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   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον ρόλο του σκύλου ως 
δεξαμενή νοσημάτων από παθογόνα που μεταδίδονται από κρότωνες και να 
παρουσιάσει σχετικά επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα. Το θέμα της εργασίας 
καλύπτεται μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου 
παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα σχετικά με τους κρότωνες και την βιολογική 
τους δομή, την γεωγραφική τους διασπορά και τον τρόπο αποίκισης του ξενιστή. 
Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα σημαντικότερα 
κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και τα οποία είναι η 
αναπλάσμωση, η ερλιχίωση, η μπαμπεσίωση και οι ρικκετσιώσεις. Για κάθε μια από 
τις κροτωνομεταδιδόμενες ασθένειες παραθέτονται στοιχεία σχετικά με την κλινική 
εικόνα της νόσου στον σκύλο και δευτερευόντως στον άνθρωπο, τις μεθόδους 
διάγνωσης και την θεραπεία. Τέλος καταγράφονται και παρουσιάζονται 
επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα στην 
Ελλάδα, καθώς και μέθοδοι πρόληψης από τους κρότωνες. Η ανάλυση δείχνει ότι τα 
υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα είναι αρκετά περιορισμένα στην χώρα μας. Μια 
μόνο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το πιο κοινό είδος κρότωνα που εντοπίζεται στους 
σκύλους στην Ελλάδα είναι το Rhipicephalus sanguineus(s.l.). με τα πιο κοινά 
παθογόνα του, να είναι αυτά των ρικκετσιώσεων και των ηπατοζωονόσων. Άλλες 
έρευνες έχουν επίσης εντοπίσει εμφάνιση παθογόνων που συνδέονται κυρίως με 
ρικκετσιώσεις και αναπλάσμωση, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει 
στην Βόρεια Ελλάδα. Προκειμένου να εμπλουτιστούν τα δεδομένα αυτά, είναι 
απαραίτητο να γίνουν περισσότερες επιδημιολογικές έρευνες στην Ελλάδα. 
 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σκύλος, Κρότωνας, δεξαμενή, κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, 
επιδημιολογία



Public Health & Health Care Management 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

2 

 
Abstract 

 
Title: Dogs as reservoirs of tick-borne diseases: Epidemiological data in Greece 
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Date: March  2019 
 
   The study aims is to investigate the dog’s role as a reservoir of pathogens 
transmitted by ticks and to present epidemiological data in Greece. The subject of the 
thesis is covered by the review of the international literature, which presents and 
analyzes issues related to ticks and their biological structure, their geographical 
dispersion and the way of habitat of the host. Analytical data are also presented on the 
most important tick-borne diseases present in Greece, which are anaplasmosis, 
erlichiasis, babesiosis and rickettsiosis. For every tick-borne disease, there are data on 
the clinical picture of the disease in the dog and secondarily in humans, the diagnosis 
methods and the treatment. Finally, epidemiological data on tick-borne diseases in 
Greece, as well as methods for the prevention of ticks are recorded and presented. The 
analysis shows that existing epidemiological data are quite limited in our country. 
Only one recent research has shown that the most common type of tick that is found 
in dogs in Greece is Rhipicephalus sanguineus (s.l.). with its most common 
pathogens, are those of rickets and hepatozoonosis. Other research has also identified 
pathogens that are mainly associated with rickets and anaplasmosis, but most of these 
have been done in northern Greece. In order to enrich this data, more epidemiological 
research is needed to be done in Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Οι κρότωνες, αποτελούν εξωπαράσιτα, τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του 

δέρματος πολλών ζώων, και κατά κύριο λόγο των σκύλων και μεταφέρονται και στον 

ανθρώπινο οργανισμό τρεφόμενοι από το αίμα αυτών. Συνήθως, τα παράσιτα αυτά, 

κάνουν την εμφάνιση τους όλο το χρόνο, όμως οι εποχές που μπορεί να προτιμούν 

περισσότερο είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ, πιο συγκεκριμένα, προτιμούν το 

κλίμα το οποίο θα επιλέξουν να ζήσουν να είναι θερμό αλλά και υγρό (Chochlakis, 

et.al., 2009). 

   Τα ενδοπαράσιτα αυτά εντοπίζονται στο έδαφος, αλλά και σε περιοχές όπου 

υπάρχουν χόρτα. Με τους ειδικούς αισθητήρες που έχουν, φαίνεται ότι μπορούν να 

αντιληφθούν το ζώο το οποίο μπορεί να τους πλησιάζει, και έτσι, με τον τρόπο αυτό 

ανεβαίνουν πάνω στο ζώο αυτό, τοποθετούν την προβοσκίδα στο δέρμα του ζώου στο 

οποίο επέλεξαν να παρασιτήσουν και τρέφονται από το αίμα του ζώου, το οποίο 

μετέπειτα θα τους βοηθήσει να γεννήσουν αυγά προκειμένου να αναπαραχθούν. Εν 

συνεχεία, όταν τραφούν και χορτάσουν, αφαιρούν την προβοσκίδα τους από το δέρμα 

του ζώου που παρασιτούν, πέφτουν από το δέρμα του θύματος και αναζητούν να 

βρουν το επόμενο θύμα τους (Parola, et.al., 2013). 

   Όταν ένα ζώο, όπως λόγου χάρη ο σκύλος, είναι θύμα μεγάλου αριθμού παρασίτων, 

τότε στο ζώο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί αναιμία, διότι απομυζείται μεγάλη 

ποσότητα αίματος. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί πώς μεγάλη παρασίτωση του 

ζώου, μπορεί επίσης να του προκαλέσει παράλυση, η οποία εξαιτίας των κροτώνων 

που παρασίτησαν στο ζώο, ονομάζεται κροτωνική παράλυση (Chochlakis, et.al., 

2009). 

   Δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυτές οι παρενέργειες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει 

ένα ζώο και στις περισσότερες περιπτώσεις ένας σκύλος. Μπορεί ο κρότωνας με την 

παρασίτωση του σε ένα άλλο ζώο αλλά και με το τσίμπημα του, να μεταφέρει 

διαφόρων ειδών αιμοπαράσιτα, τα οποία μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσουν 

νοσήματα του αίματος στο ον το οποίο παρασιτείται από κρότωνα (Parola, et.al., 

2013). 

   Τα συμπτώματα τα οποία δύναται να παρουσιαστούν, τόσο στα ζώα τα οποία 

παρασιτούνται, όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο μπορούν να διακριθούν, τόσο σε 

οξεία, όσο και σε χρόνια συμπτώματα. Στα οξεία συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται  

η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η έλλειψη της όρεξης, η αναιμία, ανάλογα 

με το πλήθος των κροτώνων που παρασιτούν το σώμα αλλά και άλλα συμπτώματα 
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που έμμεσα μπορούν να γίνουν αντιληπτά όπως είναι η απουσία λευκών 

αιμοσφαιρίων στο αίμα όσων παρασιτούνται, που σημαίνει αυτόματα και απουσία 

άμυνας του οργανισμού, από λοιμώξεις που μπορεί να προσβάλλουν το άτομο 

(Heyman, et.al., 2010). 

   Μακροπρόθεσμα, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να γίνουν περισσότερο σοβαρά, και 

να υπάρχει απώλεια βάρους, ανορεξία, καθώς και εναλλαγές μεταξύ καλής και κακής 

διάθεσης, αλλοιώσεις όσον αφορά την περιοχή των οφθαλμών, σημαντική αναιμία, η 

οποία μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε κίνδυνο της ζωής του ατόμου το οποίο 

παρασιτείται καθώς επίσης είναι δυνατόν να προκληθούν και σημαντικές αιμορραγίες 

που μπορεί να εμφανιστούν σε όλο το σώμα το οποίο έχει προσβληθεί από τα 

συγκεκριμένα ενδοπαράσιτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρόνια μορφή των 

συμπτωμάτων της νόσου, είναι ύπουλη αλλά και σιωπηλή, και αν δεν γίνει έγκαιρη 

διάγνωση αλλά και αντιμετώπιση, τόσο ο σκύλος, όσο και ο άνθρωπος, μπορεί να 

έχουν δραματικές συνέπειες για την υγεία τους, στις οποίες μπορεί να εμπεριέχεται 

και ο θάνατος (Chochlakis, et.al., 2009). 

   Η διάγνωση τόσο του σκύλου, όσο και του ανθρώπου, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

τόσο με γενικές εξετάσεις αίματος, εξετάζοντας κυρίως τα λευκά αιμοσφαίρια αλλά 

και τα αιμοπετάλια του θύματος, αλλά και με ειδικό τεστ αίματος(snap test), το οποίο 

δίνει έγκαιρη διάγνωση σε διάστημα 10 με 20 λεπτά, και το οποίο είναι ικανό να 

δείξει αν υπάρχει ερλιχίωση (Heyman, et.al., 2010). 

   Η θεραπεία της νόσου αυτής, αφορά κυρίως την χορήγηση αντιβιοτικών ουσιών, 

για 20 μέρες έως και έναν μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασθένεια επαρκώς. 

Ο πιο σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης, αφορά την πρόληψη της νόσου με την 

άμεση αποφυγή του τσιμπήματος από τους κροτώνες. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διάφορα εντομοαπωθητικά και παρασιτοκτόνα, τα οποία θα 

απωθήσουν τους κροτώνες, και βρίσκονται είτε σε μορφή υγρού σπρέι είτε σε μορφή 

αμπούλας και τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται ανάμεσα στην περιοχή των αυτιών, 

ανάμεσα στις δύο ωμοπλάτες, αλλά και στην περιοχή την σπονδυλικής στήλης, είτε 

του ζώου, είτε του ανθρώπου που έχει προσβληθεί από κρότωνες. Η σωστή πρόληψη, 

είναι πάντοτε το καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης της ασθένειας (Germanakis, et.al., 

2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΚΡΟΤΩΝΕΣ 
 

1.1. Κρότωνες – ορισμός και είδη 
 
   Οι κρότωνες (ή κοινώς τα τσιμπούρια) ταξινομούνται στις οικογένειες των 

Argasidae(μαλακοί κρότωνες) και Ixodidae(σκληροί κρότωνες) και είναι 

αρθρόποδα(Arthropoda) που απομυζούν αίμα από θηλαστικά, πουλιά, ερπετά και 

αμφίβια σε όλες τις περιοχές της γης. Η παλαιότερη δημοσιευμένη αναφορά για το 

παρασιτικό είδος των κροτώνων εντοπίζεται το 1550 π.Χ., ωστόσο στην 

επιστημονική έρευνα, η πρώτη αναφορά έγινε από τους Smith και Kilborne (1893) 

για τον κρότωνα Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, ο οποίος μετέδωσε το 

πρωτοζωϊκό παράσιτο Babesia bigemina, κατά τη διάρκεια της διατροφής σε βοοειδή. 

Έκτοτε οι κρότωνες άρχισαν να αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευνα. Αυτή η 

ανακάλυψη δεν διαπίστωσε μόνο ότι οι κρότωνες είναι εξωπαράσιτα που μπορούν να 

βλάψουν το ανθρώπινο και ζωικό δέρμα, αλλά ότι επίσης είναι παράσιτα που 

μεταδίδουν παθογόνα που προκαλούν ασθένειες (Anderson, 2002).  

   Οι κρότωνες ταξινομούνται στην κλάση των Αραχνοειδών (Αrachnida), στην υπο-

κλάση των Ακάρεων (Acari), της τάξης των παρασιτόμορφων (Parasitiformes) και 

στην υποτάξη των Ixodoidea. Υπάρχουν περίπου 878 είδη κροτώνων, τα οποία 

ταξινομούνται σε τέσσερις οικογένειες, οι οποίες είναι οι μαλακοί κρότωνες 

(Argasidae), οι σκληροί κρότωνες (Ixodidae), οι κρότωνες της οικογένειας 

Nutalliellidae και οι κρότωνες της οικογένειας Laelaptidae. Οι τελευταίες δύο 

οικογένειες είναι ήσσονος σημασίας και η κάθε μία έχει μόνο ένα είδος κρότωνα. 

Τουλάχιστον 222 είδη από τα 878, έχουν αναφερθεί ότι τρέφονται με ανθρώπους, 

αλλά τα πιο συνήθη που αναφέρονται είναι περίπου 33 στον αριθμό. Από αυτά τα 28 

φιλοξενούν και μεταδίδουν παθογόνους οργανισμούς που είναι γνωστό ότι 

προκαλούν ανθρώπινες νόσους (Angelakis et.al, 2010;Rahlenbeck et.al, 2016). 

 
 

1.2. Κρότωνες – Βιολογία και Δομή 
 
   Η δομή ενός κρότωνα σχηματίζεται σε δύο βασικά μέρη: το κεφάλι (γναθοσώμα) 

και το κυρίως σώμα (ιδίωμα), στα οποία συνδέονται τα πόδια. Οι προνύμφες έχουν 

έξι πόδια, ενώ οι νύμφες και οι ενήλικες έχουν οκτώ πόδια. Το κεφάλι δεν αποτελεί 

μια ξεχωριστή δομή στους κρότωνες, αλλά είναι ενιαίο με το κυρίως σώμα. Οι 
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ενήλικες κρότωνες κυμαίνονται σε μήκος, από 2 mm έως 20 mm, ενώ τα θηλυκά που 

έχουν κάνει απομύζηση αίματος, μπορεί να έχουν μήκος 25 έως 30 mm και να 

ζυγίζουν έως και 100 φορές το βάρος τους μετά την απομύζηση (Anderson και 

Magnarelli, 2008; Sonenshine και Roe, 2013).  

   Τα μέρη του στόματος των κροτώνων βρίσκονται στο κεφάλι. Περιλαμβάνουν δύο 

τετραμερή πτερύγια (κεραίες), κάθε ένα από τα οποία έχει πολυάριθμα 

χημειοευαίσθητα αισθητήρια (επιθηλιακά όργανα αίσθησης) που βρίσκονται στο 

μικρό μπροστινό τέταρτο τμήμα τους. Τα πτερύγια δεν εισέρχονται στην πληγή κατά 

την απομύζηση του αίματος, αλλά πιέζονται πλευρικά και οριζόντια κατά του 

δέρματος κατά τη διάρκεια της σίτισης. Το ζεύγος των χηλικεραιών (μέρη του 

στόματος) εκτείνεται από την βασική περιοχή του κεφαλιού, μέχρι και ενδιάμεσα στα 

πτερύγια. Δύο έντονα κινούμενοι και αιχμηροί δάκτυλοι βρίσκονται στα άκρα των 

κεκλιμένων χηλικεραιών. Οι δάκτυλοι τοποθετούνται πλευρικά και χρησιμοποιούνται 

για την κοπή του δέρματος κατά τη διάρκεια της σίτισης. Το σχετικά μεγάλο 

μεσοκατευθυνόμενο υποστόμιο με οδοντίσκους (δόντια) στην εξωτερική του 

επιφάνεια, έχει την εσωτερική του επιφάνεια καλυμμένη ραχιαία από τις χηλικεραίες 

και χρησιμοποιείται ως όργανο συγκράτησης και ως δίαυλος τροφής. Το μέγεθος και 

το σχήμα του υποστομίου και η διάταξη των οδοντίσκων ποικίλλουν μεταξύ των 

ειδών και αποτελούν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την αναγνώριση και την 

κατηγοριοποίηση των κροτώνων. Το αίμα περνάει από τον ξενιστή μέσω αυτού του 

διαύλου τροφής, που σχηματίζεται από το υποστόμιο κοιλιακά και από τις 

χηλικεραίες ραχιαία. Το σάλιο περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα τα οποία υγροποιούν 

τους ιστούς πριν την απομύζηση. Η βασική κεφαλή (το βασικό τμήμα του κεφαλιού), 

συνδέεται με το σώμα του κρότωνα με μια εύκαμπτη μεμβράνη (Anderson και 

Magnarelli, 2008; Sonenshine και Roe, 2013) (Εικόνα 1.1.). 
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  (α)      (β) 
Εικόνα 1.1. (α) Σάρωση ηλεκτρονικής μικρογραφίας της ραχιαίας μορφολογίας του κεφαλιού 
ενός ενήλικου θηλυκού σκληρού κρότωνα, στην οποία διακρίνονται η βάση της κεφαλής 
(BC), οι δάκτυλοι των χηλικεραίων (D), οι οδοντίσκοι της εξωτερικής επιφάνειας του 
υποστομίου (DEN), η εσωτερική επιφάνεια του υποστομίου, τα πτερύγια (P), η περιοχή 
πορώσεως (PA), και το στέλεχος των χηλικεραίων (SC), (β) Σάρωση ηλεκτρονικής 
μικρογραφίας της κοιλιακής μορφολογίας του κεφαλιού μιας νύμφης θηλυκού σκληρού 
κρότωνα, στην οποία διακρίνονται  η βάση της κεφαλής (BC), το τέταρτο τμήμα του 
πτερυγίου (F), η εξωτερική επιφάνεια του υποστομίου (H) και τα πτερύγια (P). 
Πηγή: Anderson και Magnarelli, 2008 
 
 

Το κυρίως σώμα των κροτώνων είναι οπίσθια της κεφαλής. Το εμπρόσθιο μέρος 

φέρει τα πόδια και τα γεννητικά όργανα και το οπίσθιο τμήμα διαθέτει τα 

αναπνευστικά τρήματα (ή στίγματα) και την έδρα. Τα γεννητικά όργανα είναι 

κλειστά, μη εμφανή στις νύμφες και τις προνύμφες και ανοιχτά στους ενήλικες 

κρότωνες. Στους σκληρούς κρότωνες, ένας σκληρός θυρεός, το ασπίδιο, καλύπτει το 

ραχιαίο πρόσθιο τμήμα του σώματος των θηλυκών και των νεαρών κροτώνων. Στα 

αρσενικά, το ασπίδιο καλύπτει ολόκληρο το σώμα. Κατά τη διάρκεια της σίτισης, το 

κυρίως σώμα, με εξαίρεση το ασπίδιο, επεκτείνεται για να χωρέσει το απομυζώμενο 

αίμα. Στους μαλακούς κρότωνες, το σώμα ασπιδίου και χαρακτηρίζεται από 

εύκαμπτο εξωτερικό σκελετικό περίβλημα. Τα ενωμένα σκέλη των έξι ποδιών 

χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση (Anderson και Magnarelli, 2008; Sonenshine 

και Roe, 2013) (Εικόνες 1.2, 1.3). 
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                   (α)             (β) 

Εικόνα 1.2. (α) Σάρωση ηλεκτρονικής μικρογραφίας οπίσθιας-πλευρικής όψης θηλυκού 
σκληρού κρότωνα, όπου διακρίνονται το κυρίως σώμα-ιδιόσωμα (Β), το κεφάλι –γναθόσωμα 
(C), τα πόδια (L), τα πτερύγια (P), το ασπίδιο (S) και  τα αναπνευστικά τρήματα (SP), (β) 
Σάρωση ηλεκτρονικής μικρογραφίας της κοιλιακής μορφολογίας θηλυκού σκληρού 
κρότωνα, στην οποία διακρίνονται η έδρα (Α), η βάση της κεφαλής (BC), τα γεννητικά 
όργανα (GA), η εξωτερική επιφάνεια του υποστόματος (Η), τα πόδια (L), τα πτερύγια (P) και 
τα αναπνευστικά τρήματα (SP).  
Πηγή: Anderson και Magnarelli, 2008 
 
 

 
Εικόνα 1.3. Σάρωση ηλεκτρονικής μικρογραφίας της κοιλιακής μορφολογίας προνύμφης 
θηλυκού σκληρού κρότωνα, στην οποία διακρίνονται η έδρα (Α), η βάση της κεφαλής(BC), 
οι δάκτυλοι των χηλικεραίων (D), η εξωτερική επιφάνεια του υποστόματος (Η), τα πόδια (L) 
και τα πτερύγια (P). 
Πηγή: Anderson και Magnarelli, 2008 
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   Οι κρότωνες στις διάφορες περιοχές του κόσμου είναι φορείς παθογόνων 

βακτηρίων, ιών και πρωτοζώων. Οι κρότωνες μπορούν να δράσουν όχι μόνο ως 

φορείς, αλλά επίσης ως δεξαμενές κροτωνομεταδιδόμενων νοσημάτων. Όταν 

τροφοδοτούνται από μολυσμένο ξενιστή σε μικρά θηλαστικά, οι προνύμφες και οι 

νύμφες, μπορούν να προσβληθούν από περισσότερα από 1 παθογόνα κατά την 

προσκόλληση και την απομύζηση. Μερικοί οργανισμοί περνούν στη συνέχεια στο 

επόμενο στάδιο του κύκλου ζωής των κροτώνων και μπορούν να μεταδοθούν κατά τη 

διάρκεια της επόμενης απομύζησης. Οι σκληροί κρότωνες είναι οι βασικοί φορείς 

μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Anaplasma spp., 

Borrelia spp., Ehrlichia spp., Coxiella burnetii και Rickettsia spp. Παρόλο που 

ορισμένα παθογόνα μεταφέρονται από ένα μόνο ή περιορισμένο αριθμό ειδών 

κροτώνων, άλλοι οργανισμοί όπως το Coxiella burnetii έχουν ταυτοποιηθεί σε 

περισσότερα από 40 είδη κροτώνων (Angelakis et.al, 2010).  

 

1.3. Γεωγραφική κατανομή κροτώνων 
 
   Οι κρότωνες, ανάλογα με το είδος τους εντοπίζονται σε διάφορες γεωγραφικές 

περιοχές του κόσμου και οι πληθυσμοί τους στις διάφορες περιοχές μεταβάλλονται με 

την πάροδο των ετών, επηρεαζόμενες από διάφορους παράγοντες. Στον πίνακα 1, 

παρατίθενται οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες συγκεκριμένα είδη εμφανίζονται 

με μεγαλύτερη συχνότητα, επηρεάζοντας τα ζώα και τους ανθρώπους (Anderson και 

Magnarelli, 2008). Η αλλαγή του γεωγραφικού εύρους είναι μια διαδικασία με την 

οποία εμφανίζονται ή επανεμφανίζονται οι κρότωνες και οι διάφορες μολυσματικές 

ασθένειες που προκαλούν. Παραδείγματα κροτώνων και παθογόνων 

μικροοργανισμών που έχουν αλλάξει την εμβέλειά τους τις τελευταίες δεκαετίες 

περιλαμβάνουν τη βόρεια επέκταση των Ixodes scapularis και Ιxodes ricinus και των 

παθογόνων που μεταδίδουν, καθώς και των Rhipicephalus και Amblyomma spp. Η 

γεωγραφική εμφάνιση των κατάλληλων ειδών-φορέων κροτώνων επηρεάζει 

απολύτως το γεωγραφικό εύρος των μεταδιδόμενων παθογόνων των κροτώνων, αν 

και η γενετική μεταβολή με τυχαίες μεταλλάξεις μπορεί να σημαίνει ότι τα παθογόνα 

των κροτώνων προσαρμόζονται στη μετάδοση από νέα είδη φορέων κροτώνων 

(Medlock et.al, 2013; Ogden, 2013). 
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Πίνακας 1.1. Γεωγραφική κατανομή κροτώνων σε παγκόσμιο επίπεδο 

 
 

Είδη κροτώνων Γεωγραφικές περιοχές με μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης 

Amblyomma americanum Ανατολικές ΗΠΑ 

Amblyomma cajennense Τέξας, Μεξικό, Κεντρική και Νότια Αμερική 
Amblyomma hebraeum  Νότια Αφρική 

Amblyomma variegatum  Αφρική, Νησιά Καραϊβικής  

Argas reflexus  Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
Cartas erratkus Βόρεια και Ανατολική Αφρική, Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Carios rudis  Παναμάς, Νότια Αμερική 
Dermacentor andersoni Δυτική και Βόρεια Αμερική 

Dermacentor auratus Ινδία, Μαλαισία, Βιετνάμ, Βιρμανία, Κίνα 

Dermacentor marginatus Ευρώπη και Ασία 
Dermacentor nuttalli  Ρωσία, Μογγολία, Κίνα 

Dermacentor occidentals Καλιφόρνια, Όρεγκον, Μπάχα, Μεξικό 
Dermacentor reticulums Ευρώπη και Ασία 

Dermacentor silvarum Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Μογγολία 
Dermacentor variabilis Ανατολική και Δυτική – Βόρεια Αμερική 

Haemaphysalis concinna Κεντρική Ευρώπη, Ρωσία, Ασία 

Hyalomma anatolicum Ρωσία, Νότια Ευρώπη, Εγγύς Ανατολή 
Hyalomma marginatum Αφρική, Τουρκία, Υεμένη, Ισραήλ, Ρωσία 

Ixodes cookei Βόρεια Αμερική 
Ixodes holocyclus Αυστραλία 

Ixodes persulcatus Ευρώπη και Ασία 
Ixodes ricinus Ευρώπη 

Ixodes scapularis Ανατολικά, Μεσοδυτική Βόρεια Αμερική 

Ornithodoros asperus Καύκασος, Ιράκ 
Ornithodoros coriaceus Καλιφόρνια, Μεξικό 

Ornithodoros hermsi Δυτική-Βόρεια Αμερική 
Ornithodoros moubata Ανατολική, Κεντρική, Νότια Αφρική 

Ornithodoros savignyi Αφρική, Αραβία, Ινδία, Σρι Λάνκα 

Ornithodoros tartakovskyi Κεντρική Ασία 
Ornithodoros turicata Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Βορειοδυτικές ΗΠΑ 

Rhipicephalus sanguineus Παγκόσμια 
Πηγή: Anderson και Magnarelli, 2008 
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   Οι κυριότεροι καθοριστικοί παράγοντες της επιβίωσης των κροτώνων καθορίζονται 

από τις ιδιότητες του οικοτόπου στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Η διάρκεια 

ανάπτυξης προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

και συγκεκριμένα όσο πιο θερμό είναι το περιβάλλον, τόσο ταχύτερη είναι η 

ανάπτυξη και τόσο χαμηλότερη είναι η συνολική αναλογία των κροτώνων που θα 

πεθάνουν. Το μικροκλίμα, δηλαδή το κλίμα που τροποποιείται από τους οικοτόπους, 

επηρεάζει την δραστηριότητα των κροτώνων, η οποία, σε συνδυασμό με την 

πυκνότητα του ξενιστή, επηρεάζει το ρυθμό με τον οποίο οι κρότωνες βρίσκουν 

ξενιστή. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός επιβίωσης εξαρτάται από την ποιότητα και την 

ποσότητα της τελευταίας απομύζησης του κρότωνα, το οποίο καθορίζει τα αποθέματα 

λίπους στα οποία βασίζεται. Αυτό με τη σειρά του, εξαρτάται από την έμφυτη και 

αποκτηθείσα αντίσταση στους κρότωνες. Οι κρότωνες που τρέφονται με ξενιστές που 

εκφράζουν αντίσταση δεν μπορούν να πεθάνουν αλλά τροφοδοτούνται και σιτίζονται 

με μικρότερη επιτυχία (Ogden et.al., 2005; 2008).  

