων 

IFAT PCR  Culture 

Ορός 1740 όλα   
Αίμα χωρίς 

EDTA 
3904 όλα  471 

Αίμα με EDTA 2619 (*) 165 510 
Σπλήνας 18  18 18 

Λεμφαδένας 25  25 25 
ΜΟ 10  10 10 

Σύνολο 8316  218 1034 
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όριο θετικότητας τον τίτλο ≥1/160. Κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης συμπεριλήφθηκαν 

θετικοί μάρτυρες, με αποδεδειγμένη παρασιτολογικά μόλυνση με λεϊσμανίαση σκύλου ή 

ανθρώπου, και αρνητικοί μάρτυρες. 

 
Εικόνα 8: Λεϊσμάνιες σε θετικό δείγμα, με Έμμεσο Ανοσοφθορισμό (IFAT).  
Πηγή http://www.who.int/leishmaniasis/surveillance/slides/index10.html). 
 

2. 8. Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης 

Η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) (Παρ. 8, Εικ. 9) 
εφαρμόστηκε για την εξέταση 158 δειγμάτων ασθενών με υποψία λεϊσμανίασης (αίματος 

με ή χωρίς EDTA, δέρματος, ΜΟ) και 218 δειγμάτων (αίματος με ή χωρίς EDTA, 

λεμφαδένα, σπλήνας, ΜΟ) σκυλιών τα οποία προερχόνταν από ζώα με τίτλο IFAT από 0 

έως 160 και με τρία τουλάχιστον κλινικά συμπτώματα). Για την εξαγωγή του DNA από τα 

δείγματα αίματος και ιστών, χρησιμοποιήθηκε το QIAamp DNA Blood Mini kit (QIAGEN) 

και DNeasy Tissue kit (QIAGEN) αντίστοιχα και για τον πολλαπλασιασμό του DNA 

χρησιμοποιήθηκαν οι εναρκτές T2 και B4 (Minodier et al., 1997).  

 

 

                               Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 
Θ Ι Κ Λ Μ    

 
  

 
Εικόνα 9: Αποτελέσματα PCR σε δείγματα αίματος. 1 kb (ladder 100 bp), +ve: 
θετικός μάρτυρας (καλλιέργεια λεϊσμάνιας), - ve: αρνητικός μάρτυρας, 1, 2, 3: 
θετικά δείγματα, 4, 5, 6: αρνητικά δείγματα (από ασθενείς ή σκύλους).   

2. 9. Απομόνωση του παράσιτου και ταυτοποίηση 

Απομονώσεις του παράσιτου (Παρ. 9, Εικ. 10) προέκυψαν από βιολογικά δείγματα 

ασθενών και βιολογικά δείγματα σκύλων. Συνολικά καλλιεργήθηκαν 1469 βιολογικά 

δείγματα και απομονώθηκαν 212 στελέχη Leishmania. Χρησιμοποιήθηκαν δύο 
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καλλιεργητικά υλικά: το διφασικό καλλιεργητικό υλικό ΝΝΝ (Novy- MacNeal- Nicolle, 

Ozbilgin et al., 1995) και το RPMI 1640 culture medium ( Παρ. 11), που περιέχει 25mM 

Hepes buffer, συμπληρωμένο με  2 mM glutamine (GIBCO Invitrogen, USA), 10% heat-

inactivated foetal bovine serum (FBS - GIBCO Invitrogen, USA), 100 IU/ml penicillin, 100 

μg/ml streptomycin (Roche Diagnostics, USA) και 5% φιλτραρισμένα ανθρώπινα ούρα. 

Οι καλλιέργειες διατηρήθηκαν  στους 260C (+ 10C) (World Health Organization, 1991, 

Lightner et al., 1983, Lemesre et al., 1988, Howard et al., 1991). Τα στελέχη που 

απομονώθηκαν τυποποιήθηκαν με την μέθοδο της Πολυεστιακής Ισοενζυμικής 

Ηλεκτροφόρησης με τη χρήση 15 ενζυματικών συστημάτων (Rioux et al., 1990) στη 

Γαλλία στο Laboratoire de Parasitologie and Centre National de Référence des 

Leishmania, CHU de Montpellier, Montpellier. 

      
                   
                                                

 

Α 
 

 

 
 
 
 
Β 
 
 
 Γ 

 
Εικόνα 10: Καλλιέργεια του παράσιτου (Α) στα καλλιεργητικά υλικά RPMI 1640 (Β) 
ΝΝΝ (Novy- Mac Neal- Nicolle) και (Γ) απομόνωση προμαστιγωτών μορφών. 

 

2. 10.  Η χρήση  της κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry) στη μελέτη της 
αντοχής της Λεϊσμάνια στα φάρμακα.   

   Το παράσιτο Leishmania, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει αντοχή σε φάρμακα 

επιλογής για τη θεραπεία της λόγω του ότι διαθέτει το γονίδιο MDR (Multi-Drug 

Resistance) (Gueiros-Filho et al., 1999, Sundar, 2001). Η ενεργοποίηση του γονιδίου 

MDR έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μιας γλυκοπρωτεΐνης, της  Pgp - 170 kDa, με 
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ικανότητα να εξουδετερώνει τη δράση φαρμάκων, δρώντας σαν αντλία εκροής 

αδειάζοντας το σώμα του παράσιτου από χημικές, χρωστικές ουσίες και φάρμακα, 

αποφεύγοντας έτσι την καταστροφή του.  Η φθορίζουσα χρωστική Rhodamine (Rh 123) 

δε συσσωρεύεται σε κύτταρα τα οποία διαθέτουν το γονίδιο MDR.  Η ικανότητα αυτή, της 

φθορίζουσας, μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε το ρυθμό εκροής της χρωστικής, 

άρα και του φαρμάκου από το κύτταρο. Ο αριθμός των διαθέσιμων αντλιών, από τον 

οποίο εξαρτάται ο ρυθμός εκροής της χρωστικής  του κάθε στελέχους, καθορίζει  την 

αντοχή του στα φάρμακα. Η κυτταρομετρία ροής βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου 

της πολλαπλής αντοχής στα φάρμακά, το οποίο γίνεται εμπόδιο στη θεραπεία της 

λεϊσμανίασης και άλλων παρασιτικών νοσημάτων και καρκίνων. 

Ο ρυθμός εκροής του φαρμάκου μελετήθηκε και στα 212 στελέχη Leishmania 

που απομονώθηκαν από σκυλιά και ασθενείς με τη βοήθεια του κυτταρομετρητή ροής, 

στην προμαστιγωτή, εξωκυττάρια, μορφή του παράσιτου, και από προηγούμενους 

διδακτορικούς φοιτητές του εργαστηρίου (Ιπποκράτη Μεσσαριτάκη, Βασιλική 

Χριστοδούλου, Johannes Austrup). Στην παρούσα εργασία βασικά έγινε η 

χαρτογράφηση της αντοχής των στελεχών για να μελετηθεί η διασπορά αυτού του 

χαρακτηριστικού του παράσιτου και να εκτιμηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, ανθρώπου και 

σκύλου, από ανθεκτικά στελέχη. 

Η φθορίζουσα χρωστική Rh123, διαπερνά τις κυτταρικές μεμβράνες στη 

μονομερή της μορφή και όταν εισέλθει στο κύτταρο πολυμερίζεται, ανάλογα με το 

δυναμικό της μιτοχονδριακής μεμβράνης. Η εκροή της πολυμερισμένης φθορίζουσας 

Rh123  από το κύτταρο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της αντλίας MDR 

(Versantvoort et al., 1992). Επομένως, κύτταρα που έχουν μειωμένη τη δυνατότητα της 

MDR αναμένεται να κατακρατούν υψηλά επίπεδα φθορισμού κατά τη δοκιμή με την 

κυτταρομετρία ροής (Singh et al., 2007). 

Μελετήθηκε ο ρυθμός εκροής (efflux) και ο ρυθμός εισροής (influx) της  Rh123, 

χωρίς και με προσθήκη Verapamil (Αναστολέας διαύλων ασβεστίου), για κάθε ένα 

στέλεχος από τα 212 που απομονώθηκαν σε χρόνους 0-120 λεπτά για να εκτιμηθεί η 

αντοχή του κάθε στελέχους στα  φάρμακα (Gueiros-Filho et al., 1995). Η Verapamil 

δεσμεύεται από την αντλία Pgp 170 KDa, και έτσι παρεμποδίζεται η εκροή του 

φαρμάκου/χρωστικής από το παράσιτο (Cornwell et al., 1987, Safa et al., 1987,  

Gueiros-Filho et al., 1995). Η αντοχή κάθε στελέχους εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη 

την τιμή εισροής (τιμή mean του φθορισμού στο χρόνο μηδέν) και το ρυθμό εκροής του 

χωρίς και με Verapamil (slope β και α αντίστοιχα).  Όπου η Verapamil παρεμποδίζει την 

εκροή της Rh123 από τα παράσιτα (Γραφ. 1). 

Παράλληλα, με τη χρωστική PI (Propidium Iodide), υπολογίστηκε το ποσοστό 

νεκρών παράσιτων κατά τη διάρκεια των πειραματικών χειρισμών.  
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                                     (Α)                                                                       (Β)     
Γράφημα 1: (Α) Ο ρυθμός εκροής α της χρωστικής Rh123 από τα παράσιτα χωρίς 
Verapamil και (Β) ο ρυθμός εκροής β με την παρουσία Verapamil σε χρόνο 0 - 120 
λεπτά (Χριστοδούλου, 2012). 
      

Η μέθοδος για τη μελέτη της αντοχής της Leishmania στα φάρμακα, προϋποθέτει 

την απομόνωση και καλλιέργεια του στελέχους του παρασίτου.  

 

2. 11. Δημιουργία τράπεζας στελεχών 

Από τις απομονώσεις και την καλλιέργεια των στελεχών από ασθενείς και σκυλιά, 

έχει δημιουργηθεί τράπεζα 305 στελεχών (245 στελέχη από σκύλους και 60 στελέχη από 

ανθρώπους).  
 

2. 12. Στατιστική ανάλυση και χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων. 

Η οροθετικότητα στα σκυλιά υπολογίστηκε για κάθε νομό και περιφέρεια ξεχωριστά 

και η χαρτογράφηση έγινε με την χρήση του λογισμικού συστήματος γεωγραφικής 

πληροφόρησης (GIS, ArcGIS 10; ESRI, 2010, Redlands, CA, USA ενώ για την 
αποτύπωση των διευθύνσεων των κτηνίατρων χρησιμοποιήθηκε το GPS 
Magellan Navigation, Santa Clara, CA, USA). Τα διαστήματα εμπιστοσύνης για τις 

αναλογίες εκτιμήθηκαν με τη χρήση της κανονικής προσέγγισης σε τυχαίες κατανομές ή 

στα κατάλληλα ακριβή όρια (Neave, 1978). Η πιθανή σχέση μεταξύ οροθετικότητας των 

σκυλιών και δεκατριών πιθανών παραγόντων κινδύνου εκτιμήθηκαν αρχικά με την 

χρήση μονομεταβλητών (univariate) λογιστικών μοντέλων οπισθοδρόμησης (wald test). 

Οι παράγοντες κινδύνου που ελήφθηκαν υπόψη ήταν οι εξής: η γεωγραφική προέλευση, 

η εποχή δειγματοληψίας, το μήκος του τριχώματος, το χρώμα του τριχώματος, το φύλο, 

η ηλικία, το βάρος, η κατοικία του σκύλου, νυχτερινό καταφύγιο/κατοικία του σκύλου, η 

συμβίωση με άλλα σκυλιά ή άλλα ζώα, η χρήση του σκύλου, οι μετακινήσεις/ταξίδια των 

σκύλων από την κατοικία τους και η παρουσία τριών το λιγότερο από τα ακόλουθα 

συμπτώματα λεϊσμανίασης (διόγκωση των λεμφαδένων, αποφολιδοτική δερματίτιδα, 
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αλωπεκία, έλκη, ονυχογρύπωση - παραμόρφωση των νυχιών, επίσταξη, οφθαλμικές 

αλλοιώσεις, σπληνομεγαλία, μείωση βάρους, πυρετός, συμπτώματα νεφρικής 

ανεπάρκειας, ασυνήθιστη κόπωση η κάποιο άλλο σύμπτωμα). Ακολούθως 

προσαρμόστηκε ένα πολυμεταβλητό λογιστικό μοντέλο οπισθοδρόμησης που περιέλαβε 

και τους δεκατρείς παράγοντες κινδύνου και επιλέγηκαν διαδικασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του τελικού μοντέλου πρόβλεψης. Το ποσοστό 

σημασίας καθορίστηκε στο 5% και χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 19 του στατιστικού 

πακέτου «SPSS». 

 



Διδακτορική Διατριβή                                                                                           Νταής Παντελής 

 

 71

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3. 1. Επεξεργασία ερωτηματολογίων: αξιολόγηση της νόσου στα σκυλιά και 
χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου βάση των απαντήσεων των 
κτηνιάτρων 

Στις 840 επιστολές απάντησαν 421 κτηνίατροι από τους οποίους οι 414 (98,34%) 

ανήκουν και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και 7 (1,66%) ανήκουν και εργάζονται στο  

δημόσιου τομέα (Οργαν. 1).   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Οργανόγραμμα 1. Τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν και συμπληρώθηκαν 
 

Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων. Στην 

ερώτηση «εάν δεν συστήνετε προληπτικά μέτρα» υπήρξαν 10 απαντήσεις, οι οποίες δεν 

ήταν αρκετές για επεξεργασία. 

 
ΙΜΖ(*) ΜΙΚΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΛΛΟ 

240 79 63 32 

Πίνακας 9: Τα είδη κτηνιατρείων στη χώρα μας. (*) ιατρείο μικρων ζώων. 
 

840 
ερωτηματολόγια 

421 
απαντηθήκαν 

384 
δεν  

απαντηθήκαν 

35 
δεν υπήρχε 

παραλήπτης 

7 
κτηνίατροι 

δημοσίου τομέα 

414 
κτηνίατροι 

ιδιωτικού τομέα 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
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1-5 σκυλιά
15%

0 σκυλιά
1%

>20 σκυλιά
36%

11-20 σκυλιά
29%

6-10 σκυλιά
19%

 
Γράφημα 2: Ο αριθμός σκύλων ανά εβδομάδα που δεχονται οι κτηνίατροι στα 
ιατρεία τους. 
 

>50 σκυλιά
27%

21-50 σκυλιά
23%

11-20 σκυλιά
24%

6-10 σκυλιά
12%

1-5 σκυλιά
12%

0 σκυλιά
2%

 
Γράφημα 3: Το ποσοστό των ύποπτων σκύλων με λεϊσμανίαση που εξέτασαν 
τους τελευταίους 12 μήνες οι κτηνίατροι στα ιατρεία τους. 
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ΑΠΙΣΧΝΑΣΗ 357 85 % 
ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ 354 84 % 

ΕΛΚΗ 348 83 % 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ 348 83 % 

ΟΝΥΧΟΓΡΥΠΩΣΗ 339 81 % 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 338 81 % 

ΑΝΑΙΜΙΑ 330 78 % 
ΕΠΙΣΤΑΞΗ 329 78 % 
ΚΑΚΟΥΧΙΑ 320 76 % 

ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 315 75 % 
ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 314 75 % 

ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ 299 71 % 
ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ 285 68 % 

ΆΛΛΟ(*) 52 12 % 
Πίνακας 10: Τα κλινικά συμπτώματα που βασίζονται οι κτηνίατροι για τη 
διάγνωσή της νόσου.  (*) συχνά συνάρχει ερλιχίωση, αμφοπεριοφθαλμικη τριχόπτωση, πολυμυίτιδα, 
κολίτιδα, μυαλγία, νευρικά συμπτώματα, παρέσεις κυρίως οπίσθιων ακρών, ευαισθησία  κατά την 
ψηλάφηση, εμετοί, ατροφία μασητήρων. 

 
 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΠΑΝΙΟ ΣΥΧΝΟ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΟ 
1.ΑΠΙΣΧΝΑΣΗ 54(14%) 235 (61%) 96(25%) 
2. ΚΑΚΟΥΧΙΑ 64 (18%) 206 (58%) 85 (24%) 
3. ΑΝΑΙΜΙΑ 60 (20%) 177 (58%) 67 (22%) 

4. ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ 261 (83%) 40 (13%) 13 (4%) 
5. ΕΠΙΣΤΑΞΗ 145 (46%) 134 (42%) 39 (12%) 

6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ 
ΑΛΩΠΕΚΙΑ 64 (16%) 239(61%) 89 (23%) 

7.ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ 11 (3%) 127 (32%) 255(65%) 

8. ΟΝΥΧΟΓΡΥΠΩΣΗ 61 (20%) 157(51%) 88 (29%) 
9. ΕΛΚΗ 78 (22%) 174(49%) 106 (29%) 

10. ΛΕΜΦ/ΝΟΠΑΘΕΙΑ 15 (4%) 99 (30%) 222(66%) 
11. ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ 

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 87 (23%) 231(60%) 64 (17%) 

12. ΝΕΦΡΙΚΕΣ 
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 87 (24%) 226(62%) 49 (14%) 

13. ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ 102 (30%) 209(63%) 23 (7%) 
14. ΆΛΛΟ 10 (16%) 42(69%) 9 (15%) 

Πίνακας 11: Η συχνότητα των συμπτωμάτων που εμφανίζουν τα σκυλιά με 
λεϊσμανίαση. 
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΛΙΓΗ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΗ 
1.ΑΠΙΣΧΝΑΣΗ 23 (29%) 16 (20%) 40 (51%) 
2. ΚΑΚΟΥΧΙΑ 28 (46%) 16 (26%) 17(28%) 
3. ΑΝΑΙΜΙΑ 16 (25%) 22 (35%) 25 (40%) 

4. ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ 36 (88%) 4 (9%) 1 (3%) 
5. ΕΠΙΣΤΑΞΗ 9 (14%) 15 (24%) 39 (62%) 

6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ 
ΑΛΩΠΕΚΙΑ 19 (31%) 20 (33%) 22 (36%) 

7.ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ 12 (18%) 11 (17%) 53 (65%) 

8. ΟΝΥΧΟΓΡΥΠΩΣΗ 14 (14%) 18 (25%) 41 (61%) 
9. ΕΛΚΗ 12 (16%) 26 (36%) 35 (48%) 

10. ΛΕΜΦ/ΠΑΘΕΙΑ 8 (10%) 14 (17%) 59 (63%) 
11. ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ 

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 22 (31%) 22 (31%) 26 (38%) 
12. ΝΕΦΡΙΚΕΣ 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 16 (25%) 22 (35%) 25 (40%) 
13. ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ 16 (32%) 19 (38%) 15 (30%) 

14. ΆΛΛΟ 5 (26%) 8 (42%) 6 (32%) 
Πίνακας 12: Η διαγνωστική σημασία των συμπτωμάτων όπως αναφέρεται από 
τους κτηνιάτρους. 
 

 

Πίνακας 13: Περιστατικά λεϊσμανίασης επιβεβαιωμένα τους τελευταίους 12 μήνες 
σε αριθμό κλινικών. 

 

 

0 σκυλιά 1-5 σκυλιά 6-10 σκυλιά 11-20 σκυλιά 21-50 σκυλιά > 50 σκυλιά 

16 104 89 63 56 24 

Πίνακας 14: Περιστατικά λεϊσμανίασης τα οποία ήταν πρωτολοίμωξη ή 
αναζωπύρωση μετά από θεραπεία, τους τελευταίους 12 μήνες σε αριθμό 
κλινικών. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

0 σκυλιά 1-5 σκυλιά 6-10 σκυλιά 11-20 σκυλιά 21-50 σκυλιά > 50 σκυλιά 

13 83 60 106 71 41 
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Γράφημα 4: Μέθοδος επιβεβαίωσης θετικών περιστατικών λεϊσμανίασης σε 
σκυλιά. 

 
 

 
Γράφημα 5: Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορολογικό έλεγχο 
λεϊσμανίασης σε σκυλιά. 
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Γράφημα 6: Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον παρασιτολογικό έλεγχο των 
σκυλιών για λεϊσμανίαση. 

 

 
Γράφημα 7: Εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε η διάγνωση για τη λεϊσμανίαση 
στα σκυλιά. 

 
 
 
 
 
 

Παρακέντηση 
μυελού των 

οστών
15%

Βιοψία 
δέρματος

5% 

Άλλο
2%

Παρακέντηση 
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78%

Ιδιωτικό 
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29%
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εργαστήριο

13% 
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4%
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Γράφημα 8: Απάντηση στο αν τα σκυλιά είχαν μολυνθεί στη ζώνη δραστηριότητας 
των κτηνίατρων ή έξω από αυτήν. 
 
 

 
Γράφημα 9: Απάντηση των κτηνιάτρων που αφορά σε αύξηση ή όχι των 
κρουσμάτων λεϊσμανίασης σε σκυλιά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. 
 

 
 
 
 
 

Όχι
14%

Ναι
81%

NAI & OXI
5%

Μειωθεί
12%

Αυξηθεί
54%

Σταθερός 
34%
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Γράφημα 10: Τα προληπτικά μέτρα που συστήνονται από κτηνίατρους  στους 
ιδιοκτήτες  των σκυλιών. 
 

 
 
 
 
 
Γράφημα 11: Το ποσοστό των κτηνίατρων που διαθέτουν ενημερωτικό υλικό ή 
αφίσες με πληροφορίες για τη Λεϊσμανίαση ή σε μέτρα ενάντια στις σκνίπες. 
 
 

Συνολικά από την επεξεργασία και των ερωτηματολογίων, για την μελέτη της 

λεϊσμανίασης του σκύλου, που συμπληρώθηκαν από τους κτηνίατρους (Παρ. 2) 

προέκυψαν τα  παρακάτω συμπεράσματα: 

• Το 58% των κτηνιατρείων που υπάρχουν στη χώρα μας εξετάζουν: βασικά μικρά 

ζώα (σκύλους και γάτες κ.α), 15% είναι αγροτικά κτηνιατρεία, 19% μικτά και 8% 

άλλου είδους ιατρεία ( πώλησης φαρμάκων, γραφείο ελέγχου τροφίμων, γραφείο 

μελέτης HACCP κ.α) (Πιν. 9). 
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• Τα τρία πρώτα είδη κτηνιατρείων δέχονται για εξέταση εβδομαδιαία: > 20 σκυλιά 

το 36%, 11-20 σκυλιά το 29%, 6-10 σκυλιά το 19%, 1-5 σκυλιά το 15% και 0 

σκυλιά το 1% (αγροτικά κτηνιατρεία) (Γράφ. 2). 

• Τους τελευταίους 12 μήνες εξετάστηκαν σκυλιά ύποπτα για λεϊσμανίαση: >50 το 

27% των κτηνιατρείων, 21-50 το 23%, 11-20 το 24%,  6-10 το 12%, 1-5 το 12% 

και 0 το 2% (Γράφ. 3). 

• Οι υποψίες των κτηνίατρων για λεϊσμανίαση βασίζετε σε κλινικά συμπτώματα 

όπως: η απίσχναση στο 85%, η αποφολιδωτική δερματίτιδα στο 84%, τα έλκη και 

η λεμφαδενοπάθεια στο 83% αντίστοιχα, η ονυχογρύπωση και η εντοπισμένη 

αλωπεκία στο 81% αντίστοιχα, η αναιμία και ή επίσταξη στο 78% αντίστοιχα, η 

κακουχία στο 76%, οι νεφρικές δυσλειτουργίες και οι οφθαλμικές αλλοιώσεις στο 

75% αντίστοιχα, η υπερθερμία σε 71%, η σπληνομεγαλία στο 68% και κάτι άλλο 

στο 12% (η συνήρπαξη με ερλιχίωση, αμφοπεριοφθαλμικη τριχόπτωση, 

πολυμυίτιδα, κολίτιδα, μυαλγία, νευρικά συμπτώματα, παρέσεις κυρίως οπίσθιων 

ακρών, ευαισθησία  κατά την ψηλάφηση, εμετοί, ατροφία μασητήρων) (Πίν. 10). 

