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Ελονοσία

Ε.Θ. Πιπεράκη 
Εργ. Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Γυναίκα 51 ετών, ιατρός
• Καταγωγή από την Κένυα, σπούδασε, ζεί και 

εργάζεται εδώ από 15 ετίας περίπου
• Προσέρχεται το μεσημέρι για κακουχία, εμπύρετο 

37.5-38°C από ημερών και διάρροια από 2ημέρου
• ΑΑ: ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία, 

υπεραλδοστερονισμός
• Ταξίδι στην Κένυα προ 15ημέρου
• Δεν πήρε χημειοπροφύλαξη

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

Κλινική εικόνα
• Περιπατητική, σε εγρήγορση 
• Θ = 38°C
• Ακρόαση θώρακος : κ.φ.
• Κοιλία:  (-)
• Α/α θώρακος : (-)
• U/S άνω κοιλίας : κ.φ.
• Εργαστηριακός έλεγχος...

The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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• η ασθενής βρέθηκε νεκρή στο θάλαμο, στις 10μ.μ. 
έγινε ΚΑΡΠΑ και διασωληνώθηκε χωρίς 
ανάκαμψη Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Διαφορική διάγνωση 
• Βακτηριακή λοίμωξη
• Ελονοσία 
• Δάγγειος πυρετός
• Λεπτοσπείρωση
• Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο
• Αποστολή στο εργαστήριό μας αίματος και ορού για 

εξετάσεις 

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Αρχές Οκτωβρίου
• Αγόρι 12 ετών από το Μαραθώνα
• Πυρετός με ρίγος από εβδομάδος

– Χωρίς ύφεση με αντιπυρετικά
• Κεφαλαλγία, ανορεξία, κακουχία
• Όταν ήταν απύρετος αισθανόταν καλά
• Μετά 5 ημ  παιδίατρο  Augmentin
• Εισαγωγή με οπισθοστερνικό & 

κοιλιακό άλγος
• Ιστορικό ελεύθερο
• Δεν έχει ταξιδέψει
• Την ίδια μέρα αρρώστησε και ο 

πατέρας του

Στην εισαγωγή
• Θ: 39.5ºC
• Ψηλαφητό ήπαρ & σπλήνας, 

ευαισθησία στα 2 άνω 4μόρια 
της κοιλίας

• Ορθόχρωμη ορθοκυτταρική 
αναιμία
– Ht 32.2%, Hb 11.4 g/dl, 

MCV 74.4 fl, ΔΕΚ 0.59%
• Φυσιολογικά λευκά 5770/ml
• Θρομβοπενία 120 000/ml
• Α/α θώρακος, εξέταση 

ούρων, βιοχημικές 
δοκιμασίες ήπατος, 
χολερυθρίνη, δοκιμασίες 
νεφρικής λειτουργίας, πήξης:  
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Συνέχεια...
• LDH 302 U/l
• TKE 42 mm, CRP 91.5 mg/l. 
• U/S: διόγκωση ήπατος & σπληνός (16.5cm / 5.2cm). 
• 2 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών : αρνητικές
• Κ/α ούρων: αρνητική
• Ορολογικός έλεγχος για EBV, CMV, Brucella, 

Toxoplasma , Leishmania : αρνητικός 
• Μικροσκοπική εξέταση μυελού των οστών για 

Leishmania : αρνητική 
• Ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης Leishmania rk39 

antigen στο περιφερικό αίμα: αρνητική 

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ο ασθενής συνέχισε να πυρέσσει
• 3η ημέρα νοσηλείας 

ταχεία δοκιμασία 
ανίχνευσης αντιγόνων 
Plasmodium Θετική για 
pan malaria Ag, αρνητική 
για P.falciparum
– (SD BIOLINE Malaria Ag 

P.f./Pan. Standard 
Diagnostics)

• Μικροσκόπηση 
παρασκευάσματος αίματος 
χρωματισμένου με Giemsa
 ελονοσία από 
Plasmodium vivax

• Επιβεβαίωση με PCR

Ο πατέρας
• Ελονοσία από P.vivax
• Θεραπεία με χλωροκίνη 

και πριμακίνη

• Και οι δύο περνούσαν πολύ 
χρόνο έξω, στα χωράφια, 
ειδικά αργά το απόγευμα

• Αρρώστησε την ίδια μέρα 
με το γιό 
– Μολύνθηκαν κοντά 

χρονικά πιθανότατα από 
κοινή πηγή

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Γυναίκα ~30 ετών,  Αεροσυνοδός
• Ταξίδια τις τελευταίες ημ σε διάφορα μέρη του 