   Υπάρχει μια σχεδόν τετραγωνική σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και της 

αναζήτησης του ξενιστή, με την δραστηριότητα αυτή να αναστέλλεται σε χαμηλές και 

υψηλές θερμοκρασίες. Η χαμηλή σχετική υγρασία στο ένα άκρο και η έντονη 

βροχόπτωση στο άλλο είναι ανασταλτικές συνθήκες για τη δραστηριότητα 

αναζήτησης ξενιστή. Έτσι, η συχνότητα βροχόπτωσης και η ένταση μπορούν επίσης 

να έχουν μια τετραγωνική σχέση με τη δραστηριότητα αναζήτησης ξενιστή (Ogden, 

2013).  

   Συνοπτικά, λοιπόν, οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα των 

πληθυσμών των κροτώνων να αναπτύσσονται είναι το κλίμα (βροχόπτωση), το 

μικροκλίμα του οικοτόπου, το εύρος και πυκνότητα ειδών ξενιστών και για παθογόνα 

που μεταδίδονται με κρότωνες, η παρουσία και η προσαρμογή σε κατάλληλα είδη 

φορέων. Το κλίμα, το οικοσύστημα, το είδος των ξενιστών και η αφθονία συνδέονται 

επίσης μεταξύ τους και επηρεάζουν από κοινού την καταλληλότητα για εισβολή σε 

έναν πληθυσμό (Ogden, 2013).  

   Οι κρότωνες έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι σκληροί κρότωνες μπορούν 

να ζήσουν από 2 έως 6 χρόνια, ενώ οι μαλακοί κρότωνες μπορούν να ζήσουν μέχρι 

και 20 χρόνια. Η μακροχρόνια επιβίωση χωρίς απομύζηση αίματος, επιτυγχάνεται με 

αποτροπή της αποξήρανσης και με βάση τα αποθηκευμένα αποθέματα που 

λαμβάνονται από προηγούμενη σίτιση. Εκτός από τη σίτιση από τους ξενιστές 

σπονδυλωτών, οι κρότωνες δεν αποκτούν θρεπτικά συστατικά από τα φυτά. Δεν είναι 

ασυνήθιστο για τους κρότωνες να ζουν για ένα έτος ή περισσότερο, αλλά το χρονικό 
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διάστημα που περνιέται πάνω στον ξενιστή είναι συνήθως μικρό (Medlock et.al, 

2013). 

   Κάποια είδη σκληρών κροτώνων όπως το Ixodes scapularis και το Dermacentor 

variabilis μπορούν να περάσουν έως και το 98% ή και περισσότερο της ζωής τους, 

πάνω σε ζώα-ξενιστές. Ειδικότερα το είδος Dermacentor albipictus ξοδεύει 

συγκριτικά περισσότερο χρόνο στα μεγάλα θηλαστικά ξενιστές (π.χ. βοοειδή). Οι 

μαλακοί κρότωνες μπορεί να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο πάνω στους ξενιστές. 

Ανεξάρτητα από το αν οι κρότωνες τρέφονται ή όχι, η διατήρηση της ισορροπίας του 

νερού είναι κρίσιμη για την επιβίωση τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης 

αίματος, οι κρότωνες πρέπει να αποτρέπουν την υπερβολική ενυδάτωση και αντίθετα 

σε περιόδους που δεν τρέφονται πρέπει να αποτρέπουν την αφυδάτωση. Το νερό 

αποβάλλεται ή διατηρείται ανάλογα με τις ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της 

απομύζησης αίματος, οι σιελογόνοι αδένες των σκληρών κροτώνων διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην απέκκριση των υγρών καθώς απορροφούνται μεγάλοι όγκοι 

αίματος. Υπερβολικά ιόντα και νερό από το αίμα μεταφέρονται μέσω του επιθηλίου 

του εντέρου μέσα στο αιμοποιητικό και εκκρίνονται πίσω στον ξενιστή κατά τη 

διάρκεια της διατροφής μέσω των σιελογόνων αδένων. Αντίθετα, οι μαλακοί 

κρότωνες, τόσο οι νύμφες, όσο και οι ενήλικoi κάνουν μικρές και διακεκομμένες 

απομυζήσεις από πολλούς ξενιστές και απομακρύνουν το μεγαλύτερο μέρος της 

περίσσειας νερού τους, μέσω των εκκριτικών αδένων κατά τη διάρκεια ή μετά την 

απομύζηση (Anderson και Magnarelli, 2008).  

 

1.4. Προσκόλληση στον ξενιστή 
 
   Η προσκόλληση σε ξενιστή και η απομύζηση είναι απαραίτητες διαδικασίες για την 

επιβίωση των κροτώνων, την ανάπτυξη τους και την αναπαραγωγή. Κατά την σίτιση, 

λαμβάνει χώρα μια διαδικασία, η οποία έχει χωριστεί σε εννέα βασικά στάδια, τα 

οποία είναι: (1) το κυνήγι ή η αναζήτηση ενός ξενιστή, (2) η δέσμευση, δηλαδή η 

προσκόλληση στο δέρμα ή στο τρίχωμα του ξενιστή, (3) η εξερεύνηση, δηλαδή η 

αναζήτηση στο δέρμα για ένα κατάλληλο σημείο πρόσδεσης, (4) η διείσδυση, δηλαδή 

η εισαγωγή των μερών του υποστομίου στην επιδερμίδα του ξενιστή, (5) η 

προσκόλληση στην θέση σίτισης, (6) η σίτιση, δηλαδή η πρόσληψη αίματος και 

άλλων υγρών, (7) η συσσώρευση (γέμιση) αίματος στον κρότωνα, (8) η αποσύνδεση, 

δηλαδή η απόσυρση από το σημείο προσκόλλησης και (9) η αποσύνδεση από τον 

ξενιστή (Anderson και Magnarelli, 2008).  
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   Σε σύγκριση με τα κουνούπια, η σχετικά αργή διαδικασία διατροφής στα 

τσιμπούρια ενισχύει τη διασπορά τους, καθώς ο ξενιστής μετακινείται στο 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι νύμφες των κροτώνων του είδους Ixodes scapularis 

συχνά τρέφονται από πουλιά και μπορούν να ταξιδεύουν αρκετά μίλια ενώ σιτίζονται. 

Τα ερεθίσματα για την έναρξη της διαδικασίας και το πέρασμα στο πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας της σίτισης, είναι η οσμή, η δόνηση, η σκίαση και η οπτική εμφάνιση. Σε 

ορισμένα είδη κροτώνων, τα μάτια μπορεί να βρίσκονται κατά μήκος του ασπιδίου, 

ωστόσο πολλά είδη δεν έχουν μάτια. Στην περίπτωση αυτή η επιφάνεια αφής, το 

δέρμα, η θερμοκρασία και τα προαναφερθέντα ερεθίσματα οδηγούν σε δέσμευση και 

προσκόλληση στον ξενιστή. Τα ερεθίσματα που λαμβάνονται από το τριχωτό του 

ξενιστή, χρησιμοποιούνται για την επιλογή των θέσεων πρόσδεσης στο δέρμα του 

ξενιστή. Αυτές οι θέσεις είναι συχνά προστατευμένες στο σώμα του ξενιστή 

(Anderson και Magnarelli, 2008). 

   Από την στιγμή που ο κρότωνας θα βρει έναν ξενιστή, περπατά πάνω στο σώμα 

μέχρι να βρει μια κατάλληλη περιοχή από την οποία θα μπορεί να τραφεί με αίμα. 

Συνήθως πρόκειται για μια περιοχή όπου το δέρμα είναι μαλακό και καλά 

εφοδιασμένο με αίμα, για παράδειγμα, τα πίσω μέρη των γονάτων, οι μασχάλες και η 

βουβωνική χώρα, αλλά και περιοχές κατά μήκος του τριχωτού (Rahlenbeck et.al, 

2016).  

   Κατά τη διείσδυση, οι υποδοχείς των χηλικεραιών χρησιμοποιούνται για να 

«δοκιμάσουν» τον ξενιστή. Μέσω των δακτύλων των χηλικεραίων γίνεται το 

τσίμπημα στην επιφάνεια του δέρματος. Το υποστόμιο, με τους σχετικά μεγάλους 

προς τα πίσω προεξέχοντες οδοντίσκους, εισάγεται στο τραύμα. Στην συνέχεια 

εκκρίνεται μια πρωτεϊνική ουσία που μοιάζει με κονίαμα, βοηθώντας στην εδραίωση 

και σταθεροποίηση της προσκόλλησης στον ξενιστή. Η εσωτερική επιφάνεια του 

υποστομίου σχηματίζει το κοιλιακό τμήμα του διαύλου τροφοδοσίας, το οποίο 

καλύπτεται από τα περιβλήματα. Ο δίαυλος τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την 

πρόσληψη υγρών από τους ιστούς του ξενιστή και για την έγχυση σάλιου στον 

ξενιστή από τον κρότωνα (Anderson και Magnarelli, 2008). Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι οι σκληροί κρότωνες συνήθως δεν προκαλούν πόνο κατά την 

προσκόλληση και απομύζηση αίματος και τα ανώριμα εξελικτικά τους στάδια συχνά 

δεν ανιχνεύονται από τους ανθρώπους λόγω του μικρού τους μεγέθους (Ιωάννου 

Ιωάννης, 2009). 
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   Η διαδικασία της σίτισης μετά την προσκόλληση είναι σχετικά αργή. Οι προνύμφες 

και οι νύμφες τροφοδοτούνται κατά μέσο όρο από 2,5 έως 8 ημέρες, ενώ οι ενήλικοι 

κρότωνες τρώνε 5 έως 12 ημέρες. Μετά την σίτιση, οι κρότωνες πέφτουν από τον 

ξενιστή. Κατά τις πρώτες 24 ώρες της απομύζησης, το βάρος μερικών κροτώνων 

αυξάνεται ελαφρώς ή καθόλου. Στη συνέχεια, το βάρος αυξάνεται αργά για αρκετές 

ημέρες. Tαχεία αύξηση του βάρους παρατηρείται την τελευταία ημέρα της 

απόμύζησης. Η σχετικά βραδεία διαδικασία απομύζησης στους σκληρούς κρότωνες 

συνδέεται με την ανάγκη παραγωγής νέας επιδερμίδας για να εξυπηρετήσει τον 

συνεχώς αυξανόμενο όγκο αίματος. Μετά την ολοκλήρωση της σίτισης, ο θηλυκός 

κρότωνας μπορεί να ζυγίζει 100 έως 120 φορές το αρχικό του βάρος, αλλά επειδή 

επίσης εκκρίνεται νερό πίσω στον ξενιστή, ο συνολικός όγκος του αίματος που 

λαμβάνεται μπορεί να είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερος από τον υπολογισμό 

του, μετά τη λήψη τροφής. Η διαδικασία σίτισης στους μαλακούς κρότωνες είναι 

σχετικά περισσότερο ταχεία σε σύγκριση με τους σκληρούς κρότωνες. Οι μαλακοί 

κρότωνες αρχίζουν να τρέφονται με αίμα σχεδόν αμέσως μετά την προσκόλληση, δεν 

εκκρίνουν την πρωτεϊνική ουσία που μοιάζει με κονίαμα, δεν απαιτούν τη δημιουργία 

νέας επιδερμίδας εκκρίνουν περίσσεια νερού μέσω των πόλων των κώνων τους. Οι 

προνύμφες των μαλακών κροτώνων ολοκληρώνουν την σίτιση εντός 20 λεπτών από 

την προσκόλληση, ενώ οι ενήλικοι σε 35 έως 70 λεπτά μετά την προσκόλληση 

(Anderson και Magnarelli, 2008). 

 
 
 

Εικόνα 1.4. : Αναπαραγωγικός κύκλος κροτώνων και διάφορα στάδια εξέλιξής τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΡΟΤΩΝΟΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

2.1. Ο σκύλος ως φορέας κροτώνων 
 
   Όντας παρασιτικά έντομα, οι κρότωνες μπορούν να μεταδώσουν παράγοντες 

ασθενειών στους φορείς τους, όπως ιούς, βακτήρια και πρωτόζωα. Ιστορικά, το 

δυναμικό μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών των κροτώνων, είναι δεύτερο 

μεγαλύτερο σε ένταση, μετά τα κουνούπια. Οι κρότωνες προσκολλώνται με ασφάλεια 

στους φορείς τους, διευκολύνοντας όχι μόνο την αποτελεσματική μετάδοση 

μολυσματικών παραγόντων αλλά και την εξάπλωση τόσο των κροτώνων όσο και των 

μικροοργανισμών σε διαφορετικούς γεωγραφικούς οικότοπους μέσω της μετακίνησης 

των ζώων-φορέων. Τα παθογόνα που λαμβάνονται από τους κρότωνες μπορούν να 

μεταδοθούν από το ένα στάδιο της εξέλιξης στο άλλο και / ή δια-ωοθηκικά. Οι 

θηλυκοί κρότωνες είναι εξαιρετικά γόνιμοι και αυτό είναι ένας παράγοντας που 

επιτρέπει την αποτελεσματική διάδοση λοιμωδών παραγόντων σε πληθυσμούς, με 

τους οποίους τα κατοικίδια ζώα και οι ιδιοκτήτες τους αλληλεπιδρούν. Τα αρθρόποδα 

γενικά, και ειδικά οι κρότωνες έχουν εξελιχθεί ως εξωπαράσιτα άγριων ζώων. Μόνο 

μια μειοψηφία ειδών κροτώνων, μεταδίδει ασθένειες σε κατοικίδια ζώα και 

ανθρώπους. Οι κρότωνες και οι ασθένειες που μεταδίδουν έχουν ζωογεωγραφικό 

εύρος που περιορίζεται από την κίνηση του ξενιστή και, σε κάποιο βαθμό, από 

κλιματολογικούς παράγοντες. Ωστόσο, η αυξημένη κινητικότητα των κατοικίδιων 

ζώων, έχει τα τελευταία χρόνια οδηγήσει σε ταχεία επέκταση των ζωογεωγραφικών 

σειρών για πολλά είδη (Shaw et.al, 2001; Hornok et.al, 2013). 

   Ο αριθμός των αναφερόμενων κροτωνομεταδιδόμενων νοσημάτων έχει αυξηθεί 

παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας μια αυξανόμενη ανησυχία τόσο για 

την κτηνιατρική όσο και για την ανθρώπινη δημόσια υγεία. Ζώντας σε στενή 

σύνδεση, οι άνθρωποι και οι σκύλοι διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

στην επιδημιολογία των παθογόνων που μεταδίδονται από τους κρότωνες. Εκτός από 

το γεγονός ότι τόσο οι σκύλοι, όσο και οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι στους 

παθογόνους παράγοντες των κροτώνων, οι σκύλοι έχουν αναφερθεί ως δεξαμενές 

κροτωνομεταδιδόμενων νοσημάτων. Οι σκύλοι ως κατοικίδια ζώα στις ανεπτυγμένες 

χώρες, είναι ωστόσο λιγότερο πιθανό να είναι φορείς κροτώνων, επειδή συνήθως οι 

ιδιοκτήτες τους λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, σε αντίθεση με τους σκύλους που ζουν 

σε εξωτερικούς χώρους. Οι σκύλοι που είναι κατοικίδια, λόγω του εσωτερικού 
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περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, μπορεί να έχουν λιγότερη πρόσβαση σε εναλλακτικές 

μολυσματικές πηγές παθογόνων μικροοργανισμών (Hornok et.al, 2013).  

   Οι κρότωνες δεν μπορούν να πετάξουν ή να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις 

από μόνοι τους και ως εκ τούτου η μεταφορά τους από ένα σημείο σε άλλο εξαρτάται 

κυρίως από τη μετακίνηση των ξενιστών συμπεριλαμβανομένων των πτηνών που 

μπορούν να πετάξουν σε μεγάλες αποστάσεις (Hasle, 2013), καθώς και μέσω ζώων 

που εισάγονται σε νέες περιοχές από ανθρώπους, όπως ζώα που εισάγονται σε 

περιοχές όπου δεν υπήρχαν πριν, μέσω τρωκτικών που ταξιδεύουν τυχαία με πλοία ή 

φορτηγά ή μέσω εισαγόμενων κατοικίδιων ζώων (Pietzsch et.al., 2006).  

   Οι μεταβολές στους πληθυσμούς άγριων ζώων μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 

εξάπλωση των κροτωνομεταδιδόμενων νοσημάτων, καθώς για παράδειγμα η 

εξάπλωση της ασθένειας Lyme, αποδόθηκε στην αύξηση του πληθυσμού ελαφιού 

στις ανατολικές ΗΠΑ κατά την δεκαετία του 1990 (Barbour και Fish, 1993). Οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται επίσης με την μεταβολή των πληθυσμών των 

κροτώνων, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, επηρεάζοντας επίσης την μετάδοση των 

παθογόνων που προκαλούν ασθένειες (Estrada-Peña et.al., 2013). Η αλλαγή του 

κλίματος μπορεί για παράδειγμα να διευκολύνει τη μετανάστευση των ξενιστών- 

σπονδυλωτών, επιτρέποντας τη διασπορά των κροτώνων και των παθογόνων 

μικροοργανισμών τους σε νέες περιοχές (Baneth et.al, 2014).  

   Τα διάφορα μοντέλα κλιματικής αλλαγής έχουν χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η 

δυνητική κατανομή και διάδοση των διαφόρων ειδών κροτώνων κάτω από 

διαφορετικά κλιματικά σενάρια (Estrada-Peña et.al., 2012). Διάφορα μαθηματικά 

μοντέλα έχουν επίσης σχεδιαστεί για την εκτίμηση των αλλαγών στις γεωγραφικές 

περιοχές των κροτώνων και της ικανότητάς τους να μεταδίδουν παθογόνους 

παράγοντες (Ogden et.al., 2013). Η μετάδοση των νοσημάτων που σχετίζονται με 

κρότωνες μπορεί επίσης να συμβεί μέσα από μολυσμένες μεταγγίσεις αίματος και 

βελόνες. Η μπαμπεσίωση για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι μεταδίδεται με 

μετάγγιση αίματος τόσο σε ανθρώπους όσο και σε σκύλους (Lobo et.al., 2013). Αυτό 

το είδος τεχνητής μετάδοσης μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση των 

κροτωνομεταδιδόμενων νοσημάτων σε νέες περιοχές, δεδομένου ότι σε αυτές 

υπάρχουν κατάλληλοι υποδοχείς δεξαμενών (Baneth, 2014). 

 

   Οι κρότωνες μεταδίδουν τους παθογόνους παράγοντες από το σάλιο που είναι το 

κύριο μονοπάτι με το οποίο οι παράγοντες των μικροοργανισμών επιτυγχάνουν να 

εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος του ξενιστή. Οι κρότωνες είναι 
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εξωπαράσιτα, που λειτουργούν ως φορείς ή δεξαμενές μετάδοσης (Brites-Neto et.al, 

2015): 

1) παθογόνων μυκήτων που προκαλούν δερματοφίλωση 

2) παθογόνων πρωτόζωων που προκαλούν κυρίως μπαμπεσίωση 

3) παθογόνων ιών, που μεταξύ άλλων προκαλούν τον αιμορραγικό πυρετό της 

Κριμαίας, εγκεφαλίτιδα Powassan, την νόσο (πυρετός) του δάσους Kyasanur, 

την κροτωγενή εγκεφαλίτιδα, τον κροτωγενή πυρετό του Κολοράντο, τον 

αιμορραγικό πυρετό Omsk, τον ιό του Δυτικού Νείλου, την αφρικανική 

πανώλης των χοίρων, διάφορες άλλες μορφές κροτωγενούς εγκεφαλίτιδας, 

ρικετσιώσεις (κηλιδώδης πυρετός των Βραχώδων  Ορέων, κηλιδώδης 

πυρετός της Βραζιλίας, κηλιδώδης πυρετός της Μεσογείου, αφρικανικός 

πυρετός, περικαρδίτιδα) 

4) παθογόνα βακτήρια που μεταξύ άλλων προκαλούν κυρίως την ασθένεια lyme, 

τουλαραιμία, πυρετό Q, υποτροπιάζον πυρετό και μπορελίωση 

 
   Όλες οι παραπάνω ασθένειες, εμφανίζονται σε διάφορα είδη ζώων, ενώ κάποιες 

εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένα είδη. Στον Πίνακα 2.1. συγκεντρώνονται οι 

παθογόνοι παράγοντες των κροτώνων που έχουν εντοπιστεί σε σκύλους, με βάση τις 

ασθένειες που προκαλούν. Τα σημαντικότερα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα στους 

σκύλους είναι η μπαμπεσίωση, η ερλιχίωση, η ρικετσίωση και οι μπορρελιώσεις (στις 

οποίες περιλαμβάνεται η αναπλάσμωση) (Brites-Neto et.al, 2015).  
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Πίνακας 2.1. Σημαντικότερα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, παθόγονοι μικροοργανισμοί 
και είδη κροτώνων φορέων τους 

 
Παθογόνος μικροοργανισμός ανά 

ασθένεια Κρότωνες-φορείς παθογόνων 

Μπαμπεσίωση  

Babesia canis canis 

Rhipicephalus sanguineus 

Dermacentor reticulates 

Dermacentor marginatus 

B. canis vogeli R. sanguineus 

B. canis ross Haemaphysalis leachi 

B. gibson 
Haemaphysalis bispinosa 

R. sanguineus 

Ερλιχίωση 

E. canis R. sanguineus 

E. chaffeensis Dermacentor variabilis 

E. ewingii - 

Ρικετσίωση 

Rickettsia conorii R. sanguineus 

Rickettsia rickettsii 
Dermacentor andersoni 

D. variabilis 

Μπορελιώσεις 

Borrelia burgdorferi sensu lato Ixodes 

B. burgdorferi sensu stricto Ixodes 

B. garinii Ixodes 

B. afzelii Ixodes 

B. japonica Ixodes 

Πηγή: Shaw et.al, 2001; Anderson και Magnarelli, 2008; Brites-Neto et.al, 2015 
 
 
 
 
   Συνολικά, από ιατρική και κτηνιατρική άποψη, υπάρχουν περισσότερες από 100 

κροτωνομεταδιδόμενες ασθένειες, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με περίπου 116 είδη 

κροτώνων (32 είδη μαλακών κροτώνων και 84 είδη σκληρών κροτώνων). Οι νόσοι 

που μεταδίδονται από τους κρότωνες είναι κοινές στο ιατρικό και κτηνιατρικό 

κλινικό περιβάλλον και προειδοποιούν για τη σημασία των ασθενειών αυτών, 

ενοποιώντας τους ιατρούς και τους κτηνιάτρους στην επιτήρησή τους για τη 

διαχείριση των ζωονόσων και των μεταδοτικών ασθενειών που είναι κοινές στον 

άνθρωπο και στα ζώα (Dantas –Torres et.al, 2012). 
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2.2. Η μετάδοση των κροτώνων από τον σκύλο στον άνθρωπο 
 
   Η ιατρική και κτηνιατρική σημασία της προσβολής των σκύλων από κρότωνες, 

έγκειται στη μετάδοση μιας ευρείας ποικιλίας μολυσματικών παραγόντων. Οι πιο 

σημαντικές μολυσματικές ασθένειες που μεταδίδονται με κρότωνες και προκαλούν 

σοβαρή κλινική ασθένεια σε σκύλους είναι η μπαμπέσιωση, η ερχιλίωση, η  

ρικετσίωση και σε ορισμένες χώρες η  ηπατοζωονόσος. Ωστόσο, αν και οι λοιμώξεις 

από τα παθογόνα Borrelia burgdorferi και Rickettsia conorii συνήθως προκαλούν 

υποκλινική μόλυνση,  η σύνδεσή τους με την κλινική ασθένεια στους σκύλους είναι 

πιο δύσκολο να εκτιμηθεί. Οι σκύλοι φαίνεται επίσης να είναι ευαίσθητοι σε λοίμωξη 

από το παθογόνο Coxiella burnetii (πυρετός Q) και από ιογενή εγκεφαλίτιδα που 

μεταδίδονται με κρότωνες, αλλά οι αναφορές για κλινικές ασθένειες είναι 

ασυνήθιστες. Άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται από κρότωνες, αν και με μικρότερη 

συχνότητα εμφάνισης είναι η αιμομπαρτονέλλωση, η μπαρτονέλλωση, η τουλαραιμία 

και πιο σπάνια ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πολλές από τις λοιμώξεις που επηρεάζουν 

τους σκύλους, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους, όπως 

είναι κυρίως η μπαρτονέλλωση, η ερχιλίωση, η ρικετσίωση και η εγκεφαλίτιδα που 

προκαλείται από κρότωνες (Shaw et.al, 2001; Baneth et.al, 2014).  