• Η συχνότητα που βλέπουν τα συμπτώματα είναι σπάνιο για την υπερθερμία και 

την επίσταξη, συχνό για την απίσχναση, την κακουχία, την αναιμία, την 

εντοπισμένη αλωπεκία, την ονυχογρύπωση, τα έλκη, τις οφθαλμικές αλλοιώσεις, 

την νεφρική δυσλειτουργία, την σπληνομεγαλία και το άλλο (Πίν. 11). 

• Λίγη διαγνωστική σημασία έχουν τα κλινικά συμπτώματα όπως η κακουχία και η 

υπερθερμία, πολύ διαγνωστική σημασία έχουν τα κλινικά συμπτώματα όπως η 

σπληνομεγαλία και το άλλο, και αρκετή διαγνωστική σημασία έχουν τα κλινικά 

συμπτώματα όπως  η απίσχναση, η αναιμία, η επίσταξη, η εντοπισμένη 

αλωπεκία, η αποφιολιδωτική δερματίτιδα, η ονυχογρύπωσή, τα έλκη, η 

λεμφαδενοπάθεια, οι οφθαλμικές αλλοιώσεις και η νεφρική δυσλειτουργία (Πίν. 
12). 

• Τα περιστατικά λεϊσμανίασης στα σκυλιά τα οποία επιβεβαιώθηκαν στους 

τελευταίους 12 μήνες ήταν: > 50 σκύλοι στο 11% των κτηνιατρείων, 21-50 σκύλοι 

στο 19%, 11-20 σκύλοι στο 29%, 6-10 σκύλοι στο 16%, 1-5 σκύλοι στο 22% και 0 

σκύλοι στο 3% (Πιν. 13). 

• Τα περιστατικά τα οποία ήταν πρωτολοίμωξη ή αναζωπύρωση μετά από 

θεραπεία ήταν: > 50 σκύλοι στο 7% των κτηνιατρείων, 21-50 σκύλοι στο 16%, 

11-20 σκύλοι στο 18%, 6-10 σκύλοι στο 25%, 1-5 σκύλοι στο 29% και 0 σκυλιά 

στο 5% (Πίν. 14). 

• Η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι κτηνίατροι για την επιβεβαίωση των θετικών 

περιστατικών λεϊσμανίασης στα σκυλιά είναι ο ορολογικός έλεγχός στο 60% των 
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κτηνιατρείων, τα κλινικά συμπτώματα στο 23%, ο παρασιτολογικός έλεγχος στο 

11%, τα επιδημιολογικά στοιχεία στο 5% και 1% κάτι άλλο (Γράφ. 4). 

• Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι κτηνίατροι για τον ορολογικό έλεγχο της 

λεϊσμανίασης στα σκυλιά είναι: το ΚΙΤ σε 51% των κτηνιατρείων, η IFAT σε 28%, 

η ELISA σε 16%,  η PCR σε 4%  και το TEST FORMOL σε 1%. (Γράφ. 5). 

• Ο παρασιτολογικός έλεγχος της νόσου γίνεται με την παρακέντηση 

λεμφογαγλίων σε 78% των κτηνιατρείων, με την παρακέντηση ΜΤΟ σε 15%, με 

την βιοψία δέρματος σε 5% και κάτι άλλο εκτός από τα πρώτα σε 2% (Γράφ. 6). 

• Για την εργαστηριακή διάγνωση της λεϊσμανίασης οι κτηνίατροι χρησιμοποιούν το 

ιατρείου τους στο 54%, το ιδιωτικό εργαστήριο στο 29%,  το δημόσιο εργαστήριο 

στο 13% και άλλο χώρο στο 4 % (Γράφ. 7).  

• Τα ζώα είχαν μολυνθεί στη ζώνη δραστηριότητας του κτηνιατρείου σε ποσοστό 

81%, εκτός της δικιάς του ζώνης σε ποσοστό 14% και σε ποσοστό 5% άγνωστο 

Γράφ. 8). 

• Κτηνίατροι δήλωσαν ότι ο αριθμός των κρουσμάτων λεϊσμανίασης σε σκυλιά της 

πελατείας τους, κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 ετών: έχει αυξηθεί σε 

ποσοστό 54%, έχει παραμείνει σταθερός σε ποσοστό 34% και έχει μειωθεί σε 

ποσοστό 12% (Γράφ. 9). 

• Τα προληπτικά μέτρα που συστήνουν στους ιδιοκτήτες των σκύλων είναι: το 

εντομοαπωθητικό περιλαίμιο σε ποσοστό 35%, η τοποθέτηση αμπούλας με 

εντομοαπωθητικό πάνω στη ράχη του ζώου σε ποσοστό 32%, η χρησιμοποίηση 

εντομοαπωθητικού σπρέι σε ποσοστό 23%, η λήψη εντομοαπωθητικών 

φαρμάκων σε ποσοστό 5%, το λούσιμο με εντομοαπωθητικά σκευάσματα σε 

ποσοστό 3%, κάτι άλλο (π.χ. τοποθέτηση σήτας) σε ποσοστό 1% και καθόλου 

μέτρα σε ποσοστό 1% (Γράφ. 10). 

• Στο 50% των κτηνιατρείων δηλώθηκε η ύπαρξη ενημερωτικού υλικού ή αφίσας 

με πληροφορίες για τη νόσο ή τις σκνίπες και στο 50% δηλώθηκε η μη ύπαρξη 

τέτοιου υλικού (Γράφ. 11). 
Τα στοιχεία που συνελέγησαν από το ερωτηματολόγιο των κτηνιάτρων 

αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν με τα δεδομένα που προέκυψαν από την 

επιδημιολογική μελέτη  στα σκυλιά, που πραγματοποιήσαμε παράλληλα στην Ελλάδα. Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων με τα αποτελέσματα της 

επιδημιολογικής μελέτης έγινε με στατιστικές και χωρογραφικές (Πίν. 15, Χαρ. 10).  
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Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
 

Η εκτίμηση της 
οροθετικότητας 
βασισμένη στις   
απαντήσεις των 
κτηνίατρων ( %) 

Η οροθετικότητα 
βασισμένη στις 

ορολογικές 
εξετάσεις σε 

δείγμα σκυλιών 
<60  (%) 

Η εκτίμηση της οροθετικότητας 
βασισμένη στις   απαντήσεις 

των κτηνίατρων και στις 
ορολογικές εξετάσεις σε 

περιοχές όπου <60 σκυλιά (%) 

Έβρος 10-15 14,29 13,00 
Ροδόπη 29-30 29,17 29,00 
Ξάνθη 50-55 59,09 54,50 
Κιλκίς 10-12   

Θεσσαλονίκη 38-40 39,53 38,00 
Πέλλα 10-12   

Φλώρινα 5-7 6,45 6,00 
Καστοριά 5-7   

Ημαθία 30-35 33,3 33,00 
Κοζάνη 5-7   
Πιερία 5-10   

Ιωάννινα 10-15   
Γρεβενά 20-25   

Θεσπρωτία 20-25 33,33 25,00 
Πρέβεζα 10-15   
Λευκάδα 25-33   

Κεφαλονιά 20-25   
Ζάκυνθος 15-20   
Τρίκαλα 10-15 13,16 13,50 
Λάρισα 20-25   

Καρδίτσα 15-20 15,79 15,50 
Μαγνησία 25-30 100,00 35,00 
Ευρυτανία 15-18   
Φιώτιδα 33-47 47,06 46,00 

Αιτ/ακαρνανία 35-40 66,67 39,00 
Φωκίδα 30-35 33,33 33,00 
Βοιωτία 3-10 8,33 7,00 

Ηλεία 3-10   
Μεσσηνία 8-12   
Λακωνία 8-15   
Αργολίδα 30-35 6,.67 33,00 

Χίος 40-50 60,00 45,00 
Σάμος 3-5   

Δωδεκάνησα 40-55 78,95 42,00 
Πίνακας 15: Εκτίμηση της οροθετικότητας των σκυλιών στην λεϊσμανίαση, 
βασισμένη στις απαντήσεις κτηνίατρων μέσω ερωτηματολογίων και με 
ορολογικές εξετάσεις όταν ο αριθμός των δειγμάτων είναι <60 σκυλιά. 
 
 

3.  2. Η νόσος στον άνθρωπο.  

Από τα 444 δείγματα που εστάλησαν  στο εργαστήριο μας  για εργαστηριακό 

έλεγχο και προέρχονταν από  ασθενείς με ύποπτα κλινικά συμπτώματα από διάφορα 

νοσοκομεία της χώρας (ΠΑΓΝΗ, Νομαρχιακά Νοσοκομεία Κρήτης, Θριάσιο, 
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Ιπποκράτειο, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Ευαγγελισμός κ.α. της Αττικής), 94 ασθενείς 

διαγνώστηκαν με ΣΛ (61 άνδρες και 33 γυναίκες) και 11 με ΔΛ  (4 άνδρες και 7 

γυναίκες). Από τους 94 ασθενείς με ΣΛ, οι 72 ήταν θετικοί στην IFAT με όριο 

οροθετικότητας τίτλο ≥1/160, οι 66 στην PCR  και από 45 ασθενείς έγινε απομόνωση του 

παράσιτου. Από τους 11 ασθενείς με ΔΛ ένας ήταν θετικός στην IFAT, όλοι θετικοί στην 

PCR και από 2 έγινε απομόνωση παράσιτου από δείγμα δέρματος (Πίν. 16).  Συνολικά 

απομονώθηκαν 47 στελέχη από ασθενείς.  

 

Είδος 
λεϊσμανίασης Σπλαχνική λεϊσμανίαση Δερματική λεϊσμανίαση 

Εργαστηριακή 
τεχνική 

IFAT PCR 
Καλλιέργεια 

& 
απομόνωση 

IFAT 
PCR 
ιστός 

(δέρμα) 

Καλλιέργεια 
& 

απομόνωση 

74/105 
(77.65%) 

Αίμα ΜΟ 

45/94 
(47.87%) 

1/11 
(9.1%) 

11/11 
(100%) 

2/11 
(18.18%) 84/94 

(89.36%) 
86/94 

(91.49%) 

Αριθμός 
ασθενών που 

ανέπτυξαν 
λεϊσμανίαση 

94/105 
(89.52%) 

 

11/105 
(10.48%) 

Συνολικός 
ασθενών 105 

Πίνακας 16: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ανθρώπινα 
περιστατικά λεϊσμανίασης. 

 

3.  3. Η λεϊσμανίαση στην Ελλάδα, 2005-2010. 

Το 2009, δηλώθηκαν στην Ελλάδα, συνολικά 45 κρούσματα σπλαχνικής 

λεϊσμανίασης και 11 δερματικής λεϊσμανίασης και το 2010, 29 και 2 αντίστοιχα, με τη 

συνολική επίπτωση της νόσου να ανέρχεται σε 0,5 νέα κρούσματα ανά 100.000 

πληθυσμού. Στη χώρα μας, ετησίως καταγράφεται μικρός αριθμός κρουσμάτων 

λεϊσμανίασης, ενώ  συχνότερα δηλώνεται η σπλαχνική μορφή της νόσου που αποτελεί 

περίπου το 90% των δηλωθέντων κρουσμάτων (διάστημα 2005-2010) (Πίν. 17). Τα 

στοιχεία αυτά προέρχονται από το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων του 

Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε 

συνδυασμό με εργαστηριακά δεδομένα από την Έδρα Παρασιτολογίας και Τροπικών 

Νοσημάτων της ΕΣΔΥ και του Εργαστήριου Κλινικής Βακτηριολογίας Παρασιτολογίας 

Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 
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Κρήτης. Το 68% των κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το διάστημα 2005-2009,  

αφορούσε σε άρρενες. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 34,5 (εύρος 1-88) έτη. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων καταγράφηκε στο ηλικιακό φάσμα των 25 – 44 ετών.  

Το 30% (60/198) είχε σκύλο στην κατοχή του. Το 75% (147/195) ανέφερε παρουσία 

αδέσποτων σκύλων ενώ το 69% (129/186) των ασθενών ανάφερε παρουσία σκνιπών 

στην περιοχή κατοικίας του.  

 

 Έτος 
  

  
Υπολογιζόμενος 
πληθυσμός 
στην αρχή του 
έτους 

Σπλαχνική λεϊσμανίαση Δερματική λεϊσμανίαση 

Συνολικά 
κρούσματα 
λεϊσμανίασης 

  
Επίπτωση 
ανά 
100.000 

Αριθμός  
κρουσμάτων 

Επίπτωση 
ανά 
100.000 

Αριθμός 
κρουσμάτων 

Επίπτωση 
ανά 
100.000 

Συνολικά  
κρούσματα 

2005 11.082.751 64 0,58 2 0,02 66 0,60 
2006 11.125.179 45 0,40 1 0,01 46 0,41 
2007 11.171.740 63 0,56 9 0,08 72 0,64 
2008 11.213.785 51 0,45 5 0,04 56 0,50 
2009 11.260.402 45 0,40 11 0,10 56 0,50 
2010 11.305.118 29 0,26 2 0,02 31 0,27 

Πίνακας 17: Επίπτωση λεϊσμανίασης (νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού) 
κατά Νομαρχία κατοικίας ασθενούς, Ελλάδα 2005-2010 
 
*Συνδυασμένα στοιχεία από α) το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων 
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., β) την Έδρα Παρασιτολογίας/Τροπικών Νοσημάτων της ΕΣΔΥ, 
γ) Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας Παρασιτολογίας Ζωονόσων και Γεωγρ. 
Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης 
 

 

3.  4. Αξιολόγηση της νόσου στα σκυλιά βάση της επιδημιολογικής μελέτης 
και χαρτογράφησης της διασποράς της νόσου. 

Από τα 5772 σκυλιά, τα 1275 (22,09%) ήταν θετικά τουλάχιστον σε μία από τις 

διαγνωστικές εργαστηριακές τεχνικές που πραγματοποιήθηκαν (Πίν. 18): 
α) ) με IFAT,  (cut off titre ≥ 1/160), 1265 ζώα βρεθήκαν οροθετικά στο σύνολο των 

5644, 

β) η PCR που πραγματοποιήθηκε μόνο σε 218 ζώα  (165 ζώα IFAT οροαρνητικά 

και με τρία τουλάχιστον κλινικά συμπτώματα, και 53 ζώα μετά από ευθανασία), 14 ζώα 

ήταν θετικά.  

γ) με  καλλιέργεια απομονώθηκαν 165 στελέχη σε σύνολο 1034 δειγμάτων.  
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Η οροθετικότητα ανάλογα την περιοχή της χώρας, κυμαινόταν από 6.45 έως 50.24 % 

(Χαρ. 10, Παρ. 14). 

Τεχνική IFAT 

PCR (*) 
Απομόνωση  
παράσιτου 

 Αίμα 
με 

EDTA 
σπλήνας Λεμφαδένας ΜΟ 

Αρ. θετικών 
σκυλιών ανά 

εξέταση 

1265/5644  
(22.41%) 

2/165 2/18 8/25 2/10 165/1034  
(6.28%) 

14/218 
(6.42%) 

Σύνολο 
θετικών 
σκύλων 

1275/5772 ζώα 
(22.09%)  

Πίνακας 18: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα 5772 τυχαία 
σκυλιά που έλαβαν μέρος στην επιδημιολογική μελέτη.  
[(*) η PCR έγινε σε 165 οροαρνητικά σκυλιά με τρία τουλάχιστον κλινικά συμπτώματα και 
σε όλα τα δείγματα σπλήνα, λεμφαδένα και ΜΟ, σύνολο 53 δείγματα]. 
 
   

 
Χάρτης 10: Η γεωγραφική κατανομή της οροθετικότητας των σκυλιών έναντι της 
λεϊσμανίασης στην Ελλάδα. 
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3.  5. Απομόνωση του παράσιτου και ταυτοποίηση. 

Από ασθενείς απομονώθηκαν 47 στελέχη λεϊσμάνια και 165 στελέχη λεϊσμάνια, 

από σκυλιά (Πίν. 19).  
Στην καλλιέργεια αρκετών δειγμάτων αίματος σκύλων, με ή χωρίς EDTA,  

προερχόμενα από περιοχές της Κέρκυρας και Ιωαννίνων διαπιστώσαμε μικροφιλάριες 

L1 (Dirofilaria immitis), οι οποίες ήταν ζωντανές έως 25 ημέρες από την ημέρα της 

καλλιέργειας των δειγμάτων.   

Απομόνωση  στελεχών 
 από δείγματα σκύλων  

Απομόνωση  στελεχών 
 από δείγματα ασθενών 

Αίμα Λεμφαδένες MO Σπλήνα Αίμα ΜΟ Δέρμα 
146/981 
(14,88%) 

23/25 
(92%) 

8/10 
(80%) 

8/18 
(44.44%) 

35/94 
(37.23%) 

44/94 
(46.80%) 

2/11 
(18.18%) 

165/1034 
(15,95%) 

47/105 
(44.76%) 

Πίνακας 19: Αριθμός στελεχών Leishmania και βιολογικό υλικό από το οποίο 
έγινε η απομόνωση του παράσιτου από σκυλιά και ασθενείς. 
 

Τα στελέχη που απομονώθηκαν τυποποιήθηκαν με την  Πολυεστιακή Ισοενζυμική 

Ηλεκτροφόρηση με τη χρήση 15 ενζυματικών συστημάτων (Rioux et al., 1990) στο 

Laboratoire de Parasitologie and Centre National de Référence des Leishmania, CHU 

de Montpellier, Montpellier, Γαλλία. Τα  ανθρώπινα στελέχη τυποποιήθηκαν σαν L. 

infantum  MON-1 και MON-98 ( 34 και 11 αντίστοιχα), ένα στέλεχος L. tropica MON-300 

και ένα στέλεχος L. tropica MON-58 ενώ η τυποποίηση των στελεχών που 

απομονώθηκαν από τα δείγματα σκύλων έδειξε ότι 136 στελέχη ήταν L. infantum MON-

1, 28 L. infantum MON-98 και 1 L. tropica MON-58 (Πίν. 20, Χαρ. 11 &12,  Παρ. 14).  
 

Τυποποίηση των στελεχών που 
απομονώθηκαν από ανθρώπους 

Τυποποίηση των στελεχών L. infantum 
που απομονώθηκαν από σκύλους 

L. infantum 
Σπλαχνική 

λεϊσμανίαση 

L. tropica  
Δερματική λεϊσμανίαση 

L. infantum  L. tropica  
 

ΜΟΝ-1 ΜΟΝ-98 ΜΟΝ-300 ΜΟΝ-58 ΜΟΝ-1 ΜΟΝ-98 ΜΟΝ-58 

34/45 
(75,56%) 

11/45 
 24,44%) 

1/2 
(50%) 

1/2 
(50%) 

136/164 
(82.92%) 

28/164 
 (17.08%) 

1/165 
(0.61%) 

45/47 
(95.74%) 

2/47 
(4.26%) 

164/165 1/165 

Πίνακας 20: Τυποποίηση των στελεχών L. infantum και L. tropica από 
ανθρώπους και σκύλους με την  τεχνική της Πολυεστιακής Ισοενζυμικής 
Ηλεκτροφόρεσης (MLEE, Rioux et al., 1990)  
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Χάρτης 11: Είδη ζυμοδεμάτων Leishmania σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. 
 

3 . 6.  Χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου βάση του αριθμού των 

κρουσμάτων στον άνθρωπο, την οροθετικότητα στα σκυλιά, του είδους και 
του ζυμοδέματος του παράσιτου. 

Με τη χαρτογράφηση όλων των αποτελεσμάτων της μελέτης που αφορά στον 

αριθμό των κρουσμάτων στον άνθρωπο, την οροθετικότητα στα σκυλιά, το είδος και το 

ζυμόδεμα του παράσιτου για όλη τη χώρα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει περιοχή της 

Ελλάδας  χωρίς έστω και ένα κρούσμα σε άνθρωπο και μολυσμένα σκυλιά.  
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Χάρτης 12: Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων λεϊσμανίασης στον 
άνθρωπο, στην Ελλάδα (1995-2010*) σε σχέση με την οροθετικότητα στα σκυλιά. 
ΣΛ/ΔΛ.  *Τα κρούσματα στον άνθρωπο προκύπτουν από συνδυασμένα στοιχεία από α) 

το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., β) την Έδρα 

Παρασιτολογίας/Τροπικών Νοσημάτων της ΕΣΔΥ, γ) Εργαστήριο Κλινικής 

Βακτηριολογίας Παρασιτολογίας Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. 

 

3.  7. Φλεβοτόμοι - σκνίπες, διαβιβαστές της νόσου στην Ελλάδα. 

Οι φλεβοτόμοι - σκνίπες (Phlebotomine - sand flies) είναι διαβιβαστές της 

λεϊσμανίασης σε ανθρώπους και σκύλους σε πάνω από 98 χώρες και σε 3 περιοχές 

(http://www.plosone.org/article). Σε μερικές χώρες  οι φλεβοτόμοι είναι διαβιβαστές και 

άλλων ζωονόσων όπως της νόσου εξ ονύχων γαλής (Birtles, 2001) και διάφορων 

ιώσεων (phleboviruses, flaviviruses, orbiviruses και vesiculoviruses (Tesh, 1988, Comer 

& Tesh, 1991, Ashford, 2001), προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας για τους 
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ανθρώπους και τα ζώα και επιπλέον αλλεργικές αντιδράσεις από τα τσιμπίματα τους 

στον ευαίσθητο πληθυσμό. 

Οι φλεβοτόμοι στην Ελλάδα μελετηθήκαν για πρώτη φορά στην Κρήτη από το 

Birt το 1910 (Chaniotis & Tselentis, 1994). Ο ρόλος τους σαν διαβιβαστές της νόσου  

αναφέρθηκε το 1926 από τον Καρδαμάτη και Ιωαννίδη σε ξεχωριστές μελέτες, αλλά αυτό 

έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1932 όταν ο Adler και Theodor απέδειξαν  πειραματικά ότι 

ο Phlebotomus tobbi (Adler & Theodor, 1930) και P. neglectus, (Tonnoir, 1921) 

(αργότερα γνωστό ως P. major), ήταν οι διαβιβαστές της L. infantum, η οποία είναι ο 

αιτιολογικός παράγοντας της σπλαχνικής λεϊσμανίασης (VL) στη λεκάνη της Μεσογείου. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 12 διαφορετικά είδη σκνιπών οι: 

Phlebotomus perfiliewi, P. neglectus, P. tobbi, P. balcanicus, P. simici, P. papatasi, P. 

sergenti, P.similis,  P.  alexandri, P. mascittii, Sergentomyia dentata  και S.minuta  που 

έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους αναφορικά με τη γεωγραφική εξάπλωση και τις 

βιολογικές συνήθειες (Leger et al., 1988, Chaniotis et al., 1994, Ivovic et al., 2007, 

Xanthopoulou et al.,2011). Ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία παρουσιάζουν τα είδη 

P. neglectus, P. perfiliewi, P. tobbi, P. similis και P. papatasi (Killick-Kendrick, 1999). 

Από τα είδη αυτά μεταδότες του παράσιτου στην Ελλάδα αποδειχθήκαν ο P. tobbi,  από 

τον οποίο απομονώθηκε L. infantum στη Λέσβο (Adler & Theodor, 1932, Lane et al., 

1984) και ο P. neglectus για τη  L. infantum στην Αθήνα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Σέρρες και 

Κρήτη κ.α. (Hadjinicolaou, 1958, Leger et a.l, 1988, 1993, Chaniotis et al., 1994). 