κόσμου συμπεριλαμβανομένης ανατ Αφρικής 
(Τανζανία, Κένυα) και νότια Κορέας

• Διακοπές στη Μύκονο, εμφάνισε πυρετό ~40°C
• Διακομιδή σε νοσοκομείο Αθηνών  Παρασκευή 
• Βαριά κλινική εικόνα με επηρεασμένη αναπνευστική & 

ηπατική λειτουργία 
• Ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνων για ελονοσία

(+) και οι 3 μπάντες  ασαφής διάγνωση είδους
• Συνδυαστική θεραπεία με παράγωγα αρτεμισινίνης
• Δευτέρα  μη ικανοποιητική κλινική βελτίωση
• Κλινική υποψία για αιμορραγικό πυρετό

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Γυναίκα ~30 ετών,  Αεροσυνοδός
• Αρχική παρασιταιμία : 42%
• Παρασιταιμία μετά 24h : 3%

– Προβλήματα στην ερμηνεία ταχείας δοκιμασίας
– Κλινική βελτίωση

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

?
• Είναι δυνητικά θανατηφόρος 
• Η ελονοσία από P.falciparum μπορεί να 

εκδηλωθεί με συμπτώματα απ’όλα τα 
συστήματα (ARDS, NA, διαταραχή λειτουργίας 
ήπατος, ΔΕΠ)

• Κλινική υποψία διάγνωσης σε όλους τους 
ταξιδιώτες προς ενδημικές περιοχές με 
πυρετό

• Ταξιδιωτικό ιστορικό ως και 1 έτος πριν

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Η διάγνωση 
της ελονοσίας 
είναι ιατρικό 
ΕΠΕΙΓΟΝ!

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Η ελονοσία από P.vivax
στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη
• 2009: 7 
• 2010: 4
• 2011: 42
• 2012: 20
• 2013: 3
• 2014: 0
• 2015: 8
• 2016: 6
• 2017: 7
• 2018: 3

• Κλινκή υποψία ελονοσίας σε 
αυτόχθονες από περιοχές της 
χώρας με κρούσματα (ή και όχι)

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ελονοσία
•Ενδοερυθροκυτταρικό 
πρωτόζωο
•γένος Plasmodium 

•falciparum
•vivax
•malariae
•ovale
•knowlesi (πιθήκων 
ΝΑ Ασία)

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Γεωγραφική κατανομή
• P. falciparum, P.vivax

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

P. knowlesi - Γεωγραφική κατανομή Βόρνεο
Χερσόνησος της Μαλαισίας

Καμπότζη
Μυανμάρ
Ταϊλάνδη
Βιετνάμ

Σιγκαπούρη
Φιλιππίνες
Ινδονησία

Zoonotic malaria Cox-Singh Curr Opin Infect Dis 2012, 25:530–536
συχνά συνυπάρχει με P.falciparum & P.vivax

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ελονοσία 
• Αναφέρουν 91 χώρες
• 3.4 δις άτομα ζούν σε ενδημικές περιοχές
• WHO (2017)

– 219 εκατ. κρούσματα (95% [CI]: 219–285) 
– 435,000 θάνατοι
– 93% θανάτων στην Αφρική

• Among 55 countries where the burden of malaria was estimated, 
31 countries have a malaria case reporting rate by surveillance 
systems of less than 50%. This includes the high-burden 
countries of India and Nigeria.

• Ευρώπη (2017) : 8,401 κρούσματα 
– 99.8% εισαγόμενα

https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2018/en/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/malaria-annual-epidemiological-
report-2017
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Μετάδοση 

•Δήγμα μολυσμένου θηλυκού Anopheles
–Τρώει Δειλινό ως αυγή
–Δια βίου μολυσματικό

•Από άτομο σε άτομο
–Μετάγγιση αίματος 
–Μολυσμένος Εξοπλισμός 
–(Μεταμόσχευση οργάνων)

•Συγγενής μετάδοση 

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Εξωερυθροκυτταρική σχιζογονία Ερυθροκυτταρική σχιζογονία

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Παροξυσμός της ελονοσίας

Πυρετός με Ρίγος
Ακανόνιστος  
Κεφαλαλγία
Μυαλγίες
Αδυναμία
Κακουχία
Ναυτία Έμετοι
Βήχας 