   Όσον αφορά τις ρικετσιώσεις στον άνθρωπο, τα αρθρόποδα μεταβιβάζουν τις 

ρικέτσιες στους ανθρώπους όταν τα σημεία επαφής/ προσκόλλησης μολύνονται με 

μολυσμένες εκκρίσεις των σιελογόνων αδένων (π.χ.,ρικέτσιες της ομάδας των 

κηλιδωδών πυρετών), εμέσματα περιεχόμενου του μέσου εντέρου (π.χ., Β. 

burgdorferi), κόπρανα (π.χ. Coxiella burnetii, R. typhi, R. prowazekii). Η αύξηση του 

κινδύνου μετάδοσης της νόσου με την αύξηση του χρόνου προσκόλλησης έχει 

αποδειχθεί σαφώς για τις ρικέτσιες της ΟΚΠ (Raoult D. και Roux V., 1997). Έμμεσοι 

οδοί μετάδοσης είναι επίσης πιθανές, όπως η μόλυνση από εκδορές του δέρματος ή τα 

μάτια μετά τη σύνθλιψη των κροτώνων με τα δάχτυλα. 

   Ωστόσο, η πιθανή ζωονοτική απειλή που θέτουν οι σκύλοι επηρεάζεται έντονα από 

τον φυσικό κύκλο του συγκεκριμένου παράγοντα με τον οποίο μολύνεται ο σκύλος. 

Μπορούν να περιγραφούν τρία γενικά επιδημιολογικά σενάρια. Πρώτον, εάν η 

μετάδοση ενός μολυσματικού παράγοντα περιλαμβάνει κρότωνες με ένα ευρύ φάσμα 

ξενιστών (όπως το I. ricinus), οι σκύλοι μπορούν να ενεργήσουν άμεσα ως φορείς 

μόλυνσης των ανθρώπων. Δεύτερον, ενεργώντας ως φυσικοί ξενιστές για ορισμένους  

κρότωνες (όπως τα είδη R. sanguineus και Ixodes canisuga), οι σκύλοι αυξάνουν 

σημαντικά την επαφή μεταξύ αυτών των ειδών και του ανθρώπου, αυξάνοντας έτσι 
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τον κίνδυνο μετάδοσης. Τέλος, υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος μετάδοσης μέσω 

έκθεσης σε περιεχόμενα μολυσμένων κηλίδων μετά από βλάβες σε κρότωνες κατά 

την περιποίηση των μολυσμένων ζώων. Αυτό το σενάριο έχει αναφερθεί για τον 

παθογόνο της ρικετσίωσης (Shaw et.al, 2001; Baneth et.al, 2014). 

   Εκτός από την μετάδοση των κροτώνων από τον σκύλο στον άνθρωπο, ο άνθρωπος 

μπορεί επίσης να μολυνθεί απευθείας από κρότωνες. Ο κίνδυνος μόλυνσης από 

ασθένεια που προκαλείται από κρότωνες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρεις 

παράγοντες: την πυκνότητα του πληθυσμού των κροτώνων, το ποσοστό των 

κροτώνων που έχουν μολυνθεί από παθογόνο (ποσοστό μόλυνσης) και τους 

παράγοντες που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά που επηρεάζουν τον 

κίνδυνο έκθεσης. Στην Ευρώπη, μέχρι και το 3% των νυμφών και μέχρι και το 5% 

των ενήλικων κροτώνων φέρει τον ιό της μπορελλίωσης. Σε ενδημικές περιοχές, ο 

εμβολιασμός για την μπορελλίωση συνιστάται για παιδιά και ενήλικες που είναι 

δυνητικά εκτεθειμένοι στο δάγκωμα του I. ricinus. Στην Ευρώπη, η μπορελλίωση 

είναι ενδημική σε 27 χώρες, μεταξύ των οποίων η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, 

η Αυστρία, η νότια Γερμανία και οι χώρες της Βαλτικής. Ο εμβολιασμός και οι 

στρατηγικές πρόληψης τσιμπημάτων πρέπει να εφαρμόζονται στους ταξιδιώτες, οι 

οποίοι κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες και έχουν μεγάλο βαθμό έκθεσης σε 

ενδημικές περιοχές (Rahlenbeck et.al, 2016). 

 

2.3. Κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα 
 
 
Βακτηριακής αιτιολογίας νοσήματα 
 

  2.3.1. Αναπλάσμωση 

  2.3.1.1. Κλινική εικόνα και συμπτώματα 
 
   Η αναπλάσμωση είναι ένα κροτωνομεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε 

λοίμωξη από τα βακτήρια Αnaplasma phagocytophilum και Anaplasma platys. Και τα 

δύο είδη αποτελούν ενδοκυτταρικά αρνητικά κατά Gram βακτηρίδια, που ανήκουν 

στην οικογένεια των Anaplasmataceae, και προκαλούν την ασθένεια της 

αναπλάσμωσης στον σκύλο και στον άνθρωπο, συνήθως μεταδιδόμενα από σκληρούς 

κρότωνες. Οι λοιμώξεις από το Α. Phagocytophilum σε σκύλους έχουν περιγραφεί 

κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Επιδημιολογικές μελέτες που έχουν 
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πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, έχουν δείξει ότι το 3% έως 57% των μολυσμένων 

σκύλων έφεραν το είδος A. phagocytophilum. Το Anaplasma platys έχει επίσης 

διαγνωσθεί σε σκύλους, ιδιαίτερα από χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, όπως η 

Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία,  η Γαλλία, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ρουμανία 

(Sainz et.al, 2015). Φαίνεται να έχει ευρεία διασπορά σε όλη την περιοχή της 

Μεσογείου. 

   Από τα αποτελέσματα της έρευνας του κτηνιάτρου Ιωάννου Ιωάννη προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι το Αnaplasma phagocytophilum υπάρχει και ευδοκιμεί στην Κύπρο, 

τόσο σε παραγωγικά ζώα όσο και σε άγρια θηλαστικά και πτηνά, καθώς και σε 

εκτοπαράσιτα τα οποία εν δυνάμει μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο μεταβιβαστών.  

Ένα υψηλό ποσοστό (35%) των παραγωγικών ζώων (αίγες, πρόβατα, βοοειδή) 

εμφάνισαν τίτλους IgG αντισωμάτων έναντι του A. phagocytophilum σε τίτλους ≥ 

1/120 . Ο οροεπιπολασμός υπολογίστηκε στατιστικά σημαντικά μικρότερος στην 

περιοχή της Λευκωσίας. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

διαφόρων ειδών ζώων (p‹0,001), με τα βοοειδή να έχουν υψηλότερη οροθετικότητα 

(57%) σε σχέση με τα πρόβατα (30%) και τις αίγες (18%) (Ιωάννου Ιωάννης, 2009). 

   Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι η μόλυνση των κροτώνων είναι δυνατή 

μονάχα μετά από γεύμα με μολυσμένο αίμα διότι δεν είναι δυνατή η διωοθηκική 

μετάδοση του βακτηρίου. Από το προηγούμενο προκύπτει ότι τα θηλαστικά 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διαδοση των βακτηρίων 

αυτών στην φύση (Dumler JS. και Bakken JS., 1998).  

   Τις τελευταίες δεκαετίες, η έκθεση του σκύλου στο Α. Phagocytophilum έχει 

αυξηθεί σημαντικά, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ και την Ασία.  Οι 

σκύλοι αναγνωρίζονται κυρίως ως ενδιαμεσοι ξενιστές και ο ρόλος τους ως δυνητικοί 

υποδοχείς δεξαμενών για μόλυνση με A. phagocytophilum εξακολουθεί να είναι 

αμφιλεγόμενος. Ωστόσο, έχει προταθεί ότι οι σκύλοι μπορούν να θεωρηθούν ως 

δυνητικοί υποδοχείς δεξαμενών για το A. phagocytophilum σε ορισμένες περιοχές, 

ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα, ή τουλάχιστον ως αποτελεσματικοί δείκτες για την 

εκτίμηση του κινδύνου για ανθρώπινη μόλυνση. Το Anaplasma platys είναι ένα άλλο 

είδος Anaplasma που είναι γνωστό ότι μολύνει τον σκύλο, ο οποίος θεωρείται ως 

βασική δεξαμενή μετάδοσης. Αυτό το βακτήριο πιθανότατα μεταδίδεται από 

σκληρούς κρότωνες, όπως χαρακτηριστικά είναι οι Rhipicephalus sanguineus (s.l.), 

Ixodes ricinus, Ιxodes scapularis, Ixodes pacificus και είναι υπεύθυνο για τη 

μολυσματική κυκλική θρομβοκυτταροπενία, μια ασθένεια των σκύλων. Το 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

22 

Anaplasma platys δεν θεωρείται ως ζωονοσογόνο, αν και έχουν αναφερθεί λοιμώξεις 

άλλων κατοικίδιων ζώων και ανθρώπων (Khatat et.al, 2017).  

   Γενικά, η αναπλάσμωση στον σκύλο είναι μια ήπια νόσος, σε σχέση με πολλά από 

τα υπάρχοντα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα και φαίνεται να είναι σε μεγάλο 

βαθμό αυτοπεριοριστική. Τόσο οι λοιμώξεις από το A. platys, όσο και από το A. 

phagocytophilum παραμένουν συνήθως ασυμπτωματικές ή υποκλινικές στον σκύλο 

(Greene, 2013).  

   Τo A. phagocytophilum, μολύνει σκύλους, άλογα, λάμα, γάτες, αγελαδες, πρόβατα, 

αίγες, πτηνά, πρωτεύοντα, βίσσονες, ελάφια,  άλκες και τρωκτικά (Kuttler KL., 1984; 

Kocan KM. και άλλοι, 2003; Lew AE. και άλλοι, 2003). Τα τέσσερα τελευταία 

αποτελούν και τις φυσικές δεξαμενές του παθογόνου στη φύση. 

   Πιο αναλυτικά,  η περίοδος επώασης για την μόλυνση από το Α. Phagocytophilum 

διαρκεί 1 έως 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια, ο σκύλος μπορεί να αναπτύξει μια 

αυτοπεριοριζόμενη εμπύρετη ασθένεια. Οι περισσότεροι σκύλοι που έχουν μολυνθεί 

φυσικά με το Α. Phagocytophilum πιθανώς παραμένουν υγιείς, όπως υποδεικνύεται 

από τον υψηλό αριθμό των υγειών οροθετικών σκύλων σε σχέση με τους σκύλους με 

την κλινική ασθένεια. Ο βαθμός στον οποίο το Α. Phagocytophilum μπορεί να 

παραμείνει στους ιστούς και να συμβάλλει σε εκδηλώσεις υποκλινικών / χρόνιων 

νόσων είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Τα πιο κοινά κλινικά σημεία του Α. 

Phagocytophilum είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν λήθαργο, ανορεξία και πυρετό, 

ενώ άλλα συμπτώματα λιγότερο κοινά είναι οι ανοικτές βλεννώδεις μεμβράνες, η 

τεταμένη κοιλιακή χώρα και τα συμπτώματα από το γαστρενετερικό (έμετος / 

διάρροια). Σπάνιες ενδείξεις περιλαμβάνουν κατάρρευση, ήπιο βήχα, ραγοειδίτιδα, 

οίδημα των άκρων και πολυδιψία / πολυουρία. Η μόλυνση με το Α. phagocytophilum 

μπορεί επίσης σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσει μερικές ανοσοπάθειες, όπως 

ανοσομεσολαβούμενη θρομβοκυτταροπενία / αναιμία (Sainz et.al, 2015).  

   Η περίοδος επώασης του Α. platys είναι παρόμοια με εκείνη του Α. 

phagocytophilum (1 έως 2 εβδομάδες). Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα 

παρατηρούνται εναλλασσόμενες περίοδοι θρομβοκυτταροπενίας και πυρετού, οι 

οποίες εμφανίζονται και εξαφανίζονται κυκλικά κάθε 1-2 εβδομάδες (Gaunt et.al, 

1990). Σε μια έρευνα μετά από πειραματικό εμβολιασμό σκύλων με Α. platys, τα 

προσβεβλημένα από παράσιτα αιμοπετάλια ανιχνεύθηκαν στο περιφερικό αίμα μετά 

από 8 έως 15 ημέρες. Οι σκύλοι εμφάνισαν σοβαρή θρομβοκυτταροπενία εντός 7 

ημερών μετά τον εμβολιασμό. Μετά από την μείωση του αριθμού των 

κυκλοφορούντων βακτηριδίων, η συγκέντρωση των αιμοπεταλίων αυξήθηκε εντός 3-
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4 ημερών. Αυτά τα επεισόδια βακτηριαιμίας και θρομβοκυτταροπενίας 

παρατηρήθηκαν σε διαστήματα 1-2 εβδομάδων. Η χρόνια λοίμωξη σχετίζεται με 

βακτηριαιμία χαμηλού επιπέδου και ήπια θρομβοκυτταροπενία, η οποία μπορεί να 

αντικατοπτρίζει μια διαδικασία, στην οποία ο ξενιστής επιχειρεί να προσαρμοστεί 

στη μόλυνση από το A. platys (Gaunt et.al, 2010). Τα κλινικά συμπτώματα από το Α. 

platys έχουν περιγραφεί επίσης σε έρευνες σε σκύλους στην  Ελλάδα, την Ισπανία και 

την Πορτογαλία και περιλάμβαναν πυρετό, λήθαργο, ανορεξία, απώλεια βάρους, 

χλωμούς βλεννογόνους, πετέχειες, ρινικές εκκρίσεις και λεμφαδενοπάθεια (Kontos 

et.al, 1991; Santos et.al, 2009).  

   Στους ανθρώπους το A. phagocytophilum έχει σημαντικό ζωονοτικό δυναμικό, 

επειδή ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί μέσω ενός δαγκώματος από ένα κρότωνα, 

μολυσμένο με το παθογόνο. Η μόλυνση των κροτώνων είναι δυνατή μονάχα μετά από 

γεύμα αίματος σε κάποιο μολυσμένο θηλαστικό-ξενιστή (Dumler και Bakken 1998). 

Τελευταίες μελέτες αναφέρουν και τα αποδημητικά – μεταναστευτικά πουλιά στους 

πιθανούς φορείς μετάδοσης της νόσου (Daniels και λοιποί 2002). Το A. 

phagocytophilum προκαλεί την ανθρώπινη κοκκιοκυτταρική αναπλάσμωση, μια 

φλεγμονώδη ασθένεια που μοιάζει πολύ με τη νόσο της αναπλάσμωσης στον σκύλο. 

Περιγράφηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1994 (Bakken και λοιποί 1994).  

   Η νόσος εμφανίζεται σαν οξύ εμπύρετο με υψηλό πυρετό (>38,5 οC) διάρκειας  από 

2-11 ημέρες (μέσος όρος 10 ημέρες).  

   Η περίοδος επώασης είναι 4-8 ημέρες (Lotric-Furlan και λοιποί 2003). Μετά τη 

μόλυνση (1-2 εβδομάδες), συχνά εμφανίζεται σύνδρομο αδιαθεσίας, πόνο στην πλάτη 

χαμηλά, πυρετός και / ή γαστρεντερικές διαταραχές. Άλλα, λιγότερο συχνά 

συμπτώματα περιλαμβάνουν την αρθραλγία, την λεμφαδενομεγαλία, την 

επιπεφυκίτιδα, την δυσουρία και το περιφερικό οίδημα. (Bakken και Dumler, 2015). 

   Στο 50% των ασθενών χρειάζεται εισαγωγή σε νοσοκομείο. Η νόσος μπορεί να έχει 

διάρκεια μερικές μόνο ημέρες, αλλά σε μερικούς ασθενείς,  ελλείψει της κατάλληλης 

φαρμακευτικής αγωγής, τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ακόμα και για χρονικό 

διάστημα έως 60 ημέρες (Dumler 2005). Επιπλοκές δεν έχουν ακόμα περιγραφεί στην 

Ευρώπη, όπου τα συμπτώματα είναι ηπιότερα σε σχέση με τις ΗΠΑ. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

24 

 
Εικόνα 2.1. : Προτεινόμενος κύκλος μετάδοσης για τον παράγοντα της Ανθρώπινης 
κοκκιοκυτταρικής Αναπλάσμωσης(Ιωάννου Ιωάννης, 2009, Διδακτορική Διατριβή) 

 

  2.3.1.2. Διάγνωση 
 
   Τα διαγνωστικά κριτήρια για την αναπλάσμωση είναι τα κλινικά σημεία και τα 

εργαστηριακά ευρήματα, σε συνδυασμό με ανίχνευση μορίων εντός των 

ουδετερόφιλων (σπάνια ηωσινόφιλων) σε επιχρίσματα αίματος σε συνδυασμό με:(1) 

έναν θετικό τίτλο αντίστροφου αντισώματος στο Α. phagocytophilum (ή θετικό 

αποτέλεσμα εξέτασης PCR), (2) 4-πλάσια αύξηση ή μείωση του τίτλου αντισώματος 

εντός 4 εβδομάδων, (3) θετικό αποτέλεσμα δοκιμής PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς 

εκκινητές Α. phagocytophilum και (4) περισσότερο σπάνια, απομόνωση του Α. 

phagocytophilum από το αίμα (Carrade et.al, 2009). 

   Η εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) είναι ένα πολύ χρήσιμο 

διαγνωστικό εργαλείο για τα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, 

συμπεριλαμβανομένης της αναπλάσμωσης. Η τεχνική PCR είναι πιο ευαίσθητη από 

την άμεση μικροσκοπική εξέταση και η ανίχνευση DNA για ένα συγκεκριμένο 

παθογόνο σε κλινικό περιβάλλον, θεωρείται ως ένδειξη ενεργού λοίμωξης. 

Επιπρόσθετα η PCR σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των 

βακτηριακών φορτίων, ενώ δίνει την δυνατότητα διερεύνησης συγκεκριμένων 

γονιδιακών θραυσμάτων μετά την ενίσχυση. Η αλληλούχιση του θραύσματος 

γονιδίου που ενισχύεται με την PCR μπορεί να ταυτοποιήσει το είδος του παθογόνου 

που έχει μολύνει τον σκύλο. Η εξέταση PCR σε πραγματικό χρόνο που έχει 

αναπτυχθεί για την ανίχνευση των παθογόνων της αναπλάσμωσης, έχει υψηλή 

ευαισθησία. Αρκετά εργαστήρια προσφέρουν διάφορες δοκιμασίες PCR για την 
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ανίχνευση των παθογόνων της αναπλάσμωσης, ωστόσο, τα αποτελέσματα εξαρτώνται 

από την εμπειρία και την ποιότητα του εργαστηρίου. Η χρήση μη ειδικών εκκινητών 

για την έναρξη της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, καθώς και οι χαμηλές 

θερμοκρασίες σε μερικές δοκιμές PCR μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της 

διάγνωσης, παρέχοντας ψευδώς θετικά αποτελέσματα (Sainz et.al, 2015). 

   Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς 

αρνητικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η βακτηριαιμία μπορεί να είναι 

διακοπτόμενη σε μερικούς σκύλους ή σε συγκεκριμένες ασθένειες (π.χ. μπορεί να 

υπάρχει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο ανίχνευσης της ανάλυσης) ή μπορεί να 

απουσιάζει, λόγω προηγούμενης χορήγησης αντιβιοτικών, όπως η δοξυκυκλίνη. Ως 

εκ τούτου, ένα αρνητικό αποτέλεσμα PCR θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μη ανίχνευση  

DNA του παθογόνου στο δείγμα και όχι να θεωρείται ότι το δείγμα είναι 

απαλλαγμένο από το δοκιμαζόμενο παθογόνο. Έτσι, για να βελτιωθεί η χρησιμότητα 

της PCR και για να ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τα 

αποτελέσματα, είναι σημαντικό να υποβάλλονται δείγματα σε αξιόπιστα εργαστήρια 

και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των τίτλων 

αντισωμάτων, των κλινικών συμπτωμάτων και των μη φυσιολογικών εργαστηριακών 

ευρημάτων (Sainz et.al, 2015; Potkonjak et.al, 2015). 

   Διάφορες ορολογικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται επίσης σε κάποια εργαστήρια για 

την διάγνωση των κροτωνομεταδιδόμενων ασθενειών. Αυτές περιλαμβάνουν τον 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFAT) ή την ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία 

(ELISA). Ένα από τα πλεονεκτήματα των εξετάσεων αυτών, είναι ότι παρέχουν την 

δυνατότητα καθορισμού των επιπέδων των αντισωμάτων, διαπιστώνοντας εάν είναι 

υψηλά ή χαμηλά. Το επίπεδο ευαισθησίας των τεχνικών αυτών δεν είναι καλά 

εδραιωμένο σήμερα και επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό 

επειδή δεν θεωρείται ότι είναι χρήσιμες σε οξεία μόλυνση ή για τη διαφοροποίηση 

μεταξύ των διαφόρων ειδών των παθογόνων, λόγω των διασταυρούμενων 

αντιδράσεων μεταξύ των διαφόρων οργανισμών. Επομένως, το πεδίο διάγνωσης με 

ορολογία είναι εξαιρετικά περιορισμένο και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση (Futura 

et.al, 2009; Eichenberger et.al, 2017).  

   Στις περιπτώσεις όπου η οροθεσία είναι υψηλή σε ενδημικές περιοχές, η διάγνωση 

της αναπλάσμωσης δεν μπορεί να βασίζεται σε έναν μόνο θετικό τίτλο (ο οποίος 

μπορεί να αντανακλά μόνο την προηγούμενη έκθεση). Κατά τη διάρκεια της οξείας 

φάσης της ασθένειας, τα αντισώματα μπορεί να είναι ανύπαρκτα. Μια τετραπλάσια ή 

μεγαλύτερη αύξηση των τίτλων αντισωμάτων είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση 
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της διάγνωσης. Διασταυρούμενες αντιδράσεις αντισωμάτων εμφανίζονται σε κάποιο 

βαθμό με άλλα είδη Anaplasma, Ehrlichia και Neorickettsia (Carrade et.al, 2009). 

   Η διάγνωση του παθογόνου Α. platys μπορεί να γίνει με την ανίχνευση οργανισμών 

εντός αιμοπεταλίων σε μεμβράνες χρώματος αίματος ή σε επιχρίσματα αίματος 

(π.χ.Giemsa ή Diff-Quick). Λόγω της κυκλικής παρασιταιμίας, το παθογόνο μπορεί 

είτε να απουσιάζει είτε να είναι παρόν σε πολύ μικρές ποσότητες και ως εκ τούτου 

αυτή η μέθοδος δεν είναι αξιόπιστη (Carrade et.al, 2009).  

 
 

  2.3.1.3. Θεραπεία 
 
   Η αναπλάσμωση του σκύλου θεραπεύεται επιτυχώς με τη χορήγηση αντιβιοτικών 

που ανήκουν στην οικογένεια των τετρακυκλινών. Συγκεκριμένα η θεραπεία με 

δοξυκυκλίνη σε δόση 5-10 mg/kg δύο φορές ημερησίως για 2-3 εβδομάδες, είναι 

αποτελεσματική στη θεραπεία μολύνσεων από το Α. phagocytophilum. Ωστόσο, 

πρέπει να καθοριστούν αρκετές παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της πιο 

αποτελεσματικής ή βέλτιστης δόσης, το μήκος της θεραπείας με δοξυκυκλίνη και η 

αξία της προσθήκης άλλων αντιβιοτικών σε συνδυασμό. Άλλα αντιβιοτικά όπως η 

ριφαμπικίνη και η λεβοφλοξασίνη έχουν δείξει επίσης καλή αποτελεσματικότητα 

έναντι του A. phagocytophilum, ενώ η  χλωραμφαινικόλη αποτελεί μια εναλλακτική 

λύση για τη θεραπεία σε κουτάβια (Diniz και Breitschwerdt, 2011). Η αναπλάσμωση 

που προκαλείται από το παθογόνο Α. platys μπορεί να θεραπευτεί επίσης με 

αντιβιοτική αγωγή με τετρακυκλίνες και συγκεκριμένα με δοξυκυκλίνη σε δόση 5-10 

mg/kg για 8-10 ημέρες. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί ενροφλοξασίνη σε δόση 5 

mg/kg, για 14-21 ημέρες (Harvey, 2006). Στην περίπτωση όπου ο σκύλος έχει μέτρια 

έως σοβαρή κλινική νόσο ή δεν ανταποκρίνεται ταχέως στη θεραπεία με 

δοξυκυκλίνη, θα πρέπει πιθανώς να υποβληθεί σε νέες διαγνωστικές δοκιμασίες για 

άλλες ασθένειες που μεταδίδονται με κρότωνες (Alleman και Wamsley, 2008). 