Για τη δερματική λεϊσμανίαση (ΔΛ) ο διαβιβαστής πιστεύεται ότι είναι το είδος  P. 

similis, (Leger et al., 1979,  Pesson et al,. 1984, Antoniou et al,. 2009), γιατί βρίσκεται 

πιο πολύ στα νησιά στα οποία και απαντάται η νόσος σε σχέση με τις ηπειρωτικές 

περιοχές της χώρας. Ωστόσο  πιστεύεται ότι το είδος  P. similis, ίσως είναι ο διαβιβαστής 

της ΔΛ  του ανθρώπου και του σκύλου στην Κρήτη και Ανατολική Μεσόγειο (Killick-

Kendrick, 1990, Christodoulou et al., 2012).   

Από μελέτες που έγιναν στην χώρα μας σε: 18 περιοχές, την περίοδο 1999-2004, 

και σε τρεις περιοχές το  2009-2010, φαίνεται  η κατανομή των ειδών των σκνιπών στη 

χώρα μας. Ο P. perfiliewi βρέθηκε στους 14/19 Νομούς όπου πραγματοποιήθηκαν 

συλλήψεις σκνιπών, ο P. tobbi στους 12/19, ο P. neglectus στους 11/19 (Χάρ. 13 & Πιν. 
21) 
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Χάρτης 13: Η γεωγραφική κατανομή των σκνιπών στη Ελλάδα. (Ivovic et al., 2007, 
Christodoulou et al., 2012, Xanthopoulou et al., 2011). 
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Πίνακας 21: Είδη και ο αριθμός των σκνιπών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
την περίοδο 1999 έως 2010 
1) Νέα Σάντα,Κομοτινής 2) Δαφνώνας, Ξάνθης 3) Ανθοχώρι Δράμας 4) Καβάλα 5) 
Κιλκίς; 6) Γιαννιτσά 7) Λεπτοκαρυά, Πιερίας 8) Οσσα, Λάρισας  9) Κολωνάκι, 
Λάρισας 10) Άγιος Γεώργιος, Φάρσαλα 11) Σταυρός, Φάρσαλα 12) Αλμυρός, 
Μαγνησίας 13) Παλλήνη, Αττικής 14) Βάρη, Αττικής15) Κεφαλονιά 16) Κρήτη; 17) 
Ρόδος και 18) Σάμος, 19) Λευκάδα, 20) Κέρκυρα, 21) Θεσσαλονίκη. (Ivovic et al., 
2007,  Christodoulou et al., 2012, Xanthopoulou et al., 2011).  
 

3.  8. Αντοχή στελεχών του παράσιτου στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα (Flow 
Cytometry) 

       Ο ρυθμός εκροής του φαρμάκου στα 212 στελέχη Leishmania που απομονώθηκαν 

από σκυλιά και ασθενείς υπολογίστικε με τη βοήθεια του κυτταρομετρητή ροής στην 

προμαστιγωτή μορφή του παρασίτου, με  και χωρίς  Verapamil, σε χρόνους από 0-120 

λεπτά και προέκυψαν οι τιμές fx(slope)β και fx(slope)α για το κάθε στέλεχος αντίστοιχα 

(Παρ. 13 & 14 & 20 & 21). Ως cut off value του slope α (ρυθμού εκροής της  Rh123 από 

το σώμα του παράσιτου) θεωρήθηκε η τιμή 1, μεγαλύτερη από την οποία χαρακτηρίζει 

το στέλεχος ανθεκτικό στα φάρμακα. Σχεδόν όλα τα στελέχη (201) που απομονώθηκαν 

ήταν ευαίσθητα με τιμή fx(slope) <1, εκτός από 11 στελέχη (2 ανθρώπινα και 9 σκύλων). 

Τα ανθρώπινα ανθεκτικά στελέχη απομονώθηκαν από: βρέφος 20 μηνών, γένους 

αρσενικού, το οποίο μολύνθηκε στην Ελευσίνα Αττικής (L. Infantum MON-1)  με 

fx(slope)α = 1.19 και fx(slope)β = 1.42 και από γυναίκα 64 ετών από το Πάνορμο του 

νομού Ρεθύμνης  (L. tropica  MON-300) με fx(slope)α = 2.9 και fx(slope)β = 0.87 (Χαρ. 
14, Γραφ.12, Παρ. 20 & 21 ). 

Είδος/περιοχή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
P. neglectus   9    6       8 56 14316  274 19 111 23 
P. perfiliewi   365  427 23   2 158 33 570 1 1 15 2 2 35 63  7 
P. tobbi  2  4   1 1 6 2   8 4 32 5 15 227 53 3 9 
P. papatasi 10    1   26 9   1   2 1439  1 1 11  
P. similis 3      2 9        3173 8 30 118 2 3 
P. alexandri 2       4       3 33  11    
P. balcanicus     1   6 3             
P. mascittii                28      
S. adlerius                9      
S. minuta 5 1  5 3  13 9 72 1  1  1 6 650  17  5 4 
P. simici                1018     47 
S. dentata        2       1 21  13   1 
Σύνολο 20 3 374 9 432 23 22 57 92 161 33 572 9 14 112 20694 25 608 254 141 94 
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Χάρτης 14: Η αντοχή των 212 στελεχών Leishmania στα φάρμακα όπως 
αξιολογήθηκε με βάση την τιμή αντοχής του κάθε στελέχους στα αντιλεϊσμανιακά 
φάρμακα (ρυθμός εκκροής της φθορίζουσας Rhodamine 123 από το σώμα του 
παράσιτου στο χρόνο - slope α). 
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Γράφημα 12: Η αντοχή στα φάρμακα των 212 στελεχών Leishmania, που 
απομονώθηκαν από ανθρώπους και σκύλους, με βάση την τιμή εισροής (χρόνος 
μηδέν των μετρήσεων) και το ρυθμό εκροής της Rh123 (χωρίς την προσθήκη 
Verapamil) κάθε στελέχους. 
 

Τα 6 από τα 9 ανθεκτικά στελέχη των σκύλων απομονώθηκαν από τις περιοχές 

Σητείας ( 4 στελέχη με fx(slope)α = 1.34 και fx(slope)β, =1.39,  με fx(slope)α = 1.21 και 

fx(slope)β, =0.22, με fx(slope)α = 1.42 και fx(slope)β, =0.70 με fx(slope)α = 1.1 και 

fx(slope)β, =0.57), Αγίου Νικολάου (1στέλεχος με fx(slope)α = 1.65 και fx(slope)β =0.83) 

Ιεράπετρας (  1στέλεχος με με fx(slope)α = 1.64 και fx(slope)β =1.00), από την περιοχή 

Ρέντη Αττικής( με fx(slope)α = 1.05 και fx(slope)β,= 0.20) , στέλεχος από την περιοχή 

Βιάννο του νομού Ηρακλείου με με fx(slope)α = 2.22 και fx(slope)β  = 2.81) και 1 στέλεχος 

από την περιοχή Βυτίνα του νομού Τριπόλεως με με fx(slope)α = 1.16 και fx(slope)β  

=1.16) (Γραφ.12).  
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Στην Κρήτη (στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνης), στο νομό 

Τριπόλεως και στην περιοχή Ρέντη Αττικής απομονώθηκαν  ανθεκτικά στελέχη  είτε από 

ασθενής είτε από σκυλιά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει  η ασθενής γυναίκα, ηλικίας 64 ετών η οποία είχε 

μολυνθεί από L. tropica ΜΟΝ-300 (το ζυμόδεμα αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά 

παγκοσμίως). Το μοναδικό κλινικό σύμπτωμα που παρατηρήθηκε ήταν ένα μεγάλου 

μεγέθους και ακανόνιστου σχήματος εξάνθημα στην αριστερή παρειά του προσώπου. Η 

ασθενής παρουσίασε για πρώτη φορά ΔΛ σε ηλικία δύο έως τριών ετών, της 

χορηγήθηκε τοπική αντιλεϊσμανιακή θεραπεία και σε ηλικία 41 ετών παρουσίασε 

αναζωπύρωση της νόσου. Ως L. infantum ΜΟΝ-1 ταυτοποιήθηκαν τα επτά ανθεκτικά 

στελέχη και ως L. infantum ΜΟΝ-98 τα δύο. Η λεμφαδενοπάθεια, η ονυχογρύπωση, η 

οφθαλμικές αλλοιώσεις, η δερματίτιδα, η αρθρίτιδα κ.α.  είναι τα συμπτώματα που 

εντοπίστηκαν και στους 9 σκύλους με ανθεκτικά στελέχη του παράσιτου. 

 

3.  9.  Η επεξεργασία επιδημιολογικών και κλινικών στοιχείων από τα 
δελτία των σκυλιών (dog records) κατά την επιδημιολογική μελέτη. 

Από την επεξεργασία των δελτίων, βασισμένων στα στοιχεία των ζώων, 

προέκυψαν τα ακόλουθα (Χαρ. 10, Παρ. 14 ): 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή είναι  μεγαλύτερη 

στις παράκτιες περιοχές (50,24% στα Επτάνησα, 44,86 % στο Βόρειο Αιγαίο και 31,75% 

στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη). 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά το Φθινόπωρο είναι μεγαλύτερη (24,70% ) σε σχέση με 

την Άνοιξη (23,50%), σε σχέση με το Χειμώνα (22,87%), και σε σχέση με το Καλοκαίρι 

(18,70%). 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά με ηλικία από 7-9 ετών είναι μεγαλύτερη (30,12%) σε 

σχέση με τα ζώα με ηλικία 4-6 ετών (28,39%), σε σχέση με τα ζώα με ηλικία > 10 ετών 

(27,39%) και  σε σχέση με τα ζώα με ηλικία 0-3 ετών (16,08%). 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά χωρίς κλινικά συμπτώματα είναι 26,25% ενώ στα σκυλιά 

με κλινικά συμπτώματα 73,25%. 

 η οροθετικότητα των ζώων ανάλογα με τη χρήση τω σκυλιών είναι μεγαλύτερη στα 

σκυλιά του  κυνοκομείου (30,77%), στα κυνηγόσκυλα (30,69%), στα σκυλιά φύλακες 

(25,05%), στα τσομπανόσκυλα (24,25%) και τέλος στα κατοικίδια (22,64%). 

 η οροθετικότητα  στα αρσενικά σκυλιά είναι μεγαλύτερη (25%: το ένα στα τέσσερα) σε 

σχέση με τα  θηλυκά σκυλιά (18%: το ένα στα έξι). 
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 η οροθετικότητα  στα σκυλιά με καφέ τρίχωμα είναι μεγαλύτερη (23,61%) σε σχέση με 

τα  σκυλιά με μικτό τρίχωμα (22,82%),  με μαύρο τρίχωμα (20,38%) και με τα σκυλιά με 

ανοιχτό τρίχωμα (17,61%). 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά με κοντό τρίχωμα είναι μεγαλύτερη (37,04%) σε σχέση με 

τα  σκυλιά με μέτριο τρίχωμα (20,15%) και με τα σκυλιά με μακρύ τρίχωμα (18,04%). 

 η οροθετικότητα  είναι μεγαλύτερη στα ζώα με βάρος άνω των 30 kg (23,04%) σε 

σχέση με ζώα με βάρος 11-20 kg (22,66%), σε σχέση με ζώα με βάρος 21-30 kg 

(22,04%) και σε σχέση με ζώα με βάρος 0-10 kg (15,77%). 

 η οροθετικότητα  στα αδέσποτα  σκυλιά  είναι μεγαλύτερη (36,80%) σε σχέση με τα 

δεσποτιζόμενα ζώα που ζουν στην αυλή τω σπιτιών ή μέσα σε αυτά (25,17%). 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά  είναι μεγαλύτερη στα σκυλιά που ζουν σε λόφο (30,43%)  

σε σχέση με τα ζώα που ζουν στην ύπαιθρο (29,28%), σε σχέση με τα ζώα που ζουν σε 

πεδιάδα (26,09%), σε σχέση με τα ζώα που ζουν σε προάστιο (23,42%) και  σε σχέση 

με τα ζώα που ζουν σε αστικό περιβάλλον (22,98%). 

 η οροθετικότητα  στα σκυλιά  ανάλογα με τη φυλή των σκυλιών είναι  όπως φαίνεται  

στο Παράρτημα 14.   

 για τα κλινικά συμπτώματα πρωταρχικό ρόλο στη εξέταση των σκυλιών είχε η 

λεμφαδενίτιδα, αποφολιδωτική δερματίτιδα, η μείωση βάρους, η ονυχογρύπωση κ.α. 

βλέπε Παράρτημα 15. 

 

3.  10. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Στο πίνακα ανάδειξης κινδύνου (Παρ. 15 - 17),  για μολυσμένα σκυλιά σε σχέση 

με τους παράγοντες- χαρακτηριστικά φαίνονται τα παρακάτω στοιχεία.  Το φύλο του 

σκύλου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. 

Παρόλα ταύτα είναι μια στατιστικά σημαντική μεταβλητή στο σύνολο του δείγματος μας 

(με pvalue < 0.001). Αντίθετα, σκύλοι με μεσαίο μήκος τριχώματος εμφανίζουν 2.24 φορές 

αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν (με 95% CI= 1.011-4.971 και  pvalue = 0.047). Επίσης 

αυξημένος κίνδυνος εμφανίζεται σε σκύλους με μακρύ μήκος τριχώματος (OR=1.99 , 

95% CI=0.882-4.525 και  pvalue =0.097). Παράλληλα το χρώμα του τριχώματος παίζει 

σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, το καφέ χρώμα αυξάνει τη πιθανότητα μολυσμένου 

σκύλου κατά 2.29 φορές (με CI=1.021-5.145 και  pvalue =0.045). Σκυλιά με μεικτό τρίχωμα 

είναι πιθανότερο να νοσήσουν κατά 1.33 φορές (με 95% CI= 1.002-4.890, pvalue = 0.013). 

Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός μαύρου και ανοιχτού χρώματος έχει OR= 2.29 (με 

95% CI= 1.211-5.992, pvalue = 0.015). Παράλληλα, τα σκυλιά τα οποία κατοικούν μόνιμα 

σε αγροτικές περιοχές είναι πιθανότερο κατά 3.00 φορές να είναι μολυσμένα (με 95% 
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CI= 1.231-5.239, pvalue = 0.034). Τα σκυλιά τα οποία κατοικούν σε λόφους είναι 

πιθανότερο να αναπτύξουν τη νόσο κατά 1.92 φορές (με 95% CI= 1.087-3.370,  pvalue = 

0.025). Τα σκυλιά που διαμένουν στα προάστια και αγροτική περιοχή έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να νοσήσουν κατά 2,36 φορές (με 95% CI= 1.344-4.174,  pvalue = 0.003), τα 

σκυλιά που ζουν σε προάστια σε περιοχή αγροτική και λοφώδη παρουσιάζουν 

πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου κατά 4.93 (με 95% CI= 1.023-7.87,  pvalue = 0.048). Τα  

σκυλιά τα οποία κατοικούν σε περιοχές που είναι προάστια και πεδινές, αγροτικές και 

πεδινές, αγροτικές και λοφώδεις παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο (με OR= 6.87, 95% 

CI= 4.653-8.843 και pvalue <0.001; OR= 6.77, CI =3.266-10.438  και pvalue  <0.001; OR= 

3.00, CI= 1.407-6.396 και  pvalue = 0.004 αντίστοιχα). Τα σκυλιά που ζουν με άλλα σκυλιά 

παρουσιαζουν αυξημένο κίνδυνο 1,63 φορές σε σχέση με τα τα σκυλιά τα οποία ζουν 

μόνα τους (με 95% CI= 2.054-9.984 και pvalue <0.001). Τα σκυλιά τα οποία είναι 

αδέσποτα διατρέχουν μεγαλύτερό κίνδυνο από τα δεσποτιζόμενα (με  95% CI= 1.238-

4.548 και pvalue <0.028). Τα σκυλιά με συμτώματα της νόσου διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο (1,98 φορες) σε σχέση μετα σκυλιά χωρίς συμπτώματα (με  95% CI= 1.342-

2.439και pvalue <0.044). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το νυχτερινό καταφύγιο των 

σκύλων. Συγκεκριμένα, αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν οι σκύλοι οι οποίοι τη νύχτα 

μένουν σε εξωτερικό χώρο αλλά και αυτοί που μένουν στο σπίτι σε συνδυασμό με 

κάποιο εξωτερικό χώρο (OR= 1.77, 95% CI= 1.036-3.047 και pvalue = 0.03; OR= 6.08 

95% CI= 2.054-9.984 και pvalue = 0.045 αντίστοιχα).  
        Η συσχέτιση της οροθετικότητας στα σκυλιά σε τιμές >20% (περιοχή υψηλού 

κινδύνου) στους νομούς της χώρας  με: τα περιβαλλοντικά, χωρικά και επιδημιολογικά 

στοιχεία, έδειξε ότι ευνοϊκοί παράγοντες για >20% οροθετικότητα αποτελούσαν: χαμηλή 

και μέτρια μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου (5.9-7.7 m s-1 και 7.7-8.6 m s-1, p=0.04 και 

p=0.01 αντίστοιχα), μέση ετήσια θερμοκρασία εδάφους 13.01-16.0 °C (p<0.001), μέση 

ετήσια σχετική υγρασία 74.01-75.6 % (p<0.001), μέση ετήσια βροχόπτωση 60.01-100.0 

mm (p=0.04). Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όταν η μέση ετήσια βροχόπτωση ήταν 

υψηλή (100.01-138.0 mm) η πιθανότητα >20% οροθετικότητας στα σκυλιά στο νομό 

ήταν πολύ χαμηλή . Επιπρόσθετα, γεοχωρικοί παράγοντες όπως: υψόμετρο < 1000 m, η 

παρουσία υγροτόπων σε μια περιοχή, γεωργικές και ημιφυσικές  περιοχές ευνοούσε > 

20% οροθετικότητας στα σκυλιά (p<0.001). Αντίθετα, περιοχές χωρίς φυτοκάλυψη αλλά 

και τεχνικές επιφάνειες δεν ευνοούσαν την οροθετικότητα στα σκυλιά (Πίν. 24 ). Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες που ευνοούν υψηλή οροθετικότητα στα σκυλιά είναι παράγοντες 

που σχετίζονται με την επιβίωση και ανάπτυξη των σκνιπών, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται με την παρατήρηση ότι  περιοχές με οροθετικότητα στα σκυλιά >20% 

συσχετίστηκαν θετικά με την παρουσία ειδών Φλεβοτόμων που είναι αποδεδειγμένοι 
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διαβιβαστές ξενιστές του παράσιτου Λεϊσμάνια, όπως: P. neglectus, P. perfiliewi, P 

.tobbi, P .similis (p=0.04) (Πίν. 22) (Leger et al., 1988, Chaniotis et al., 1994, Ivovic et 

al., 2007, Xanthopoulou et al.,2011, Christodoulou et al., 2012),  (Πιν. 21, Χαρ. 13). Ο P. 

perfiliewi βρέθηκε στους 14/19 Νομούς όπου πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σκνιπών, 

ο P. tobbi στους 12/19, ο P. neglectus στους 11/19 ( Χαρ. 13). 
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Environmental factor 
Prefectures with > 20% 

seropositivity N (%) 
Odds Ratio (95%CI) p-value 

Mean wind speed  (m s-1) 

Prefectures examined 49 

 

 
 <0.001 

<5.9 14 (28.5) 1 - 

5.9-7.7 18 (36.7) 4.3 (1.9-8.7) 0.04 

7.7-8.6 15 (30.6) 3.2 (1.04-6.2) 0.01 

>8.6 2 (4,2) 0.8 (0.6-1.0) 0.002 

Mean - Land Surface Temperature (0C) 

Prefectures examined 49 
  <0.001 

8.6-10.0 6 (12.2) 1 - 

10.01-13.0 13 (26.5) 34.1 (32.0-35.7) <0.001 

13.01-16.0 15 (30.6) 44.09 (39.9 -46.0) <0.001 

16.01-18.0 13 (26.5) 79.2 (76.9-79.3) <0.001 

18.0-19.7 2 (4.1) 50.1 (49.2- 52.9) 0.016 

Mean Annual Rainfall (mm) 

Prefectures examined 24 
   

10 – 30.0 14 (59.2) 1 - 

30.01- 60.0 4(20.4) 1.2( 1.1-1.8) <0.001 

60.01- 100.0 2 (10.2) 2.3 (1.8-3.1) 0.045 

100.01-138.0 4 (20.4) 0.8 (0.5-1.0) <0.001 

Mean - relative Humidity (%) 

Prefectures examined 49 
   

65.8-67.0 6 (12.2) 1 - 

67.01-72.0 15 (30.6) 1.1 (1.01-1.2) 0.0034 

72.01-74.0 15 (30.6) 1.4 (1.2-1.2) 0.010 

74.01-75.6 13 (26.5) 27.8 (25.004-29.0) <0.001 
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Geospatial and Epidemiological Factors Odds Ratio (95% CI) P trend  

Land cover   

Water bodies 1.4 (1.01-1.6)  

 

< 0.001 

Agricultural areas 2.2 (2.0-2.9) 

Semi-natural areas 1.2 (1.01-1.1) 

Open spaces with no vegetation 0.8 (0.6-1.0) 

Artificiel surfaces 0.02 (0.005 - 0.1) 

Altitude (m)   

>1000 1 <0.001 

0-1000 3.0 (1.3-4.4)  

Sandfly spp. presence  0.03 

P. papatasi 1 

0.04 

P. mascittii 1.2 (1.003-3.0) 

P. neglectus 3.3 (2.01-4.9) 

P. perfiliewi 2.7 (1.3-4.9) 

P. tobbi 2.4 (1.2-4.03) 

S.minuta 2.2 (2.001-3.5) 

P.similis 1.8 (1.1-3.0) 

P. alexandri 0.6 (0.3-1.0) 

Πίνακας 22: Η συσχέτιση της οροθετικότητας στα σκυλιά σε τιμές >20% με τα 
περιβαλλοντικά, χωρικά και επιδημιολογικά στοιχεία. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
              Η λεϊσμανίαση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. 

Ενδημεί σε πολλές από τις χώρες της και πρόσφατα έχει αναφερθεί σε νέες γεωγραφικές 

περιοχές. Η λεϊσμανίαση ήταν γνωστή στη χώρα μας από το 1835, είχε μάλιστα 

διάφορες τοπικές ονομασίες όπως: «πόνος», «τσανάκι», «σπλήνα», «σπληνομεγαλία» 

από άγνωστη αιτία, «χανιώτικο σπυρί» (Roeser, 1835, Tetsis, 1881).  

              Από το 1911, που δόθηκε και επίσημα η ονομασία Leishmania στο παράσιτο 

που προκαλεί τη νόσο, έως σήμερα, καταγράφονται κατά μέσο όρο 54 κρούσματα ανά 

έτος (ΚΕΕΛΠΝΟ). Τα τελευταία 35 χρόνια η λεϊσμανίαση έχει εξαπλωθεί  στα πιο πολλά 

διαμερίσματα της χώρας, όπου απαντώνται δύο μορφές της νόσου: η Σπλαχνική 

Λεϊσμανίαση (ΣΛ) στον άνθρωπο και στο σκύλο (CanL), που οφείλεται στην L. Infantum, 

και η Δερματική Λεϊσμανίαση στον άνθρωπο (ΔΛ) που οφείλεται στην L. tropica. 