1. Ψυχρή φάση
2. Θερμή φάση
3. Φάση εφίδρωσης

Περιοδικότητα 48 ή 72 ώρες
διάρκεια 6-10 ώρες
Απουσία περιοδικοτητας δεν αποκλείει τη 
λοίμωξη

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Κλινικές εκδηλώσεις / ευρήματα 
• Πυρετός με Ρίγος (συνήθως ακανόνιστος)

– απελευθέρωση πυρετογόνων από καταστροφή RBC
• Κεφαλαλγία
• Μυαλγίες
• Αδυναμία
• Κακουχία
• Ναυτία Έμετοι
• Αναιμία 

– καταστροφή RBC & καταστολή ΜΟ
• Σπληνομεγαλία (μετά επανειλημμένες 

προσβολές  υπερσπληνισμός)
Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Επιπεπλεγμένη ελονοσία από P.falciparum 1-2%
• Εγκεφαλική ελονοσία
• Αναιμία (Hb< 5g/dl)
• Υπερπυρεξία
• Υπογλυκαιμία 
• Οξέωση 
• Ίκτερος 
• Πνευμονικό οίδημα
• Nεφρική ανεπάρκεια
• Αιμοσφαιρινουραιμικός 

πυρετός (blackwater
fever)

• Διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη, θρομβοπενία

• Ψυχρή ελονοσία (shock)
• Υπερπαρασιταιμία 
• ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 10-20%

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Εγκεφαλική ελονοσία 
• Κεφαλαλγία , 

Αποπροσανατολισμός 
• Διαταραχή επιπέδου 

συνείδησης
– Επιμένει παρά τη 

διόρθωση υπογλυκαιμίας 
και οξέωσης

• Ψυχωσική συμπεριφορά
• Σπασμοί 
• Χαλαρότητα άκρων
• Υπερτονία, posturing, 

οπισθότονος
• Κώμα Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Εγκεφαλική ελονοσία 
• Παιδιά: νευρολογικά 

ελλείμματα 5-10%
– Ημιπάρεση, παρεγκεφαλιδική 

αταξία, επιληψία
– Εξαφανίζονται σε λίγους 

μήνες, ενίοτε παραμένουν
• Άλλες συνέπειες; 

– Νοημοσύνη, μνήμη; 
• Αμφιβληστροειδοπάθεια

– Χαρακτηριστική, βοηθητική 
στη διάγνωση

• Λευκές εστίες (ισχαιμία)
• 10% οίδημα οπτικής θηλής 

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Επιπεπλεγμένη ελονοσία από P.falciparum
• Αναιμία (Hb< 5g/dl)

– Συχνότερη σε παιδιά στις 
ύπερενδημικές περιοχές 

• Υπογλυκαιμία 
– Διαταραχή  ηπατικής 

γλυκονεογένεσης, 
κατανάλωση από τα 
παράσιτα, παγκρεατική 
έκκριση λόγω κινίνης

• Οξέωση 
– Ιστική υποξία λόγω 

αναιμίας, υποογκαιμίας και 
συσσώρευσης ερυθρών 
στη μικροκυκλοφορία

– Στα παιδιά συσχετίζεται 
με ανσπνευστική 
δυσχέρεια

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Άλλες επιπλοκές

• P. malariae : Νεφρωσικό 
σύνδρομο

• P.falciparum : Σύνδρομο 
τροπικής σπληνομεγαλίας 
+/- δευτεροπαθής 
υπερσπληνισμός 

• P.vivax : ρήξη σπληνός

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Διαφορική διάγνωση:
Οποιοδήποτε εμπύρετο νόσημα 

• Σήψη, σηψαιμία    
• Γρίππη
• Ηπατίτιδα
• Λεπτοσπείρωση
• Υπόστροφος πυρετός
• Πυρετός της λόχμης
• Αιμορραγικοί πυρετοί
• Γαστρεντερίτιδες

• Μηνιγγίτιδα
• Τυφοειδής πυρετός
• Χολαγγειίτιδα
• Θερμοπληξία
• Επιλόχειος σήψη
• Τρυπανοσωμίαση
• Μπαμπεσίωση
• Ουρολοίμωξη

Σημαντικό αρνητικό εύρημα: απουσία εξανθήματος & λεμφαδενοπάθειαςΕ.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Εργαστηριακή διάγνωση
ΕΠΕΙΓΟΝ! (το μοναδικό στην 
Παρασιτολογία)
Κλινικό δείγμα: περιφερικό αίμα
Μικροσκοπική εξέταση αίματος  