   Στον άνθρωπο, η υδροχλωρική δοξυκυκλίνη (doxycycline hydrochloride) και η 

δοξυκυκλίνη (doxycycline hyclate) έχουν αποδειχθεί ότι δρουν αποτελεσματικά 

έναντι του A. phagocytophilum αν και η δεύτερη προτιμάται λόγω καλύτερης 

φαρμακοκινητικότητας και ανοχής από τους ασθενείς. Έχει μάλιστα αναφερθεί ότι σε 

ασθενείς με ιστορικό δήγματος από κρότωνα, θα πρέπει να χορηγείται δοξυκυκλίνη 

προφυλακτικά (Zeidner και λοιποί 2008). 
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   Η δοξυκυκλίνη μπορεί να χορηγηθεί από 8 ετών και άνω για 14 ημέρες. Παιδιά 

ηλικίας κάτω των 8 ετών μπορούν να λάβουν την ίδια θεραπεία για συντομότερο 

χρονικό διάστημα. Ασθενείς που δε μπορούν να λάβουν τετρακυκλίνη μπορούν να 

λάβουν ριφαμπικίνη για 7-10 ημέρες, ή εναλλακτικά κινολόνες, αν και η 

καταγεγραμμένη εργαστηριακή και κλινική εμπειρία με ριμφαπικίνη είναι 

περιορισμένη (Horowitz και λοιποί 2001). Παρ’ όλα αυτά έγκυες γυναίκες στις οποίες 

χορηγήθηκε ριφαμπικίνη έδειξαν καλή ανταπόκριση. Η χλωραμφενικόλη εμφανίζεται 

να είναι ανεγεργή έναντι του A. phagocytophilum. Σε γενικά πλαίσια, η θεραπευτική 

επίδραση της δοξυκυκλίνης και ριφαμπικίνης γίνεται εμφανής από την υπόχωρηση 

του πυρετού και τη βελτίωση της κλινικής εικόνας μέσα στις επόμενες 24 ώρες. 

Εναλλακτική θεραπεία θα πρέπει να αναζητηθεί εάν τα συμπτώματα επιμένουν μετά 

από 48 ώρες θεραπείας. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής ή 

διάρκειας θεραπείας έχει αναφερθεί υποτροπή (Horowitz και λοιποί 1998) 

 

 

 2.3.2. Ρικετσιώσεις 
 

   2.3.2.1. Κλινική εικόνα και συμπτώματα 
 
   Το γένος Rickettsia περιλαμβάνει πολλά είδη βακτηρίων που σχετίζονται με 

σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο ή στον σκύλο. Τα μέλη του γένους Rickettsia 

(οικογένεια Rickettsiaceae, σειρά Rickettsiales) μπορούν να ταξινομηθούν στην 

ομάδα rickettsiae του κηλιδώδους πυρετού, στην ομάδα typhus rickettsiae, στην 

ομάδα Rickettsia bellii και στην ομάδα Rickettsia canadensis. Η ομάδα typhus 

rickettsiae αποτελείται από τα παθογόνα R. prowazekii και R. typhi, τα οποία 

σχετίζονται με ψείρες και ψύλλους, αντίστοιχα, ενώ η ομάδα του κηλιδώδους 

πυρετού, περιλαμβάνει περισσότερα από 20 έγκυρα είδη και σχετίζεται κυρίως με 

κρότωνες. Άλλα είδη, όπως τα R. bellii και R. canadensis, συνδέονται επίσης με 

κρότωνες και έχουν θεωρηθεί μια ξεχωριστή ομάδα, που όμως μοιράζεται 

αντιγονικούς, γενετικούς και οικολογικούς παράγοντες, τόσο με τα βακτήρια της 

ομάδας typhus rickettsiae, όσο και με τα βακτήρια της ομάδας του κηλιδώδους 

πυρετού (Parola, 2013).  

   Οι ρικετσιώσεις είναι κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, που προκαλούνται 

ενδοκυτταρικά από βακτηρίδια που ανήκουν στην οικογένεια Rickettsia του 

κηλιδώδους πυρετού. Αυτές οι ζωονόσοι συγκαταλέγονται στις παλαιότερα γνωστές 
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ασθένειες που μεταδίδονται με φορέα (Parola, 2013). Στα αρθρόποδα, οι ρικέτσιες 

εντοπίζονται στον πεπτικό σωλήνα και πολλαπλασιάζονται στα επιθηλιακά κύτταρα 

του εντέρου, προκαλώντας μικρή ή μεγάλη καταστροφή των κυττάρων. Τα 

αρθρόποδα μπορούν να μολυνθούν με βακτήρια όταν τρέφονται από βακτηριαιμικά 

ζώα ή από διασταδιακή (transstadial) και διωοθηκική (transovarial) μετάδοση. Για 

παράδειγμα, οι ρικέτσιες της ομάδας των κηλιδωδών πυρετών μπορεί να μεταδοθούν 

μέσω όλων των οδών (Raoult D. και Roux V., 1997). 

   Η παγκόσμια κατανομή των κροτωνομεταδιδόμενων ρικετσιώσεων και η επέκταση 

του πληθυσμού των κροτώνων μπορούν να εισάγουν ρικετσιακούς παράγοντες σε 

νέες γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με την πυκνότητα και κατανομή των κροτώνων 

και την πυκνότητα του πληθυσμού των ξενιστών ως δεξαμενές, δημιουργώντας νέες 

σχέσεις σχετικά με τη δυναμική μεταξύ αυτών των παθογόνων και φορέων (Brites –

Neto et.al, 2015). 

   Ο κηλιδώδης πυρετός ή ο μεσογειακός κηλιδώδης πυρετός είναι μια γαγγλιονική 

δερματική ρικετσίωση που προκαλείται από το R. conorii στην Αφρική, την Ασία και 

την Ευρώπη, βακτήριο το οποίο μεταδίδεται κυρίως από τον κρότωνα R. sanguineus 

sensu lato, λαμβάνοντας τον σκύλο ως δεξαμενή αλλά παρουσιάζοντας και ένα 

δεύτερο είδος φορέα, το turanicus. Κλινικά χαρακτηρίζεται από μια σκληρυνθείσα 

αρχική αλλοίωση του δέρματος, στο σημείο του δαγκώματος του κρότωνα. Η βλάβη 

εξελίσσεται σε εξέλκωση με μια φλεγμονώδη κλινικά εικόνα, που είναι γνωστή ως 

κηλίδα ή μαύρο σημείο. Τα συμπτώματα που ακολουθούν είναι πυρετός, σοβαρός 

πονοκέφαλος και πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις, λεμφαδενοπάθεια, γενική 

δυσφορία και γενικευμένο μακροσκοπικό εξάνθημα που εμφανίζεται μεταξύ της 4ης 

και 5ης ημέρας του πυρετού και διαρκεί περίπου μια εβδομάδα (Parola et.al, 2013). 

   Πρόσφατα προτάθηκαν τα παρακάτω 4 υποείδη του είδους R. conori: R. conori, 

subsp. conori, subsp nov. (type strain Malish), R. conori, subsp caspia subsp nov 

(type strain A-167 – Astrakhan fever rickettsia), R. conori, subsp israelensis subsp 

nov (type strain ISTT CDC1 – Israeli spotted fever rickettsia), R. conori subsp indica 

subsp nov (type strain ATCC VR-597, Indian tick typhus rickettsia).  

   Οι γενετικές διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ μικρές για αν ανήκουν σε 

διαφορετικά είδη, παρουσιάζουν όμως με την MLST (multilocus sequence typing) και 

την MST (multispacer typing) 4 διαφορετικούς γονότυπους και 4 διαφορετικούς 

ορολογικούς τύπους. Επίσης εμφανίζουν φαινοτυπικές διαφορές, όπως κάποιες 

διαφορές στην κλινική εικόνα και σε ορισμένα επιδημιολογικά χαρακτηριατικά (Zhu 

Y, Fournier P, Eremeeva M, Raoult D 2005). Ο διαχωρισμός της R. Conori σε 
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υποείδη δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους ρικετσιολόγους, που θεωρούν ότι όλα τα 

στελέχη της ανήκουν στο ίδιο είδος, που απλώς παρουσιάζει μια μεγαλύτερη γενετική 

ποικιλομορφία (Walker D, Rita de Sousa and Raoult 2009). 

   Ο κηλιδώδης πυρετός είναι μια από τις σημαντικότερες ρικετσιώσεις που 

προκαλείται από ένα άλφα-alpha-πρωτοβακτήριο, το R. rickettsii (αιτιολογικός 

παράγοντας του βραζιλιάνικου στίγματος πυρετού στη Βραζιλία και του κηλιδώδους 

πυρετού των Βραχωδών Ορέων στις ΗΠΑ), που ανήκει στην οικογένεια 

Rickettsiaceae, με χαρακτηριστικά Gram-αρνητικών βακτηριδίων, που προσβάλει 

τόσο τον σκύλο, όσο και τον άνθρωπο, μεταδιδόμενο από κρότωνες. Τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει αναφερθεί στην Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Μεξικό), στη Νότια 

Αμερική (Βραζιλία, Κολομβία και Αργεντινή) και στην Κεντρική Αμερική (Κόστα 

Ρίκα και Παναμάς), εμφανιζόμενος ως μικρές εστίες με περισσότερο ή λιγότερο 

σοβαρή νοσηρότητα και θνησιμότητα, ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για τη 

διάγνωση και την έγκαιρη χορήγηση ειδικής θεραπείας (Brites –Neto et.al, 2015).  

   Μεταβιβαστές της R. rickettsii είναι πολλά είδη κροτώνων από τα γένη 

Dermacentor (andersoni και variabilis), Amblyomma (americanum, cajennense, 

aureolatum, imitator), haemaphysalis και πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ο καφέ 

κρότωνας του σκύλου Rhipicephalus sanguineus είναι επίσης ένας σημαντικός 

μεταβιβαστής. Οι κρότωνες αποτελούν συγχρόνως και δεξαμενές της R. rickettsii, 

αφού μπορούν να την μεταδώσουν διασταδιακά και διαωθηκικά (Γερμανάκης 

Αντώνης, 2011). 

   Ο κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων έως πρόσφατα αποτελούσε τη μόνη 

ρικετσίωση της ομάδας των κροτωνογενών παθήσεων του ανθρώπου, που 

θεωρούνταν ότι ενδημεί στο δυτικό ημισφαίριο. Διακρίνονταν δύο μορφές εμφάνισης 

της νόσου, η μία με την τυπική βαριά κλινική εικόνα και μια άλλη με ηπιότερη εικόνα 

που συνοδευόταν ή όχι από εξάνθημα. Η διαπίστωση ότι και άλλες ρικέτσιες της 

ομάδας των κηλιδωδών πυρετών παθογόνες ή πιθανά παθογόνες (R. Parkerii, R. 

Massiliae, R. Akari, R felis, R. Amblyommii, R. Rhipicephal) συνυπάρχουν στο δυτικό 

ημισφαίριο, οι οποίες εμφανίζουν ηπιότερη κλινική εικόνα, θέτει ερωτηματικά για το 

αν η ήπια κλινική εικόνα ορισμένων περιστατικών που θεωρήθηκαν κηλιδώδης 

πυρετός των Βραχωδών Ορέων οφείλεται όντως σε λοίμωξη από την R. Rickettsii, 

καθώς οι παραπάνω ρικέτσιες δίνουν διασταυρούμενες ορολογικές 

αντιδράσεις(Raoult D. Paddock C, 2005). Πάντως και τα διάφορα στελέχη της R. 

rickettsii παρουσιάζουν διαφορές στην παθογενετική τους ικανότητα. 
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   Ο χρόνος επώασης μετά το δήγμα του κρότωνα είναι 3-12 ημέρες (Μ.Ο. 7 ημ). Το 

δήγμα του κρότωνα γίνεται αντιληπτό από το 58-80% των ασθενών. Η έναρξη της 

νόσου είναι κατά κανόνα αιφνίδια. Παρουσιάζεται υψηλός πυρετός (39-41 °C) ο 

οποίος χωρίς θεραπεία διαρκεί 15-20 ημέρες, ρίγος και έντονη κεφαλαλγία (72%) 

γενικευμένη ή μετωπιαία. Εξάνθημα εμφανίζεται στο 92% κατά την 2η – 5η ημέρα 

του πυρετού συνήθως στους καρπούς, βραχίονες και αστραγάλους ποτ εντός 24 ωρών 

επεκτείνεται στα κεντρικότερα σημεία των άκρων και στον κορμό με συμμετοχή των 

παλαμών και πελμάτων (50-82%) και σε ορισμένες περιπτώσεις και του προσώπου. 

Αρχικά είναι κηλιδώδες, τα στοιχεία του είναι ελαφρά εξέρυθρα και εξαφανίζοντα 

στην πίεση αλλά τις επόμενες 2-3 ημέρες γίνεται κηλιδοβλατιδώδες με βαθύ κόκκινο 

χρώμα και δεν υποχωρεί πλήρως στην πίεση. Κατά την 5η ημέρα γίνεται πετεχειώδες 

στο 35-60% των περιπτώσεων , τα στοιχεία του συρρέουν και μπορεί να σχηματίσουν 

μεγάλες εκχυμώσεις. Όταν εφαρμόζεται πίεση στο δέρμα για μερικά λεπτά, μπορεί να 

εμφανιστεί στο σημείο εκχύμωση (φαινόμενο Rumpel-Leade). Η εμφάνιση πετεχειών 

αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο και η κατάλληλη θεραπεία πρέπει να αρχίζει πριν 

την εμφάνισή τους. Τα πρωτοεμφανιζόμενα κηλιδώδη στοιχεία εύκολα μπορεί να 

ξεφύγουν της προσοχής ιδίως σε άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα. Πιθανόν να 

εμφανιστεί εξάνθημα στο βλεννογόνο του στόματος καθώς επίσης και οίδημα του 

δέρματος συμπεριλαμβανομένου του προσώπου, ιδίως περικογχικά. Η εντόπιση του 

οιδήματος στις ραχιαίες επιφάνειες των χεριών και των ποδιών είναι χαρακτηριστική 

και μπορεί να εμφανιστεί σε λίγες μόνο άλλες καταστάσεις όπως στη νόσο Kawasaki 

στα παιδιά και στο σύνδρομο τοξικού shock. Σε βαριές περιπτώσεις μπορεί να 

παρουσιαστεί γάγγραινα στα δάκτυλα, στα πτερύγια των αυτιών και στα εξωτερικά 

γεννητικά όργανα. Κατά την ανάρρωση το εξάνθημα υποχωρεί με υπερχρώση του 

δέρματος που διατηρείται για εβδομάδες. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κατά την 

ανάρρωση ήπια απολέπιση του δέρματος. Εσχάρα δεν παρουσιάζεται. Συχνή είναι η 

έντονη υπεραιμία των επιπεφυκότων που σε συνδυασμό με το περικογχικό οίδημα 

βοηθά στην διάγνωση. Άλλα συμπτώματα είναι ανορεξία, ναυτία ή έμετοι (60%), 

κοιλιακό άλγος που σε ορισμένες περιπτώσεις μιμείται οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξεία 

χολοκυστίτιδα ή άλλες αιτίες κοιλιάς, διάρροιες (20%), μυαλγίες (92%) που είναι 

εντονότερες στους μύες της ράχης, της κοιλιάς και στις κνήμες, ξηρός βήχας, 

εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (27%) όπως διαταραχές επιπέδου συνείδησης, αϋπνία, 

σπασμοί, κώμα, μηνιγγισμός. Συχνή είναι επίσης η εμφάνιση ηπατομεγαλίας και 

σπληνομεγαλίας. Στα παιδιά η κεφαλαλγία αναφέρεται σπανιότερα ενώ το εξάνθημα 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

31 

εμφανίζεται συχνότερα και νωρίτερα συγκριτικά με τους ενήλικες (Buckingham S, et 

al, 2007 ; Angerami R, et al, 2006 ; Helmick C, Bernard K, D'Angelo L , 1984). 

   Η θνητότητα της ν/όσου χωρίς θεραπεία είναι πολύ υψηλή. Στις πρώτες εργασίες 

από την Bitterroot Valey της Μοντάνα η θνητότητα ήταν 70%, ενώ στην Βραζιλία 

κατά την δεκαετία του 1990 η θνητότητα ήταν 40%. Γενικά η θνητότητα χωρίς 

θεραπεία θεωρείται σήμερα ότι είναι περίπου 20%. Στις ΗΠΑ την τελευταία 10ετία 

ενώ η συχνότητα της νόσου σχεδόν τετραπλασιάστηκε, η θνητότητα μειώθηκε από 

2,2% σε 0,3%. Στα επιβεβαιωμένα περιστατικά η θνητότητα ήταν 3%, ενώ στα 

πιθανά 0,3% (μόνο ένα μικρό ποσοστό των περιστατικών ήταν επιβεβαιωμένα). Η 

μεγαλύτερη θνησιμότητα σχετίζεται με την μεγαλύτερη ηλικία ≥40 ετών, την 

θεραπέια με χλωραμφαινικόλη, με την αρχική θεραπεία με άλλα αντιβιοτικά, εκτός 

από τετρακυκλίνες, και την καθυστέρηση στην διάγνωση για περισσότερες από 5 

ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων (Holman R, et al. 2001). 

   Άλλα ταυτοποιημένα είδη του γένους Rickettsia είναι τα R. conorii subsp. 

Israelensis (Ισραηλινός κηλιδώδης πυρετός ή ισραηλινός κροτωνογενής τύφος), R. 

conorii subsp. caspia – Astrakhan fever, R. conorii subsp. indica (Κροτωνογενής 

Ινδικός τύφος), Rickettsia sibirica, Rickettsia sibirica subsp sibirica, R. sibirica subsp 

mongolotimonae, Rickettsia australis (Queensland tick typhus), Rickettsia akari 
(Rickettsialpox), Rickettsia japonica (Ιαπωνικός κηλιδώδης πυρετός ή Ανατολικός 

Κηλιδώδης Πυρετός), Rickettsia africae (Αφρικανικός Κροτωνογενής πυρετός), 

Rickettsia honei (Flinders island spotted fever), Rickettsia slovaca - Tickborne 

lymphadenopathy(TIBOLA), Dermacentor–borne necrosis, erythema, 

lymphadenopathy (DEBONEL), Rickettsia felis (Flea-borne spotted fever), Rickettsia 

heilongjiangensis (Κροτωνογενής ρικετσίωση της Άπω Ανατολής), Rickettsia 

aeschlimannii (στέλεχος MC16), Rickettsia parkeri, Rickettsia massiliae, Candidatus 

Rickettsia monacensis, Rickettsia raoultii, Candidatus Rickettsia kellyi, Rickettsia 

helvetica, Rickettsia 364D. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ρικετσιών των οποίων οι 

παθογενετικότητα είτε πιθανολογείται είτε παραμένει έως σήμερα άγνωστη 

(Γερμανάκης Αντώνης, 2011). 

   Μεταξύ όλων των ρικετσιώσεων ο κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων είναι 

η πιο συχνά αναφερόμενη κροτωνομεταδιδόμενη ασθένεια στον σκύλο, και 

μεταδίδεται από τους κρότωνες των γενών Dermacentor, Rhipicephalus και 

Amblyomma, αντίστοιχα. Αν και η κλασική τριάδα των συμπτωμάτων που 

χαρακτηρίζει την κλινική εικόνα της ασθένειας στον άνθρωπο είναι ο πυρετός, το 

εξάνθημα και το ιστορικό τσιμπήματος από κρότωνα, στον σκύλο το εξάνθημα 
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εμφανίζεται μόνο σε 1 στις 5 περιπτώσεις, ή ακόμα λιγότερο. Τα περισσότερα 

μολυσμένα σκυλιά είναι ηλικίας κάτω των 3 ετών και έχουν πρόσφατο ιστορικό 

έκθεσης σε οικοσυστήματα κροτώνων. Τα πρώτα κλινικά συμπτώματα, τα οποία 

εμφανίζονται σε περίπου μία εβδομάδα μετά την προσκόλληση των κροτώνων 

περιλαμβάνουν πυρετό (> 39 ° C), ανορεξία, κατάθλιψη, λήθαργο, δυσκαμψία, 

οίδημα, λεμφαδενοπάθεια και νευρολογικά σημεία. Πετέχειες και εκχυμώσεις που 

μπορεί επίσης να παρουσιαστούν, σχετίζονται με την καταστροφή των αιμοπεταλίων 

σε απόκριση αγγειίτιδας και παρατηρούνται συχνά στις εκτεθειμένες 

βλεννογονοδερματικές επιφάνειες του σκύλου. Λόγω της αγγειίτιδας, μπορεί επίσης 

να εμφανισθεί οίδημα στο σώμα (όσχεο, ακροποσθία και αυτιά). Ενώ η ασθένεια 

γενικά θεωρείται αυτοπεριοριζόμενη με διάρκεια περίπου 2 εβδομάδων σε σκύλους, 

μπορεί επίσης να είναι θανατηφόρος (Allison και Little, 2013). 

  Η R. conorii, ως παράγοντας του μεσογειακού κηλιδώδους πυρετού έχει επίσης 

αναφερθεί ότι μολύνει σκύλους, αλλά δεν έχουν αναφερθεί κλινικά συμπτώματα 

ασθένειας. Ο κρότωνας Rhipicephalus sanguineus είναι ο βασικός φορέας του (Brites 

–Neto et.al, 2015). 

  2.3.2.2. Διάγνωση 
 
   O κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων, μπορεί να είναι δύσκολο να 

διαγνωστεί σε σκύλους στα αρχικά στάδια του, ακόμη και μεταξύ έμπειρων 

κτηνιάτρων που είναι εξοικειωμένοι με την ασθένεια. Τα κλινικά σημεία σε 

συνδυασμό με ορολογικές εξετάσεις, τη γεωγραφική θέση και την εποχή του χρόνου, 

βοηθούν στη διάγνωση. Ως εκ τούτου η διάγνωση βασίζεται σε συνδυασμό κλινικών 

σημείων, επιδημιολογικών δεδομένων και εξειδικευμένων επιβεβαιωτικών 

εργαστηριακών εξετάσεων. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί συν-μόλυνση με άλλα 

παθογόνα που μεταδίδονται με κρότωνες (Allison και Little, 2013). 

   Δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμη εργαστηριακή δοκιμασία που να παρέχει ταχεία 

επιβεβαίωση του πρώιμου κηλιδώδους πυρετού των Βραχωδών Ορέων. Τα συνήθη 

κλινικά εργαστηριακά ευρήματα που υποδηλώνουν τη νόσο μπορεί να 

περιλαμβάνουν φυσιολογικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, θρομβοκυτταροπενία, 

υπονατριαιμία ή αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων (Allison και Little, 2013). 

   Οι ορολογικές εξετάσεις είναι οι πιο ευρέως διαθέσιμες και συχνά 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την επιβεβαίωση κρουσμάτων της νόσου. Η 

διαγνωστική δοκιμασία IFA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση 

αντισωμάτων IgG ή IgM. Τα δείγματα αίματος που λαμβάνονται νωρίς στην πορεία 
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της νόσου (οξεία φάση) και αυτά που λαμβάνονται καθυστερημένα (στην ανάρρωση) 

είναι τα προτιμώμενα δείγματα για αξιολόγηση στον άνθρωπο. Τα διαγνωστικά 

επίπεδα του IgG αντισώματος γενικά δεν εμφανίζονται μέχρι 7-10 ημέρες μετά την 

εμφάνιση της ασθένειας. Είναι σημαντικό να εξεταστεί ο χρόνος που απαιτείται για 

την εμφάνιση αντισωμάτων. Η αξία της εξέτασης δύο διαδοχικών ορολογικών 

δειγμάτων ή δειγμάτων πλάσματος, μπορεί να επιδείξει ένα αυξανόμενο επίπεδο 

αντισωμάτων, και είναι σημαντική στην επιβεβαίωση της οξείας λοίμωξης από 

παθογόνα ρικετσιώσεων - επειδή οι τίτλοι αντισωμάτων μπορεί να παραμείνουν σε 

ορισμένους ασθενείς για χρόνια μετά την αρχική έκθεση. Οι μολυσμένοι σκύλοι 

μπορεί να μην έχουν αυξημένους τίτλους, οπότε πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα στην 

φάση της ανάρρωσης. Επιπλέον, το 5% έως 15% των σκύλων στις ενδημικές περιοχές 

μπορεί να έχει θετική ορολογία, οπότε μια θετική διάγνωση δεν θα πρέπει ποτέ να 

βασίζεται σε ένα μόνο δείγμα, εκτός εάν υπάρχουν αρκετά υψηλοί τίτλοι (Allison και 

Little, 2013).  