Αυτόχθονα  ανθρώπινα κρούσματα ΣΛ έχουν αναφερθεί στους 43/54 νομούς (13 

περιφερειακές ενότητες σήμερα) (Χάρ. 12 ) (Ntais et al., 2013 a ) με το μεγαλύτερό 

αριθμό κρουσμάτων στην Αττική (οι πιο πολλές περιοχές της Αττικής είναι ενδημικές) με 

τον αριθμό κρουσμάτων να φτάνει στους 72 το 2007 (ΚΕΕΛΠΝΟ)  ενώ η ΔΛ εμφανίζεται 

κυρίως στην Κρήτη και στα Ιόνια νησιά (Χάρ. 12). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα 

ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων είναι σε άντρες (70.1% σε σχέση με 29.9% σε 

γυναίκες) το οποίο εξηγείται  από το γεγονός ότι, συνήθως, οι άντρες μένουν 

περισσότερο χρόνο έξω  τα βράδια από τις γυναίκες. Αυτήν την υπόθεση στηρίζει και το 

γεγονός ότι το  77.1% των κρουσμάτων είναι ενήλικες, από 15-88 ετών, και ότι ένας 

μόνο από τους ασθενείς με ΣΛ ήταν HIV θετικός (Ntais et al., 2013 a).  

           Η τυποποίηση των στελεχών με την Πολυεστιακή Ισοενζυμική Ηλεκτροφόρηση, 

με τη χρήση 15 ενζυματικών συστημάτων, ανέδειξε τα στελέχη που απαντώνται στην 

Ελλάδα και έγινε σύγκρισή τους με αυτά που απαντώνται στη Μεσόγειο, όπου η L. 

infantum MON-1 αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% των τυποποιημένων 

στελεχών L. infantum και η οποία είναι υπεύθυνη για την πλειονότητα των περιστατικών 

λεϊσμανίασης στα σκυλιά και τη ΣΛ στους ανθρώπους. Η L. infantum MON-1 

απομονώθηκε από 20 νομούς της χώρας,  από όλα τα γεωγραφικά πλάτη, από ασθενείς 

και σκυλιά, (75.6% και 82.9% των στελεχών που απομονώθηκαν, αντίστοιχα) (Πιν. 20, 
Χαρ.11 & 12)· ενώ το σπάνιο ζυμόδεμα L. infantum  MON-98, απομονώθηκε  από 

ασθενείς  (24.4% των στελεχών) και από σκυλιά (17.1%), αλλά μόνο στην κεντρική και 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
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νότια Ελλάδα (Χαρ.11 & 12) (Ntais et al., 2013 a). Το δερμοτροπικό στέλεχος L. tropica 

βρέθηκε μόνο στη Κρήτη, αν και υπάρχουν αναφορές για κρούσματα και στα Ιόνια Νησιά 

(ΚΕΕΛΠΝΟ). Δεν κατέστη όμως δυνατόν να εξετάσουμε ανθρώπινα δείγματα  από αυτές 

τις περιοχές, για να απομονώσουμε το παράσιτο, μια και δείγματα δέρματος από βλάβη 

ΔΛ είναι δύσκολο να διατηρηθούν στείρα ώστε να είναι δυνατή η αποστολή και 

καλλιέργεια του παράσιτου στο εργαστήριό μας. Τα ζυμοδέματα L. tropica που 

απομονώθηκαν από ασθενείς με ΔΛ ήταν τα: MON-300 και ΜΟΝ-58. Επίσης 

απομονώθηκε από σκύλο, ο οποίος ζει στο Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου, η L. 

tropica ΜΟΝ-58· σπάνιο γεγονός μια και η L. tropica είναι ανθρωπονόσος, και αυτή είναι 

η πρώτη αναφορά απομόνωσης L. tropica από σκύλο στη χώρα μας (Ntais et al., 2013 

b). H  L. tropica MON-300 έχει βρεθεί μόνο στην Ελλάδα (Κρήτη) (Christodoulou et al., 

2012) ενώ το στέλεχος L. tropica MON-58 είχε αναφερθεί σε ασθενείς από το 

Αφγανιστάν και βρέθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας σε ασθενή-μετανάστη από το 

Αφγανιστάν και σε σκύλο που δεν έχει ταξιδέψει εκτός του Νομού. Πιστεύεται ότι το 

στέλεχος αυτό εισήχθη στη χώρα μας με τον Αφγανό ασθενή, ο οποίος είχε ήδη βλάβη 

ΔΛ όταν έφτασε στην Ελλάδα, και το καλοκαίρι εργαζόταν στην περιοχή όπου βρέθηκε 

το συγκεκριμένο μολυσμένο σκυλί (Ntais et al.,2013 b). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ασθενής γυναίκα, ηλικίας 64 ετών, από την οποία απομονώθηκε η L. tropica ΜΟΝ-300 

(το ζυμόδεμα αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά παγκοσμίως). Η ασθενής δήλωσε ότι 

μολύνθηκε σε ηλικία 4 ετών και απέκτησε το «Χανιώτικο σπυρί», όπως όλοι σχεδόν οι 

κάτοικοι του χωριού της, και παρουσίασε αναζωπύρωση της νόσου άλλες δυο φορές. Η 

ασθενής πιστεύουμε ότι έφερε το αρχικό στέλεχος του παράσιτου από το οποίο 

μολύνθηκε σαν παιδί. 

            Σε ενδημικές περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου καταγράφονται κρούσματα 

ΣΛ, με σαφή κλινική και υποκλινική εικόνα, σε HIV θετικά και HIV αρνητικά άτομα. Παρά 

το γεγονός ότι τα περιστατικά ΣΛ είναι σχετικά λίγα στις Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου 

η λεϊσμανίαση του σκύλου είναι ενδημική, εντούτοις, οι ασυμπτωματικές μολύνσεις 

υπολογίζονται γύρω στο 15% (Gradoni, 2002, Dujardin et al., 2008), ποσοστό που 

συμφωνεί και με αυτό της Κρήτης (Kyriakou, 2003). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

παράσιτο είναι ευκαιριακό και ότι η νόσος αναπτύσσεται σε άτομα με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η εξασθένιση, στην περίπτωση της ΣΛ, μπορεί να 

οφείλεται, ακόμα, και σε έντονο ψυχολογικό στρες ή κακή διατροφή. Πέντε τέτοια 

κρούσματα έχουν καταγραφεί στο ΠΑΓΝΗ, σε ανοσοϊκανά άτομα ηλικίας 35-45 ετών 

(Christodoulou et al., 2012). 

          Οι ορολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ενεργής ΣΛ είναι σε 

θέση να ανιχνεύσουν ειδικά αντισώματα σε ανοσοϊκανά άτομα. Μεγαλύτερη ευαισθησία 

παρουσιάζει η τεχνική nested-PCR για την οποία υπάρχουν αναφορές για σημαντική 
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στατιστική σχέση μεταξύ nested-PCR και ELISA (Le Fichoux et al., 1999). Αντίθετα, στις 

υποκλινικές μολύνσεις, το επίπεδο των κυκλοφορόντων αντισωμάτων είναι χαμηλό 

(Mary et al., 1992). Η απουσία μιας «χρυσής» τεχνικής, που να έχει την δυνατότητα 

ανίχνευσης υποκλινικών μολύνσεων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στις επιδημιολογικές 

μελέτες της λεϊσμανίασης (Riera et al., 2004). Θετικό ορολογικό αποτέλεσμα δηλώνει 

έκθεση στη Leishmania, γεγονός αναμενόμενο σε μια ενδημική περιοχή, όμως αρνητικό 

αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα μη επαφή με το παράσιτο (Riera et al., 2004). Η 

ενδοδερμική δοκιμασία εκχυλίσματος του παράσιτου (leismanin skin test, LST) έχει 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα σε επιδημιολογικές μελέτες και παρουσιάζει μεγάλη 

ευαισθησία και ειδικότητα στις περιπτώσεις περιστατικών ΣΛ που έχουν ιανθεί, όμως η 

χρησιμότητα της στις περιπτώσεις ασυμπτωματικών μολύνσεων δεν είναι καλά 

αποσαφηνισμένη (Pampiglione et al., 1975, Weigle et al., 1991).  

           Στην Ελλάδα, η λεϊσμανίαση του ανθρώπου και του σκύλου είναι νόσημα 

υποχρεωτικής δήλωσης. Μολονότι η ΣΛ αναγκάζει τον άρρωστο να καταφύγει στο 

νοσοκομείο, αφού είναι θανατηφόρα χωρίς θεραπεία, για το σκύλο, σύμφωνα με ΠΔ 

400/83, άρθρο 9, παρ.4, αν είναι προσβεβλημένος από λεϊσμανίαση (που 

επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις), θανατώνεται ύστερα από έγγραφη 

συναίνεση του ιδιοκτήτη, με μεθόδους ευθανασίας, ή με ευθύνη του ιδιοκτήτη τίθεται υπό 

αυστηρή απομόνωση κατά τρόπο που να αποκλείεται το ενδεχόμενο να τσιμπηθεί από 

φλεβοτόμους. Τελευταία, έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ σκεύασμα για τη θεραπεία της 

λεϊσμανίασης του σκύλου, σε πόσιμη μορφή, και το εμβόλιο για την προφύλαξη του 

σκύλου από τη νόσο. Και τα δύο αυτά, αν αποδειχθούν αποτελεσματικά, αναμένεται να 

αλλάξουν την επιδημιολογία της νόσου στον άνθρωπο και το σκύλο.    
           Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε δίκτυο συνεργασίας με γιατρούς 

και κτηνιάτρους από όλη την Ελλάδα που είχε διπλή ωφέλεια: τη συλλογή δειγμάτων 

από ασθενείς και σκυλιά και την ενημέρωση γιατρών και κτηνιάτρων για την εικόνα της 

νόσου στην περιοχή τους καθώς και την παροχή σε αυτούς δωρεάν εξειδικευμένων 

εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση της νόσου. Σαν αποτέλεσμα αυτής της 

συνεργασίας διαγνώστηκαν με λεϊσμανίαση 105/153 ασθενείς, 1034/5772 σκυλιά και 

15/50 αλεπούδες (από τη Στερεά Ελλάδα που βρέθηκαν να είναι φορείς του παράσιτου 

με την εξέταση PCR) (Πιν. 16 & 18, Χαρ. 10 & 12, Παρ. 8).  
           Το ερωτηματολόγιο του EDEN (Ερωτηματολόγιο για την μελέτη της Λεϊσμανίασης 

στο σκύλο, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FP6) χρησιμοποιήθηκε σαν επιδημιολογικό εργαλείο 

για την μελέτη της λεϊσμανίασης στον ξενιστή παρακαταθήκη, παράλληλα με την 

επιδημιολογική μελέτη στα σκυλιά. Το ερωτηματολόγιο αποδείχτηκε αξιόπιστο μετά την 

στατιστική και χωροεπιδημιολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τη σύγκριση 
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των αποτελεσμάτων των δυο μελετών  (Χάρ.  15 &16)(Ntais et al., 2013 c).  
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο με αυτά της 

επιδημιολογικής μελέτης, προκύπτει ότι δεν υπάρχει αξίολογη διακύμανση ανάμεσα 

τους, εκτιμώντας έτσι ότι για την πραγματοποίηση μιας επιδημιολογικής μελέτης σε 

σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος, μπορεί να  χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο, που δεν απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις και εξειδικευμένο 

προσωπικό, ώστε να αποκτηθεί η απαιτούμενη εικόνα για τη νόσο στις διάφορες 

περιοχές και να εντοπιστούν αυτές στις οποίες χρήζει να γίνει λεπτομερής 

επιδημιολογική έρευνα. Η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής 

μελέτης και της μελέτης με τη χρήση του ερωτηματολογίου του EDEN, ανέδειξαν τις ίδιες 

περιοχές υψηλού κινδύνου για τον άνθρωπο και το σκύλο. Από τις περιοχές από όπου 

είχαμε απαντήσεις ερωτηματολογίων από τοπικούς κτηνιάτρους και >60 τυχαία δείγματα 

από σκύλους, τα ποσοστά οροθετικότητας στα σκυλιά/περιοχή συμφωνούν σε βαθμό 

από 53 έως και 100%, με την πλειοψηφία να συμφωνεί κατά 75 - 100% (Χαρ. 15)( Ntais 

et al., 2013 c). Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα, από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου 

των κτηνιάτρων, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία χάρτη πρόβλεψης της διάδοση 

της λεϊσμανίασης σε νέες περιοχές και της αύξησης των κρουσμάτων στις υπάρχουσες 

περιοχές, με τη χρήση του GIS, ArcGIS 10 (Χαρ. 16). (Ntais et al., 2013 b)  
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Χάρτης 15: Εκτίμηση της οροθετικότητας των σκυλιών έναντι της λεϊσμανίασης, 
βασισμένη στις απαντήσεις των κτηνίατρων (μέσω του ερωτηματολογίου του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος EDEN, EDEN-Leish vet questionnaire “Veterinary 
survey on epidemiology and control of canine Leishmaniasis”, ερώτηση 6) και 
οροεπιδημιολογικής μελέτης σε τυχαία σκυλιά.  
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Χάρτης 16: Χάρτης πρόβλεψης της εξάπλωσης της λεϊσμανίασης στα σκυλιά, και 
κατ’ επέκταση στους ανθρώπους, βασισμένος στις απαντήσεις των κτηνιάτρων 
στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EDEN, EDEN-Leish vet 
questionnaire “Veterinary survey on epidemiology and control of canine 
Leishmaniasis”, ερώτηση 6.  
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             Για να αποφευχθεί η περεταίρω εξάπλωση της νόσου, είναι σημαντικό η 

ασθένεια να συμπεριληφθεί στα προγράμματα επιτήρησης για τη δημόσια υγεία σε 

τοπικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο μια και φορείς του παράσιτου υπάρχουν σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες (Myskova et al., 2007). Είναι εμφανές ότι τα τελευταία 35 χρόνια τα 

κρούσματα της λεϊσμανίασης στους ανθρώπους και στα σκυλιά αυξάνονται σε αριθμό 

και διαδίδονται σε νέες γεωγραφικές περιοχές ( Alvar et al., 2012) αλλά και νέα είδη και 

ζυμοδέματα εμφανίζονται, εγκαθίστανται και εξαπλώνονται δημιουργώντας προβλήματα 

Δημόσιας Υγείας (Antoniou et al.,2008,  Ntais et al., 2013b). Ο κίνδυνος για τη χώρα μας 

είναι ιδιαίτερα μεγάλος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και γιατί είναι μια γεωργική και 

κτηνοτροφική χώρα όπου οι μεταβιβαστές ξενιστές (σκνίπες) απαντώνται σχεδόν σε 

όλες τις επαρχίες της χώρας, σκυλιά (ξενιστές παρακαταθήκη του παράσιτου) εισάγονται 

στην Ελλάδα χωρίς να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος τους για τη νόσο όταν αυτά 

ταξιδεύουν από και προς την Ελλάδα (τουρίστες έρχονται με τα κατοικίδια τους, 

πραγματοποιούνται παράνομες αγοροπωλησίες σκύλων στα σύνορα κ.α.). Επίσης, 

παρατηρείται εισροή μεταναστών  από ενδημικές χώρες και Έλληνες επισκέπτονται 

ενδημικές περιοχές χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος προφύλαξης τους από 

τσιμπήματα σκνίπας.  

           Οι μεταβολές στις περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την εμφάνιση της 

νόσου σε νέες περιοχές αλλά και στις περιοχές όπου ενδημεί η νόσος οι σκνίπες 

μπορούν να είναι ενεργές για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια του 

έτους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να μολυνθούν και να μολύνουν νέους ξενιστές. 

Το αποτέλεσμα είναι, το παράσιτο να εξαπλώνεται σε περιοχές όπου δεν εντοπιζόταν 

προηγουμένως, λόγω της δυνατότητας  μετακίνησης και εγκατάστασης φλεβοτόμων και 

μολυσμένων φορέων (Antinori et al., 2005, WHO 2006).  

          Στην καλλιέργεια αρκετών δειγμάτων αίματος σκύλων προερχόμενων από 

περιοχές της Κέρκυρας και Ιωαννίνων, διαπιστώθηκαν προνύμφες μικροφιλάριας L1 

(Dirofilaria immitis), οι οποίες ήταν ζωντανές έως και 25 ημέρες στην καλλιέργεια. 

Ενδιαφέρον αποτέλεσε το γεγονός ότι, ενώ τα ζώα αυτά ήταν θετικά στην IFAT και PCR 

για λεϊσμανίαση, στις καλλιέργειες, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η απομόνωση 

παράσιτων, εκτός από ένα σκύλο από την Κέρκυρα. Πιθανόν  οι μικροφιλάριες 

παράγουν ουσίες οι οποίες δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια του παρασίτου Λεϊσμάνια 

στο συγκεκριμένο καλλιεργητικό υλικό ή ακόμα και στο σώμα του σκύλου και έτσι 

επικρατούν της Λεϊσμάνιας, γεγονός που πρέπει να μελετηθεί και για σκοπούς έρευνας 

για νέες θεραπευτικές ουσίες.  

Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης στα σκυλιά έδειξε οροθετικά ζώα 

στους 43/54 νομούς, με μέσο όρο οροθετικότητας 22.09% (η οροθετικότητα κυμαινόταν 
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από 6.5% στην Δυτική Μακεδονία έως  50.2%  στα νησιά του Ιονίου) (Χαρ. 10). Η 

στατιστική ανάλυση  των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι η οροθετικότητα  ήταν μεγαλύτερη  

στα αρσενικά (24.6% των αρσενικών σκύλων που εξετάστηκαν) σε σχέση με τα θηλυκά 

ζώα (18.1%) και στα αδέσποτα σε σχέση με τα δεσποτιζόμενα ζώα (27.3% και 18.7% 

αντίστοιχα).  

        Στη στατιστική ανάλυση και χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο αποτελέσματα αν τα δείγματα σκυλιών ανά νομό ήταν 

περισσότερα από 60 (Πιν. 15). Η γεωχωρική στατιστική συσχέτιση της οροθετικότητας 

στα σκυλιά σε νομούς με τιμές οροθετικότητας >20% (περιοχές υψηλού κινδύνου για τον 

άνθρωπο) με: τα περιβαλλοντικά, χωρικά και επιδημιολογικά στοιχεία, έδειξε ότι ευνοϊκοί 

παράγοντες για >20% οροθετικότητα στα σκυλιά αποτελούσαν: χαμηλή και μέτρια μέση 

ετήσια ταχύτητα ανέμου (5.9-7.7 m s-1 και 7.7-8.6 m s-1, p=0.04 και p=0.01 αντίστοιχα), 

μέση ετήσια θερμοκρασία εδάφους 13.01-16.0 °C (p<0.001), μέση ετήσια σχετική 

υγρασία 74.01-75.6 % (p<0.001), μέση ετήσια βροχόπτωση 60.01-100.0 mm (p=0.04). 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όταν η μέση ετήσια βροχόπτωση ήταν υψηλή (100.01-

138.0 mm) η πιθανότητα >20% οροθετικότητας στα σκυλιά στο νομό ήταν πολύ χαμηλή. 

Επιπρόσθετα, γεοχωρικοί παράγοντες όπως: υψόμετρο <1000 m, η παρουσία 

υγροτόπων σε μια περιοχή, γεωργικές και ημιφυσικές  περιοχές ευνοούσε >20% 

οροθετικότητας στα σκυλιά (p<0.001). Αντίθετα, περιοχές χωρίς φυτοκάλυψη αλλά και με 

τεχνικές επιφάνειες δεν ευνοούσαν την οροθετικότητα στα σκυλιά.  Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες που ευνοούν υψηλή οροθετικότητα στα σκυλιά είναι παράγοντες που 

σχετίζονται ευνοϊκά με την επιβίωση και ανάπτυξη των σκνιπών, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται με την παρατήρηση ότι  περιοχές με οροθετικότητα στα σκυλιά >20% 

συσχετίστηκαν θετικά με την παρουσία ειδών Φλεβοτόμων που είναι αποδεδειγμένοι 

διαβιβαστές ξενιστές του παράσιτου Λεϊσμάνια, όπως: P. neglectus, P. perfiliewi, P. 

tobbi, P .similis (p=0.04) (Πιν. 21) (Leger et al., 1988, Chaniotis et al., 1994, Ivovic et al., 

2007, Xanthopoulou et al.,2011, Christodoulou et al., 2012.) Ο P. perfiliewi βρέθηκε 

στους 14/19 Νομούς όπου πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σκνιπών, ο P. tobbi στους 

12/19, ο P. neglectus στους 11/19  (Πιν. 21 & 22,  Χαρ. 13). Όλα αυτά τα είδη είναι 

γνωστοί διαβιβαστές της L. infantum στη Μεσόγειο και βρέθηκαν σε όλα τα γεωγραφικά 

μήκη της χώρας μας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο P. perfiliewi ήταν το 

μόνο είδος Φλεβοτόμου που βρέθηκε στο νομό της Πέλλας  όπου καταγράφηκε ένα 

αυτόχθονο κρούσμα ΣΛ κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η μελέτη (Χαρ. 12). Ο 

P. similis βρέθηκε στους 11/19 Νομούς. Αυτό το είδος συχνά, λανθασμένα, 

αναγνωρίζεται σαν P. sergenti, αδελφό είδος του P. similis, και πιστεύεται ότι έχουν 

όμοια δυνατότητα διαβίβασης του παράσιτου Leishmania. Αυτό το είδος πιστεύεται ότι 

είναι ο πιθανός διαβιβαστής της L. tropica στην Ελλάδα, ένα θέμα που απαιτείται να 
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μελετηθεί περισσότερο. Ο P. similis βρέθηκε στα Ιόνια νησιά και στην Κρήτη, όπου η ΔΛ 

είναι ευρέως διαδεδομένη,  αλλά και σε περιοχές, όπως τα παράλια του Αιγαίου 

πελάγους, όπου δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα ΔΛ (Χαρ. 12). Με την μετακίνηση 

ανθρώπων, αυτές οι περιοχές πρέπει να θεωρηθούν περιοχές υψηλού κινδύνου για την 

εισαγωγή, εγκατάσταση και εξάπλωση αυτής της ανθρωπονοτικής νόσου μια και ήδη 

υπάρχει ο διαβιβαστής και η εισαγωγή μολυσμένου ατόμου μπορεί να ξεκινήσει τον 

κύκλο του παράσιτου στην περιοχή. Ο  P. papatasi βρέθηκε στους 11/19 Νομούς, στην 

βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά, την Κρήτη και τη Σάμο. Ο P. papatasi 

είναι διαβιβαστής της L. major που προκαλεί ζωονοτική ΔΛ και χρησιμοποιεί κάποια είδη 

τρωκτικών σαν ξενιστές παρακαταθήκη. Αυτή η μορφή ΔΛ απαντάται σε βόρειες χώρες 

της Αφρικής και στην Μέση Ανατολή. Η εισαγωγή στις περιοχές αυτές μολυσμένων 

ξενιστών μπορεί να εισάγει το είδος αυτό του παράσιτου στην Ελλάδα, Παρά το γεγονός 

ότι το 80% της χώρας είναι ορεινό, κυρίως το κεντρικό μέρος, τα ίδια είδη Phlebotomus 

βρέθηκαν στα ανατολικά και δυτικά μέρη. Στη χώρα μας υπάρχουν 13 είδη φλεβοτόμων. 