παχεία σταγόνα και λεπτή στιβάδα
Εκτίμηση παρασιταιμίας

Ανίχνευση αντιγόνων
PCR
Γενική εξέταση αίματος

Αναιμία, θρομβοπενία

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Αίμα – Συλλογή δείγματος
• Ολικό αίμα (φρέσκο ή σε αντιπηκτικό)
• EDTA, κιτρικά, ηπαρίνη (Θα γίνει PCR;)
• ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• Στην εισαγωγή
• Αν είναι αρνητικό
• Ανά 6-8h για 3 συνεχείς ημέρες
• Επίστρωση εντός μίας ώρας από τη λήψη

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Giemsa

Field’s

Παχύ και λεπτό επίχρισμα αίματος 
«Παχεία σταγόνα & λεπτή στιβάδα»

20-30x
Περισσότερο αίμα

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

37

38

39



14

Προσδιορισμός της παρασιταιμίας
Στη λεπτή στιβάδα

– Εκατοστιαία αναλογία παρασιταιμίας
– Μέτρηση 1000 ερυθρών τουλάχιστον 

(100x)
– Μέτρηση των παρασιτούμενων 

ερυθρών
– Αναγωγή στα 100
– Αποτέλεσμα: εκατοστιαία αναλογία 

παρασιτούμενων ερυθρών

Στην παχεία σταγόνα
– Αριθμός πλασμωδίων σε σχέση με τα 

WBC
– Μέτρηση WBC και πλασμωδίων σε 

200 WBC (100x)
– Αν είναι <10 συνεχίζουμε ως 500 

WBC
– Αναγωγή στα WBC του ασθενούς
– Αποτέλεσμα: πλασμώδια /μl Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ανίχνευση αντιγόνων 

• Στόχοι: PfHRP-2 , pLDH, 
Αλδολάση

~ 60 κατασκευαστές, ~250 τεστ
• Αξιολόγηση WHO
• Ευαισθησία

P.falciparum > Pvivax >> P.ovale & P. 
malariae (20-30%)

• Αν > 100 / μl (0.002%)  >95% για το Pf
• Αν > 500 / μl (0.01%)  >95% για το Pv

• Ειδικότητα > 90%
Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ορολογική διάγνωση

• Δεν ωφελεί στην κλινική πράξη
• Αναδρομική διάγνωση για επιδημιολογικές 

μελέτες
• Ανίχνευση ασυμπτωματικών λοιμώξεων σε υγιείς 

αιμοδότες
• Διάγνωση συνδρόμου τροπικής σπληνομεγαλίας 

(ενδημικές περιοχές)
• Μέθοδοι:Ανοσοφθορισμός, ELISA

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

40

41

42



15

Θεραπεία 
Σκοποί
1. Ανακούφιση από τα 

συμπτώματα
– Ερυθροκυτταρικά 

στάδια 
2. Πρόληψη υποτροπών

– Υπνοζωίτες 
3. Παρεμπόδιση 

μετάδοσης
– Γαμετοκύτταρα 

Φάρμακα
• Παράγωγα κινολινών

– Κινίνη, χλωροκίνη, μεφλοκίνη, 
λουμεφαντρίνη. Πριμακίνη, 
ταφενοκίνη, αμοδιακίνη, 
πιπερακίνη

• Παραγωγα αρτεμισινίνης
– Artesunate, artemether, DHA

• Συνδυασμοί αναστολέων φυλλικών
– Σουλφαδοξίνη / Δαψόνη & 

πυριμεθαμίνη
• Υδροξυναφθαλένια 

• Ατοβακόνη – προγουανίλη
• Αντιβιοτικά

• Κλινταμυκίνη
• Δοξυκυκλίνη

ACT
• Αποτελεσματικά έναντι όλων των ειδών 

πλασμωδίου (και του MDR P.falciparum)
• Δραστικά έναντι όλων των σταδίων του 

κύκλου ζωής (και γαμετοκυττάρων)
• Προκαλούν την ταχύτερη μείωση του 

παρασιτικού φορτίου απ’όλα τα 
ανθελονοσιακά

• Μειώνουν το παρασιτικό φορτίο κατά 10^4 
κάθε 2 ημέρες [CQ & SP 10^3, MQ 10^2, 
ΤΕ 10]

• Μικρός χρόνος ημίσειας ζωής ... 