 

2.3.2.3. Θεραπεία 
 
   Η κατάλληλη θεραπεία με αντιβιοτικά, πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά την υποψία 

πυρετού και την παρατήρηση της μόλυνσης από Rickettsia με βάση τα κλινικά και 

επιδημιολογικά ευρήματα. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει έως ότου 

επιτευχθεί εργαστηριακή επιβεβαίωση. Οι μολυσμένοι σκύλοι (καθώς και οι 

άνθρωποι) μπορούν να ανακάμψουν γρήγορα και πλήρως εάν η μόλυνση είναι ήπια ή 

εάν η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία αρχίσει αμέσως. Ωστόσο, η θρόμβωση 

μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία οργάνων σε σοβαρές περιπτώσεις. Ο θάνατος 

συμβαίνει σε λιγότερο από 5% των ανθρώπων και των σκύλων. Οι σκύλοι που 

αναρρώνουν από την κλινική ασθένεια δεν έχει αποδειχθεί ότι επαναμολύνονται.  

   Όπως και με άλλες λοιμώξεις ρικετσιώσεων, η βασική θεραπεία είναι η 

τετρακυκλίνη (22 mg/kg χορηγούμενη τρεις φορές ημερησίως) ή η δοξυκυκλίνη (10-

20 mg/kg χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

χλωραμφενικόλη (15-20 mg/kg χορηγούμενη τρεις φορές την ημέρα). Η χρήση της 

ενροφλοξασίνης πρέπει να περιορίζεται σε ζώα άνω του έτους για την πρόληψη 

βλάβης του χόνδρου. Η υποστηρικτική θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά ταυτόχρονα με 

τη χορήγηση αντιβιοτικών και μπορεί να περιλαμβάνει θεραπεία πρόσληψης υγρών, η 

οποία θα πρέπει να χορηγείται συντηρητικά λόγω της αγγειίτιδας και του 
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επακόλουθου κινδύνου για ανάπτυξη πνευμονικού και εγκεφαλικού οιδήματος 

(Allison και Little, 2013). 

 

 2.3.3. Ερλιχίωση 
 

  2.3.3.1. Κλινική εικόνα και συμπτώματα 
 
   Η ερλιχίωση ως κροτωνομεταδιδόμενο νόσημα, προκαλείται πρωτίστως από το 

ενδοκυτταρικό παράσιτο Ehrlichia canis, ενώ άλλα είδη περιλαμβάνουν τα E. 

chaffeensis, E. ewingii, E. muris και E. ruminantium. Το Ehrlichia canis είναι το 

μοναδικό είδος Ehrlichia που έχει απομονωθεί σε σκύλους, ενώ πρόσφατα το E. 

muris έχει επίσης εντοπιστεί σε σκληρούς κρότωνες στη Ρωσία και τη Σλοβακία. 

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο Θάλασσα είναι 

ενδημικές για το E. canis. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι ο μολυσματικός 

παράγοντας εξαπλώνεται σε χώρες βόρεια της Μεσογείου (Sainz et.al, 2015). Η 

ερλιχίωση  έχει αναφερθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως σε τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές. Ωστόσο, η γεωγραφική κατανομή του E. canis επεκτείνεται 

παράλληλα με εκείνη του κύριου φορέα του, του κρότωνα του είδους Rhipicephalus 

sanguineus. Άλλα είδη κροτώνων που είναι φορείς του παθογόνου είναι τα 

Amblyomma  americanum και Dermacentor variabilis (Straube, 2010). Μια 

πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η μετάδοση του E. canis από τους κρότωνες του είδους 

R. sanguineus ξεκινά μέσα σε 3 ώρες μετά την προσκόλληση του κρότωνα στον 

σκύλο (Fourie et.al, 2013).  

   Ιστορικά το παράσιτο Ehrlichia canis αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1935 στην 

Αλγερία, όπου οι σκύλοι που είχαν μολυνθεί από κρότωνες, παρουσίασαν πυρετό και 

αναιμία. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, πολλά στρατιωτικά 

σκυλιά εργασίας που μπήκαν στο Βιετνάμ από τον αμερικανικό στρατό, παρουσίασαν 

μια σοβαρή ασθένεια που ονομάστηκε Τροπική Κυνική Πανκυτταροπενία, η οποία 

αργότερα μετονομάστηκε σε μονοκυτταρική ερλιχίωση κυνοειδών. Το 1978, μια 

μολυσματική λοίμωξη που επηρέαζε τα αιμοπετάλια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά 

στις ΗΠΑ. Προκλήθηκε από το Anaplasma platys (αρχικά ταυτοποιήθηκε ως είδος 

Ehrlichia platys) και προκάλεσε ένα κλινικό σύνδρομο γνωστό ως μολυσματική 

κυκλική θρομβοκυτταροπενία. Το 1982, μια φυσική λοίμωξη της κοκκιοκυτταρικής 

αναπλάσμωσης, που προκλήθηκε από το Ehrlichia phagocytophila, εντοπίστηκε για 
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πρώτη φορά σε σκύλους στην Καλιφόρνια. Επί του παρόντος, το είδος αυτό 

ονομάζεται Anaplasma phagocytophilum. Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του '80 

και του '90, αρκετά είδη που σχετίζονταν στενά με το E. canis βρέθηκαν σε 

μολυσμένα σκυλιά. Οι βελτιώσεις στις μοριακές τεχνικές μετέπειτα έδειξαν ότι τα 

είδη αυτά ήταν φυλογενετικά απομακρυσμένα από το Ε. Canis και επομένως 

αναταξινομήθηκαν στο γένος Anaplasma ή Neorickettsia (Sainz et.al, 2015).  

   Τα κλινικά συμπτώματα της λοίμωξης από το E. Canis στον σκύλο μπορεί να είναι 

μεταβλητά, ανάλογα με το στέλεχος, την ανοσολογική απόκριση του σκύλου και την 

παρουσία συvυπαρχουσών λοιμώξεων με άλλα παθογόνα που μεταδίδονται από 

κρότωνες ή ψύλλους. Ορισμένοι σκύλοι μπορεί να μην παρουσιάζουν κλινικά ή 

εργαστηριακά συμπτώματα που σχετίζονται με λοίμωξη από Ehrlichia και άλλα 

μπορεί να παρουσιάζουν σοβαρά σημεία. Γενικά, η E. canis φαίνεται να προκαλεί πιο 

σοβαρά κλινικά συμπτώματα, σε σύγκριση με την αναπλάσμωση (Little, 2010).  

   Τα κλινικά συμπτώματα της ερλιχίωσης μπορεί να ποικίλουν και μπορεί να 

περιλαμβάνουν πυρετό, αδυναμία, λήθαργο, ανορεξία, λεμφαδενοπάθεια, 

σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία ή απώλεια βάρους. Έχουν επίσης περιγραφεί και άλλα 

συμπτώματα, όπως εμετός, διάρροια, πόνος, δυσανεξία στην άσκηση, οίδημα (στα 

οπίσθια πόδια, στην ουρά ή στο όσχεο), βήχας ή / και δύσπνοια (που σχετίζεται με 

πνευμονία), ορολογική ή βλεννοποριακή εκκένωση και δερματικά έλκη. Άλλα κοινά  

κλινικά συμπτώματα της ερλιχίωσης περιλαμβάνουν ανοιχτές βλεννώδεις μεμβράνες, 

που οφείλονται στην αναιμία, επίσταξη, πετέχειες και εκχυμώσεις, παρατεταμένη 

αιμορραγία, αιματουρία ή μέλαινα που σχετίζονται με θρομβοκυτταροπενία, 

θρομβοκυτταροπάθεια ή αγγειίτιδα. Υπάρχουν επίσης και κάποια οφθαλμικά σημεία 

στην ερλιχίωση, όπου τα πιο συνηθισμένα είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα, η αδιαφάνεια 

του κερατοειδούς, η αιμορραγία των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, οι χονδροειδείς 

βλάβες, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς ή η τύφλωση. Τα νευρολογικά 

συμπτώματα περιγράφονται λιγότερο συχνά (συνήθως δευτερεύοντα σε μηνιγγίτιδα) 

(Dasκαι Konar, 2013;Sosa-Gutierrez et.al, 2013; Kottadamane et.al, 2017). 

   Από την στιγμή που ο σκύλος θα μολυνθεί, η πορεία της ερλιχίωσης μπορεί να 

χωριστεί σε τρεις φάσεις: την οξεία, την υποκλινική και την χρόνια.  

   Η οξεία φάση της ασθένειας διαρκεί από 3 έως 5 εβδομάδες με κλινικά ευρήματα 

πυρετού, ανορεξίας, κατάθλιψης, λεμφικής αδενοπάθειας και σπληνομεγαλίας.  Με 

μεγάλη μεταβλητότητα μεταξύ των σκύλων, παρατηρούνται επίσης οφθαλμικές 

εκκρίσεις, ανοιχτές βλεννώδεις μεμβράνες, αιμορραγικές τάσεις (δερματικές 

πετέχειες, εκχυμώσεις ή επίσταξη) ή νευρολογικά σημεία. Οι πιο συχνά 
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παρατηρούμενες αιματολογικές ανωμαλίες είναι η θρομβοκυτταροπενία και η 

αναιμία.  

   Η υποκλινική μακροχρόνια φάση, συνοδεύεται συνήθως από τον περιορισμό των 

κλινικών ενδείξεων και μπορεί να διαρκέσει για αρκετά χρόνια. Οι σκύλοι που δεν 

μπορούν να εξαλείψουν τον μολυσματικό παράγοντα αναπτύσσουν υποκλινικές 

επίμονες λοιμώξεις και γίνονται ασυμπτωματικοί φορείς.  

   Μερικά μολυσμένα σκυλιά προχωρούν στην χρόνια φάση, η οποία μπορεί να είναι 

ήπια ή σοβαρή. Στο χρόνιο στάδιο αναπτύσσονται διακριτά κλινικά ευρήματα με 

μεταβολές σε αιματολογικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της μη αναγεννητικής 

αναιμίας, της θρομβοκυτταροπενίας και της λευκοπενίας, ενώ οι βιοχημικές 

ανωμαλίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν υποαλβουμιναιμία, υπεργλυκογοναιμία και 

υπεργαμμασφαιριναιμία (Bhadesiya και Raval, 2015).Σε σοβαρές περιπτώσεις, η 

ανταπόκριση στη θεραπεία με αντιβιοτικά είναι φτωχή και τα σκυλιά συχνά 

πεθαίνουν από μαζική αιμορραγία, σοβαρή εξασθένιση ή δευτερογενείς λοιμώξεις 

(Guest, 2010). 

 

  2.3.3.2. Διάγνωση 
 
   Η μικροσκοπία φωτός και η καλλιέργεια αίματος τείνουν να είναι λιγότερο 

ευαίσθητες μέθοδοι, σε σχέση με τις ορολογικές εξετάσεις και την PCR. Οι συν-

λοιμώξεις με άλλα παθογόνα που μεταδίδονται με κρότωνες μπορεί επίσης να 

περιπλέξουν τη διάγνωση. Στην μικροσκοπία επιχρίσματος στο αίμα, η ανίχνευση 

των τυπικών ενδοκυττάριων E. canis - morulae είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη για την 

ερλιχίωση. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι χρονοβόρα και δεν είναι πολύ αξιόπιστη. 

Σε αντίθεση με άλλα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, η ανίχνευση του E. canis είναι 

σπάνια σε επίχρισμα αίματος, καθώς εμφανίζεται σε περίπου στο 4-6% των κλινικών 

περιπτώσεων. Η ανάλυση επιχρίσματος αίματος είναι περισσότερο πιθανό να 

ανιχνεύσει το παθογόνο (Sainz et.al, 2015). Η μικροσκοπία έχει εκτιμώμενη 

ευαισθησία 4% (Guant, 2010). 

   Η διάγνωση του παθογόνου μπορεί να γίνει με την ανίχνευση του σε επιχρίσματα 

λευκοκρίτη, ενώ η δοκιμή IFAT, συστήνεται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της 

ερλιχίωσης. Η ανίχνευση ειδικών IgG αντισωμάτων υποδηλώνει την προηγούμενη 

έκθεση στο παθογόνο της ερλιχίωσης. Κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της νόσου 

δύο δοκιμασίες από μία έως δύο εβδομάδες θα επιδείξουν αύξηση των τίτλων 

αντισωμάτων. Ωστόσο, υπάρχει εκτεταμένη ορολογική διασταυρούμενη 
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αντιδραστικότητα μεταξύ του E. canis και του E. chaffeensis και του E. ewingii.  

Έτσι, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την διαγνωστική δοκιμασία IFAT 

πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά. Οι χαμηλοί τίτλοι IFAT είναι χαμηλής 

ειδικότητας. Παρόμοια η τεχνική ELISA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση της διάγνωσης, μέσω της ανίχνευσης αντισωμάτων Ε. canis - IgG. Το 

ανοσοτύπωμα κατά Western(Western blot) είναι μια πιο συγκεκριμένη δοκιμή, η 

οποία μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μολύνσεων που έχουν προέλθει από τα 

παθογόνα της ερλιχίωσης, της αναπλάσμωσης και της ρικετσιώσης. Τα σκυλιά γενικά 

θα γίνουν οροαρνητικά μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά, αλλά μερικά σκυλιά θα 

δείξουν σταθερούς τίτλους αντισωμάτων για χρόνια (Guant, 2010). 

   Η τεχνική PCR ωστόσο, είναι η περισσότερο αξιόπιστη μέθοδος που επιτρέπει την 

ανίχνευση DNA του Ehrlichia, ήδη από 4-10 ημέρες μετά τη μόλυνση. Η PCR μπορεί 

να διεξαχθεί σε πλήρες αίμα, ορό, σπλήνα, λεμφαδένες ή μυελό των οστών. Ο 

σπλήνας είναι το όργανο που είναι πιθανότερο να καλλιεργήσει τα παράσιτα του E. 

canis κατά τη διάρκεια της υποκλινικής φάσης και έχει υψηλότερη ευαισθησία, σε 

σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα (Guant, 2010).  

 

  2.3.3.3. Θεραπεία 
 
   Η ερλιχίωση θεραπεύεται επιτυχώς με αντιβιοτικά που ανήκουν στην οικογένεια 

των τετρακυκλινών. Η θεραπεία επιλογής είναι δοξυκυκλίνη σε δόση 5 mg/kg δύο 

φορές ημερησίως ή 10 mg/kg μία φορά ημερησίως για 4 εβδομάδες. Το καθεστώς 

αυτό εγγυάται πλήρη απόκριση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ορισμένες 

αναφορές περιγράφουν πειραματικά μολυσμένους σκύλους που παρέμειναν 

μολυσμένοι και έγιναν υποκλινικοί φορείς μετά από βραχύτερες θεραπείες με 

δοξυκυκλίνη, ακόμη και στις συνιστώμενες δόσεις. Συνεπώς, συνιστάται η 

παρατεταμένη θεραπεία των 4 εβδομάδων (McClure et.al, 2010). Μια παρενέργεια 

που μπορεί να εμφανιστεί μετά την χορήγηση δοξυκυκλίνης είναι ο εμετός, ωστόσο 

μπορεί να εξαλειφθεί με διαίρεση της δόσης του αντιβιοτικού σε δύο μισές δόσεις 

κάθε 12 ώρες ή με τη χορήγηση του αντιβιοτικού μετά τη σίτιση. Όταν ο σκύλος έχει 

ηπατικά προβλήματα, η χρήση της δοξυκυκλίνης θα πρέπει να επανεξετάζεται. Σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας πριν 

και κατά τη διάρκεια της θεραπείας και όταν αυξάνονται οι παράμετροι του ήπατος, 

πρέπει να διακόπτεται το καθεστώς θεραπείας (Little, 2010). 
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   Άλλοι φαρμακευτικοί παράγοντες που έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά για τη 

θεραπεία της ερλιχίωσης είναι η χλωραμφαινικόλη (σε σκύλους κάτω του 1 έτους), 

αλλά η χρήση της δεν συνιστάται όταν είναι διαθέσιμη η δοξυκυκλίνη. Η 

διπροπιονική ιμιδοκάρβη έχει επίσης περιγραφεί ως μια πιθανή θεραπεία για την 

ερλιχίωση σε σκύλους. Πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν in vitro και σε 

πειραματικά μολυσμένα σκυλιά, έδειξαν ότι η διπροπιονική ιμιδοκάρβη δεν ήταν 

αποτελεσματική έναντι του E. canis και ως εκ τούτου έχει συσταθεί ότι πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις ταυτόχρονης μόλυνσης με Babesia canis 

(μπαμπεσίωση) ή Hepatozoon canis (ηπατοζωονόσος) (Eddlestone et.al, 2006). Η 

δοξυκυκλίνη είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο κατά της ερλιχίωσης, αλλά και της 

αναπλάσμωσης σε σκύλους. Όταν ο σκύλος υποβάλλεται σε θεραπεία στην οξεία 

φάση της ερλιχίωσης και της αναπλάσμωσης, τα κλινικά σημεία βελτιώνονται 

γρήγορα, συνήθως εντός 24-48 ωρών και η πρόγνωση τους είναι καλή όταν 

χορηγείται ολόκληρη η πορεία της θεραπείας (Sainz et.al, 2015). 

   Σε σοβαρή ή χρόνια ερλιχίωση μπορεί να χρειαστούν και άλλοι θεραπευτικοί 

παράγοντες ή θεραπείες, ιδιαίτερα για μολύνσεις από την E. canis. Σε περιπτώσεις 

αιμορραγίας ή οργανικών βλαβών, ο σκύλος μπορεί να απαιτηθεί να εισαχθεί σε 

νοσοκομείο για πιο εντατική θεραπεία. Ανάλογα με την σοβαρότητα της νόσου, ο 

σκύλος μπορεί να χρειαστεί μεταγγίσεις αίματος ή θεραπεία υγρών όταν υπάρχει 

αφυδάτωση ή δευτερογενής νεφρική νόσος (Little, 2010). Σε μερικές περιπτώσεις 

χρόνιας ερλιχίωσης, μπορεί να εμφανίζεται απλασία όλων των κυτταρικών σειρών, 

και στο πλαίσιο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες θεραπείες. Για παράδειγμα, έχουν 

χρησιμοποιηθεί αυξητικοί παράγοντες, όπως ο παράγοντας διέγερσης αποικίας 

κοκκιοκυττάρων ή η ερυθροποιητίνη. Ωστόσο, η επιστημονική απόδειξη της 

αποτελεσματικότητας τους είναι σπάνια. Σε μια περίπτωση σκύλου με χρόνια 

ερλιχίωση, η θεραπεία  με ένα συνδυασμό αιματοποιητικών αυξητικών παραγόντων, 

χαμηλής δόσης βινκριστίνης, δοξυκυκλίνης και γλυκοκορτικοειδών ήταν επιτυχής 

(Aroch και Harrus, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

39 

Πρωτοζωικής Αιτιολογίας Νοσήματα 

 2.3.4. Μπαμπεσίωση 

  2.3.4.1. Κλινική εικόνα και συμπτώματα 
 
   Η μπαμπεσίωση είναι μια κλινικά σημαντική και γεωγραφικά διαδεδομένη 

κροτωνομεταδιδόμενη πρωτοζωική ασθένεια των εξημερωμένων και άγριων σκύλων. 

Τα πρωτόζωα Babesia canis (μεγάλα) και Babesia gibsoni (μικρά) είναι δύο 

μικροοργανισμοί που είναι γνωστό ότι μολύνουν τους σκύλους(Irwin 2010). Τα 

παθογόνα της μπαμπεσίωσης, έχει αναφερθεί ότι μεταδίδονται από σκληρούς 

κρότωνες. Ανάλογα με το είδος του παρασίτου που υπάρχει σε μια περιοχή, τα πιο 

συνηθισμένα είδη κροτώνων που έχουν αναφερθεί ότι συνεισφέρουν στην μετάδοση 

των παθογόνων της μπαμπεσίωσης είναι τα είδη Rhipicephalus, Haemaphysalis και  

Dermacentor (Matjila et.al., 2004). Το πρωτόζωο B. canis, μεταφέρεται κυρίως από 

τον κρότωνα του είδους Dermacentor reticulatus. Αυτό το είδος κροτώνων έχει ένα 

σχετικά ευρύ φάσμα παρουσίας στην Ευρώπη, προτιμώντας δροσερά και υγρά 

κλίματα. Η συσχέτιση των ειδών του B. canis με την μπαμπεσίωση, έχει τεκμηριωθεί 

τόσο σε επιτόπιες(μελέτες πεδίου) όσο και σε εργαστηριακές μελέτες. Οι ενήλικοι 

κρότωνες είναι αυτοί που συνήθως παρασιτούν τους σκύλους, ενώ οι νύμφες και οι 

προνύμφες παρασιτούν κυρίως τα άγρια τρωκτικά. Οι ενήλικοι κρότωνες είναι πιο 

δραστήριοι κατά τους χειμερινούς μήνες, με αυξημένη δραστηριότητα από τον 

Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, εάν ο χειμώνας δεν είναι πολύ βαρύς (Solano-Gallego 

et.al, 2016).  

   Αν και τα πρωτόζωα του γένους Babesia ολοκληρώνουν  ένα μέρος του κύκλου 

ζωής τους μέσα στους κρότωνες, οι μεροζωίτες που κυκλοφορούν στο αίμα μπορούν 

να μεταδοθούν σε έναν υγιή ξενιστή απευθείας με μετάγγιση αίματος. Αυτό το 

σενάριο έχει περιγραφεί για τη μόλυνση σκύλων από το πρωτόζωο Β. Gibsoni, ενώ η 

μετάδοση μπορεί επίσης να γίνει κατακόρυφα και με άμεση επαφή μεταξύ σκύλων 

μέσω τραυμάτων (σκύλων μάχης), σάλιων ή κατάποσης αίματος. Είναι ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι σκύλοι που έχουν καταγραφεί με μπαμπεσίωση από το  

B. gibsoni στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ευρώπη ήταν Pit bull 

terriers, ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους κατά της μάχης (Solano-Gallego et.al, 

2016). 

   Κλινικά, η ασθένεια στους σκύλους χαρακτηρίζεται από πυρετό, χλωμό χρώμα των 

βλεννογόνων, ανορεξία, αναιμία, ίκτερο, λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία, 
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ταχυκαρδία, ταχύπνοια, πυρετό, λήθαργο, χολερυθριναιμία, χολερυθρινουρία και 

αιμοσφαιρινουρία. Τα κλινικά σημεία είναι εξαιρετικά μεταβλητά, ωστόσο η 

κλασσική παρουσίαση είναι μια φλεγμονώδης ασθένεια με αναιμία (Reddy et.al, 

2016). Θεωρείται ότι τα κλινικά σημεία είναι το αποτέλεσμα της υποξίας των ιστών 

μετά από την αναιμία και το συνακόλουθο σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους 

απόκρισης που προκαλείται από την έντονη απελευθέρωση κυτοκίνης στη 

μπαμπεσίωση (Reddy et.al, 2016).  

   Η σοβαρότητα της μπαμπεσίωσης στους σκύλους ποικίλει από την ύπαρξη μιας 

υποκλινικής λοίμωξης έως την ανάπτυξη εκτεταμένης ανεπάρκειας των οργάνων που 

οδηγεί τελικά σε θάνατο. Οι πιο κοινές αιματολογικές μεταβολές που σχετίζονται με 

τις λοιμώξεις των παθογόνων της μπαμπεσίωσης είναι η αναιμία και η 

θρομβοκυτταροπενία (Schetters et.al., 2009). Τα παθογόνα που προκαλούν 

μπαμπεσίωση, προκαλούν συνήθως μαζικά τραύματα στον ξενιστή, ανάλογα με τη 

μολυσματικότητα και την παθογένεια του παρασίτου. Η έκταση των τραυματισμών 

εξαρτάται επίσης από την ηλικία και την υγιεινή του ξενιστή (Leschnik et al., 

2008).Στη σοβαρή μορφή της νόσου υπάρχει έντονη αιμολυτική αναιμία, σοβαρές 

ανωμαλίες με βάση την οξύτητα, με συχνή δευτερογενή πολλαπλή ανεπάρκεια 

οργάνων και επιπλοκές όπως οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ηπατοπάθεια με εμφανές 

ίκτερο και υπογλυκαιμία (Keller et.al., 2004). Σε όλα τα είδη, η αναιμία προκαλείται 

από συνδυασμό ενδοαγγειακής και εξωαγγειακής αιμόλυσης που προκύπτει από τον 

τραυματισμό που προκλήθηκε από παράσιτα και τη ρήξη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

την αυξημένη οσμωτική ευθραυστότητα των κυττάρων και τη δραστηριότητα 

δευτερογενών διεργασιών που προκαλούνται από την ανοσία (Solano-Gallego et.al, 

2016). Οι Schetters, et.al(2009) περιγράφουν την κλασσική κλινική εικόνα της 

μπαμπεσίωσης, ως μια εμπύρετη ασθένεια με εμφανή αναιμία, αν και η εικόνα αυτή 

αναμένεται να είναι πολύ μεταβλητή μεταξύ των προσβεβλημένων ζώων. 