Από αυτά τα 10 είναι του γένους Phlebotomus και 3 του γένους Sergentomyia. 

           Απομονώθηκαν 47 στελέχη του παράσιτου από ασθενείς και 165 από σκυλιά. Η 

μελέτη της αντοχής στα φάρμακα με την κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry) (ρυθμός 

εκκροής της χρωστικής Rho-123 από το σώμα του παράσιτου) έδειξε ότι υπάρχουν 

στελέχη ανθεκτικά στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα (9 στελέχη προερχόμενα από σκύλους 

και 2 στελέχη από ασθενείς). Η χαρτογράφηση της αντοχής των στελεχών στα φάρμακα 

ανέδειξε τις περιοχές κινδύνου να μολυνθούν με ανθεκτικά στελέχη άνθρωποι και σκυλιά 

(Χαρ. 14, Γραφ. 12, Παρ. 20 & 21). Τελικά, οι πιο επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία 

περιοχές, βάση της υψηλής οροθετικότητας στα σκυλιά, της εμφάνισης ανθεκτικών 

στελεχών και της παρουσίας περισσότερων του ενός είδους παράσιτου, είναι: τα νησιά 

του Ιονίου, του Βορείου Αιγαίου, η Κρήτη και η Αττική χωρίς να αποκλείονται και άλλες 

περιοχές της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας 

από τσιμπήματα σκνίπας, ανθρώπων και σκυλιών, για την διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

             Συμπερασματικά, στην Ελλάδα το είδος Leishmania infantum είναι υπεύθυνο  

για τη Σπλαχνική Λεϊσμανίαση του ανθρώπου, η οποία είναι ζωονόσος και το είδος L. 

tropica είναι υπεύθυνο για τη Δερματική Λεϊσμανίαση (ΔΛ) που είναι ανθρωπονόσος. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών που τυποποιήθηκαν με ενζυμικές μεθόδους 

ανήκαν στον τύπο MON-1 και ΜΟΝ-98 για την L. infantum και ΜΟΝ-300 (καταγράφηκε 

μόνο στη Ελλάδα) και MON-58 (σπάνιο ζυμόδεμα, καταγράφηκε για πρώτη φορά στη 

Ελλάδα) για την L. tropica. Στην Ελλάδα, στους ανθρώπους, η επίπτωσή της νόσου είναι 

0,5/100.000. 

              Η λεϊσμανίαση του σκύλου οφείλεται στην  L. infantum τόσο στον Παλαιό όσο 

και στο Νέο κόσμο (Κεντρική και Νότιο Αμερική, όπου και ονομάζεται L. chagasi). Η 

συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών που τυποποιήθηκαν με ενζυμικές μεθόδους στη 

χώρα μας, ανήκαν στον τύπο MON-1  και ΜΟΝ-98. 

            Στη χώρα μας υπάρχουν 13 είδη φλεβοτόμων, 10 του γένους Phlebotomus που 

έχει ιατρική σημασία, ιδιαίτερα τα είδη P. neglectus, P. tobbi, P.  perniciosus, P. similis. 

Οι κλιματολογικές και γεωπολιτικές συνθήκες είναι αυτές που ορίζουν τη διασπορά των 

διάφορων ειδών διαβιβαστών ξενιστών και άρα και την εξάπλωση της λεϊσμανίασης.  

            Η νόσος στο σκύλο απαντάται με ποικίλη συχνότητα σε όλες τις γεωγραφικές 

περιοχές της χώρας και είναι ενζωοτικό νόσημα, ενώ στον άνθρωπο παρατηρείται μια 

αύξηση των κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες περιοχές, όπως η Κρήτη. Η 

οροθετικότητα στα σκυλιά κυμαίνεται από 6,45 - 50,24%, ανάλογα με την περιοχή, με  

μεγαλύτερο ποσοστό στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων (50,24%), στην περιφέρεια 

του Βορείου Αιγαίου (44,86%), στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

(31,75%) ενώ είναι χαμηλότερη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (6,45%). Η 

συχνότητα της μόλυνσης εμφανίζεται αυξημένη στις παράκτιες περιοχές.  

             Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης, συνέπεσαν με εκείνα της 

επιδημιολογικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων προς κτηνιάτρους, 

υποδεικνύοντας τις ίδιες περιοχές υψηλού κινδύνου για τα σκυλιά, την ακρίβεια των 

κλινικών συμπτωμάτων που χρησιμοποιούνται από τους κτηνίατρους για τη διάγνωση 

της νόσου αλλά και την αναποτελεσματικότητα των προφυλακτικών μέτρων που 

χρησιμοποιούνται στα σκυλιά για την αποφυγή τσιμπημάτων από σκνίπες. Ο χάρτης 

πρόβλεψης που αναπτύχθηκε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από το ερωτηματολόγιο, 

έδειξε ότι η λεϊσμανίαση θα είναι ένα εντονότερο φαινόμενο στο μέλλον στη Ελλάδα, 

δεδομένου ότι ο αριθμός των οροθετικών  σκυλιών αναμένεται να αυξηθεί. Οι περιοχές 

υψηλού κινδύνου για τα σκυλιά, που υποδεικνύονται στο χάρτη 16 είναι και οι περιοχές 

υψηλού κινδύνου για τον άνθρωπο. Με την εμφάνιση νέων, αυτόχθονων, περιπτώσεων 
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λεϊσμανίασης σε σκυλιά και σπλαχνικής λεϊσμανίασης  σε ανθρώπους σε βορειότερες 

περιοχές της Ευρώπης, όπως η Βόρεια Ιταλία, Νότια Γερμανία κ.α. επιβάλλεται η ενεργή 

επιτήρηση της νόσου στη χώρα μας.  

          Το ερωτηματολόγιο των κτηνιάτρων, που ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

EDEN, (FP6), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την έγκαιρη προειδοποίηση 

των αρχών για την είσοδο της νόσου, ή την ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων, σε νέες 

περιοχές. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας με την χρήση του 

ερωτηματολογίου, που μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς μεγάλα έξοδα και ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό, θα μπορούν να διενεργηθούν επιδημιολογικές έρευνες μόνο 

στα μέρη που αυτό κρίνεται απαραίτητο για να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Το 

ερωτηματολόγιο παρείχε μια διπλής κατεύθυνσης ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

ερευνητικής ομάδας και των κτηνιάτρων. Οι κτηνίατροι ενημερώθηκαν και μας 

ενημέρωσαν για όσα θεωρούνται σημαντικά από τους ειδικούς, πολύ βασικό θέμα, 

ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καμία μελέτη για την λεϊσμανίαση του σκύλου δεν έχει 

πραγματοποιηθεί και οι κτηνίατροι μπορεί να μην γνωρίζουν τη σοβαρότητα του 

προβλήματος, ή τον κίνδυνο της νόσου στην περιοχή τους, δεδομένου ότι οι κτηνίατροι 

διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση και τον έλεγχο των ζωονόσων.  

Το ερωτηματολόγιο κτηνιάτρων μπορεί να μην παρέχει ένα ποσοτικό μέτρο του 

προβλήματος σε μια περιοχή  εντούτοις, παρουσιάζει το δυναμικό της ασθένειας: η 

επίπτωση της ασθένειας στις διαφορετικές τοποθεσίες  η εμπειρία των κτηνιάτρων και 

των διαθέσιμων μέσων που κατέχουν οι ίδιοι στη διάγνωση της λεϊσμανίασης (CanL), 

την αξία των προληπτικών χρησιμοποιούμενων μέτρων. Με τις κλιματολογικές και άλλες 

αλλαγές που ευνοούν την εμφάνιση λεϊσμανίασης σε νέες περιοχές, η εφαρμογή ενός 

τέτοιου εργαλείου, σε συνδυασμό με την τεχνολογία GIS, διευκολύνει την εξέταση των 

παραγόντων κινδύνου και έρευνας  σε περιοχές όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

προηγουμένως, μελέτες σε σκυλιά, όπως αποδείχθηκε στη Murcia, Ισπανίας (Ruiz de 

Ybáñez R. et al., 2009).Οι χάρτες που προκύπτουν, αναδεικνύουν τη γεωγραφική 

κατανομή της ασθένειας και της καθιέρωσής της σε νέες περιοχές έτσι, τα μέτρα 

ελέγχου, σε ένα πρώτο στάδιο, μπορούν να προγραμματιστούν και να εφαρμοστούν για 

να ελέγξουν τη διασπορά του παράσιτου. Αλλά, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ο 

χάρτης διανομής παρουσιάζει μεγάλες τοπικές παραλλαγές τις οποίες η ανάλυση GIS 

λαμβάνει υπόψη. Οι προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η ασθένεια πρέπει, επομένως, 

να αναληφθεί από τις τοπικές κοινωνίες (κοινότητα, δήμος, περιφέρεια) σε συνεργασία 

με την κεντρική κυβέρνηση (Υπουργείο Υγείας & Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής και 

Τροφίμων). 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

          Τα προγράμματα ελέγχου της νόσου στον άνθρωπο και στα ζώα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν: 

1) Τον εντοπισμό και αντιμετώπιση της νόσου στα αρχικά της στάδια με τον έλεγχο 

των σκυλιών 2 φορές το χρόνο (αρχές Μαΐου και αρχές Οκτωβρίου) με IFAT. 

2) Τον υποχρεωτικό έλεγχο όλων των σκυλιών τα οποία ταξιδεύουν από και προς 

τη χώρα μας για τη νόσο (αρκετές χώρες το έχουν θεσπίσει στη νομοθεσία τους). 

3) Την ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων για τη σοβαρότητα  και 

τα προβλήματα που προκαλεί η νόσος τόσο στον άνθρωπό όσο και στο σκύλο. 

4) Τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών ιατρών-

κτηνιάτρων για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών (ιδιοκτήτων σκυλιών) και τη 

σωστή πρόληψη της νόσου τόσο στον άνθρωπό όσο και στα ζώα. 

5) Τη δημιουργία τράπεζας στελεχών του παράσιτου για περαιτέρω μελέτες για την 

αντοχή τους στα φάρμακα και τη δημιουργία νέων φαρμάκων και εμβολίων για 

την καταπολέμηση της νόσου. 

6) Την ανάπτυξη της εργαστηριακής υποδομής για την διάγνωση της νόσου στις 

Κτηνιατρικές & Ιατρικές Υπηρεσίες. 

7)  Την ανάπτυξη αντίστοιχου προγράμματος καταπολέμησης των ενδιάμεσων 

ξενιστών-διαβιβαστών της Λεϊσμάνια, των  φλεβοτόμων. 

 

Η διάσταση του προβλήματος θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε τοπικό και κρατικό 
επίπεδο με στόχο την επιτήρηση και τον έλεγχο της νόσου και τη λήψη μέτρων 
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Η επιστολή προς τους κτηνίατρους 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΟΥΤΕΣ,  71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

Τηλ. 2810 394746, 394572 
Αγαπητή/έ συνάδελφε, 

 

                Το εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και 
Γεωγραφικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια 
της Παν-Ευρωπαϊκής καταγραφής της λεϊσμανίασης στα σκυλιά, σας παρακαλεί να 
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται.  
Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει αποσταλεί σε κτηνιάτρους, του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του είναι η μελέτη της εξάπλωσης της νόσου στο 
σκύλο κυρίως σε περιοχές στις οποίες δεν υπήρχαν κρούσματα στο παρελθόν. 
Αναμένεται εξάπλωση της λεϊσμανίασης σε τέτοιες περιοχές λόγω των κλιματολογικών 
αλλαγών οι οποίες επιτρέπουν στις σκνίπες: να μετακινούνται σε νέες περιοχές οι 
οποίες μέχρι σήμερα προστατεύονταν από χαμηλές, μη ευνοϊκές θερμοκρασίες, και να 
παραμένουν ενεργές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μια περιοχή ώστε να έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες να μολύνουν άλλα σκυλιά και ανθρώπους.  
               Οι πληροφορίες που θα μας στείλετε, μαζί με τα επιδημιολογικά στοιχεία που 
συλλέγουν και άλλα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ιδρύματα θα είναι πολύτιμες για τη 
δημιουργία μαθηματικών μοντέλων τα οποία θα μπορούν να προβλέπουν την 
εξάπλωση των ειδών της σκνίπας που ενέχονται στην επιδημιολογική αλυσίδα της 
λεϊσμανίασης και τη  χαρτογράφηση  των περιοχών του  Ελληνικού και Ευρωπαϊκού 
χώρου ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που διατρέχουν ώστε να  προειδοποιούνται οι 
αρχές για την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων. 
                Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που θα αφιερώσετε στη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου (λιγότερο από 5 λεπτά) ο οποίος θα προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες για μια νόσο που μαστίζει τις χώρες της Μεσογείου και που αναμένεται 
να εξαπλωθεί και σε βορειότερα μέρη αν δεν παρθούν προληπτικά μέτρα.  Η συμβολή 
σας στην καταπολέμηση της λεϊσμανίασης με τους ορολογικούς και άλλους ελέγχους 
που κάνετε στα σκυλιά είναι σημαντική και θα πρέπει να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο.  
               Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια ή ενημέρωση, παρακαλούμε μη 
διστάσετε να έλθετε σε επαφή μαζί μας. 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία, 

                                                                                   Μαρία Αντωνίου 
                                                                             Επικ. Καθηγήτρια Παρασιτολογίας  

                                                                                  
                                                                       Παντελής Νταής 

                                                                                    Κτηνίατρος – Υγιεινολόγος 
 
 
 

71003 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 394746, 2810 394572,  2810 392600, 
fax 2810 394740.  e-mail: antoniou@med.uoc.gr, pntais@med.uoc.gr 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ερωτηματολόγιο για την μελέτη της λεϊσμανίασης στο 
σκύλο 

 

 Ημερομηνία………………………………………. Αρ. Ερωτηματολόγιου………………. 
1.Στοιχεία κτηνιάτρου: ........…………………………..…………………...(υποχρεωτικά)* 
   ΝΟΜΟΣ: .....……………………ΠΕΡΙΟΧΗ………..……………………(υποχρεωτικά)* 
2. Είδος ιατρείου:      Μικρών ζώων          Ανάμικτο    Αγροτικό              Άλλο 
    Αν άλλο, διευκρινίστε……………………………………………………………………… 
3. Πόσα σκυλιά δέχεστε για εξέταση την εβδομάδα; 
  0  1-3      4-10  11-20   περισσότερα από 20  
4. Πόσα σκυλιά ύποπτα για Λεϊσμανίαση εξετάσατε τους τελευταίους 12 μήνες;  

 0    1-5       6-10    11-20   21-50        περισσότερα από 50  
5. Σε ποια κλινικά συμπτώματα βασίζετε τις υποψίες σας;  

 
Εάν άλλο, διευκρινίστε:  ……………………………………………………………………. 

6. Πόσα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν για Λεϊσμανίαση τους τελευταίους 12 μήνες; 
     0       1-5         6-10        11-20        21-50          περισσότερα από 50  
 
7. Πόσα από τα παραπάνω περιστατικά ήταν πρωτολοίμωξη ή αναζωπύρωση μετά από 
θεραπεία;     
         0        1-5     6-10  11-20   21-50    περισσότερα από  50  
 
8. Με ποια μέθοδο επιβεβαιώθηκαν τα θετικά περιστατικά;   
 

Σύμπτωμα  

  

Συχνότητα  

 (+++) 

Διαγνωστική 

σημασία Σπάνιο  Συχνό  Πολύ συχνό 

Απίσχναση         

Κακουχία        

Αναιμία         

Υπερθερμία         

Επίσταξη         

Εντοπισμένη αλωπεκία        

Αποφολιδωτική 

δερματίτιδα. 
      

 

Ονυχογρύπωση      

Έλκη         

Λεμφαδενοπάθεια         

Οφθαλμικές αλλοιώσεις        

Νεφρικές δυσλειτουργίες        

Σπληνομεγαλία         

Άλλο        
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    Επιδημιολογικά στοιχεία 
                          Κλινικά συμπτώματα 

  Ορολογικός έλεγχος:     IFΑT (Έμμεσος ανοσοφθορισμός) 
                                     ELISA  

                                                                 Kit άμεσης διάγνωσης                                      
                                                                  Τεστ φορμόλης  

                                           PCR 
 Παρασιτολογικός έλεγχος:    Παρακέντηση λεμφογαγγλίων 

        Παρακέντηση Μυελού των οστών  
  Βιοψία δέρματος 

  Εάν άλλο, διευκρινίστε:…………………………………... 
9. Η διάγνωση έγινε: 

στο κτηνιατρείο σας  ,    
σε ιδιωτικό εργαστήριο , 
στο εργαστήριο κτηνιατρικών υπηρεσιών , 
εάν άλλο, διευκρινίστε: ………………………………….  

10. Πιστεύετε ότι τα σκυλιά έχουν μολυνθεί στη δική σας ζώνη δραστηριότητας; 
ναι       όχι  

11. Έχετε την εντύπωση ότι ο αριθμός των κρουσμάτων λεϊσμανίασης σε σκυλιά που        
       συναντήσατε στην πελατεία σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών έχει:  
             
            αυξηθεί                                μειωθεί                               έμεινε σταθερός 
12. Ποια προληπτικά μέτρα συστήνετε στους ιδιοκτήτες των σκυλιών;  
       α)Εντομοαποθητικά:  
          περιλαίμιο        αμπούλα        σπρέυ      λούσιμο       καμία πρόληψη  
       β)  λήψη αντιλεϊσμανιακών φαρμάκων για πρόληψη    
13.  Εάν δεν συστήνετε προληπτικά μέτρα, είναι επειδή: 

δεν τα κρίνετε αποτελεσματικά               
                  είναι πολύ ακριβά                                      

δεν γνωρίζετε που να τα προμηθευτείτε              
ο κίνδυνος λεϊσμανίασης δεν είναι σημαντικός  
εάν άλλο, διευκρινίστε  …………………………… 

14. Έχετε ενημερωτικό υλικό ή αφίσες με πληροφορίες για τη Λεϊσμανίαση ή που να  
       αναφέρονται στη μάχη ενάντια στις σκνίπες; 

 ναι        όχι 
 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασιτολογίας 

                                             Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΑΗΣ 
Κτηνίατρος – Υγιεινολόγος Msc –PhD Student 

Δ/νση εργασίας: Δ/νση Κτηνιατρικής Λασιθίου,  Μπουζούκια,  
72100 Άγ. Νικόλαος. Τηλ: 2841022892 & 2841022222 Φαξ: 2841026420  

vetlas@otenet.gr 
Δ/νση οικίας:  Ζερβογιάννη & Χουρδάκη Γωνία, 

Αμμούδι, 72100 Άγιος Νικόλαος Τηλ.& Φαξ: 2841022745 & 6936518451 
pntais@yahoo.com, pntais@med.uoc.gr 

 
(*) Τα στοιχεία που μας εμπιστεύεστε, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκπόνηση του ερευνητικού έργου και 
δεν θα γίνουν γνωστά προς τρίτους.  
 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  71003 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 394746, 2810 394572,     
Fax 2810 394740.  e-mail: antoniou@med.uoc.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή της λεϊσμανίασης 
στα σκυλιά. 

                    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Τμήμα Ιατρικής 
Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, 
Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και 
Γεωγραφικής Ιατρικής 
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 

 

 

Ημερομηνία Δειγματοληψίας…………………………………. No εντύπου……………….. 

Ερώτηση 1. 
Δείγμα:  

   Σπλήνας                     

   Περιφερικό αίμα 

   Λεμφαδένας 

   Μυελός των οστών 

   Ιστός δέρματος 

Ερώτηση 2. (συμπληρώνεται αργότερα στο εργαστήριο) 
Διαγνωστική εξέταση   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ(προσδιορίστε τύπο δείγματος ….) 
    1. Microscopy            Θετικό           Αρνητικό                ………..……. 

   2. ELISA    Θετικό        Τίτλος     Αρνητικό          ………..……. 

   3. In vitro καλλιέργεια        Θετικό                          Αρνητικό                ………..……. 

   4. IFAT     Θετικό        Τίτλος     Αρνητικό                ………..……. 

   5. PCR    Θετικό                          Αρνητικό                ………..……. 

   6. Άλλη: εξειδικευμένη  Θετικό                          Αρνητικό                ………..……. 

Ερώτηση 3. Δημογραφικά στοιχεία σκύλου: [Συμβουλευτείτε το βιβλιάριο εμβολίων, αν είναι διαθέσιμο]  

(Όνομα)……………………………………………………………………………………… 

Μήκος τριχώματος ..  Κοντό      Μέτριο    Μακρύ 

Χρώμα…   Μαύρο     Καφέ   Ανοικτό   Μικτό 

 Αρσενικό         Θηλυκό            Ηλικία …………   Βάρος …………     Φυλή ………...  

Προέλευση:   Χώρα……………….…    Περιφέρεια…………….……………Επαρχία/Νομός  

 
 
 

EDEN- LEI - Ελλάδα 

            

DOG RECORD FOR CANINE LEISHMANIASIS SURVEY 
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Ερώτηση 4.  
Κατοικία σκύλου 
Διεύθυνση ………………Τοποθεσία ………….  Κοινότητα ……………Δήμος ……………… 

 σε σπίτι             σε αυλή              σε κυνοκομείο 

Συνήθης κατοικία:  

 άστυ    προάστιο     ύπαιθρος     πεδιάδα    λόφος        βουνό 

Νυκτερινό καταφύγιο/κατοικία:                    στο ύπαιθρο                 στο σπίτι             

Ζει μαζί με άλλα σκυλιά;   ΟΧΙ    ΝΑΙ (Πόσα;)   ……………………………………………… 

Ζει μαζί με άλλα ζώα;      ΟΧΙ          ΝΑΙ (Ποια;)   …………………………………………… 

Ερώτηση 5. 
Χρησιμότητα  
Κατοικίδια   Σκυλιά φύλακες   Τσοπανόσκυλα   Κυνηγόσκυλα  Σκυλιά κυνοκομείου   
Αδέσποτα   Άλλα  
 
Ερώτηση 6. 
Μετακινήσεις/ταξίδια           ΟΧΙ      ΝΑΙ  
 
Αν ναι, τόπος (τοποθεσία, κοινότητα, επαρχία, περιφέρεια, χώρα)........................................ 
Περίοδος: μήνας/ες, χρόνος/ια  ……………………………………………………………………… 
Ερώτηση 7. 

Κλινικά συμπτώματα 
 ΟΧΙ 

 ΝΑΙ:    λεμφαδενίτιδα    
    αποφολιδοτική δερματίτιδα  
    αλωπεκία    
    έλκη   
     ονυχογρύπωση        
    επίσταξη   
    ωχρότητα βλεννογόνων  
                       οφθαλμικές αλλοιώσεις   
    σπληνομεγαλία   
    μείωση βάρους  
    πυρετός     
       συμπτώματα νεφρικής ανεπάρκειας 
                       ασυνήθιστη κόπωση   
                       άλλο         

Ερώτηση 8. 
Κτηνίατρος  
Όνομα/Επώνυμο……………………………………………………………………………………….... 

Διεύθυνση:…………………………………………..……………………….Πόλη.…………………......