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Αντιμετώπιση - Βασικές αρχές 
• Επιλογή θεραπείας ανάλογα με 

– 1. είδος πλασμωδίου
– 2. κλινική βαρύτητα 
– 3. γεωγραφική περιοχή μόλυνσης (αντοχή)

• Αναμονή εργαστηριακής διάγνωσης*
• Μη επιπεπλεγμένη νόσος: από του στόματος

• Αντιπυρετικά & αναλγητικά
• Ανθελονοσιακή αγωγή

• Σε βαριά νόσο: ενυδάτωση, υποστήριξη αναπνοής, 
διουρητικά, αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, ντοπαμίνη, 
βιταμίνη Κ, βενζοδιαζεπίνη

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Μη επιπεπλεγμένη / P. falciparum ή άγνωστο είδος

CDC: Guidelines for 
Treatment of 
Malaria in the 
United States 
(Based on drugs 
currently available 
for use in the 
United States —
October 1, 2019)

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Μη επιπεπλεγμένη
P. falciparum ευαίσθητο στη χλωροκίνη
P.vivax, P.ovale, P. knowlesi

Central America west 
of Panama Canal, Haiti,  

Dominican Republic

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

P.vivax ανθεκτικό στη χλωροκίνη 

• Όπως το P.falciparum
• KAI Primaquine phosphate: 30 mg base po qd x 14d
• ή Tafenoquine: 300 mg po x 1 dose;  

Papua New Guinea 
Indonesia

Κύηση 

Primaquine & tafenoquine ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΑΤΙ στην κύηση. Επί P. vivax ή P. ovale προφύλαξη με χλωροκίνη 
(300 mg [base] 1/εβδ) καθ’όλη την κύηση. 
Μετά τον τοκετό, επί φυσιολογικής G6PD primaquine ή tafenoquine ή προφύλαξη με chloroquine για 1 έτος. 
Primaquine επιτρέπεται στο θηλασμό σε βρέφη με φυσιολογική G6PD.
Tafenoquine ΔΕ συνιστάται στο θηλασμό 

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Επιπεπλεγμένη: P. falciparum

• i.v. Artesunate

>24h & <1%
• p.o.
• Artemether - lumefantrine
• Atovaquone-proguanil
• Quinine & Doxycycline
• Quinine & Clindamycin
• Mefloquine

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Πρόληψη 
• Μείωση Επαφής κουνουπιού –

ανθρώπου
– Κουνουπιέρες, σίτες, 

εντομοαπωθητικά
• Μείωση αριθμού κουνουπιών

– Ψεκασμοί, βιολογικός έλεγχος
– Τροποποίηση περιβάλλοντος

• Μείωση ασθενών (δεξαμενής)
– Θεραπεία ασθενών
– Χημειοπροφύλαξη

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Ψεκασμός εσωτερικών χώρων
Indoor residual spraying (IRS)

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Gambusia spp

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

Χημειοπροφύλαξη 
• Atovaquone – Proguanil (Malarone)

• 1-2 ημ πριν, +7 ημ. μετά, κάθε μέρα

• Mefloquine (Lariam) 
• 3 εβδ πριν ως 4 εβδ μετά, κάθε εβδ

• Doxycycline (Vibramycin)
• 1-2 ημ πριν ως 4 εβδ μετά κάθε μέρα

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-3-infectious-diseases-
related-to-travel/malaria#3937

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

52

53

54



19

Εμβόλιο RTS, S

• Ανασυνδυασμένο εμβόλιο: CSP και επιφανειακό 
αντιγόνο HBV - Mosquirix
– 30 χρόνια, > $565m 
– 7 αφρικανικές χώρες ~ 15,500 παιδιά
– 3 δόσεις με επαναληπτική δόση στους 18 μήνες

• Μείωση επεισοδίων ελονοσίας κατά 26-36% για 3-4 
χρόνια αναλόγως ηλικίας

55

Ευχαριστώ...

Ε.Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διευθυντής: Καθηγήτρια Ε.Ι. Γκόγκα

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ

Μ. Σαμάρκος
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων

26 Νοεμβρίου 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Εισαγωγή

 «Μελιταίος πυρετός»: Ο πυρετός της Μάλτας (Μελίτη: Μάλτα)
 Η συχνότερη ζωονόσος παγκοσμίως
 Οφείλεται στο μικροοργανισμό Brucella
 Συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα ζώα, 

κυρίως από τα μυρηκαστικά και τους χοίρους, μέσω 
κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊοντων.