   Υπάρχουν επίσης ορισμένα κλινικά σημεία και κλινικοπαθολογικές ανωμαλίες οι 

οποίες είναι διαφορετικές για κάποιους σκύλους που μολύνονται από τα είδη Babesia. 

Πολλοί σκύλοι θα μπορούσαν να παρουσιάσουν άλλα κλινικά σημεία που δεν 

σχετίζονται άμεσα με την αιμόλυση, αλλά επηρεάζουν τα όργανα του σώματος. 

Αυτές οι επιπλοκές έχουν αναφερθεί στην μπαμπεσίωση που προκαλείται από το B. 

rossi και μπορεί να περιλαμβάνουν κλινικά σημεία, όπως απώλεια βάρους, οξεία ή 

χρόνια νεφροπάθεια, σπειραματονεφρίτιδα, διαταραχές πήξης (διάχυτη ενδοαγγειακή 

πήξη), ίκτερο από ηπατική νόσο, ανοσομεσολαβούμενη αιμόλυση ή 

θρομβοκυτταροπενία, αιμοσυγκέντρωση, σοκ, μεταβολική ή/και αναπνευστική 
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αλκάλωση (εμετός ή διάρροια), παγκρεατίτιδα, οφθαλμικές αλλοιώσεις (ραγοειδίτιδα 

ή τύφλωση), μυαλγία, ραβδομυόλυση και αναπνευστικά προβλήματα (οίδημα ή οξεία 

αναπνευστική δυσχέρεια) (Jacobson, 2006). 

   Έχουν επίσης αναφερθεί περιπτώσεις σκύλων με χρόνια λοίμωξη από 

μπαμπεσίωση. Οι σκύλοι αυτοί συνήθως δεν θα παρουσιάσουν κλινικές ενδείξεις ως 

αποτέλεσμα της προδιάθεσης ή της ταυτόχρονης ανοσίας, εκτός εάν επιδεινωθεί η 

υγεία τους, για παράδειγμα λόγω ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, σπληνεκτομής ή 

οποιασδήποτε άλλης ανοσοκατασταλτικής κατάστασης (π.χ. μετεγχειρητικό άγχος ή 

εξουθενωτική ασθένεια). Αυτές οι κλινικές εκδηλώσεις έχουν περιγραφεί σε 

λαγωνικά που έχουν μολυνθεί από το Β. vogeli και σε Pit bull terrier που έχουν 

μολυνθεί από το B. gibsoni. Αυτό προκύπτει από την αδυναμία του ανοσοποιητικού 

συστήματος να εξαλείψει την λοίμωξη, η οποία στη συνέχεια εδραιώνεται, όταν το 

ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται σε καταστολή (Irwin, 2010). 

   Το ευρύ φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων στους σκύλους, εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το είδος του πρωτόζωου  babesia  που προκαλεί τη μόλυνση, καθώς και 

από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα της νόσου, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, πιθανής σπληνεκτομής, της ανοσολογικής 

ικανότητας και της συνακόλουθης μόλυνσης ή ασθένειας. Επιπλέον, η σοβαρότητα 

της ασθένειας έχει συσχετιστεί με την πυκνότητα των παρασίτων σε λοίμωξη από το 

είδος B. rossi. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη 

σοβαρότητα της νόσου και την πυκνότητα των παρασίτων σε άλλα είδη babesia. Οι 

διαφορές στην  κλινική σοβαρότητα έχουν περιγραφεί μεταξύ σκύλων που 

μολύνονται από τα είδη Babesia. Γενικά, υποτίθεται ότι τα λιγότερο παθογόνα είδη 

Babesia είναι το B. vogeli, τουλάχιστον για τους ενήλικες σκύλους, και ότι το πιο 

μολυσματικό είδος είναι το B. rossi, το οποίο πιθανώς απαντάται μόνο στην Αφρική. 

Η παθογένεια των ειδών B. gibsoni και B. microti-like spp., είναι μέτρια έως σοβαρή 

(Irwin et.al, 2010).  

   Έχει προταθεί ότι υπάρχει μια προδιάθεση μόλυνσης με βάση την ράτσα του 

σκύλου. Σε μια έρευνα στην Ουγγαρία, βρέθηκε ότι ο Γερμανικός Ποιμενικός και τα 

Κόμοντορ είναι περισσότερο ευαίσθητα στην ανάπτυξη μπαμπεσίωσης από το B. 

canis (Hornok et.al, 2006). Όσον αφορά την προδιάθεση του σκύλου στην 

μπαμπεσίωση με βάση το φύλο, έχει προταθεί ότι τα ακέραια θηλυκά διατρέχουν 

μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης μπαμπέσιωσης από το είδος B. rossi, σε σύγκριση με 

τα ακέραια ή στειρωμένα αρσενικά και τα στειρωμένα θηλυκά. Ο λόγος αυτής της 

προδιάθεσης δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο έχει προταθεί ότι η 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

42 

τεστοστερόνη προκαλεί παρατεταμένη και πιο έντονη παρασιταιμία του Β. microti σε 

μολυσμένους αρσενικούς σκύλους (Hughes και Randolph, 2001). Επίσης σε ότι 

αφορά την ηλικία έχει δειχθεί ότι τα νεαρά σκυλιά είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν 

σοβαρή μπαμπεσίωση όταν μολυνθούν από το B. canis, το B. vogeli ή το B. rossi. 

Παρομοίως έχει βρεθεί ότι τα ηλικιωμένα ή μεγαλύτερης ηλικίας κυνηγετικά σκυλιά 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν από το B. microti-like spp. (Camacho 

et.al, 2004). 

   Στους ανθρώπους ωστόσο η μπαμπεσίωση είναι μια σπάνια ασθένεια και 

περιλαμβάνει κυρίως την προσβολή από δύο είδη πρωτόζωων Babesia, τα οποία είναι 

τα Babesia divergens (παράσιτο βοοειδών στην Ευρώπη) και Babesia microti 

(παράσιτο μικρών τρωκτικών στις ΗΠΑ). Παραλλαγές αυτών των δύο ζωονοσογόνων 

ειδών στην Ευρώπη περιλαμβάνουν ένα είδος τύπου B. divergens, το B. venatorum 

και ένα είδος B. microti, το οποίο έχει αναφερθεί μόνο σποραδικά. Η μόλυνση από το 

είδος B. divergens, μετά από μετάδοση από τον ιό ricinus, μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρή κλινική νόσο, ειδικά σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή (που υποβάλλονται σε 

χημειοθεραπεία, που έχουν υποστεί σπληνεκτομή ή είναι θετικοί στον ιό της 

ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου). Σε ανοσοκατασταλμένα άτομα 

παρουσιάζεται ως ήπια ή υποκλινική λοίμωξη (Yabsley και Shock, 2013).  

 

  2.3.4.2. Διάγνωση 
 
   Η εξέταση του επιχρίσματος στο αίμα, έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την 

διάγνωση της μπαμπεσίωσης στον σκύλο. Η μικροσκοπική εξέταση εξακολουθεί να 

είναι η ευκολότερη και πιο προσιτή διαγνωστική εξέταση για τους περισσότερους 

κτηνιάτρους. Ωστόσο, η ευαισθησία αυτής της μεθόδου είναι χαμηλότερη, σε σχέση 

με άλλες τεχνικές μοριακής διάγνωσης που χρησιμοποιούνται. Τα δύο βασικά είδη 

πρωτοζώων που προκαλούν την μπαμπεσίωση, μπορούν να διακριθούν 

χρησιμοποιώντας ένα επίχρισμα αίματος. Παρόλο που το μικροσκόπιο φωτός είναι 

ιδιαίτερα εξειδικευμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της 

πλειοψηφίας των σκύλων που μολύνονται από το είδος B. canis, είναι λιγότερο 

πιθανό να ανιχνεύσει λοιμώξεις που προκαλούνται από το Β. vogeli. Για την 

διάγνωση της μπαμπεσίωσης από αυτό το είδος, υπάρχουν μέθοδοι που είναι 

περισσότερο κατάλληλες και πιο ευαίσθητες. Τα μικρά πυροπλάσματα (B. gibsoni, B. 

microti-like spp.) είναι δύσκολο να παρατηρηθούν με μικροσκοπία φωτός, μέθοδος η 

οποία έχει σχετικά φτωχή έως μέτρια ευαισθησία και απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη. 
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Επομένως, η παρατήρηση του επιχρίσματος στο αίμα θα πρέπει να είναι ένα 

διαγνωστικό εργαλείο «πρώτου σταδίου», και τα ευρήματα θα πρέπει να 

επαναξιολογούνται με την χρήση άλλων μεθόδων. Τα μικρότερα παθογόνα της 

μπαμπεσίωσης (B. gibsoni, B. microti-like spp.), μπορούν να ανιχνευτούν καλύτερα 

μέσω της εξέτασης της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης(PCR), η οποία 

αποτελεί μια διαγνωστική εξέταση που διερευνά την παρουσία DNA των ειδών 

Babesia σε ένα βιολογικό δείγμα. Η εξέταση μπορεί να διαφοροποιήσει τα υποείδη 

και τα είδη Babesia και είναι πιο ευαίσθητη από άλλες διαγνωστικές μεθόδους 

(Augustine et.al, 2017). 

 

 
          (α)          (β)        (γ) 
Εικόνα 2.2. Μικροφωτογραφία που απεικονίζει σε ερυθροκύτταρα σκύλου (ανάλυση 
επιχρίσματος στο αίμα): (α) ένα μεγάλου μεγέθους Babesia spp. (B. canis), (β) ένα μικρού 
μεγέθους Babesia spp. (B. gibsoni) και (γ) ένα μικρού μεγέθους Babesia spp. (B. microti-like) 
  

Πηγή: Solano-Gallego et al, 2016 

 

 
   Οι διαγνωστικές εξετάσεις IFAT και ELISA, χρησιμοποιούνται επίσης στην 

διάγνωση της μπαμπεσίωσης, ωστόσο δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τα διάφορα είδη 

και υποείδη Babesia. Παρ 'όλα αυτά, έχουν αναφερθεί ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα σε εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης  πολυμεράσης(PCR) σε περίπτωση 

σκύλου με χρόνια μπαμπεσίωση από το είδος Β. gibsoni, που αποδόθηκε στην 

εξάλειψη του παρασίτου από το κυκλοφορούν αίμα από τον ξενιστή. Αυτά τα 

δεδομένα δείχνουν ότι μακροπρόθεσμα (μέχρι και 420 ημέρες μετά τη μόλυνση), μια 

λοίμωξη μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο με αναδρομική ορολογική εξέταση. Ως εκ 

τούτου ο ορολογικός έλεγχος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος σε υποκλινική ή χρόνια 

μορφή (παράσιτα σε χαμηλό αριθμό ή απουσία στο αίμα)(Fukumoto et.al, 2004). 

   Η ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος για τo πρωτόζωο Babesia κατά τη χρήση 

μιας ορολογικής τεχνικής περιπλέκεται από τη διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ 

των διαφορετικών ειδών. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει σημαντική διασταυρούμενη 
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αντίδραση μεταξύ των διαφορετικών ειδών Babesia, ιδιαίτερα των πιο φυλογενετικά 

σχετικών ειδών. Για παράδειγμα, διασταυρούμενη αντίδραση για τα μεγάλα είδη 

Babesia spp. (B. canis και Β. Vogeli) μπορεί να οδηγήσει σε αντιστοίχιση των 

επιπέδων αντισωμάτων μεταξύ των ειδών. Μπορούν επίσης να υπάρξουν 

διασταυρούμενες αντιδράσεις μεταξύ μικρών ειδών Babesia spp. (B. gibsoni) και 

μεγάλων ειδών (B. canis), καθώς και μεταξύ μικρών ειδών Babesia spp. (Β. gibsoni 

και Β. microti-like spp.) ή μεταξύ μεγάλων ειδών Babesia spp. (Β. canis, Β. vogeli και 

Β. rossi). Για το λόγο αυτό, ένα θετικό αποτέλεσμα δείχνει την έκθεση στην λοίμωξη 

από Babesia, αλλά δεν προσδιορίζει με ακρίβεια από ποια είδη έχει προέλθει η 

λοίμωξη (Fukumoto et.al, 2014).  

. 

  2.3.4.3. Θεραπεία 
 
   Παρά τον μεγάλο αριθμό κλινικών περιπτώσεων και των πολλών πειραματικών 

μελετών, υπάρχουν λίγα ισχυρά επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία της 

μπαμπεσίωσης στον σκύλο. Η θεραπεία για την μπαμπεσίωση εξαρτάται πρωτίστως 

από το είδος του μικροοργανισμού που προκαλεί την κλινική ασθένεια. Η 

διπροπιονική ιμιδοκάρβη είναι η θεραπευτική αγωγή για την μπαμπεσίωση που 

προκαλείται από τα μεγάλα είδη Babesia. Μία δόση 6.6 mg/kg ενδομυϊκά ή υποδόρια 

είναι η συνιστώμενη θεραπεία. Έχει επίσης προταθεί μια επιπλέον δόση 

διπροπιονικής ιμιδοκάρβης (μετά από 15 ημέρες από την πρώτη δόση, για μολύνσεις 

από τα B. canis και B. vogeli). Εάν ο σκύλος δεν ανταποκριθεί επαρκώς, μπορεί να 

είναι πιο συνετό να επανεξεταστεί η διάγνωση. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση δεν 

είναι η θεραπεία επιλογής για μικρά είδη Babesia (B. gibsoni και B. microti-like spp.). 

Η διπροπιονική ιμιδοκάρβη έχει επίσης κάποια επίδραση έναντι του Ehrlichia canis, 

επομένως, μπορεί να είναι χρήσιμη θεραπευτική αγωγή για σκύλους με περισσότερες 

από μια λοιμώξεις από νοσήματα που μεταδίδονται με κρότωνες. Οι πιο συχνά 

περιγραφείσες παρενέργειες που σχετίζονται με αυτό το φάρμακο είναι ο πόνος στο 

σημείο της ένεσης και οι χολινεργικές ενδείξεις (ανορεξία, υπεραπερατότητα, 

κοιλιακό άλγος, έμετος και διάρροια), οι οποίες γενικά εξαφανίζονται αρκετά 

γρήγορα, αν και αυτά τα τελευταία αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν με προ- 

φαρμακευτική αγωγή με ατροπίνη ή γλυκοπυρρολάτη. Το τοξικό αποτέλεσμα 

υπερβολικής δόσης διπροπιονικής ιμιδοκάρβης είναι η νεφροτοξικότητα (Solano-

Gallego et.al, 2016). 
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   Σχετικά με τη θεραπεία για τα μικρά είδη babesia, το ακετουρικό διμεναζένιο 

χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη θεραπεία της λοίμωξης από το B. 

gibsoni, αλλά έχει πρόσφατα αντικατασταθεί από την ατοβακόνη κατά της ελονοσίας 

σε συνδυασμό με την αζιθρομυκίνη. Άλλα φάρμακα που είναι επίσης αποτελεσματικά 

τόσο έναντι του B. canis, όσο και κατά του B. gibsoni, περιλαμβάνουν την 

ισεθειονική φαιναμιδίνη, την ισεθειονική πενταμιδίνη και την ακετουρική διμιναζίνη. 

Η τελευταία χορηγείται ως μία μόνο ενδομυϊκή ένεση σε δόση 5 mg/kg. Θα πρέπει 

επίσης να χορηγείται υποστηρικτική θεραπεία όπως ενδοφλέβια υγρά και μεταγγίσεις 

αίματος όταν είναι απαραίτητο (Lin et.al, 2012). 

   Σε πολλές περιπτώσεις η θεραπεία δεν εξαλείφει πλήρως τη λοίμωξη. Η 

ανοσοαπόκριση του ξενιστή μπορεί να καθαρίσει τη μόλυνση μετά από μήνες έως 

χρόνια, έτσι ώστε τα ζώα να γίνουν μακροχρόνιοι φορείς του οργανισμού και πιθανές 

δεξαμενές μόλυνσης. Τα υποκλινικά μολυσμένα ζώα μπορεί να παρουσιάσουν 

υποτροπή στην νόσο σε περίπτωση που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή 

έχουν ταυτόχρονα κάποια άλλη ασθένεια. Επιπλέον, οι σκύλοι που έχουν θεραπευτεί 

από μπαμπεσίωση, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν ως δότες για μεταγγίσεις 

αίματος επειδή οι λήπτες μπορεί να αναπτύξουν την ασθένεια (Lin et.al, 2012). 

   Η κλινική θεραπεία και η καλή θεραπευτική ανταπόκριση είναι πολύ πιθανότερο να 

επιτευχθούν σε μολύνσεις από είδη μεγάλου μεγέθους Babesia, σε σχέση με τα 

μικρότερα είδη, επειδή τα τελευταία τείνουν να είναι πιο ανθεκτικά στις συμβατικές 

θεραπείες. Χρησιμοποιούνται αρκετά θεραπευτικά πρωτόκολλα που στοχεύουν σε 

λοιμώξεις που προκαλούνται από μικρά είδη Babesia, παρόλο που οι 

παρασιτολογικές θεραπείες θεωρούνται σπάνιες. Η διατήρηση του είδους Β. gibsoni 

σε σκύλους μετά από θεραπεία, με διαφορετικά πρωτόκολλα με κλινδαμυκίνη, 

μετρονιδαζόλη, δοξυκυκλίνη, διμυναζένιο, διπροπιονική ιμιδοκάρβη, ατοβακουόνη 

και αζιθρομυκίνη, αποδεικνύει την ανθεκτικότητα αυτού του παρασίτου (Solano-

Gallego et.al, 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΚΡΟΤΩΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 3.1. Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Ελλάδα 

  3.1.1. Πληθυσμοί Κροτώνων στην Ελλάδα 
 
   Η λεκάνη της Μεσογείου παρέχει ένα βέλτιστο περιβάλλον για την ανάπτυξη 

ορισμένων ειδών κροτώνων. Τα είδη που έχουν αναφερθεί  στην Ελλάδα, τόσο σε 

κατοικίδια ζώα, όσο και σε ανθρώπους είναι τα : Rhipicephalus sanguineus 

(sensulato), Rhipicephalus turanicus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma marginatum, 

Hyalomma rufipes, Hyalomma turanicum, Hyalomma excavatum, Hyalomma 

scupense, Ixodes ricinus, Ixodes gibbosus, Ixodes hexagonus, Haemaphysalis inermis, 

Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis parva, 

Dermacentor marginatus και Amblyomma variegatum (Estrada-Peña et.al, 2004).  

   Η γεωγραφική κατανομή των κροτώνων-μεταβιβαστών συνήθως ακολουθεί τη 

γεωγραφική κατανομή των παθογόνων που μεταφέρουν και επομένως η διασπορά 

τους αποτελεί δείκτη για την διασπορά των παθογόνων που μεταφέρουν. Ο έλεγχος 

επομένως των αρθροπόδων-μεταβιβαστών και ο προσδιορισμός των παθογόνων που 

μεταφέρουν, μπορεί να καθορίσει “high risk” περιοχές για τα παθογόνα. Το 

παραπάνω έχει ιδιαίτερη αξία στις περιπτώσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα σαν 

μεταβιβαστές και σαν reservoirs (Ιωάννου Ιωάννης, 2009). 

   Γενικά, ο κίνδυνος (risk) για τη μετάδοση μικροοργανισμών που έχουν 

μεταβιβαστές αρθρόποδα, όπως οι ζωονόσοι, και συνεπώς ο επιπολασμός τους, 

εξαρτάται από παραμέτρους όπως: (1) τον επιπολασμό των μολυσμένων με το 

παθογόνο αρθροπόδων-μεταβιβαστών, ο οποίος μπορεί να διαφέρει σε διάφορες 

περιοχές (2) τη «συγγένεια» (affinity) ενός συγκεκριμένου αρθροπόδου με τον 

άνθρωπο (3) την παρουσία–αφθονία (abundance) των πληθυσμών του συγκεκριμένου 

σε κάθε περίπτωση αρθροπόδου, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που 

έχουν σχέση με κλιματολογικές οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και την 

οικογεωγραφία της κάθε περιοχής και (4) την παρουσία επιδεκτικών θηλαστικών-

ξενιστών (Ιωάννου Ιωάννης, 2009). 

   Σε μια πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα που έγινε στην Ελλάδα από τους Latrofa 

et.al (2017) συλλέχθηκαν δείγματα κροτώνων από σκύλους, σε έξι επαρχίες σε 

ολόκληρη την Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Κόρινθο, στην Αθήνα, στην Λάρισα, 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

47 

στην Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη. Τα δείγματα λήφθηκαν από σκύλους σε 

αγροτικές περιοχές, δημοτικά καταφύγια, προσωρινά εκτροφεία, εσωτερικά 

περιβάλλοντα και από νοσοκομειακά ζώα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σκύλοι 

στην Ελλάδα εκτίθενται σε διαφορετικά είδη κροτώνων και, ενδεχομένως, σε 

διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς, των οποίων η εμφάνιση δεν επηρεάζεται 

αυστηρά από τις συνθήκες στις οποίες ζουν τα σκυλιά. Παρόλα αυτά, ο επιπολασμός 

της εμφάνισης των κροτώνων ήταν υψηλότερος σε σκύλους σε ρείθρα, αγροτικές 

περιοχές και τα αστικά καταφύγια, σε σύγκριση με τους σκύλους που ζούσαν σε 

εσωτερικούς  χώρους. Αυτό πιθανώς σχετίζεται με τη συχνότητα της θεραπείας 

έναντι των εξωπαρασίτων, η οποία πραγματοποιείται συχνότερα σε κατοικίδια ζώα 

απ 'ό, τι στους σκύλους σε εξωτερικές περιοχές. Συνολικά, η συλλογή διαφορετικών 

ειδών κροτώνων σε κάθε μία από τις γεωγραφικές περιοχές επιβεβαιώνει την ύπαρξη 

μιας αξιοσημείωτης ποικιλίας σκληρών κροτώνων στην ελληνική χερσόνησο, με τον 

μεγαλύτερο αριθμό κροτώνων να εντοπίζονται σε βόρειες περιοχές που συνορεύουν 

με την ηπειρωτική Ευρώπη, σε σύγκριση με τις νότιες περιοχές όπου η συχνότητα 

εμφάνισης είναι μικρότερη.  

   Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το Rhipicephalus sanguineus (s.l.) ήταν το πιο 

διαδεδομένο είδος σε όλη την Ελλάδα, πιθανότατα λόγω της αυστηρής υπαγωγής του 

σε canis ή/και της ικανότητάς του να επιβιώνει σε ένα μεγάλο φάσμα 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Αντίθετα, η εύρεση του R. turanicus σε σκύλους 

συνδέεται πιθανότατα με την προσαρμοστικότητά του σε αρκετά σπονδυλωτά ζώα, 

συμπεριλαμβανομένων των αιγών και των προβάτων, που έχουν σημαντικό ρόλο 

στην οικονομία της Ελλάδας. Μαζί και με τα είδη R. bursa, H. scupense και R. 

turanicus, ανιχνεύονται συχνά στα βοοειδή στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας, όπου 

συχνά παρασιτούν σε σκύλους. Τα είδη Haemaphysalis parva και H. concinna 

συνήθως παρασιτούν σε πτηνά ως προνύμφες και νύμφες και σε φυτοφάγα ζώα ως 

ενήλικες. Η εύρεση αυτών των ειδών σε σκύλους οφείλεται πιθανώς στη θέση των 

καταφυγίων των ζώων, κοντά σε δάση, λιβάδια και αγροτικά οικοσυστήματα (Latrofa 

et.al, 2017).  

   Όσον αφορά τον κρότωνα Rhipicephalus sanguineus (s.l.) και τις ρικετσιώσεις του 

ανθρώπου παγκοσμίως, φαίνεται να είναι καλά προσαρμοσμένος σε αστικά 

ανθρώπινα περιβάλλοντα, όπου παρουσιάζει σχετικά αυξημένη προτίμηση σε φυσικό 

ξενιστή (προτιμητέος ξενιστής) και σπάνια παρασιτεί -τρέφεται από τον άνθρωπο. 

Μολονότι ~5% (μέχρι 12%) αυτών των κροτώνων είναι μολυσμένοι με Rickettsia 

conorii στη Νότια Γαλλία, η συχνότητα εμφάνισης του Μεσογειακού κηλιδώδους 
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πυρετού και το ποσοστό των οροθετικών ατόμων, είναι σχετικά χαμηλές σε αυτή την 

περιοχή (Raoult D. και  Roux V., 1997), ενώ στη Βόρεια Καρολίνα, η R. rickettsii 

έχει βρεθεί να μολύνει μόνο το 0,5% του D. variabilis, αλλά αυτοί οι κρότωνες 

τρέφονται πολύ εύκολα από τους ανθρώπους και ο κηλιδώδης πυρετός των βραχωδών 

όρεων είναι κοινός στην περιοχή (Dalton MJ. και άλλοι, 1995; Walker DH., 1995). 