Επαρχία…………............Ταχ. Κώδικας…………..........Τηλέφωνο…………….......................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Έντυπο ενημέρωσης των κτηνιάτρων για λήψη και 
αποστολή δειγμάτων στο Εργαστήριο 

 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙAΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΛΙΑ 

ΑΙΜΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: τουλάχιστον 3 ml αίματος χωρίς EDTA , ηπαρίνη ή άλλο 

αντιπηκτικό 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: τουλάχιστον 3 ml αίματος χωρίς EDTA, ηπαρίνη ή άλλο αντιπηκτικό  

PCR: τουλάχιστον 3 ml αίματος με EDTA  

ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, PCR: μυελός των οστών χωρίς EDTA , ηπαρίνη ή άλλο αντιπηκτικό 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ : Παρακέντηση λεμφαδένα σε άσηπτες συνθήκες 

Μεταφορά του δείγματος σε στείρο σωληνάριο με καλλιεργητικό υλικό RPMI 

(μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο) για δοκιμή PCR και καλλιέργεια. 

Σε περίπτωση που αποφασισθεί ευθανασία θετικού ζώου, καλό θα ήταν να 

αποσταλούν  στο εργαστήριό μας ολόκληρος ο σπλήνας και/ή λεμφαδένας 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: 
Λήψη του δείγματος σε στείρες συνθήκες και σε στείρο σωληνάριο 

Αποστολή του δείγματος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (με παγοκύστη)  

Το δείγμα δεν πρέπει να τοποθετηθεί στην κατάψυξη!!! 

Τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το ερωτηματολόγιο του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και να αποστέλλονται στη διεύθυνση: 

 

ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΤΑΗΣ, Κτηνίατρος – Υγιεινολόγος Msc,  

Δ/νση εργασίας: Δ/νση Κτηνιατρικής Λασιθίου,  Μπουζούκια, 72100  

Άγ. Νικόλαος. Τηλ: 2841022892, Φαξ: 2841026420 

Δ/νση οικίας: Αμμούδι, 72100 Άγιος Νικόλαος,  

Τηλ: 2841022745 & 6936518451, e-mail: pntais@yahoo.com 

ή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, 

Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής,  

Ηράκλειο Κρήτης 71003 

Τηλ. 2810 394572,  fax 2810 394740, e-mail: pntais@med.uoc.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Έντυπο ενημέρωσης των ιατρών για λήψη και αποστολή 
δειγμάτων στο Εργαστήριο 

Αίτημα για εργαστηριακή εξέταση  ασθενή με υποψία λεϊσμανίασης 
                                                                      Ημερομηνία δειγματοληψίας: ...../...../........ 

Αίτημα από θεράποντα ιατρό  .................................................................................... 
Τηλέφωνο ιατρού: ................................Νοσοκομείο /Κλινική…………………………. … 
Δείγμα: αίμα με EDTA  .....  αίμα χωρίς  EDTA  ..... μυελός των οστών.....        
λεμφαδένας.....         άλλο ..... 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙAΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 ΑΙΜΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: τουλάχιστον 3 ml αίματος χωρίς EDTA , ηπαρίνη ή άλλο 

αντιπηκτικό 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: τουλάχιστον 3 ml αίματος χωρίς EDTA, ηπαρίνη ή άλλο αντιπηκτικό  

PCR: τουλάχιστον 3 ml αίματος με EDTA  

 ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, PCR: μυελός των οστών χωρίς EDTA , ηπαρίνη ή άλλο αντιπηκτικό 

 ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ :Παρακέντηση λεμφαδένα σε άσηπτες συνθήκες 

Μεταφορά του δείγματος σε στείρο σωληνάριο με καλλιεργητικό υλικό RPMI 

(μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο) για δοκιμή PCR και καλλιέργεια. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: 
Λήψη του δείγματος σε στείρες συνθήκες και σε στείρο σωληνάριο 

Αποστολή του δείγματος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (με παγοκύστη) 

Λήψη δείγματος από τον ασθενή πριν αρχίσει η θεραπεία, ή αν αυτή ξεκίνησε 
ήδη, η πληροφορία να αναφέρεται στα στοιχεία του ασθενή. 
Το δείγμα δεν πρέπει να τοποθετηθεί στην κατάψυξη!!! 

Τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το ερωτηματολόγιο του 
εργαστηρίου μας και να αποστέλλονται στη διεύθυνση: 
 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, 

Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Πτερυγά 3Δ, 

Ηράκλειο Κρήτης 71003 

Τηλ. 2810 394572,  fax 2810 394740  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 α: Ερωτηματολόγιο ασθενών με/υποψία Σπλαχνικής 
Λεϊσμανίασης (VL) 

                 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ         ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΟΥΤΕΣ,  71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

Τηλ. 2810 394746, 394572 
 

 

  Αρ. Ερωτηματολογίου ............ 
 
             Ημερομηνία δειγματοληψίας ............./.............../............ 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από  …………………………………………………… 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………….............................................................. 
ΗΛΙΚΙΑ ………………………………………………………………………………………………     
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ………………………………………… ………………………………………….   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
...............…………………....................................………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ......……………………………………. 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 

• Διαλείπων και παρατεινόμενος πυρετός: ναι (1), όχι (2) ………………… 
• Σπληνομεγαλία, Ηπατομεγαλία: ναι (1), όχι (2)               …………......... 
• Διόγκωση λεμφαδένων: ναι (1), όχι (2)                          ………………… 
• Χάσιμο βάρους: ναι (1), όχι (2)                           ………………… 
• Κακουχία: ναι (1), όχι (2)                                  …………………   
• Διάρροια, Βήχας: ναι (1), όχι (2)                           ………………… 
• Θρομβοπενία,  Λευκοπενία ναι (1), όχι (2)               ………………… 
• Χαμηλός αιματοκρίτης, αναιμία: ναι (1), όχι (2)               ......................... 
• STRESS τους τελευταίους μήνες: ναι (1), όχι (2)    ........................ 
• Ανοσοκαταστολή   ναι (1), όχι (2)                           .................……      

 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 

 Σκυλί στο σπίτι: ναι (1), όχι (2)                                        ………………… 
 Σκυλί στη γειτονιά: ναι (1), όχι (2)                                        ………………… 
 Ταξίδια τους τελευταίους 12 μήνες                                       ………………… 
 Αριθμός τσιμπημάτων σκνιπών ή κουνουπιών/ημέρα       .……………….. 

Εργαστηριακή διάγνωση   IF  ………………...… ES…………PCR…………Καλλιέργεια………………. 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 β: Ερωτηματολόγιο ασθενών με/υποψία Δερματικής 
Λεϊσμανίασης  (CL) 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΟΥΤΕΣ,  71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

Τηλ. 2810 394746, 394572 
Αρ. Ερωτηματολογίου .............. 

             Ημερομηνία δειγματοληψίας ............./.............../............ 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από  ………………………............................................ 

Δείγμα:…………….……………………….. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………….…………………………....................................... 
ΗΛΙΚΙΑ …………………………………………………………………………………………    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ……………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .......................................................................................................................             
ΤΗΛΕΦΩΝΟ .………………………………………………………………………………………  
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 
Πότε εμφανίστηκε η 1η αλλοίωση;………………………………………………………………. 
Πού εμφανίστηκε η αλλοίωση;…………………………...………………………………......... 
Μέγεθος αλλοίωσης:……………………………………………………………………………........ 
Εμμένουσα αλλοίωση;………………………………………………………………………………… 
Αναζωπύρωση;…………………………………………………………………………………… 
Παρατηρήσεις:…………………………………………………………………………………..  
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 

• Διαλείπων και παρατεινόμενος πυρετός: ναι (1), όχι (2)    ………..……….. 
• Σπληνομεγαλία, Ηπατομεγαλία: ναι (1), όχι (2)              ………..…........ 
• Διόγκωση λεμφαδένων: ναι (1), όχι (2)                           ………...……….. 
• Χάσιμο βάρους: ναι (1), όχι (2)                          ………..………… 
• Κακουχία: ναι (1), όχι (2)                                 ………..…………   
• Διάρροια, Βήχας: ναι (1), όχι (2)                          ………………….. 
• Θρομβοπενία,  Λευκοπενία ναι (1), όχι (2)                 
• Χαμηλός αιματοκρίτης, αναιμία: ναι (1), όχι (2)              ..................... 
• STRESS τους τελευταίους μήνες: ναι (1), όχι (2)              
• Ανοσοκαταστολή   ναι (1), όχι (2)                          ..................... 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 Σκυλί στο σπίτι: ναι (1), όχι (2)                                       ………………….. 
 Σκυλί στη γειτονιά: ναι (1), όχι (2)                                       ………………….. 
 Ταξίδια τους τελευταίους 12 μήνες                                        
 Αριθμός τσιμπημάτων σκνιπών ή κουνουπιών/ημέρα    …………………… 
 Οικονομικοί μετανάστες στην περιοχή: ναι (1), όχι (2)      ………………….. 
 Συγγενικό πρόσωπο με παρόμοιο πρόβλημα: ναι (1), όχι (2)  ……………. 

Εργαστηριακή διάγνωση   IF  ……… ES …………PCR…………Καλλιέργεια………………. 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ………………………………………………………………………………………… 



Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης  στην Ελλάδα: βάση του είδους και του ζυμοδέματος των στελεχών που απαντώνται στις 

διάφορες περιοχές, της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν και της αντοχής των στελεχών στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. 

 120 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Τεχνική Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (IFAT) 
 
Διαδικασία εκτέλεσης της δοκιμής. Προετοιμασία 5 αραιώσεων για κάθε δείγμα 

(1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600). 

1. Στην 1η αραίωση προσθήκη 1000μl Buffer 7,2 και στις υπόλοιπες αραιώσεις από 

200μl. 

2. Στην 1η αραίωση (1/100) προσθήκη 10μl του υπό εξέταση ορού.  

3. Μεταφορά 200μl από την 1η αραίωση στη 2η και συνέχιση με τον ίδιο τρόπο για 

τις υπόλοιπες. 

 
                                 1/100      1/200      1/400     1/800    1/1600 

4. Μεταφορά σε κάθε μια κυψελίδα της πλάκας ανοσοφθορισμού 25 μl από τις 

αραιώσεις των δειγμάτων. 

5. Κάλυψη με μια γυάλινη πλάκα και επώαση στους 37ο C για 30 min. 

6. Ξέπλυμα με Buffer pH 7.2 και τοποθέτηση των πλακών ανοσοφθορισμού για 

10min σε μπανάκι με Buffer pH 7.2.  
7. Σκούπισμα της πλάκας, γύρω από τις κυψελίδες, και ακολούθως προσθήκη IgG 

φθορίζουσας ουσίας στις κυψελίδες (φθορίζουσα: 1ml Buffer 7.2 + 50μl Evans Blue + 

10μl Anti-dog IgG. 
8. Επώαση για 30min στους 37ο C. 
9. Ξέπλυμα με Buffer pH 7.2 και τοποθέτηση των πλακών ανοσοφθορισμού για 

10min σε μπανάκι με Buffer pH 7.2.   
10. Χωρίς να προηγηθεί σκούπισμα της πλάκα, γίνεται προσθήκη γλυκερόλης και 

καλυπτρίδας. 
11. Μικροσκόπηση. 

Σε περίπτωση που το δείγμα είναι θετικό μέχρι και την αραίωση 1/1600 η διαδικασία 

συνεχίζεται, εξετάζοντας επιπλέον άλλες 5 αραιώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης (PCR) 
 
Ι. Εξαγωγή DNA 
α) Εξαγωγή DNA με βρασμό 

1. Προσθήκη 200 μl δείγματος αίματος σε 1.5 ml eppendorf.  

2. Πλύσιμο με NaCl 0.9% και φυγοκέντρηση στις 14000στρ/5 min x 3 φορές. 

3. Ανασύσταση σε 150 μl ddH2O. 

4. Ανάδευση (pulse-vortexing). 

5. Βρασμός για 10 λεπτά. 

6. Kατάψυξη στους -20οC. 

 

β) Εξαγωγή DNA χρησιμοποιώντας το QIAamp DNA Blood Mini Kit 
Σημειώσεις 

1. Δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου 

2. Προετοιμασία υδατόλουτρου σε 56οC 

3. Protease βρίσκεται στην κατάψυξη 

4. Εάν έχει εμφανιστεί ίζημα στο AL, γίνεται διάλυση στους 56οC 

 

Μέθοδος 
 

1. Προσθήκη 20μl QIAGEN Protease (or Proteinase K) στον πυθμένα ενός 1.5ml 

eppendorf (Προσοχή: η προσθήκη του Buffer AL γίνεται πάντα μετά την 
προσθήκη του δείγματος). 

2. Προσθήκη 200μl δείγματος (ολικό αίμα, πλάσμα, ορός, άλλα βιολογικά υγρά ή 

5x106 λεμφοκύτταρα σε 200μl PBS). 

(Εάν το δείγμα είναι λιγότερο από 200μl, συμπληρώνεται με PBS) 

3. Προσθήκη 200μl Buffer AL. Ανάδευση για 15sec. 

(Το Buffer AL πρέπει να αναμειγνύεται καλά και να σχηματίζει ένα ομοιογενές διάλυμα 

για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα στην λύση των κυττάρων).  

4. Εάν το δείγμα είναι πάνω από 200μl τότε αυξάνεται και η ποσότητα της 

Protease/Proteinase K και του Buffer AL. Δηλαδή, εάν το δείγμα είναι 400μl τότε 

χρησιμοποιούνται 40μl Protease και 400μl Buffer AL)    

5. Επώαση στους 56οC για 10min. (DNA yield φτάνει στο maximum μετά από 

επώαση των 10min  στους 56οC. Περισσότερος χρόνος δεν ωφελεί ούτε την ποσότητα 

ούτε την ποιότητα του DNA). 

6. Άμεση φυγοκέντρηση στις 14000 στροφές. 

(Για να πέσουν τυχών σταγόνες που βρίσκονται στο καπάκι)  
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7. Προσθήκη 200μl Ethanol 100%, και ακολουθεί δυνατή ανάδευση (Pulse-

Vortexing) για 15sec και άμεση φυγοκέντρηση στις 14000στρ για να πέσουν τυχών 

σταγόνες που βρίσκονται στο καπάκι 

(Eάν το δείγμα είναι πάνω από 200μl τότε αυξάνεται και η ποσότητα του Ethanol. 

Δηλαδή, εάν το δείγμα είναι 400μl τότε χρησιμοποιούνται 400μl Ethanol)    

8. Προσεχτική μεταφορά του μείγματος σε μία QIAamp Spin Column, σε 2ml 

collection tube χωρίς να βραχεί το καπάκι, κλείνεται και φυγοκεντρείται στις 8000στρ 

για 1min. Ακολουθεί μεταφορά της QIAamp Spin Column, σε ένα άλλο 2ml collection 

tube και απορρίπτεται το προηγούμενο. 

(Το καπάκι από κάθε spin column κλείνεται για αποφυγή aerosol formation κατά την 

φυγοκέντρηση) 

9. Ανοίγεται η QIAamp Spin Column και γίνεται προσθήκη 500μl Buffer AW1 χωρίς 

να βραχεί το καπάκι, το οποίο αφού κλείσει φυγοκεντρείται στις 8000στρ για 1min. 

Μεταφέρεται η QIAamp Spin Column, σε ένα άλλο 2ml collection tube και 

απορρίπτεται το προηγούμενο. 

(Δεν χρειάζεται η αύξηση του όγκου του Buffer AW1 εάν το δείγμα είναι πάνω από 

200μl) 

10. Ανοίγεται η QIAamp Spin Column και γίνεται προσθήκη 500μl Buffer AW2 χωρίς 

να βραχεί το καπάκι, το οποίο αφού κλείσει φυγοκεντρείται στις 14000στρ για 3min. 

11. Μεταφορά της QIAamp Spin Column, σε ένα1.5ml eppendorf και απόρριψη του 

προηγούμενου. Ανοίγεται η QIAamp Spin Column και γίνεται προσθήκη 200μl distilled 

water. Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 1min και φυγοκέντρηση στις 8000στρ 

για 1min. 
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ΙΙ. Παρασκευή μείγματος αντίδρασης PCR για ανίχνευση Leishmania με την 
χρήση των LEI T2, LEI B4 primers 

     Stock Working Final 
Volu
mes 

PCR Buffer 10X  1X 5μl 

dNTPs 
100m

M 

2mM (20μl 

of each of 

the dNTPs 

into 920μl 

ddΗ20) 

0.2mM 
 

5μl 

MgCl2 25mM  

5mM (1.5mM of 

which is 

contained in the 

PCR buffer) 

 

      

      

6μl 

 

LEI T2 
100μ

M 
10μM 0.2μM 

1μl 

LEI B4 
100μ

M 
10μM 0.2μM 

1μl 

HotStarTaqPolymer 5U/μl  2.5U 0.3μl 

ddH2O   Up to 50ml 31.7μl 

 

ΙΙΙ. Συνθήκες κυκλοποιητή (Thermal Cycler Conditions, ΑΝΤ - 3) 
 
15 λεπτά στους 95o C 

Ακολούθως 40 κύκλοι:3-step cycling (40 cycles) 

30 δευτ. στους 96o C 

30 δευτ. στους 60o C 

20 δευτ. στους 72o C 

Final Extension 5 λεπτά στους 72o C 

 
ΙV. Τρέξιμο των προϊόντων της PCR σε τζελ αγαρόζης 1%, στην οποία έχει 
ενσωματωθεί η χρωστική acid nucleic 5 μ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Απομόνωση και καλλιέργεια Leishmania spp. 
 

Ι. Aπό δείγμα αίματος 
α) Από ολικό αίμα/μυελό των οστών: σε στείρο σωληνάριο με ηπαρίνη ή EDTA 
(~3 ml) 

1. Προσθήκη 4 ml Histopaque-1077 (Θερμοκρασία δωματίου) σε σωληνάριο falcon 

15 ml. 

2. Ανάμειξη της ποσότητας του δείγματος αίματος με ίση ποσότητα στείρο PBS και 

επιστοιβάδευσή του στην επιφάνεια της Histopaque-1077. 

3. Φυγοκέντρηση στις 3000στρ/10 min χωρίς φρένο. 

4. Απομάκρυνση του υπερκείμενου υγρού και προσεκτική συλλογή της στοιβάδας 

των λευκών αιμοσφαιρίων. 

5. Μεταφορά των λευκών αιμοσφαιρίων σε 10 ml PBS. 

6. Πλύσιμο στις 1800στρ/10 min/ Το δωματίου x 3 φορές. 

7. Απομάκρυνση του υπερκείμενου υγρού και ανασύσταση του ιζήματος. 

8. Μεταφορά ~200 μl σε σωληνάριο eppendorf για PCR. 

9. Προσθήκη 2 ml RPMI 1640 στο υπόλοιπο δείγμα. 

10. Μεταφορά 3 σταγόνων σε υποδοχέα κυτταροφυγοκέντρου και φυγοκέντρηση 

στις 1200στρ/9 min.  Στέγνωμα της πλάκας σε Το δωματίου και βάψιμο με χρώση 

Giemsa. 

11. Τοποθέτηση 0,5 ml δείγματος σε σωληνάριο με υλικό ΝΝΝ. 

12. Τοποθέτηση του υπόλοιπου δείγματος σε μικρή φλάσκα με RPMI 1640. 

13. Εγκατάσταση των καλλιεργειών σε επωαστικό κλίβανο 26ο C. 

14. Έλεγχος των καλλιεργειών κάθε 2 μέρες για 1 μήνα.  

15. Μεταφορά θετικού καλλιεργητικού υλικού από ΝΝΝ σε φλάσκα με RPMI 1640. 

 
ΙΙ. Απομόνωση Leishmania spp από δείγματα περιφερικού αίματος  χωρίς EDTA 
 

1. Συλλογή του αίματος (3 - 5 ml) σε στείρο σωληνάριο χωρίς EDTA 

2. Φυγοκέντρηση του αίματος σε 800 x g, για 10 min, θερμοκρασία δωματίου 

3. Απομάκρυνση του ορού του αίματος με πιπέττα pasteur 

4. Τεμαχισμός του πήγματος σε τρυβλίο petri και συλλογή των απελευθερωμένων 

αιμοσφαιρίων με 4-5 ml στείρο PBS, pH 7.2 

5. Εναπόθεση Histopaque 1077 σε σωληνάριο τύπου falcon των 15 ml 

6. Εναποθέτησή του εναιωρήματος των αιμοσφαιρίων στην επιφάνεια της 

Histopaque - 1077 (αναλογία Histopaque : αραιωμένο αίμα, 1 : 2) έτσι ώστε να 

επικαθήσει και να μην αναμειχθεί  
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7. Φυγοκέντρηση σε 800 x g, για 30 min, θερμοκρασία δωματίου, χωρίς φρένο. 

Απόρριψη του υπερκείμενου ορού με πιπέττα Pasteur, ώστε να μην αναταραχθεί 

η στοιβάδα των λευκών αιμοσφαιρίων  

8. Συλλογή της στοιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων και μεταφορά τους σε 10 ml 

PBS, pH 7.2 

9. Φυγοκέντρηση σε 800 x g, για 10 min, θερμοκρασία δωματίου, με φρένο. 

Απόρριψη του υπερκείμενου και επανάληψη της πλύσης με PBS άλλες 2 φορές 

10. Ανασύσταση του ιζήματος σε 3 ml καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 (Παράρτημα 

4.4) 

11. Τοποθέτηση 0,5 ml δείγματος σε σωληνάριο με υλικό ΝΝΝ και 5% φιλτραρισμένα 

ούρα. Επώαση της καλλιέργειας στους 26 οC και παρακολούθηση της πορείας 

της για 1 μήνα με την λήψη μιας σταγόνας με πιπέττα Pasteur και μικροσκόπιση 

του δείγματος σε μεγέθυνση x40. 

12. Τοποθέτηση 2,5 ml δείγματος σε πλαστικές αποστειρωμένες φιάλες όγκου 25 

cm3.  Επώαση της καλλιέργειας στους 26 οC και παρακολούθηση της πορείας 

της για 1 μήνα με την χρήση του ανάστροφου μικροσκοπίου και μεγέθυνση x40. 
 
ΙΙΙ. Απομόνωση Leishmania spp από δείγματα μυελού των οστών 
 

1. Συλλογή του μυελού των οστών (1 - 3 ml) σε στείρο σωληνάριο  

2. Τεμαχισμός του δείγματος σε τρυβλίο petri και συλλογή των απελευθερωμένων 

αιμοσφαιρίων με 4 - 5 ml στείρο PBS, pH 7.2 

3. Εναπόθεση Histopaque 1077 σε σωληνάριο τύπου falcon των 15 ml 

4. Εναποθέτησή του εναιωρήματος των αιμοσφαιρίων στην επιφάνεια της 

Histopaque - 1077 (αναλογία Histopaque : αραιωμένο αίμα, 1 : 2) έτσι ώστε να 

επικαθήσει και να μην αναμειχθεί  

5. Φυγοκέντρηση σε 800 x g, για 30 min, θερμοκρασία δωματίου, χωρίς φρένο. 

Απόρριψη του υπερκείμενου ορού με πιπέττα Pasteur, ώστε να μην αναταραχθεί 

η στοιβάδα των λευκών αιμοσφαιρίων  

6. Συλλογή της στοιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων και μεταφορά τους σε 10 ml 

PBS, pH 7.2 

7. Φυγοκέντρηση σε 800 x g, για 10 min, θερμοκρασία δωματίου, με φρένο. 

Απόρριψη του υπερκείμενου και επανάληψη της πλύσης με PBS άλλες 2 φορές 

8. Ανασύσταση του ιζήματος σε 3 ml καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 (Παράρτημα 

4.4) 

9. Τοποθέτηση 0,5 ml δείγματος σε σωληνάριο με υλικό ΝΝΝ και 5% φιλτραρισμένα 

ούρα. Επώαση της καλλιέργειας στους 26 οC και παρακολούθηση της πορείας 
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της για 1 μήνα με την λήψη μιας σταγόνας με πιπέττα Pasteur και μικροσκόπιση 

του δείγματος σε μεγέθυνση x40. 