 Απαντάται σχεδόν σε όλο τον κόσμο εκτός ορισμένων χωρών 
από τις οποίες έχει εκκριζωθεί από τα ζώα

1
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Συνώνυμα

 Bang's disease, Bangsche Krankheit, Brucella, Brucellemia, 
Brucelliasis, Brucellose, Brucellosen, Brucellosi, Brucelose, 
Brucelosis, Cyprus fever, Febris melitensis, Febris sudoralis, 
Febris undulans, Fievre caprine, Gibraltar fever, Goat fever, 
Malta fever, Maltafieber, Melitococcosis, Neapolitan fever, Rock 
fever, Typhomalarial fever, Undulant fever.

 ICD10: A23

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Το γένος Brucella

 Αερόβιος Gram(-) 
κοκκοβάκιλλος (ή 
ραβδίο)

 Δεν φέρει κάψα, δεν 
παράγει σπόρια

 Δυνητικά ενδοκυττάριο 
παθογόνο

 Δεν έχει τους συνήθεις 
παράγοντες 
λοιμογονικότητας

 Συγγενές φυλογενετικά 
με το γένος Bartonella

4
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Brucella spp

Τα είδη της βρουκέλλας

B. Melitensis : Προσβάλλει αιγοπρόβατα - το κυριότερο είδος που προκαλεί 
τη νόσο στην Ελλάδα

B. Abortus: Προσβάλλει βοοειδή, καμήλες, βίσωνες κλπ

B. suis: Προσβάλλει χοίρους, λαγούς, άγρια τρωκτικά

B. Canis: Προσβάλλει σκυλιά, 

Με βάση τη συγκριτική γενετική ανάλυση ορισμένοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα μόνο είδος
η B. Melitensis (Μονοειδικό γένος)  

N Engl J Med 2005;352:2325-36

7
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Comparison of features of animal and human infections with Brucella spp.

Ann Rev Anim Biosci 10.1146/annurev-animal-021815-111326

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Επιδημιολογία

 Η συχνότερη ζωονόσος παγκοσμίως: >500.000 νέες περιπτώσεις ετησίως
 Ο επιπολασμός της βρουκέλωση σχετίζεται με  τον επιπολασμό της στα ζώα
 Ο πραγματικός παγκόσμιος επιπολασμός είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 

εξαιτίας των δυσκολιών στη διάγνωση και στην ανεπαρκή επιτήρηση και 
καταγραφή σε πολλές χώρες
• Η πραγματική επίπτωση μπορεί να είναι 10-20 φορές μεγαλύτερη από την 

αναφερόμενη, ακόμα και σε αναπτυσσόμενες χώρες
 Στις ενδημικές χώρες η επίπτωση είναι μεγαλύτερη την άνοιξη και το 

καλοκαίρι: περίοδος τοκετού των ζώων 
 Υπάρχουν προγράμματα ελέγχου της νόσου στα βοοειδή που πέτυχαν 

εκκρίζωση της νόσου σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Καναδά, Κύπρο, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία, Ελβετία, Σκανδιναυικές χώρες, 
Τσεχία και Σλοβακία και Λουξεμβούργο

 Αντίστοιχα  προγράμματα στα αιγοπρόβατα είχαν πολύ μικρότερη επιτυχία   

10
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Worldwide incidence of human brucellosis

Lancet Infect Dis 2006; 6: 91–99

Brucellosis status in Europe

Lancet Infect Dis 2006; 6: 91–99

Incidence of brucellosis in Greece
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Μέση ετήσια δηλούμενη επίπτωση της βρουκέλλωσης
(κρούσματα/100.000 πληθυσμού) ανά νομό κατοικίας ασθενούς, 

Ελλάδα, 2005-2009

Συνολική επίπτωση: 4 – 32/100.000

https://eody.gov.gr/disease/vroykellosi/, PLoS NeglTrop Dis 6(10): e1865

Ποιοι προσβάλλονται από βρουκέλλωση;

 Άτομα σε στενή επαφή με ζώα, σε αγροτικές κοινότητες 
 Άτομα με επαγγελματική έκθεση σε ζώα 

• Αγρότες
• Βοσκοί
• Εργάτες βιομηχανίας γαλακτοκομικών
• Εργαζόμενοι στην επεξεργασία ζωϊκών προϊόντων
• Κτηνίατροι
• Προσωπικό μικροβιολογικών εργαστηρίων