   Άλλα είδη κροτώνων έχουν επίσης καταγραφεί στην Ελλάδα σε έρευνες σε 

ανθρώπους και σε άλλα κατοικίδια ζώα. Σε μια έρευνα οι Chaligiannis et.al (2014), 

συνέλεξαν κρότωνες από ζώα εκμετάλλευσης, κυρίως μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα 

και, σε μικρότερο βαθμό, βοοειδή), σε βοσκότοπους σε ολόκληρη τη χώρα, στην 

περίοδο Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο την περίοδο 2012-2013, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαφορετικά οικοσυστήματα και τη ζωική πυκνότητα σε όλη την Ελλάδα. Επίσης 

συλλέχθηκαν κρότωνες από μολυσμένα άτομα που επισκέπτονταν νοσοκομεία την 

ίδια περίοδο. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 2.676 κρότωνες από 26 διαφορετικούς 

νομούς (ηπειρωτική χώρα και νησιά) σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς, οι 1.883 

προέρχονταν από πρόβατα (1.201) και αιγοπροβατοειδή (681) και αναγνωρίστηκαν 

ως: Rhipicephalus sanguineus 1.216 (64.65%), R. bursa 495 (26,3%). R. camicasi 12 

(0.6%), R. turanicus 70 (3,7%), Ixodes ricinus 1 (0,05%), Dermacentor marginatus 

47 (2,5%), Hyalomma marginatum 5 (0,3%), Η. Excavatum 2 (0.1%), Η. Dromedarii 

31 (1.6%), Η. Rufipes 2 (0.1%), Η. Impeltatum 1 (0,05%), και νύμφη Rhipicephalus  

(0,05%). Περισσότερο από το ήμισυ (54,3%) των παραπάνω βρέθηκαν σε υψόμετρο 

0-300 μέτρα, ενώ το 37,1% βρέθηκαν σε υψόμετρο 301-800m και το 3,2% σε 

υψόμετρο> 800m. Επίσης 142 κρότωνες προέρχονταν από βοοειδή και 

ταυτοποιήθηκαν ως: R. sanguineus 15 (10,5%), R. bursa 6 (4.2%), R. camicasi 5 

(3,5%), R. turanicus 6 (4,2%), Η. marginatum 24 17%), Η. excavatum 8 (5.6%), Η. 

dromedarii 67 (47,2%), Η. rufipes 4 (2.8%), Η. impeltatum 1 (0.7%), H. anatolicum 3 

(2,1%) και Η. turanicum 3 (2,1%). Τέλος, 701 κρότωνες προέρχονταν από ανθρώπους 

και αναγνωρίστηκαν ως: R. sanguineus 562 (80,17%), R. bursa 23 (3,28%), R. 

turanicus 34 (4,85%), R. annulatus 5 (0,71%), Η. marginatum 30 (4,28%), Η. 

excavatum 2 (0.28%), Η. rufipes 11 (1,57%), Dermacentor marginatus 2 (0.28%), 

Ixodes ricinus 6 (0.85%), Ι. gibosus 6 (0,85%) και νύμφες Rhipicephalus 20 (2,85%). 

Η πλειοψηφία των κροτώνων που βρέθηκαν τόσο σε ζώα, όσο και σε ανθρώπους που 

εξετάστηκαν ανήκαν στην ομάδα Rhipicephalus sanguineus που είναι ο κύριος 

φορέας του παθογόνου Rickettsia conorii,  ενώ υπήρχαν επίσης αρκετοί κρότωνες του 

είδους Hyalomma marginatum, οι οποίοι είναι φορείς του παθογόνου ιού του 

αιμορραγικού πυρετού της Κριμαίας-Κονγκό. Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν 
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περισσότερο ή λιγότερο αναμενόμενα λόγω των κλιματικών συνθηκών της περιοχής, 

γεγονός που εξηγεί και τον χαμηλό επιπολασμό σκληρών κροτώνων, του είδους 

Ixodes spp. 

   Παρόμοια αποτελέσματα, είχαν επίσης βρεθεί σε προηγούμενη έρευνα από τους 

Papa et.al (2008) σχετικά με τα είδη κροτώνων που προσβάλλουν περισσότερο τους 

ανθρώπους στην Ελλάδα. Συλλέγοντας δεδομένα από μολύνσεις ατόμων που είχαν 

επισκεφθεί νοσοκομεία. Συνολικά εντοπίστηκαν 537 κρότωνες που αφαιρέθηκαν από 

ανθρώπους σε δύο νοσοκομεία στην Βορειοανατολική Ελλάδα, κατά την περίοδο 

Ιουνίος-Σεπτέμβριος 2008. Η συντριπτική πλειοψηφία (81,5%) των κροτώνων, 

άνηκαν στο είδος Rhipicephalus sanguineus, και το 5,2% στο είδος Hyalomma 

marginatum. Η αυξημένη επιθετικότητα του R. sanguineus σχετίστηκε με τις καιρικές 

συνθήκες που σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2008, ενώ διάφοροι παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην 

εμφάνιση του ιού του αιμορραγικού πυρετού της Κριμαίας-Κονγκό. Μεταξύ των 

περιστατικών, υπήρχαν και δύο θανατηφόρα, ένα από αιμορραγικό πυρετό Κριμαίας-

Κονγκό (CCHF) (θεωρείται ότι ήταν η πρώτη έκθεση που καταγράφηκε στην 

Ελλάδα) και ένα θανατηφόρο περιστατικό από μεσογειακό κηλιδώδη πυρετό.  

 

 
Εικόνα 3.1. : Γεωγραφική κατανομή της Rickettsia conorii και επίπτωση του ΜΚΠ (Rovery 
C. και άλλοι, 2008). 

 

 

   Ο κρότωνας του είδους Ixodes ricinus φαίνεται να είναι ο κύριος μεταβιβαστής του 

Α. phagocytophilum στην Ευρώπη (Strle 2004). Η ανίχνευση του Α. phagocytophilum 

στον κρότωνα Ι. ricinus στην Ευρώπη ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή αλλά και 
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μεταξύ των σταδίων ανάπτυξης του κρότωνα (Walker και λοιποί 2001). Εντούτοις, το 

Α. phagocytophilum έχει ανιχνευθεί και σε άλλους κρότωνες, όπως αυτοί του είδους 

Haemaphysalis punctata (MacLeod 1962), Ι. persulcatus (Alekseev και λοιποί 1998), 

Ι. trianguliceps (Ogden και λοιποί 1998) και Rhipicephalus sanguineus (Alberti και 

λοιποί 2005), όμως η επιδημιολογική σημασία και ο ρόλος των παραπάνω ειδών 

κροτώνων στη μετάδοση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.  

   Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα αποδημητικά πουλιά μπορούν να καταστούν 

σημαντικά στη διασπορά μολυσμένων κροτώνων του είδους Ι. ricinus στην Ευρώπη 

(Alekseev και λοιποί 2001; Bjoersdorff και λοιποί 2001; de la Fuente και λοιποί 2005; 

Skoracki και λοιποί 2006). 
 

3.1.2. Κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα  
 
   Τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα στην 

Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, καθώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη οργάνωση 

υγείας ή διαδικασία για την συλλογή σχετικών δεδομένων. Τα περισσότερα 

επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα, προέρχονται από κάποιες 

επιστημονικές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει κυρίως στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου 

δεν έχουν εστιάσει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Διάσπαρτες επιστημονικές έρευνες 

που έχουν γίνει στην Ελλάδα, έχουν επίσης συλλέξει δεδομένα για 

κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, αν και όχι στο σύνολο της χώρας, και έτσι δεν 

παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η έρευνα των Papa et.al 

(2008) που παρουσιάστηκε παραπάνω.  

   Ακόμα περισσότερο, τα δεδομένα αυτά αφορούν κυρίως τους ανθρώπους και 

κάποια κατοικίδια ζώα, στα οποία συνήθως δεν περιλαμβάνεται ο σκύλος, όπως η 

έρευνα των Chaligiannis et.al (2014) που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι Kachrimanidou 

et.al (2011),συγκέντρωσαν συνολικά 405 κρότωνες Ιxodes ricinus (45 δεξαμενές) που 

συλλέχθηκαν από αίγες σε οκτώ νομούς της βόρειας Ελλάδας και  εξετάστηκαν για 

την παρουσία DNA του A. phagocytophilum. Τέσσερις ομάδες κροτώνων που 

συλλέχθηκαν σε τρεις νομούς αποκάλυψαν μια αλληλουχία DNA με ομοιότητα 99% -

100% με τις γνωστές αλληλουχίες του A. phagocytophilum. 

   Οι Chochlakis et.al (2009), περιέγραψαν επίσης την περίπτωση έξι ασθενών στην 

Κρήτη οι οποίοι μολύνθηκαν από το A. phagocytophilum (αναπλάσμωση). Τρεις από 

αυτούς ανέφεραν ότι είχαν έρθει σε επαφή με άγρια ζώα εντός ενός μηνός πριν από 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Αξιοσημείωτη είναι από τους Chochlakis et.al 
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(2009) η εντόπιση του πρώτου περιστατικού αναπλάσμωσης που περιγράφηκε σε 

Ελλάδα και Κύπρο, η εντόπιση ενός περιστατικού με συν-λοίμωξη από A. 

phagocytophilum και EBV, ενός περιστατικού με συν-λοίμωξη από A. 

phagocytophilum και R. conorii, η εξέλιξη ενός περιστατικού λοίμωξης από A. 

phagocytophilum που οδήγησε σε εκδήλωση της νόσου του Kawasaki, καθώς και το 

πρώτο περιστατικό λοίμωξης ανθρώπου από A. ovis που έχει καταγραφεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

   Στην ομάδα των αιμοδοτών στην Κρήτη ο οροεπιπολασμός των IgG αντισωμάτων 

έναντι του A. phagocytophilum προσδιορίστηκε στο 21.4 %.  Σε σύγκριση με μελέτες 

με δείγμα αιμοδοτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οροθετικότητα στη μελέτη των 

Chochlakis et.al (2009) ήταν αρκετά υψηλότερη (Bjoersdorff και λοιποί 1999; 

Hunfeld και Brade 1999). Το παραπάνω εύρημα  απαιτεί παραπέρα διερεύνηση, αφού 

πρόκειται για αιμοδότες. Νεότερα δεδομένα αναφέρουν ότι λόγω της αυξημένης 

πιθανότητας επιβίωσης του A. phagocytophilum στις φιάλες αίματος, ακόμα και μετά 

την κατάψυξη τους, τα δείγματα αίματος των αιμοδοτών θα πρέπει να ελέγχονται για 

αντισώματα έναντι του A. phagocytophilum (Leiby και λοιποί 2002). 

   Η υψηλή οροθετικότητα (21.4 %) στον πληθυσμό της μελέτης, με την κυρίαρχη 

υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να υπονοήσει ότι η επαφή με κρότωνες ή ζώα 

κτηνοτροφικής σημασίας μπορεί να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο στη διασπορά 

του παθογόνου μεταξύ των ανθρώπων ανέξαρτητα από το είδος της ενασχόλησης. 

   Επιπλέον, ιδαίτερα αυξημένο ήταν το ποσοστό ανίχνευσης του παθογόνου 

(Anaplasma spp)  σε πρόβατα της ορεινής Κρήτης (Ανώγεια), γεγονός που 

υποδεικνύει υψηλό βαθμό διασποράς του παθογόνου και μεγάλη πιθανότητα έκθεσης 

στα αναπλάσματα.  Όσον αφορά στα σκυλιά, δεν ανιχνεύτηκε Anaplasma sp. DNA 

στο είδος αυτό των ζώων. (Chochlakis et.al, 2009). 

 
Εικόνα 3.2 : A serosurvey of  Anaplasma phagocytophilum  in blood donors in Crete, Greece 
(Chochlakis et.al. ) – Από 496 ορούς υγιών αιμοδοτών βρέθηκε ένα ποσοστό 21,4% θετικοί 
στα IgG αντισώματα (οροεπιπολασμός) 
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   Σε μια άλλη έρευνα οι Daniel et.al (2002), διερεύνησαν τον επιπολασμό των 

παθογόνων Rickettsiaconorii και Rickettsiatyphi στη βόρεια Ελλάδα, εξετάζοντας 

1.584 δείγματα ορών από κατοίκους της βόρειας Ελλάδας για την ανίχνευση 

αντισωμάτων κατά του R. conorii και του R. typhi μέσω ανάλυσης ανοσοφθορισμού. 

Τα αντισώματα έναντι του R. conorii και του R. typhi βρέθηκαν σε 125 (7,9%) και 31 

(2,0%) από τα εξεταζόμενα άτομα, αντίστοιχα. Ο επιπολασμός των αντισωμάτων 

έναντι του R. conorii συσχετίστηκε με την αύξηση της ηλικίας και ήταν στατιστικά 

υψηλότερος στους άνδρες. Οι αγρότες είχαν σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό 

αντισωμάτων και για τα δύο είδη παθογόνων, ενώ γενικά οι κάτοικοι των αγροτικών 

περιοχών έδειξαν στατιστικά υψηλότερο επιπολασμό του R. conori έναντι των 

κατοίκων των πόλεων, αν και αυτή η διαφορά δεν αποδείχθηκε για τον R. typhi. 

Διαπιστώθηκαν επίσης διαφορές στον επιπολασμό των ρικετσιώσεων στους 

διάφορους νομούς. Τα δεδομένα συνολικά έδειξαν την ευρεία κατανομή του R. 

conorii στη βόρεια Ελλάδα και υποδεικνύουν την παρουσία του R. typhi. Κάποιες 

παλαιότερες έρευνες, είχαν επίσης εντοπίσει την παρουσία αντισωμάτων του R. 

conorii και του R. typhi σε πληθυσμούς στην Κρήτη, την Φωκίδα και την Εύβοια 

(Antoniou et.al, 1995; Babalis et.al, 1993; Tselentis et.al, 1992; 1996). Ωστόσο τα 

δεδομένα αυτά είναι παλιά και δεν θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν την σύγχρονη 

πραγματικότητα ή τουλάχιστον δεν αντικατοπτρίζουν τους ενδεχόμενους νέους 

κινδύνους από κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα. 

 

 

 
Εικόνα 3.3  : First Isolation and Identification of Rickettsia conorii  from Ticks Collected in 
the Region of Fokida in  Central Greece (A. Psaroulaki,  et al, 2003),   JOURNAL OF 
CLINICAL MICROBIOLOGY 
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   Το 1999 σε μελέτη στην Κύπρο ανιχνεύτηκε  R. Conorii στο 3,81% των κροτώνων 

Rhipicephalus spp. που αφαιρέθηκαν από σκύλους και αιγοπρόβατα και στο 8,16% 

των κροτώνων Hyalomma spp. που αφαιρέθηκαν από αιγοπρόβατα. Η οροθετικότητα  

του υγιούς πληθυσμού στην ίδια περιοχή έναντι της R.conorii ήταν 44,6% (Psaroulaki 

A, Loukaidis F, Hadjichristodoulou C, Tselentis Y, 1999). 

   Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα που έγινε από τους Parola et.al (2013), συλλέχθηκαν 

επιδημιολογικά δεδομένα για τις ρικκετσιώσεις σε χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών 

και η Ελλάδα. Τα είδη των παθογόνων που εντοπίστηκαν ήταν τα R. conorii, R. 

massiliae, R. aeschlimannii, R. Sibirica και το R. slovaka. Οι Tzavella et.al (2006) και 

οι Papa et.al (2010) έχουν επίσης περιγράψει τις θανατηφόρες περιπτώσεις δύο 

ασθενών που προσβλήθηκαν από το R. conorii (μεσογειακός κηλιδώδης πυρετός). 

Καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν είχε έρθει σε επαφή με σκύλο. Το R. 

massiliae έχει επίσης εντοπιστεί και στην περιοχή της Κεφαλονιάς σε παλιότερη 

έρευνα (Psaroulaki et.al, 2006).  

   Η μοναδική έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα σε σκύλους είναι αυτή των Latrofa 

et.al (2017). Οι κρότωνες που συλλέχθηκαν στην έρευνα αυτή από σκύλους, έφεραν 

επίσης ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μικροοργανισμών. Από τους 310 σκύλους που 

εξετάστηκαν, 150 (48,4%) είχαν κρότωνες, με τον επιπολασμό της μόλυνσης να 

ποικίλλει ανάλογα με τις θέσεις δειγματοληψίας και τις συνθήκες διατήρησης των 

σκύλων. Από τους 757 κρότωνες που συλλέχθηκαν, οι 374 (49,4%) ήταν ενήλικες 

(δηλαδή 230 θηλυκά και 144 αρσενικά), οι 355 (46,9%) ήταν νύμφες και οι 28 (3,7%) 

ήταν προνύμφες. 

   Μικτές μολύνσεις καταγράφηκαν σε 10 σκύλους (6,7%), τρεις από τους οποίους 

μολύνθηκαν από Η. parva και Η. concinna, δύο μολύνθηκαν από Η. parva και R. 

sanguineus (sl) ή Η. parva και Ι. ricinus και ένας από Hyalomma scupense, R. bursa, 

R. sanguineus (sl) και R. turanicus, ενώ ακόμα ένας σκύλος είχε μολυνθεί από Η. 

parva, R. sanguineus (s.l.) και Ι. ricinus. Παρόλο που η συσχέτιση δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, ο επιπολασμός των νόσων ήταν διαφορετικός ανάλογα με τον 

τύπο του σκύλου, δηλαδή οι σκύλοι που ζούσαν σε προσωρινά ρείθρα ή σε αγροτικές 

περιοχές μολύνονταν συχνότερα από εκείνους που βρίσκονταν σε ιδιωτικές 

κτηνιατρικές κλινικές ή στεγάζονταν σε εσωτερικούς χώρους. Οι σκύλοι που ζούσαν 

στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, είχαν περισσότερους κρότωνες από εκείνους από 

ζούσαν στις περιοχές της νότιας και κεντρικής Ελλάδας. Δείγματα κροτώνων του 

είδους Ι. ricinus, Η. scupense και R. bursa βρέθηκαν μόνο σε βόρειες περιοχές, ενώ 

τα είδη Rhipicephalus sanguineus (R. s.), R. turanicus, R. bursa και Η. scupense 
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συλλέχθηκαν εξ’ ολοκλήρου από σκύλους που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, αστικά 

καταφύγια και σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ το είδος Haemaphysalis spp. εντοπίστηκε 

κυρίως σε σκύλους που ζούσαν σε προσωρινά καταφύγια (Latrofa et.al, 2017).  

   Από τα 344 δείγματα που αναλύθηκαν, τα 41 (11,1%) ήταν θετικά για τουλάχιστον 

έναν μικροοργανισμό βάσει της εξέτασης PCR. Δεκαεννέα κρότωνες ήταν θετικοί για 

το παθογόνο Cercopithifilaria bainae, 10  για το H. canis και έξι για το Rickettsia 

hoogstraalii. Άλλοι μικροοργανισμοί ανιχνεύθηκαν λιγότερο συχνά, όπως οι 

Hepatozoon felis (1,2%), Rickettsia massiliae (0,6%), Theileria ovis (0,6%) και 

Coxiella (0,3%). Οι συν-λοιμώξεις με πολλαπλούς μικροοργανισμούς ανιχνεύθηκαν 

σε έξι δείγματα. Συγκεκριμένα, το C. bainae ανιχνεύθηκε σε συνδυασμό με Η. Felis ή 

Η. canis ή R. massiliae στο R. sanguineus (s.l.), και με H. canis στο R. turanicus. Το 

Rickettsia hoogstraalii διαγνώστηκε ταυτοχρόνως με Η. felis ή Η. canis και C. bainae 

στο Η. parva (Latrofa et.al, 2017).  

 

   To 2011 o Γερμανάκης: (1) Τεκμηρίωσε την παρουσία του Μεσογειακού 

Κηλιδώδους Πυρετού στον άνθρωπο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και απομόνωσε με 

κυτταροκαλλιέργεια από buffy coat και εσχάρες ασθενών με συμβατή κλινική εικόνα 

5 στελέχη R. conorii (Δημοσίευση του πρώτου τεκμηριωμένου περιστατικού στην 

Ελλάδα) (2) Τεκμηρίωσε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την παρουσία μιας 

αναδυόμενης ρικετσίωσης οφειλόμενης στην R. sibirica mongolotimonae 

ανιχνεύοντας ρικετσιακό DNA στο αίμα ή/και εσχάρα ασθενών με κλινική εικόνα 

συμβατή και ορολογική ένδειξη κηλιδώδους πυρετού. Ενοχοποιήθηκε για πρώτη 

φορά ο κρότωνας Hyalomma anatolicum excavatum ο οποίος αφαιρέθηκε από 

ασθενή, ως μεταβιβαστή της νόσου(Δημοσίευση πρώτου περιστατικού στην Ελλάδα 

αυτής της ρικετσίωσης)  (3) Τεκμηρίωσε την παρουσία μιας δεύτερης αναδυόμενης 

ρικετσίωσης οφειλόμενης στην R. aeschlimannii με την ανίχνευση ρικετσιακού DNA 

σε βλάβη ενοφθαλμισμού στο σημείο δήγματος κρότωνα. Για πρώτη φορά 

ενοχοποιήθηκε ο κρότωνας Rhipicephalus turanicus ως μεταβιβαστής της νόσου  (4) 

Έδειξε την παθογενετικότητα μιας νέας ρικέτσιας με προτεινόμενο όνομα R. tselentii 

(status candidatus), η οποία πρόσφατα ανιχνεύτηκε σε κρότωνες Rhipicephalus 

turanicus στην Κύπρο και στην Κρήτη(σε buffy coat και σε δύο ρικέτσιες)  (5) 

Τεκμηρίωσε ορολογικά την παρουσία της R. felis σε τρία κρούσματα ρικετσίωσης, τα 

πρώτα στην Ελλάδα οφειλόμενα στην συγκεκριμένη ρικέτσια (ρόλος των ψύλλων 

στην μετάδοση ρικετσιώσεων της ομάδας των κηλιδωδών πυρετών στην μελετούμενη 

περιοχή)  (6) Τεκμηρίωσε ορολογικά την παρουσία μιας αναδυόμενης ρικετσίωσης 
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οφειλόμενης στην R. massiliae σε έναν ασθενή  (7) Περιέγραψε τα επιδημιολογικά 

και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ρικετσιώσεων της ομάδας των κηλιδωδών 

πυρετών σε 34 κρούσματα από τα 48 συνολικά που διαγνώστηκαν στην διάρκεια 8 

ετών (2000-2007) στην Ανατολική Κρήτη και επισήμανε κλινικά ευρήματα που 

βοηθούν διαγνωστικά  (8) Ανίχνευσε την R. conorii στο αίμα σκύλου. Έως το 2011 

υπήρχε μόνο άλλη μία ανάλογη αναφορά  (9) Ανίχνευσε για πρώτη φορά την R. 

conorii στο αίμα προβάτων, αποδεικνύοντας έτσι τον ρόλο των προβάτων ως 

δεξαμενή της συγκεκριμένης ρικέτσιας  (10) Επιβεβαίωσε τα ευρήματα 

προηγούμενης μελέτης στην Κεφαλονιά ανιχνεύοντας την R. conorii σε κρότωνα 

Rhipicephalus turanicus  (11) Ανίχνευσε την R. conorii και σε ένα δεύτερο είδος 

κρότωνα, των Rhipicephalus turanicus, ο οποίος παρασιτεί κυρίως σε αιγοπρόβατα. Η 

R. conorii έχει ανιχνευτεί επίσης στην Ιταλία σε κρότωνα Rhipicephalus turanicus  

(12) Διατύπωσε την υπόθεση για την ύπαρξη ενός νέου οικολογικού κύκλου του 

Μεσογειακου Κηλιδώδους Πυρετού που περιλαμβάνει τα πρόβατα και κρότωνές 

τους. Βασιζόμενος στην ανίχνευση της ρικέτσιας σε αίμα προβάτων, σε κρότωνες 

προβάτων (Rhipicephalus turanicus) και σε επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη από R. conorii, από όπου προέκυπτε η συχνότερη επαφή τους 

με αιγοπρόβατα συγκριτικά με σκυλιά (13) Ανίχνευσε την R. sibirica 

mongolotimonae σε κρότωνες Hyalomma anatolicum excavatum που συλλέχτηκαν 

από πρόβατα, επιβεβαιώνοντας έτσι προηγούμενη ανίχνευση της ίδιας ρικέτσιας σε 

κρότωνα του ίδιου είδους που είχε αφαιρεθεί από ασθενή. Διαπίστωσε ότι στον 

οικολογικό κύκλο της R. sibirica mongolotimonae στην περιοχή εμπλέκονται τα 

πρόβατα και οι κρότωνες τους Hy. anatolicum excavatum. Βασιζόμενος στη στενή 

γειτνίαση αιγοπροβάτων και μεταναστευτικών πουλιών, ιδίως κατά την εαρινή 

αποδημία τους από την Αφρική, που παρατηρήθηκε κατά τη διερεύνηση 

περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε υπόθεση (που χρήζει παραπέρα διερέυνησης) ότι το 

είδος αυτό του κρότωνα και η ρικέτσια που μεταφέρει πιθανόν να εισήχθη στην 

περιοχή μέσω μεταναστευτικών πουλιών 

   Συνοπτικά, ο Γερμανάκης απέδειξε την εμφάνιση στην περιοχή της Ανατολικής 

Κρήτης 6 διαφορετικών ρικετσιών, από τις οποίες 5 θεωρείται ότι μεταδίδονται μέσω 

κροτώνων και η έκτη (R. felis) μέσω ψύλλων. Το εύρος των κλινικών τους 

εκδηλώσεων είναι ευρύτερο από αυτό του Μεσογεριακού Κηλιδώδους Πυρετού. Στον 

οικολογικό κύκλο των κροτωνογενών ρικετσιώσεων που εμφανίζονται στην περιοχή 

φαίνεται να εμπλέκονται σε σημαντικό βαθμό τα αιγοπρόβατα και είδη κροτώνων 

που στα ώριμά τους στάδια παρασιτούν σε αυτά.  
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   Τα δεδομένα αυτά, αν και αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, 

αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την μεγαλύτερη διερεύνηση της 

επιδημιολογίας των κροτωνομεταδιδόμενων στην Ελλάδα. Η ελλιπής αυτή 

κατάσταση σχετικά με τα επιδημιολογικά δεδομένα στην χώρα, για τα 

κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα, έχει επίσης τονιστεί από το  Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Σύμφωνα με την Περβανίδου (2015), η 

αναπλάσμωση και οι ρικετσιώσεις δεν υπάγονται -μέχρι στιγμής- στα υποχρεωτικώς 

δηλούμενα νοσήματα στη Ελλάδα, ωστόσο στην ιατρική βιβλιογραφία έχουν 

δημοσιευθεί περιστατικά αυτών των νόσων σε κατοίκους της χώρας και έχουν γίνει 

μεμονωμένες άτυπες αναφορές στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή 

αναφέρεται ότι είναι  σίγουρο ότι τα νοσήματα αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά 

υποδιαγιγνώσκονται και δεν καταγράφονται. Εκτός από τις μεταδιδόμενες μέσω 

κροτώνων ρικετσιώσεις στην Ελλάδα, έχουν αναφερθεί, επίσης, περιστατικά που 

οφείλονται σε ρικέτσιες που μεταδίδονται με τους ψύλλους.  