10. Τοποθέτηση 2,5 ml δείγματος σε πλαστικές αποστειρωμένες φιάλες όγκου 25 

cm3.  Επώαση της καλλιέργειας στους 26 οC και παρακολούθηση της πορείας 

της για 1 μήνα με την χρήση του ανάστροφου μικροσκοπίου και μεγέθυνση  x40. 

 

ΙV. Απομόνωση Leishmania spp από πήγμα/μυελό των οστών: σε στείρο 
σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό (~3 ml) 

1. Φυγοκέντρηση στις 2500στρ/10 min του δείγματος. 

2. Μεταφορά του ορού σε σωληνάριο eppendorf για IFAΤ. 

3.  Προσθήκη 4 ml Histopaque-1077 (Tο δωματίου) σε σωληνάριο falcon 15 ml. 

4. Τεμαχισμός του πήγματος σε τρυβλίο petri και συλλογή των απελευθερωμένων 

αιμοσφαιρίων με 4-5 ml στείρο PBS. 

5. Επιστοιβάδευση του υγρού μέρους στην επιφάνεια της Histopaque-1077. 

6. Φυγοκέντρηση στις 3000στρ/10 min χωρίς φρένο. 

7. Η διαδικασία καλλιέργειας του δείγματος συνεχίζεται όπως τα σημεία 4-14 

παραπάνω. 

Στην εξέταση του μυελού των οστών παραλείπεται το αρχικό στάδιο της 

φυγοκέντρησης. 

V. Από σπλήνα/ λεμφαδένα: 
1. Ξέπλυμα της σπλήνας ή του λεμφαδένα, κάτω από στείρες συνθήκες, με 

αλκοόλη 70%. 

2. Ξέπλυμα άλλες δύο φορές με PBS και μία με RPMI-1640. 

3. Κόβεται ένα μικρό κομματάκι από το εσωτερικό της σπλήνας το οποίο τεμαχίζεται 

σε μικρότερα κομμάτια σε αποστειρωμένο τρυβλίο petri και συλλέγονται τα 

απελευθερωμένα αιμοσφαίρια με 4 ml στείρου PBS. 

4. Επιστοιβάδευση του υγρού μέρους στην επιφάνεια της Histopaque-1077. 

5. Φυγοκέντρηση στις 3000στρ/10 min χωρίς φρένο. 

6. Η διαδικασία καλλιέργειας του δείγματος συνεχίζεται όπως τα σημεία 4-14 

παραπάνω. 
Για την απομόνωση της Λεϊσμάνιας από ύποπτα υλικά χρησιμοποιήθηκαν τα  καλλιεργητικά υλικά: 
α) RPMI 1640 (GibcoBRL, UK) εμπλουτισμένο με 2mΜ L-glutamine, 20 MM Hepes, 10% decomplemented 

Foetal Bovine Serum, 100 IU/ ml Penicillin και 100mg/ ml Streptomycin  (Lightner et al., 1983, Lemesre et al., 
1988). 
β) το διφασικό καλλιεργητικό υλικό ΝΝΝ (Novy- MacNeal- Nicolle) το οποίο περιέχει απεσταγμένο νερό, 14g/l 
Agar (plain, Non-nutrient), 6g/l NaCl και 150 ml/l απινιδωμένο αίμα κουνελιού ή προβάτου (Ozbilgin et al., 
1995). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Παραγωγή διαγνωστικών kits 
 
α) Παρασκευή πλακών για Έμμεσο Ανοσοφθορισμό Leishmania 

1. Συλλογή 10 ml  καλλιέργειας Leishmania (οι οποίες να είναι απομόνωση απο 

σκύλο και  να είναι λεπτές και χωρίς να έχουν σχηματίσει συσσωματώματα.) 

2. Φυγοκέντρηση στις 2500 στρ/10 λεπτά 

3. Απόρριψη υπερκείμενου. 

4. Ανασύσταση σε 15 ml PBS και καλό vortex. 

5. Έλεγχος του αριθμού των Λεϊσμάνιων στο μικροσκόπιο  (με καλυπτρίδα 24x60)  

6. Επανάληψη του πλυσίματος για άλλες 4 φορές   

7. Έλεγχος του αριθμού των λεϊσμάνιων στο μικροσκόπιο (σε κάθε οπτικό πεδίο ο 

αριθμός των λεϊσμανιών πρέπει να είναι 12-15 και χωρίς τον σχηματισμό 

συσσωματωμάτων. 

8. Καθάρισμα των αντικειμενοφόρων πλακών με Acetone 90% 

9. Στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου.  

10. Εναπόθεση μια σταγόνα σε κάθε φρεάτιο της αντικειμενοφόρου πλάκας, απο το 

παραπάνω διάλυμα μετά από καλό vortex.    

11. Τοποθέτηση στον κλίβανο στους 370 C  για 4-5 ώρες. 

12. Φύλαξη στους-200 C. 

 

β) Παρασκευή αντιγόνου Leishmania 
 

1. Συλλογή ~250 ml καλλιέργειας Leishmania. 

2. Φυγοκέντρηση στις 1800 στροφές για 10 λεπτά. 

3. Πλύσιμο x2 του ιζήματος σε 10 ml NaCl 0.9%.   

4. Ανασύσταση σε 2 ml 0,9% NaCl. 

5. Τοποθέτηση των παρασίτων σε πάγο. 

6. Διάσπαση σε υπέρηχους x3 κύκλους (30 sec έκαστος, με 30 sec διάλειμμα), 

διατηρώντας πάντα το δείγμα σε πάγο. 

7. Μεταφορά του κυτταρολύματος σε σωληνάριο Corex. 

8. Φυγοκέντρηση στις 16000 στροφές για 15 λεπτά στους 4ο C. 

9. Άμεση μεταφορά του σωληναρίου Corex από τη φυγόκεντρο στον πάγο. 

10. Προσδιορισμός της ποσότητας της υπάρχουσας πρωτεΐνης με τη δοκιμή 

Bradford. 

11. Τοποθέτηση της  πρωτεΐνης σε aliquots. 

12. Φύλαξη στους -20ο C. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Καλλιεργητικά υλικά 
 
α) Καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 10% 

1. 10% FBS (αποσυμπληρωμένο για 30 min στους 56oC)                  50 ml 

2. Penicillin 100u/ml + Streptomycin 100 μg/ml                                     1 ml  

3.  RPMI 1640 (περιέχει 25 mM Hepes buffer, 2 mM Glutamine) μέχρι 500 ml           

(GIBCO Invitrogen, Grand Island, N.Y., 14072, USA).  

   * Σε flasks 25 cm3 4 - 5 ml καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 προσθέτονται τα: 

α. υπό εξέταση κύτταρα 

β. αποσυμπληρωμένος ορός μόσχου (4 - 5 σταγόνες ή 0.5 ml) και  

γ. 5% φιλτραρισμένα ανθρώπινα ούρα στην καλλιέργεια και απομόνωση Leishmania 
από βιολογικά δείγματα. 
 

β) Διφασικό Καλλιεργητικό υλικό ΝΝΝ (Novy-Nicolle-McNeal) 
1. Ανάμιξη υλικών σε κωνική φιάλη για παρασκευή agar: 

     α) 90 ml αποσταγμένο H2O 

     β) 0.6 gr NaCl 

     γ) 1.4 gr Agar (plain, non-nutrient) 

2. Αποστείρωση υλικών σε αυτόκαυστο. 

3. Διατήρηση φιάλης σε υδατόλουτρο 56ο C για 1 ώρα. 

4. Προσθήκη 15 ml defibrinated αίμα προβάτου ή κουνελιού. 

5. Καλή ανακίνηση της φιάλης. 

6. Σε σωληνάρια Falcon των 15 ml διαμοιράζεται το περιεχόμενο της φιάλης. 

7. 5 ml agar προστίθενται προσεκτικά σε κάθε σωληνάριο χωρίς το σχηματισμό 

φυσαλίδων. 

8.  Τα σωληνάρια αφήνονται να στεγνώσουν σε κεκλιμένο επίπεδο. 

9. Διατήρηση στους 4ο C. 

* Στα σωληνάρια falcon με καλλιεργητικό υλικό ΝΝΝ προσθέτονται τα: 

α. υπό εξέταση κύτταρα  

β. καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 (4 - 5 σταγόνες)  

γ. αποσυμπληρωμένος ορός μόσχου (FBS, 2 - 3 σταγόνες) και  

δ. 5% φιλτραρισμένα ανθρώπινα ούρα στην καλλιέργεια και απομόνωση Leishmania 

από βιολογικά δείγματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 α: Πάγωμα παράσιτων στους – 80oC 
 

1. Φυγοκέντρηση της καλλιέργειας σε 800 x g, για 10 min, θερμοκρασία δωματίου, 

με φρένο  

2. Απόρριψη του υπερκείμενου και ανασύσταση του ιζήματος σε υλικό παγώματος 

το οποίο περιέχει 80% καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 (Παράρτημα 4.4) και 20% 

γλυκερόλη 

3. Τοποθέτηση σε ειδικό κουτί σταδιακής μείωσης της θερμοκρασίας (Cryobox) και 

φύλαξη στους – 80 oC 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 β: Πάγωμα παράσιτων σε υγρό άζωτο 
 

1. Φυγοκέντρηση της καλλιέργειας σε 800 x g, για 10 min, θερμοκρασία δωματίου, 

με φρένο 

2. Απόρριψη του υπερκείμενου και ανασύσταση του ιζήματος σε υλικό παγώματος 

το οποίο περιέχει 92% καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 (Παράρτημα 4.4) και 8% 

DMSO 

3. Φύλαξη σε υγρό άζωτο 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 γ: Ξεπάγωμα παράσιτων από τους – 80oC ή το υγρό 
άζωτο 

 

1. Ξεπάγωμα της καλλιέργειας από στους – 80 oC ή το υγρό άζωτο, σε 

υδατόλουτρο για 2 min, στους 37 oC 

2. Φυγοκέντρηση της καλλιέργειας σε 800 x g, για 10 min, θερμοκρασία δωματίου, 

με φρένο 

3. Απόρριψη του υπερκείμενου και ανασύσταση του ιζήματος σε καλλιεργητικό 

υλικό RPMI 1640 (Παράρτημα 4.4) με προσθήκη 5% φιλτραρισμένα ούρα  

4. Επώαση στους 26 oC 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13: Σήμανση Leishmania spp με Rhodamine 123 
 

1. Φυγοκέντρηση 5 ml καλλιέργειας Leishmania στις 3000 στροφές για 10 λεπτά. 

2. Ανασύσταση ιζήματος σε 1 ml PBS και μεταφορά του σε φιαλίδια τύπου 

eppendorf. 

3. Πλύση x 3 με PBS στις 2000 στροφές για 5 λεπτά. 

4. Ανασύσταση ιζήματος σε 1 ml PBS. 

5. Μέτρηση παρασίτων Leishmania με διάλυμα Formaldehyde 10% στην πλάκα 

Thomas.  

6. Προσαρμογή των μετρήσεων με τελική συγκέντρωση 1012 παράσιτα / 1 ml PBS. 

2x106 

7. Παρασκευή διαλύματος Propidium iodide (PI): 

α) Διάλυση 1 mg PI σε 1 ml WFI     β) Αραίωση 3 μl PI σε 100 μl PBS.  

8. Παρασκευή διαλύματος Rhodamine-123 (Rh123):  

α) Διάλυση 2,5 mg Rh123 σε 100 μl Ethanol 100%     β) Αραίωση 1 μl Rh123 σε 

1600 μl PBS. 

9. Προετοιμασία 3 ή 4 φιαλιδίων τύπου eppendorf που περιέχουν 0,5 ml συνολικό 

όγκο: 

i. Παράσιτα & διάλυμα PBS 

ii. Παράσιτα & διάλυμα PBS & PI 

iii. Παράσιτα & διάλυμα PBS & PI & 10 μl διαλύματος Rh123 

iv. Παράσιτα & διάλυμα PBS & PI & 10 μl διαλύματος Rh123 & Verapamil 

10. Επώαση φιαλιδίων για 45 λεπτά στους 26ο C χωρίς προσθήκη PI και Verapamil 

(σκοτάδι). 

11. Φυγοκέντρηση στις 2000 στροφές για 5 λεπτά. 

12. Ανασύσταση σε 1 ml PBS θερμοκρασίας 4ο C. 

13. Πλύση x 2 με PBS (4ο C) στις 2000 στροφές για 5 λεπτά. 

14. Ανασύσταση σε 0,5 ml PBS. 

15. Προετοιμασία 4 φιαλιδίων τύπου ria που περιέχουν: 

i. 100 μl PBS & 100 μl παράσιτα (μέτρηση μόνο στο χρόνο: 0 λεπτά ) 

ii. 100 μl PBS & 100 μl παράσιτα & 3 μl PI (μέτρηση μόνο στο χρόνο: 0 

λεπτά ) 

iii. 100 μl PBS & 100 μl παράσιτα & 3 μl PI & 10 μl Rh123 

iv. 100 μl PBS & 100 μl παράσιτα & 3 μl PI & 10 μl Rh123 & 8 μl Verapamil 

(το φάρμακο προστίθεται στο χρόνο 0 λεπτά της κυτταρομέτρησης). 

16. Κυτταρομέτρηση στους χρόνους: 0, 30, 60, 90 και 120 λεπτά. 

17. Συνέχιση της επώασης σε όλη τη διάρκεια της κυτταρομέτρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: Αριθμός δειγμάτων, ποσοστό οροθετικότητας και αριθμός 
στελεχών για κάθε περιφέρεια 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αριθμός 
ζώων 
που 

εξετάστηκαν 

Αριθμός 
θετικών 
ζώων 

Ποσοστό 
οροθετικότητας 

% 

Στελέχη που 
απομονώθηκαν 

ΖΥΜΟΔΕΜΑΤΑ 
 

L.infantum L.tropica 

ΜΟΝ-
1 

ΜΟΝ-
98 

ΜΟΝ-58 

Αν. Μακ/νίας & 
Θράκης 

359 114 31.75 7 7 0 0 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

388 69 17.78 3 3 0 0 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

31 2 6.45 0 0 0 
 

0 

Ηπείρου 
 

122 31 25.41 2 2 0 0 

Θεσσαλίας 
 

60 11 18.33 2 2 0 0 

Ιονίων Νήσων 
 

205 103 50.24 6 5 1 0 

Δυτικής 
Ελλάδας 

94 23 24.47 5 4 1 
 

0 

Στερεάς 
Ελλάδας 

428 66 15.42 4 3 1 0 

Πελοποννήσου 
 

184 48 26.09 4 2 2 0 

Βορείου 
Αιγαίου 

107 50 46.73 0 0 0 0 

Νοτίου Αιγαίου 
488 65 13.32 7 7 0 

 

0 

Κρήτης 
 

2168 510 23.52 97 76 20 1 

Αττικής 
 

1138 183 16.08 28 25 3 0 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

5772 1275 22.09 165 136 28 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 α: Παράγοντες που επηρεάζουν την οροθετικότητα των 
ζώων 

 
Εποχή 

δειγματοληψίας2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Χειμώνας 1236 (21,4%) 276 22,33% 
Άνοιξη 1952 (33,8%) 447 22,89% 

Καλοκαίρι 1213 (21.0%) 221 18,21% 
Φθινόπωρο 1371 (23,8%) 331 24,14% 

Ηλικία (χρόνια) 3    
<3 3175 (55%) 532 16,75% 
4-6 1470 (25,5%) 417 28,37% 
7-9 671 (11,6%) 201 29,96% 
>10 456 (7,9%) 125 27,41% 

Ελαχ. 3 
συμπτώματα4    

Απουσία 555 (43,5%) 189 34,1% 
Παρουσία 720 (62,5%) 531 73,8%. 

Χρήση του σκυλιού5    
Κατοικίδια 2649 (45,9%) 518 19,6% 
Φύλακες 1169 (20,3%) 252 21,6% 

Τσοπανόσκυλα 279(4,8%) 61 21,9% 
Κυνηγόσκυλα 1587(27,5%) 420 26,5% 
Κυνοκομείου 88(1,5%) 24 27,3% 

Φύλο6    
Αρσενικό 2558 (44,3%) 663 25,9% 
Θηλυκό 3214 (55,7%) 612 19% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 β: Παράγοντες που επηρεάζουν την οροθετικότητα των 
ζώων 

 
Χρώμα του τριχώματος7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ  ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Μαύρο 1055 (18.3%) 221 20,9% 
Καφέ 1382 (23.9%) 335 24,2% 
Ανοιχτόχρωμο 1179(20.4%) 213 18,1% 
Ανάμεικτο 2156(37.4%) 506 23,5% 
Μήκος του τριχώματος8    
Κοντό 2783(48.2%) 813  29.2% 
Μέτριο 2176(37.7%) 346 15.9% 
Μακρύ 813(14.1%) 116 14.3% 
Βάρος9    
εως 10 kg 866(15%) 144 16.6% 
11-20 kg 2337(40.5%) 542 23.2% 
21-30 kg 1801(31.2%) 406 22.5% 
>30 kg 768(13.3%) 183 23.8% 
Αδεσποτά-
Δεσποτιζόμενα10 

   

Αδεσποτά 2258 (39.1%) 617 27.3% 
Δεσποτιζόμενα 3514 (60.9%) 658 18.7% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 α: Στατιστική επεξεργασία των παραγόντων που 
επηρεάζουν την οροθετικότητα των ζώων 

Χαρακτηριστικά 
των σκύλων 

Αρ. αρνητικών 
ζώων (%) 

Αρ. θετικών 
ζώων (%) 

Συνολικός 
αριθμός 

P value 

Γένος 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) < 0.001 

Αρσενικό 1895 (65) 663 (35) 2558 (44.3)  

Θηλυκό 2602 (76.5) 612 (23.5) 3214 (53.7)  

Μήκος τριχώματος 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) 0.008 

Κοντό 1970 (58.7) 813 (41.3) 2783(48.2)  

Μεσαίο 1830 (81.1) 346 (18.9) 2176 (37.7)  

Μακρύ 697 (83.4) 116 (16.6) 813 (14.1)  

Χρώμα τριχώματος 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) 0.044 

Μαύρο 834 (73.5) 221(26.5) 1055 (18.3)  

Καφέ 1047 (68) 335 (32) 1382 (23.9)  

Ανοιχτό 966 (78) 213 (22) 1179 (20.4)  

Μικτό 1650 (69.3) 506 (30.7) 2156 (37.4)  

Μαύρο & καφέ 1 (0.01) 0 (0) 1 (0.001)  

Μαύρο & ανοιχτό 0 (0) 1 (0.1) 1 (0.001)  

Καφέ & ανοιχτό 4 (0.1) 2 (0.3) 6 (0.2)  

Συνήθης κατοικία 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Άστυ 1952 (89.5) 205 (10.5) 1309 (22.7)  

Προάστιο 1309 (82) 236 (18) 976 (16.9)  

Ύπαιθρος 608 (22.5) 240 (30.4) 848 (14.7)  

Πεδιάδα 60 (2.2) 20 (2.5) 80 (1.4)  

Λόφος 31 (1.1) 35 (4.4) 66 (1.1)  
Νυχτερινό 

καταφύγιο/κατοικία 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) 0.003 

Αυλή 1969 (72.7) 622 (78.7) 2591 (74.1)  

Σε σπίτι 632 (23.3) 146 (18.5) 778 (22.2)  

Γκαράζ 0 (0) 1 (0.1) 1 (0.001)  

Αυλή & σε σπίτι 16 (0.6) 5 (0.6) 21 (0.6)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 β: Στατιστική επεξεργασία των παραγόντων που 
επηρεάζουν την οροθετικότητα των ζώων 

 

Χαρακτηριστικά 
των σκύλων 

Αρ. αρνητικών 
ζώων (%) 

Αρ. θετικών 
ζώων (%) 

Συνολικός 
αριθμός 

P value 

Ζει με άλλα σκυλιά 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 1207 (44.6) 297 (37.6) 1504 (43.0)  

Ναι 954 (35.2) 411 (52.0) 1365 (39.0)  

Ζει με άλλα ζώα 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Γάτες 103 (3.8) 59 (7.5) 162 (4.6)  

Αιγοπρόβατα 24 (0.9) 13 (1.6) 37 (1.1)  

Βοοειδή 2 (0.1) 0 (0) 2 (0.1)  

Άλογα 3 (0.1) 0 (0) 3 (0.1)  

Όρνιθες 29 (1.1) 9 (1.1) 38 (1.1)  

Κουνέλια 9 (0.3) 1 (0.1) 10 (0.3)  

Όχι 2427 (89.7) 668 (84.6) 3095 (88.5)  

Χρησιμότητα 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Κατοικίδια 1415(31.5) 416 (32.6) 1831 (31.7  

Φύλακες 638 (14.2) 220 (17.3) 858(14.9)  

Τσομπανόσκυλα 117 (2.6) 38 (3.0) 155 (2.7)  

Κυνηγόσκυλα 814 (18.1) 388 (30.4) 1202 (20.8)  

Κυνοκομείου 29 (0.6) 8 (0.6) 37 (0.6)  

Αδέσποτα 1475 (32.8) 201(15.9) 1676 (29.0)  

Άλλο 9 (0.2) 4 (0.2) 13 (0.2)  

Μετακινήσεις 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 3580(79.6) 1018 (79.8) 4598 (79.7)  

Ναι 917 (20.4) 257 (20.1) 1174(20.3)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 γ: Στατιστική επεξεργασία των παραγόντων που 
επηρεάζουν την οροθετικότητα των ζώων 

Χαρακτηριστικά 
των σκύλων 

Αρ. αρνητικών 
ζώων (%) 

Αρ. θετικών 
ζώων (%) 

Συνολικός 
αριθμός 

P value 

Συμπτώματα 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4296 (95.5) 789(61.9) 5085 (88.1)  

Ναι 201 (4.5) 486 (38.1) 687 (11.9)  

Λεμφαδενίτιδά 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4238 (94.2) 765 (60.0) 5003 (86.7)  

Ναι 259 (5.8) 510 (40.0) 769 (13.3)  
Αποφολιδοτική 

δερματίτιδα 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4283(95.2) 838 (65.7) 5121(88.7)  

Ναι 214(4.8) 437 (34.3) 651 (11.3)  

Αλωπεκία 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4329 (96.3) 994(78.0) 5323 (92.2)  

Ναι 168 (3.7) 281 (22.0) 449 (7.8)  

Έλκη 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4347(96.7) 1009 (79.1) 5356 (92.8)  

Ναι 150 (3.3) 266 (20.1) 416 (7.2)  

Ονυχογρύπωση 4497 (100) 
 

1275 (100) 
 

5772 (100) 
3497(100) < 0.001 

Όχι 4380 (97.4) 994 (78.0) 5374(93.1)  

Ναι 117 (2.6) 281 (22.0) 398 (6.9)  

Επίσταξή 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 
Όχι 4302(95.7) 1160 (91.0) 5462(94.6)  
Ναι 195(4.3) 115 (9.0) 310(5.4)  

Ωχρότητα 
βλεννογόνων 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4347(96.7) 994(78.0) 5341(92.5)  
Ναι 150(3.3) 281(22.0) 431(7.5)  

Οφθαλμικές 
αλλοιώσεις 

4497 (100) 
 

1275 (100) 
 

5772 (100) 
 <0.001 

Όχι 4338(96.5) 1042(81.8) 5380 (93.2)  