 Άτομα που ζουν ή ταξιδεύουν σε ενδημικές περιοχές
 Αναπτυγμένες χώρες: >90% των περιπτώσεων αφορούν ενήλικες
 Αναπτυσσόμενες χώρες: 11% - 56% των περιπτώσεων αφορούν 

παιδιά <14 ετών

Κατανομή συχνότητας των δηλωθέντων κρουσμάτων βρουκέλλωσης
ανά επάγγελμα υψηλού κινδύνου. (Ελλάδα, 2005-2009)

https://eody.gov.gr/disease/vroykellosi/
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Brucella: ένα ανθεκτικό παθογόνο

 Ευαίσθητο στην ηλιακή και την ιοντίζουσα ακτινοβολία και την  
μέτρια θερμότητα – φονεύεται με βράσιμο και παστερίωση

 Ανθεκτικό στην ξήρανση με αποτέλεσμα να μπορεί να επιβιώσει σε 
αερολύματα και να μεταδωθεί με τον τρόπο αυτό.

 Επιβιώνει μέχρι 24 ώρες σε γάλα, μέχρι 6 εβδομάδες στους 4° C  σε 
κρέμα, 4 εβδομάδες σε παγωτό και 15-100 ημέρες σε νωπό τυρί 

 Μπορεί να επιβιώσει μέχρι τουλάχιστον 6 εβδομάδες σε ξηρό 
έδαφος μολυσμένο από ούρα, κολπικά εκκρίματα, πλακουντιακούς 
ή εμβρυικούς ιστούς ζώων.

 Μπορεί να επιβιώσει τουλάχιστον 6 μήνες σε υγρό έδαφος υπό 
ψυχρές και σκοτεινές συνθήκες. 

Μετάδοση

 Εξαιρετικά μεταδοτικό νόσημα
• Πολύ χαμηλή λοιμογόνος δόση (μέχρι 10 μικροοργανισμοί)
• Πολλαπλοί τρόποι μετάδοσης

 Μεταδίδεται με κατάποση, εισπνοή ή βλεννογόνια ή διαδερμική έκθεση
• Κατανάλωση μολυσμένων, μη παστεριωμένων ζωϊκών γαλακτοκομικών προϊόντων: 

μαλακά τυριά, μη παστεριωμένο γάλα ή παγωτό
• Επαφή δέρματος ή βλεννογόνων με μολυσμένους ιστούς ζώων (πλακούντας ή προϊόντα 

αποβολής) ή μολυσμένα υγρά ζώων (αίμα, ούρα ή γάλα)
• Εισπνοή μολυσμένου αερολύματος (μολυσμένη σκόνη ή αποξηραμένη κοπριά)

 70% των ασθενών αναφέρει επαφή με ζώα ή με μη παστεριωμένα προϊόντα 
γάλακτος

 Σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
 Δεν φαίνεται να  είναι συχνότερη σε ασθενείς με HIV ή άλλες 

ανοσοανεπάρκειες
 Περίοδος επώασης 2-4 εβδομάδες, σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμα και μήνες

Annu. Rev. Microbiol. 2011. 65:523–41

Ecology of zoonotic Brucella infections
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

Main mucous membranes affected by the entry of Brucella 

Front. Immunol. 10:1759
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Παθογένεση

 Είσοδος και ενδοκυττάριος πολλαπλασιασμός εντός των 
επιχωρίων λεμφαδένων

 Αιματογενής διασπορά και χρόνια εντοπισμένη λοίμωξη 
πρακτικά σε οποιοδήποτε σημείο. Συνηθέστεροι στόχοι:
• Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα
• Μυοσκελετικό
• Ουρογεννητικό

 Σχηματισμός κοκκιωμάτων με ή χωρίς νέκρωση και 
τυροειδοποίηση

 Δυνατός και ο σχηματισμός αποστημάτων 

Παθογένεση

 Οι μικροοργανισμοί φαγοκυτταρώνονται και καταστρέφονται στα 
φαγολυσοσώματα

 15-30% των μικροοργανισμών επιβιώνουν και πολλαπλασιάζονται μέσα σε 
ειδικά ενδοκυττάρια διαμερίσματα με όξινο περιβάλλον
• Περιορισμένη δράση αντιμικροβιακών φαρμάκων

 Οι μηχανισμοί με τους οποίους ο μικροοργανισμός διαφεύγει τον 
ενδοκυττάριο θάνατο δεν είναι γνωστοί
• Αναστολή βακτηριοκτόνων λειτουργιών όπως σύντηξη φαγολυσοσωμάτων, 