   Στην Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι οι ρικετσιώσεις της ομάδας των κηλιδωδών 

πυρετών υποδιαγιγνώσκονται. Αυτό αφενός οφείλεται στην έλλειψη εξοικείωσης των 

κλινικών γιατρών με αυτά τα νοσήματα και αφετέρου σε άτυπες κλινικές μορφές με 

τις οποίες μπορεί να παρουσιαστούν (Γερμανάκης, 2011). 

 

   Στην Ευρώπη, τα νοσήματα που μεταδίδονται διαμέσου κροτώνων περιλαμβάνουν 

μπορελλιώσεις (νόσο Lyme), αναπλασμώσεις, ρικετσιώσεις, την μπαμπεσίωση, την 

ιογενή κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα (tick-borne encephalitis - TBE) και τον 

αιμορραγικό πυρετό Κριμαίας-Κονγκό (CCHF). Τις τελευταίες δεκαετίες 

καταγράφεται στην Ευρώπη σταθερή αύξηση των κρουσμάτων κροτωνογενούς 

εγκεφαλίτιδας και νόσου Lyme, ενώ η αναπλάσμωση και οι ρικετσιώσεις αποτελούν 

αναδυόμενα νοσήματα. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τους κρότωνες και τα 

ενδιαιτήματά τους, τους ξενιστές, τα υπόδοχα και την κατανομή των παθογόνων που 

μεταδίδονται με τους κρότωνες και κατά συνέπεια είναι πιθανό τα νοσήματα αυτά να 

αναδειχθούν σε σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και στη χώρα 

μας τα επόμενα έτη. Η μετάδοση παθογόνων από μολυσμένους κρότωνες συμβαίνει, 

συνήθως, από τα μέσα της άνοιξης έως και το φθινόπωρο. Οι άνθρωποι είναι 

συνήθως τυχαίοι και αδιέξοδοι ξενιστές των παθογόνων αυτών (Περβανίδου, 2015). 
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   Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει επίσης στατιστικά 

στοιχεία για τις αιτίες θανάτου στους ανθρώπους. Μεταξύ άλλων μια κατηγορία 

αιτιών είναι οι «Ρικκετσιώσεις και άλλα νοσήματα που μεταδίδονται με αρθρόποδα». 

Από το 2007 και μέχρι το 2015, έχουν καταγραφεί συνολικά 19 θάνατοι. Γενικά, ο 

αριθμός των θανάτων από ρικκετσιώσεις και συναφή νοσήματα είναι σταθερός με την 

πάροδο των ετών, ωστόσο στην κατηγορία αυτή υπάγονται ενδεχομένως και άλλες 

ρικκετσιώσεις που δεν είναι κροτωνομεταδιδόμενες.  

   Η παθογενετικότητά πολλών ρικετσιακών στελεχών που είχαν απομονωθεί από 

κρότωνες και για χρόνια εθεωρούνταν  μη παθογόνα διαπιστώθηκε πρόσφατα. Η 

σημασία τους ως παθογόνα οδήγησε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να 

συμπεριλάβει τις ρικετσιώσεις στα επιτηρούμενα μεταδοτικά νοσήματα (Ιωάννου 

Ιωάννης, 2009). 

 

3.2. Μέτρα Προφύλαξης και Πρόληψη 
 

 3.2.1. Για τον σκύλο 

  3.2.1.1. Πρόληψη από τους κρότωνες 
 
   Η κυρίαρχη προσέγγιση στην πρόληψη των κροτωνομεταδιδόμενων νοσημάτων 

στον σκύλο, είναι η εστίαση στον έλεγχο των κροτώνων. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή 

περιπλέκεται από την ενδοτροφική φύση τουλάχιστον ορισμένων ειδών κροτώνων, 

που εμπλέκονται στη μετάδοσή τους. Η αποτελεσματική μετάδοση των διαφόρων 

παθογόνων στους κρότωνες, συνεπάγεται ότι οι πληθυσμοί τους σε ενδημικές 

περιοχές  μπορούν να παραμείνουν μολυσμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι 

οι σκύλοι που εισέρχονται σε περιοχές που έχουν μολυνθεί με κρότωνες, θα 

παρασιτιστούν από κρότωνες, ενισχύοντας την εκθετική αύξηση του πληθυσμού των 

κροτώνων.  

   Η πρόληψη των λοιμώξεων από τα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα σε σκύλους 

πρέπει να επικεντρώνεται στον έλεγχο των κροτώνων. Για παράδειγμα στην 

περίπτωση της αναπλάσμωσης και της ερλιχίωσης, ο κρότωνας φορέας R. sanguineus 

βρίσκεται κυρίως σε κλειστούς χώρους, αλλά άλλοι πληθυσμοί κροτώνων μπορεί να 

είναι κοινοί σε κήπους, βοσκότοπους και χωράφια στη λεκάνη της Μεσογείου. Ως εκ 

τούτου, τα σκυλιά μπορεί να μολυνθούν με τους πιο κοινούς κρότωνες που υπάρχουν 

στους μολυσμένους ιδιωτικούς κήπους ή σε ρείθρες, αλλά επίσης, μπορεί να 
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μολυνθούν από κρότωνες σε χωράφια και άλλες ανοιχτές περιοχές, κάθε φορά που 

εμπλέκεται σε μια σχετική δραστηριότητα που συνεπάγεται επαφή με φυσικές 

περιοχές πρασίνου. 

   Για να ελέγχεται κατάλληλα η προσβολή από κρότωνες, απαιτείται ως εκ τούτου 

γνώση της εποχικότητας του κρότωνα. Αυτή η εποχικότητα είναι συνήθως αυστηρή 

υπό φυσικές συνθήκες, και κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του κρότωνα ακολουθεί την 

προηγούμενη φάση με κανονικότητα. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια μπορεί να μην είναι 

σταθερά σε κάποιες περιοχές, όπου και στην περίπτωση αυτή τα στάδια μπορούν να 

είναι ταυτόχρονα ενεργά, λόγω της παρουσίας αρκετών προσβολών στο κυνοκομείο. 

Η προφύλαξη των σκύλων από κρότωνες θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την 

περίοδο κατά την οποία οι κρότωνες είναι ενεργοί, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου 

και τον τρόπο ζωής των σκύλων. Αυτή η προφύλαξη μπορεί να συνίσταται στον 

τακτικό έλεγχο του κατοικίδιου ζώου για κρότωνες από τον ιδιοκτήτη και τους 

κτηνιάτρους και στην τακτική χρήση της ακαριοκτόνου θεραπείας (Gray et.al, 2013; 

Sainz et.al, 2015). 

   Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εσωτερικοί πληθυσμοί των κροτώνων μπορεί 

να είναι ενεργοί καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που συνεισφέρει στον 

κίνδυνο προσβολής των σκύλων από κρότωνες, και ιδιαίτερα αυτών που ζουν σε 

εκτροφεία ή αυτών που περνούν χρόνο σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας σκυλιών. 

Στην Ευρώπη, ο έλεγχος των κροτώνων πρέπει να είναι συνεχής μεταξύ της άνοιξης 

και του φθινοπώρου σε περιοχές όπου υπάρχουν κρότωνες. Αυτό το πρότυπο μπορεί 

να διαφέρει ανάλογα με τον τοπικό καιρό και τις ιστορικές ιδιαιτερότητες του καιρού 

(Gray et.al, 2013).  

   Στην περίπτωση του Ixodes ricinus, η θερμοκρασία ενεργοποίησης για τους 

κρότωνες μπορεί να είναι περίπου 6 °C. Επομένως, πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα 

κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό της επαφής των σκύλων με κρότωνες 

σε μολυσμένες περιοχές (Gray et.al, 2013). 

   Σε κάθε περίπτωση η πρόληψη της μετάδοσης των κροτωνομεταδιδόμενων 

νοσημάτων θα πρέπει να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα (Solano-

Gallego et.al, 2016): 

 
1) Οι κρότωνες θα πρέπει να αφαιρούνται. Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων ζώων 

θα πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία της αφαίρεσης των κροτώνων το 

συντομότερο δυνατόν. Διατίθεται μεγάλη ποικιλία εργαλείων για την 

απομάκρυνση κροτώνων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά με σκοπό, την 
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αφαίρεση των κροτώνων από τον σκύλο, που δεν είναι προσαρτημένοι στο 

δέρμα. Κατά την αφαίρεση δεν συνιστάται η χρήση λαδιού, αλκοόλ ή αιθέρας. 

2) Οι σκύλοι και τα λοιπά κατοικίδια που ταξιδεύουν σε περιοχές με κρότωνες 

πρέπει επίσης να λαμβάνουν τακτική ακαρεοκτόνο θεραπεία, ιδιαίτερα όταν 

ταξιδεύουν σε περιοχές όπου υπάρχει μια κροτωνομεταδιδόμενη ασθένεια, η 

οποία δεν είναι ενδημική στην περιοχή στην οποία κατοικούν μόνιμα.  

3) Συνίσταται επίσης η χρήση ακαρεοκτόνων με υπολειμματική δράση και 

αντοχή στο νερό. 

4) Η εμπλοκή στον έλεγχο των κροτώνων.  Οι κρότωνες μπορεί να είναι ενεργοί 

και να παρασιτήσουν σκύλους, πάνω από μια μέση θερμοκρασία 

περιβάλλοντος αέρα, περίπου στους 12 °C. Κάτω από αυτή τη θερμοκρασία, 

οι σκύλοι είναι δύσκολο να μολυνθούν, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο των 

κροτώνων ευκολότερο. Παρόλο που ο έλεγχος των κροτώνων συνίσταται να 

εφαρμόζεται κλασσικά μεταξύ της άνοιξης και του φθινοπώρου, πρόσφατες 

μελέτες υποδεικνύουν ότι σε ορισμένες περιοχές, θα πρέπει να εφαρμόζεται 

όλο το χρόνο. 

5) Η απομάκρυνση των κροτώνων από τον σκύλο δεν είναι πάντα εφικτή. Ως εκ 

τούτου, ο μόνος και ασφαλής τρόπος αποφυγής του αποικισμού των 

κροτώνων είναι η προστασία των σκύλων, οι οποίοι είναι οι βασικοί φορείς 

των κροτώνων. 

   Υπάρχουν αρκετές δραστικές ενώσεις που θεωρούνται αποτελεσματικές για την 

αντιμετώπιση και την πρόληψη των κροτώνων σε σκύλους. Αυτά τα 

εξωπαρασιτοκτόνα, λειτουργούν με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της 

απωθητικότητας, της διαταραχής της προσκόλλησης στο δέρμα ή ακόμα και μέσω της 

πρόκλησης θανάτου στους κρότωνες. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα 

κατάλληλα ακαρεοκτόνα για τον θάνατο των κροτώνων, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, 

πριν απελευθερωθούν τα παθογόνα. Υπάρχουν πολλά ακαρεοκτόνα προϊόντα που 

έχουν άδεια χρήσης σε σκύλους, αν και το επίπεδο αποτελεσματικότητας τους 

διαφέρει. Αυτά περιλαμβάνουν κολάρα μακράς αποτελεσματικότητας (διάρκεια 6-8 

μήνες), ακαρεοκτόνα με πιπέτες  (διάρκεια 3-5 εβδομάδες), ακαρεοκτόνα σε μορφή 

σπρέι (2-3 ημέρες) και πρόσφατα εισήχθησαν στην αγορά ταμπλέτες για λήψη από 

τους στόματος (1-3 μήνες). Η σύσταση για την χρήση του κατάλληλου ακαρεοκτόνου 
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θα πρέπει βέλτιστα να δίνεται από τον κτηνίατρο, ο οποίος προτείνει την καλύτερη 

επιλογή προστασίας για κάθε κατοικίδιο ανάλογα με τον τρόπο ζωής, τις υπαίθριες 

δραστηριότητες, τις δραστηριότητες που επιτελούν οι σκύλοι και το επίπεδο 

σύνδεσης του σκύλου με τον άνθρωπο (Solano-Gallego et.al, 2016).  

 

  3.2.1.2. Εμβολιασμός για τα παθογόνα των κροτώνων 
 
   Στον σκύλο, ο εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από Babesia έχει ερευνηθεί εδώ και 

πολύ καιρό και κάποια εμβόλια, όπως το Pirodog κυκλοφορούν σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι αντιγονικές διαφορές 

μεταξύ των υποειδών ή ακόμη και των στελεχών του συμπλέγματος B. canis έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη εμβολίων, καθώς δεν υπάρχει πλήρης 

διασταυρούμενη προστασία μεταξύ των μεμονωμένων παθογόνων. Κατά συνέπεια, ο 

βαθμός προστασίας μπορεί να ποικίλει στους εμβολιασμένους σκύλους και έτσι 

απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης. Σε κάθε 

περίπτωση η πρόληψη της μπαμπεσίωσης περιλαμβάνει την πρόληψη τσιμπημάτων 

από κρότωνες (Solano-Gallego et.al, 2016).  

   Σε ότι αφορά την ερλιχίωση και την αναπλάσμωση, δεν υπάρχουν επί του παρόντος 

εμπορικά εμβόλια για προστασία από μολύνσεις από τα E. canis, Α. Phagocytophilum 

και Α. Platys. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ένα εξασθενημένο στέλεχος E. canis 

μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα αποτελεσματικό μελλοντικό εμβόλιο για την ερλιχίωση 

στους σκύλους (Rudoller et.al, 2012).  

 

3.2.2. Για τον άνθρωπο 
 
   Οι άνθρωποι που έρχονται περισσότερο σε επαφή με ζώα είναι περισσότερο 

εκτεθειμένοι σε κρότωνες και μόλυνση από παθογόνα των κροτώνων, όπως επίσης 

αυξημένος είναι και ο κίνδυνος για αυτούς που βρίσκονται συχνά σε εξωτερικούς 

χώρους του φυσικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, τα περισσότερα μέτρα πρόληψης 

εστιάζουν στον έλεγχο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Προκειμένου να ληφθούν τα σωστά 

μέτρα πρόληψης, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να έχουν γνώση των περιοχών που 

είναι περισσότερο πιθανό να εντοπιστούν οι κρότωνες (Rahlenbeck et.al, 2014).  

   Οι κρότωνες ζουν σε χλοώδεις και δασικές περιοχές. Οι εργασίες ή η αναψυχή στην 

ύπαιθρο, θα μπορούσε ως εκ τούτου να αυξήσει την πιθανότητα επαφής με κρότωνα. 
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Κατά τη διάρκεια υπαίθριων δραστηριοτήτων σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε 

κρότωνες, συνίσταται η χρήση προστατευτικού ενδύματος και γενικά συστήνονται 

ρούχα με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια που μπαίνουν στις μπότες ή τις 

κάλτσες, καθώς μπότες από καουτσούκ. Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι ίσως λιγότερο 

πιθανό να προσελκύσουν κάποια είδη κροτώνων. Με την επιστροφή στο σπίτι, θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα ντους και να διεξαχθεί διεξοδικός έλεγχος του 

σώματος για τυχόν κνησμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο πίσω μέρος του γόνατου, στις 

μασχάλες και στην βουβωνική χώρα (κοιλιά). Τακτικός έλεγχος των ρούχων θα 

πρέπει να γίνεται και όταν υπάρχει συχνή επαφή, είτε με κατοικίδια ζώα, είτε με άλλα 

άγρια ζώα στην φύση (Rahlenbeck et.al, 2014).  

   Σε περίπτωση επαφής με κρότωνα, όσο πιο γρήγορα αφαιρεθεί, τόσο μικρότερη θα 

είναι η πιθανότητα μόλυνσης. Ο κρότωνας θα πρέπει να αφαιρείται με ειδικό τρόπο, 

ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μόλυνσης. Η αφαίρεση δεν θα πρέπει να γίνεται με 

το χέρι, αλλά με λαβίδα και φορώντας γάντια. Η ορθή απομάκρυνση του κρότωνα 

γίνεται με ειδική λαβίδα (με λεπτά-μυτερά άκρα), με τη σύλληψη της κεφαλής του 

και όσο πιο κοντά στο δέρμα γίνεται. Θα πρέπει να τραβηχτεί έξω και προς τα πάνω, 

σε αντίθετη φορά από τη φορά που έχει προσκολληθεί στο δέρμα, αργά και σταθερά, 

με ήπια δύναμη. Ο κρότωνας κατά την αφαίρεση δεν θα πρέπει να περιστρέφεται ή να 

συνθλίβεται, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης. Μετά την αφαίρεση θα πρέπει 

να γίνεται αντισηψία/απολύμανση της περιοχής του δήγματος και σχολαστικός 

καθαρισμός (με σαπούνι και νερό) και απολύμανση των χεριών. Μετά την αφαίρεση 

θα πρέπει να ελέγχεται η περιοχή τοπικά για σημεία όπως αυξημένη ερυθρότητα ή 

εξάνθημα, και ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται για αρκετές εβδομάδες 

(τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα). Η εμφάνιση συμπτωμάτων όπως 

πυρετός, ρίγος, πόνος στους μυς ή τις αρθρώσεις, πονοκέφαλος, κόπωση, 

γαστρεντερικά ενοχλήματα (κοιλιακό άλγος, ναυτία, εμέτους), συμπτώματα 

γριπώδους συνδρομής (πυρετός, πονόλαιμος, πονοκέφαλος κλπ), εξάνθημα, 

αιμορραγική διάθεση και νευρολογικά συμπτώματα (σύγχυση, πόνο στον αυχένα, 

έντονη κεφαλαλγία, παραλύσεις), απαιτεί την αναζήτηση άμεσης ιατρικής βοήθειας 

(ΚΕΕΛΠΝΟ, 2016). 

   Σε περιοχές που είναι ενδημικές ή όπου ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος, 

μπορεί επίσης να γίνεται χρήση εντομοαπωθητικών. Τα εντομοαπωθητικά στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλονται σε διαδικασία καταχώρισης, κατά την οποία 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους, καθώς και η ενδεχόμενη βλάβη τους στην 

ανθρώπινη υγεία. Αυτό σημαίνει ότι τα εγγεγραμμένα προϊόντα θεωρούνται ασφαλή 
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στη χρήση, όταν ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας και είναι αποτελεσματικά 

στη μείωση των δαγκωμάτων από αρθρόποδα. Πολλά από τα κοινά απωθητικά έναντι 

των κουνουπιών, παρέχουν επίσης προστασία από τους κρότωνες, ιδιαίτερα εκείνα 

που περιέχουν DEET, πικαρδίνη ή EBAAP. Αυτό ισχύει επίσης σε μικρότερο βαθμό 

για τα λιπαρά οξέα, όπως για παράδειγμα το καπρυλικό οξύ (στο έλαιο καρύδας) και 

το λαυρικό οξύ. Τα πλεονεκτήματά τους είναι το καλό προφίλ τοξικότητας και η 

δερματική ανοχή. Ωστόσο, οι χρόνοι προστασίας των απωθητικών έναντι των 

κροτώνων μπορεί να είναι πολύ μικρότεροι απ’ ότι εκείνοι για τα κουνούπια. Για 

πρόσθετη προστασία για όσους ασχολούνται τακτικά με υπαίθριες δραστηριότητες ή 

έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής έκθεσης σε κρότωνες, ο εμποτισμός των 

ρούχων με πυρεθρινοειδή, όπως η περμεθρίνη, μπορεί να προσφέρει πρόσθετη 

προστασία (Rahlenbeck et.al, 2014).  

   Ο έλεγχος για κρότωνες, θα πρέπει ιδανικά να περιλαμβάνει και τον έλεγχο των 

κατοικίδιων ζώων. Έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα με κατοικίδια ζώα συχνά έχουν 

ελαφρώς αυξημένο τίτλο αντισωμάτων. Οι κρότωνες που έχουν αφαιρεθεί πρέπει να 

τοποθετούνται σε διπλωμένο χαρτί (για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης) και στη 

συνέχεια να συνθλίβονται χρησιμοποιώντας ένα σκληρό αντικείμενο. Εναλλακτικά, 

μπορούν να εναποτεθούν σε αλκοολικό διάλυμα 40% ή να θανατωθούν με βραστό 

νερό μετά την αφαίρεση (Rahlenbeck et.al, 2014). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
   Ο σκύλος χρησιμεύει ως δεξαμενή για πολλούς ζωονοσογόνους παράγοντες και 

αποτελεί κοινό ξενιστή για κρότωνες. Οι κρότωνες που προσβάλλουν τον σκύλο, 

είναι γνωστό ότι είναι φορείς για διάφορους παράγοντες της νόσου, 

συμπεριλαμβανομένων των ιών, των βακτηριδίων και των πρωτοζώων, προκαλώντας 

μια σειρά από ασθένειες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κροτωνομεταδιδόμενες, και οι 

οποίες περιλαμβάνουν κυρίως την αναπλάσμωση, την ερλιχίωση, την μπαμπεσίωση 

και τις ρικκετσιώσεις. Ο σκύλος μπορεί επίσης να μολυνθεί ταυτόχρονα με διάφορα 

είδη κρότωνων με υψηλό ρυθμό, καθιστώντας τους ένα χρήσιμο φορέα ασθενειών  

που μεταδίδονται με κρότωνες. Εκτός από τα ζωονοσογόνα παθογόνα, ο σκύλος 

φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα άλλων οργανισμών που φέρουν οι κρότωνες με 

διαφορετικό επίπεδο εξειδίκευσης ξενιστή. Ενώ μερικοί από τους παρασιτικούς 

παράγοντες είναι περιορισμένοι σε ξενιστές σκύλων (π.χ. τα παθογόνα της 

μπαμπεσίωσης), άλλες μολύνσεις είναι κοινές μεταξύ σκύλων και άλλων θηλαστικών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος του σκύλου ως δεξαμενή κροτωνομεταδιδόμενων 

νοσημάτων είναι εξίσου σημαντικός για την δημόσια υγεία. 

   Η μελέτη και η αναζήτηση επιδημιολογικών δεδομένων για τα 

κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα και τον ρόλο του σκύλου σε αυτά, 

υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην έρευνα. Τα επιδημιολογικά 

δεδομένα σχετικά με τα κροτωνομεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα, είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένα, καθώς αυτά δεν συλλέγονται επίσημα και είναι διαθέσιμα 

μόνο μέσα από σχετικές επιδημιολογικές μελέτες. Οι περισσότερες από αυτές τις 

έρευνες έχουν εστιάσει κυρίως σε περιοχές στην Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες 

αγροτικές περιοχές και αφορούν μολύνσεις ανθρώπων και λιγότερο σκύλων.  

   Συνολικά λοιπόν, οι σκύλοι χρησιμεύουν ως δεξαμενή για πολλούς ζωονοσογόνους 

παράγοντες και αποτελούν κοινούς ξενιστές για κρότωνες. Οι νόσοι που μεταδίδονται 

από τους φορείς-κρότωνες του σκύλου αποτελούν ένα αυξανόμενο θέμα ιατρικού 

ενδιαφέροντος που σχετίζεται άμεσα με την ορθή διαχείριση της υγείας των ζώων και 

τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου είναι σημαντικό στην Ελλάδα να γίνουν 

περισσότερες επιδημιολογικές έρευνες πάνω σε αυτό το αντικείμενο. 
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