Ναι 159(3.5) 233 (18.2) 392 (6.8)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 δ: Στατιστική επεξεργασία των παραγόντων που 
επηρεάζουν την οροθετικότητα των ζώων 

 

Χαρακτηριστικά 
των σκύλων 

Αρ. αρνητικών 
ζώων (%) 

Αρ. θετικών 
ζώων (%) 

Συνολικός 
αριθμός 

P value 

Σπληνομεγαλία 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4394 (97.7) 1207 (94.7) 5601(97.0)  

Ναι 103 (2.3) 68 (5.3) 171 (3.0)  

Μείωση βάρους 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4251 (94.5) 883 (69.3) 5134 (88.9)  

Ναι 246 (5.5) 392 (30.7) 638 (11.1)  

Πυρετός 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4386 (97.5) 1210(94.9) 5596 (97.0)  

Ναι 111 (2.5) 65 (5.1) 176 (3.0)  
Νεφρική 

ανεπάρκεια 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4401 (97.9) 1172 (91.9) 5573 (96.6)  

Ναι 96 (2.1) 103 (8.1) 199 (3.4)  

Άλλο 4497 (100) 1275 (100) 5772 (100) <0.001 

Όχι 4218 (93.8) 1093 (85.7) 5311 (92.0)  

Ναι 275 (6.2) 182 (14.3) 461 (8.0)  
 

 

Descriptives (ποσοτικές) 
 

Χαρακτηριστικά 
των σκύλων Αρ.  ζώων Mean (Std. deviation) Min-Max (Range) 

Ηλικία 5772 4.22 (3.82) 0-135 (135) 

Βάρος 5772 20.96 (12.65) 0-415 (415) 

Ημερομηνία 
δείγματός 5772 2.31 (1.16) 0-4 (4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 ε: Στατιστική επεξεργασία των παραγόντων που 
επηρεάζουν την οροθετικότητα των ζώων 

 
Χαρακτηριστικά των σκύλων Αρ. θετικών ζώων OR (95 % CI) p value 

Γένος   
Αρσενικό 1 <0.001 
Θηλυκό 0.04 (0.001-0.09) 0.062 

Μήκος τριχώματος   
Κοντό 1 0.010 

Μεσαίο 2.24 (1.011-4.971) 0.047 
Μακρύ 1.99 (0.882-4.525) 0.027 

Χρώμα τριχώματος   
Μαύρο 1 0.012 
Καφέ 2.29 (1.021-5.145) 0.045 

Ανοιχτό 0.01 (0.0001-E) 1.000 
Μικτό 1.33 (1.002-4.890) 0.013 

Μαύρο & καφέ 2.69 (1.211-5.992) 0.015 
Μαύρο & ανοιχτό 4.14 (-1.639-4.949) 0.086 
Καφέ & ανοιχτό 2.09 (-2.935-4.686) 0.072 

Συνήθης κατοικία   
Άστυ 1 <0.001 

Προάστιο 1.11 (-1.632-1.963) 0.709 
Ύπαιθρος 3.00 (1.231-5.239) 0.034 
Πεδιάδα 0.67 (0.239-0.928) 0.046 
Λόφος 1.92 (1.087-3.370) 0.025 

Άστυ & Ύπαιθρος 0.34 (0.194-0.989) 0.045 
Άστυ & Πεδιάδα 0.85 (0.474-0.895) 0.047 

Προάστιο & Ύπαιθρος 2.36 (1.344-4.174) 0.003 
Προάστιο & Ύπαιθρος & 

Λόφος 4.93 (1.023-7.87) 0.048 

Προάστιο && Πεδιάδα 6.87 (4.653-8.843) <0.001 
Ύπαιθρος & Πεδιάδα 6.77 (3.266-10.438) <0.001 
Ύπαιθρος & Λόφος 3.00 (1.407-6.396) 0.004 

Νυχτερινή κατοικία 1 0.012 
Ύπαιθρο 1.77 (1.036-3.047) 0.037 
Σε σπίτι 1.76 (1.034-3.045) 0.038 
Γκαράζ 1.29 (-1.741-2.2278) 0.360 

Ύπαιθρο &  σε σπίτι 6.087 (2.054-9.984) 0.045 
Ζει με άλλα σκυλιά   

Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.626 (1.248-3.691) <0.001 

Ζει με άλλα ζώα   
γάτες 1 0.037 

αιγοπρόβατα 2.58 (1.374-4.836) 0.003 
βοοειδή 2.25 (1.024-3.984) 0.020 
άλογα 5.23 (2.347-7.849) 0.045 

όρνιθές 0.45 (0.04- 0.849) 0.034 
κουνέλια 6.40 (2.943-9.934) 0.046 



Η γεωγραφική κατανομή της λεϊσμανίασης  στην Ελλάδα: βάση του είδους και του ζυμοδέματος των στελεχών που απαντώνται στις 

διάφορες περιοχές, της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν και της αντοχής των στελεχών στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. 

 138 

Όχι 0.39 (0.120- 0.759) 0.045 
Χρησιμότητα   

κατοικίδια 1  
φύλακες 1.26 (1.023-2.034) <0.001 

τσομπανόσκυλα 1.38 (1.138-2.874) 0.045 
κυνηγόσκυλά 3.42 (1.853-5.573) 0.032 
κυνοκομείου 0.78 (1.239-3.294) 0.930 

αδέσποτα 1.47 ( 1.238-4.548) 0.028 
άλλα 0.87 (0.438-3.983) 0.085 

Μετακινήσεις   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.59 (1.170-2.170) 0.030 

Συμπτώματα   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.98 (1.342-2.439) 0.044 

Λεμφαδενίτιδα   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.23 (1.023-2.832) 0.045 

Αποφολιδοτική δερματίτιδα   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 0.97 (1.239-1.293) 0.065 

Αλωπεκία   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.43 (0.483-3.284) 0.027 

Έλκη   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 2.92 (1.238-3.842) 0.025 

Ονυχογρύπωση   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.42 (0.933-2.273) 0.016 

Επίσταξη   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.23 (1.025-2.832) 0.032 

Ωχρότητα βλεννογόνων   
Όχι 1 <0.001 
Ναι   

Οφθαλμικές αλλοιώσεις   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 2.01 (1.327-4.023) 0.004 

Σπληνομεγαλία   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 3.32 (2.038-4.024) <0.001 

Μείωση βάρους   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.24 (1.034-2.822) 0.034 

Πυρετός   
Όχι 1 <0.001 
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Ναι 9.38 (4.023-11.893) 0.45 
Νεφρική ανεπάρκεια   

Όχι 1 <0.001 
Ναι 1.43 (1.003-3.023) 0.039 

Άλλο   
Όχι 1 <0.001 
Ναι 4.23 (1.929-7.382) 0.043 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17: Το ποσοστό οροθετικότητας ανάλογα με τη φυλή του 
ζώου όπου είχαμε περισσότερα από 30 ζώα ανά φυλή. 

 

Α/Α ΦΥΛΗ ΣΚΥΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 ΝΤΟΠΕΡΜΑΝ 34 14 41,17% 

2 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ 
44 17 38,64% 

3 ΓΚΕΚΑΣ 219 84 38,36% 

4 ΜΠΟΞΕΡ 54 20 37,03% 

5 ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ 64 22 34,38% 

6 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ 
83 26 31,33% 

7 ΚΟΚΕΡ 50 15 30% 

8 
ΕΠΑΝΙΕΛ 

ΜΠΡΕΤΤΟΝ 
50 15 30% 

9 ΚΑΝΙΣ 31 9 29,03% 

10 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ 
54 15 27,78% 

11 AΓΓΛΙKO ΣΕΤΤΕΡ 126 34 26,98% 

12 ΚΟΥΡΤΣΧΑΡ 31 8 25,80% 

13 ΠΟΪΝΤΕΡ 110 26 23,64% 

14 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ 

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ 
160 37 23,13% 

15 ΠΙΤΜΠΟΥΛ 53 11 20,75% 

16 ΡΟΤΒΑΪΛΕΡ 57 11 19,30% 

17 ΗΜΙΑΙΜΑ 1701 317 18,64% 

18 ΚΑΝΙΣ - ΓΚΡΙΦΟΝ 68 8 11,76% 

19 ΓΚΡΙΦΟΝ 87 9 10,34% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18: Κλινικά συμπτώματα της νόσου στο σκύλο από την 
επεξεργασία των δελτίων σκυλού ( Dog record )  

 

1 Λεμφαδενίτιδα 61,16% 

2 

Αποφολιδωτική 

δερματίτιδα 53,72% 

3 Μείωση βάρους 47,90% 

4 Ονυχογρύπωση 35,34% 

5 Αλωπεκία 32,79% 

6 Έλκη 32,32% 

7 Ωχρότητα βλεννογόνων 32,09% 

8 Ασυνήθιστη κόπωση 29,06% 

9 Οφθαλμικές αλλοιώσεις 26,74% 

10 Άλλο(*) 20,46% 

11 Επίσταξη 12,55% 

12 Νεφρικής ανεπάρκειας 10,23% 

13 Σπληνομεγαλία 6,04% 

13 Πυρετός 6,04% 

  
(*) χωλότητα, ατροφία κροταφικών μυών, αρθρίτιδα, συνύπαρξη με άλλα νοσήματα (ερλίχια, 
διροφιλάρια, ψώρα κ.α.), διάρροια, εμετούς, αίμα στα κόπρανα, ξηρότητα ακρορινίου κ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19: α slope (τιμή) των ανθρώπινων στελεχών με FC 

 

A/A ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΖΥΜΟΔΕΜΑ α slope 

1 GH1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.3467 

2 GH2  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.3120 

3 GH3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.0545 

4 GH5  ΛΑΣΙΘΙ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2393 

5 GH6  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 98 0.3523 

6 GH8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1674 

7 GH9  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.4090 

8 GH10  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.2473 

9 GH11  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.3483 

10 GH12  ΛΑΣΙΘΙ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2270 

11 GH13  ΛΑΣΙΘΙ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 98 0.0860 

12 GH14  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.7273 

13 GH21  ΛΑΣΙΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2687 

14 GH22  ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 98 0.8970 

15 GH23  ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 98 0.4190 

16 GH24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.6380 

17 GH25  ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΕΡΑΜΑ L. tropica MON 300 2.9000 

18 GH26  ΛΑΣΙΘΙ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0767 

19 GH27  ΛΑΣΙΘΙ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2240 

20 GH28  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.9600 

21 GH29  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1400 

22 GH30  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0800 

23 GH31  ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ L. infantum MON 1 0.2630 

24 GH37  ΧΑΝΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟ L. infantum MON 1 0.2630 

25 GH38  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.5600 

26 GH39  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0400 

27 GH40  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0090 

28 GH41  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.0900 

29 GH42  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1453 

30 GH43  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.1437 

31 GH44  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0675 

32 GH45  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 98 0.2010 

33 GH46  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.1147 

34 GH47  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.6043 

35 GH48  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.2380 

36 GH49  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΕΣΒΟΣ L. infantum MON 1 0.4593 

37 GH50  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 1.1917 

38 GH51  ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ L. infantum MON 1 0.2033 

39 GH52  ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΝΩΓΕΙΑ L. tropica MON 58 0.8393 

40 GH53  ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 1 0.3040 

41 GH54  ΦΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΑ L. infantum MON 1 0.0963 
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42 GH55  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.3733 

43 GH56 ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.1323 

44 GH57  ΛΑΣΙΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0517 

45 GH58  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1190 

46 GH59  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.8440 
47 GH60  ΛΑΣΙΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0730 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20: α slope τιμή των στελεχών του σκύλου με FC 

A/A ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΖΥΜΟΔΕΜΑ α slope 

1 GD 242 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.2900 

2 GD 241 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.1700 

3 GD 240 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.4100 

4 GD 239 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.1130 

5 GD 238 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.0760 

6 GD 237 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.1817 

7 GD 236 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0700 

8 GD 235 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.4400 

9 GD 234 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.3173 

10 GD 233 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0254 

11 GD 232 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.3143 

12 GD 231 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.1235 

13 GD 230 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.2033 

14 GD 229 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 2.2233 

15 GD 228 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.7897 

16 GD 227 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.0435 

17 GD 226 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.1443 

18 GD 225 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.3383 

19 GD 224 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.0207 

20 GD 223 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.0430 

21 GD 222 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.4233 

22 GD 220 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.1367 

23 GD 219 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.0870 

24 GD 218 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.2537 

25 GD 217 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.1387 

26 GD 216 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.1350 

27 GD 215 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.8627 

28 GD 214 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.2187 

29 GD 213 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.2933 

30 GD 212 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 1 0.0623 

31 GD 211 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.2433 

32 GD 210 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 1 0.1617 

33 GD 209 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ L. infantum MON 98 0.3033 

34 GD 208 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.1947 

35 GD 207 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. tropica MON 58 0.1017 

36 GD 206 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.3280 

37 GD 205 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.1660 

38 GD 204 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.0743 

39 GD 203 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 98 0.3710 

40 GD 202 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.2330 

41 GD 201 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.0843 

42 GD 200 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 98 0.0753 
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43 GD 199 
ΚΕΝΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ L. infantum MON 1 0.4107 

44 GD 198 
ΚΕΝΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ L. infantum MON 1 0.1307 

45 GD 197 ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.1480 

46 GD 196 ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.4868 

47 GD 192 ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ L. infantum MON 1 0.2807 

48 GD 191 ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.6600 

49 GD 190 ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.5517 

50 GD 189 ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ L. infantum MON 1 0.2740 

51 GD 188 ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ L. infantum MON 1 0.3417 

52 GD 187 ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ L. infantum MON 1 0.1400 

53 GD 186 ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ L. infantum MON 98 0.8567 

54 GD 185 ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ L. infantum MON 98 0.3087 

55 GD 184 ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ L. infantum MON 1 0.2133 

56 GD 183 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.7667 

57 GD 182 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ L. infantum MON 1 1.1667 

58 GD 181 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΣ L. infantum MON 98 0.0737 

59 GD 180 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ L. infantum MON 98 0.3800 

60 GD 179 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ L. infantum MON 1 0.1453 

61 GD 178 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ L. infantum MON 1 0.6677 

62 GD 177 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ L. infantum MON 1 0.8590 

63 GD 176 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ L. infantum MON 1 0.0907 

64 GD 175 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ L. infantum MON 1 0.6427 

65 GD 174 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 98 0.2710 

66 GD 173 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ L. infantum MON 1 0.8040 

67 GD 172 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ L. infantum MON 1 0.0730 

68 GD 171 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ L. infantum MON 1 0.2403 

69 GD 170 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΜΙΑ L. infantum MON 98 0.7343 

70 GD 169 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ L. infantum MON 1 0.2243 

71 GD 168 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ L. infantum MON 1 0.2046 

72 GD 167 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2177 

73 GD 166 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2250 

74 GD 165 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ L. infantum MON 98 0.1513 

75 GD 163 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2963 

76 GD 162 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2077 

77 GD 161 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.3467 

78 GD 160 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.3120 

79 GD 159 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.0545 

80 GD 158 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2393 

81 GD 156 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 98 0.3523 

82 GD 155 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1674 

83 GD 154 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.4090 

84 GD 153 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.2473 

85 GD 152 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.3483 

86 GD 151 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2270 
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87 GD 150 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 98 0.0860 

88 GD 149 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2687 

89 GD 148 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 98 0.8970 

90 GD 147 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 98 0.4190 

91 GD 145 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.6380 

92 GD 144 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ L. tropica MON 300 2.9000 

93 GD 143 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0767 

94 GD 142 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2240 

95 GD 141 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.9600 

96 GD 140 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1400 

97 GD 139 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0800 

98 GD 138 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ L. infantum MON 1 0.2630 

99 GD 137 ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΣ L. infantum MON 1 0.2630 

100 GD 136 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.5600 

101 GD 135 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0400 

102 GD 134 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0090 

103 GD 133 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.0900 

104 GD 132 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1453 

105 GD 131 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.1437 

106 GD 130 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.0675 

107 GD 129 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 98 0.2010 

108 GD 128 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.1147 

109 GD 127 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.6043 

110 GD 118 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΣ L. infantum MON 1 0.4593 

111 GD 117 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 1.1917 

112 GD 116 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ L. infantum MON 1 0.2033 

113 GD 115 ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΓΕΙΑ L. tropica MON 58 0.8393 

114 GD 114 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ L. infantum MON 1 0.3040 

115 GD 113 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΜΙΑ L. infantum MON 1 0.0963 

116 GD 112 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.3733 

117 GD 111 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ L. infantum MON 1 0.1323 

118 GD 104 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0517 

119 GD 103 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.1190 

120 GD 101 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.8440 

121 GD 100 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0730 

122 GD 99 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.2117 

123 GD 98 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0473 

124 GD 97 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.1113 

125 GD 96 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0900 

126 GD 76 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 1.4200 

127 GD 72 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 1.1000 

128 GD 71 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 98 1.6500 

129 GD 70 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.2800 

130 GD 69 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 98 0.0437 

131 GD 68 ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ L. infantum MON 1 0.3800 



Διδακτορική Διατριβή                                                                                           Νταής Παντελής 

 

 147 

132 GD 67 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.1900 

133 GD 66 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.4800 

134 GD 66 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2800 

135 GD 64 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2777 

136 GD 63 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.2667 

137 GD 62 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.3477 

138 GD 61 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.3777 

139 GD 56 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.1777 

140 GD 55 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.0800 

141 GD 41 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.1400 

142 GD 38 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2000 

143 GD 36 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0300 

144 GD 33 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.2100 

145 GD 32 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.1000 

146 GD 31 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.1100 

147 GD 30 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.1800 

148 GD 29 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0400 

149 GD 28 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0700 

150 GD 27 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.0400 

151 GD 26 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.6500 

152 GD 25 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.1100 

153 GD 24 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 98 0.1100 

154 GD 20 
ΚΕΝΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ L. infantum MON 1 0.0047 

155 GD 19 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ L. infantum MON 1 0.2023 

156 GD 18 ΝΟΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ L. infantum MON 1 0.1825 

157 GD 17 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΡΠΕΝΙΣΙ L. infantum MON 1 0.0100 

158 GD 15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.7273 

159 GD 12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ L. infantum MON 1 0.2380 

160 GD 9 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 1.4000 

161 GD 8 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ L. infantum MON 1 0.0800 

162 GD 7 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.6800 

163 GD 5 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ L. infantum MON 1 0.2600 

164 GD 4 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.6300 

165 GD 3 ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ L. infantum MON 1 0.2400 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όνομα: ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Επώνυμο: ΝΤΑΗΣ 
Υπηκοότητα: Ελληνική 
Έτος γέννησης: 1967 
Διεύθυνση επικοινωνίας: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  
Πολυτεχν ίου 1 
Άγιος Νικόλαος - 72100 

Τηλ.: 2841340530 
E-mail: pntais@crete.gov .gr, pntais@yahoo.com 
ΣΠΟΥΔΕΣ 
2007 - 2011 Υποψήφιος διδάκτορας  

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

2003 - 2004 ΜΑΣΤΕΡ (MSc) στη Δημόσια Υγεία 
1986 - 1991 Πτυχίο Κτηνιατρικής 
 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 
 
1997-σήμερα  

 
Κτηνιατρική Υπηρεσία Λασιθίου 

1991 - 1997 Ελεύθερος επαγγελματίας 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) 
 
20/4/2008, Ημερίδα με θέμα: «ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ: Η ΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ», 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ΑΘΗΝΑ  
19-20/4/2008, Δημοσίευση στον τοπικό τύπο, άρθρο με θέμα: ’’Πάσχα και Ασφάλεια 
Τροφίμων ’’. 
11-13/4/2008, Παγκρήτιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας : ’’Υγεία & Νέοι’’, Ηράκλειο –Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
25-3-2008, Δημοσίευση στον τοπικό τύπο, άρθρο με θέμα: ’’Υγιεινή- Ασφάλεια Τροφίμων 
Ζωικής Προέλευσης και Προστασία του Καταναλωτή’’. 
17-19/3/2008, 7° Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας ’’ Περιβάλλον 
και Δημόσια Υγεία’’, ΑΘΗΝΑ - ΕΣΔΥ 
14-16/3/2008, 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής- 
Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή.  ΑΘΗΝΑ 
17-21/09/2007 Σεμινάριο με θέμα ’’ Επίσημος έλεγχος στον τομέα του κρέατος και των 
προϊόντων του’’  ΕΦΕΤ – Ηράκλειο 23-02-2007 Διεθνές Συμπόσιο για την Γρίπη των 
πτηνών  Αθήνα (ΥΑΑ κ΄ Τ - ΕΚΕ) 
05-06-2007 Δημοσίευση στον τοπικό τύπο, άρθρο με θέμα: ’’Ασφάλεια τροφίμων  - Αγορά 
και κατανάλωση’’ 
02-04/02/2007 Διημερίδα μικρών μηρυκαστικών και κονίκλων Ηράκλειο 
13-12-2006 Δημοσίευση με θέμα: ’’Νοσήματα που μεταδίδονται από τα κατοικίδια ζώα 
στους ανθρώπους’’  (Μέρος Α’ Ανατολή) 
14-12-2006 Δημοσίευση με θέμα: ’’Νοσήματα που μεταδίδονται από τα κατοικίδια ζώα 
στους ανθρώπους’’  (Μέρος Α’ Ανατολή) 
05-09/06/2006 Πρόγραμμα του ΙΝΕΠ  με θέμα : << Σύστημα Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικής 
Παρακολούθησης TRACES >> ΕΚΔΔ&Α - ΑΘΗΝΑ 
19-03-2006 Ημερίδα με θέμα: ’’Παθολογία πτηνών’’ Ηράκλειο 
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13-15/03/2006 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας ’’Το μέλλον 
της Δημόσιας Υγείας: από την Τοπική στην παγκόσμια Κοινωνία’’ Αθήνα - ΕΣΔΥ 
06/10/2006 Δημοσίευση με θέμα: Κατοικίδια ζώα: Τι ρόλο παίζουν στην υγεία μας                                                
(Ανατολή) 
21-22/1/2006 Διημερίδα: Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής και Αρχών 
Κτηνιατροδικαστικής ζώων συντροφιάς, αιγ/των και λαγομόρφων.  
11/11/2005 και 12-13/11/2005 Δημοσίευση με θέμα: Η λεϊσμανίαση (Ανατολή) 
28-29/7/2005 Δημοσίευση με θέμα: Τροφικές Δηλητηριάσεις (Ανατολή) 
17-21/6/2005, 6˚ Παγκόσμιο Συνέδριο Προβάτων, Χερσόνησο – Κρήτης. 
23-24/4/2005 Δημοσίευση με θέμα: Πάσχα και ασφάλεια τροφίμων (Ανατολή) 
31/3/2005 Δημοσίευση με θέμα: Κινδυνεύουμε από την Γρίπη των πτηνών (Ανατολή) 
10/3/2005 Δημοσίευση με θέμα: Τι πρέπει να προσέχουμε για τα θαλασσινά                    
σαρακοστιανά (Ανατολή) 
11-12/11/2004 Σεμινάριο για την χρήση και λειτουργία του συστήματος <<TRACES>>, 
Αθήνα – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
4-5/11/2004 Διημερίδα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα « 
Πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής αιγ/των με BOLUS», Άγιος 
Νικόλαος. 
4/11/2004 Ολοκληρώσει του κύκλου σπουδών : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας 
Υγείας (Κατεύθυνση Ι-Λειτουργεί Δημόσιας Υγείας), Αθήνα-ΕΣΔΥ. 
18-19/3/2004 3 o Πανελλήνιο Συμπόσιο Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα-
Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία 
16-18/2/2004 5 o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας ’’2004: 
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