αποκοκκίωση ουδετεροφίλων και οξειδωτική αλυσίδα 
 Επιβιώνουν στο ενδοκυττάριο περιβάλλον ενεργοποιώντας γονίδια (virB

operon) τα οποία εξασφαλίζουν τη πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και τον 
πολλαπλασιασμό μέσα στα ενδοκυττάρια οργανίδια στα οποία βρίσκεται η 
βρουκέλλα

Annu. Rev. Microbiol. 2011. 65:523–41

Entry and subsequent trafficking of Brucella spp. in macrophages
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Ανοσολογική απόκριση

 Χυμική ανοσία: αντισώματα τα οποία προάγουν την εξάλειψη των 
εξωκυτταρίων μικροοργανισμών με βακτηριοκτόνο δράση και με 
διευκόλυνση της φαγοκυττάρωσης από τα πολυμορφοπύρηνα και 
τα μονοκύτταρα
• Τα αντισώματα  δεν μπορούν από μόνα τους να εκκριζώσουν τη λοίμωξη

 Κυτταρική ανοσία: 
• Ο TNF-α διεγείρει τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα που 

μπορεί να φονεύσουν τις ενδοκυττάριες βρουκέλλες
• Οι βρουκέλλες καταστέλλουν την παραγωγή TNF-α και έτσι ο έλεγχος της  

λοίμωξης εξαρτάται από την ενεργοποίηση των μακροφάγων και την 
παραγωγή IFN-γ

• H IL-12 προάγει την παραγωγή IFN-γ και την ανοσολογική απάντηση TH1

N Engl J Med 2005; 352:2325-2336

Brucellae και ανοσολογική διαφυγή

 Οι μηχανισμοί ανοσολογικής διαφυγής των Brucellae είναι ποικίλοι και 
ασαφείς

 Δομικά χαρακτηριστικά της Brucella οδηγούν σε μειωμένη απόκριση της 
φυσικής ανοσίας
• Μειωμένη αναγνώριση του λιποπολυσακχαρίτη της Brucella από TLR4
• Μειωμένη εναπόθεση συμπληρώματος (C3) στην επιφάνεια του 

μικροργανισμού
 Πρωτεΐνες της Brucella οδηγούν σεQ

• Mειωμένη σηματοδότηση μέσω TLE2/4
• Μειωμένη σύνθεση προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών
• Τροποποιούν την παρουσίαση των αντιγόνων μέσω MHC τάξεως ΙΙ
• Αναστέλλουν την απόπτωση των μολυσμένων κυττάρων

 Η ικανότητα ανοσολογικής διαφυγής των Brucellae εξηγεί μερικά την τάση 
τους να προκαλούν υποτροπιάζουσα και χρόνια νόσο.

28
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Model for subversion of innate immunity by Brucellae

Annu. Rev. Microbiol. 2011. 65:523–41

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κλινική εικόνα

 Τα διάφορα είδη προκαλούν παρόμοια κλινικά σύνδρομα 
αλλά:
• B. melitensis: συνήθως προκαλεί οξεία νόσο με έντονες εκδηλώσεις
• B. abortus: ήπια έναρξη, μεγαλύτερη πιθανότητα χρονίας νόσου
• B. suis: σχηματισμός αποστημάτων

 Τρεις κλινικές μορφές:
• Εμπύρετο νόσημα χωρίς εστία
• Πυρετός και οξεία μονοαρθρίτιδα (ισχίο ή γόνατο) σε παιδί
• Παρατεταμένος πυρετός, κακουχία και οσφυαλγία ή άλγος στο ισχίο 

σε ηλικιωμένο άτομο

31
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Κλινική εικόνα - Συμπτώματα

 Κύριο σύμπτωμα: πυρετός (~70% των ασθενών)
• Κυματοειδής περίπου στους μισούς ασθενείς (“undulant fever”)
• Μπορεί να συνοδεύεται από δύσοσμο ιδρώτα και μυοσκελετικά συμπτώματα

 Συστηματικά συμπτώματα: αίσθημα κακουχίας, ανορεξία, απώλεια βάρους, 
φρίκια  

 Αρθραλγία: από τα συχνότερα συμπτώματα
 Οσφυαλγία και ραχιαλγία
 Ναυτία και έμετος, κοιλιακό άλγος
 Κεφαλαλγία
 Βήχας
 Επίσταξη
 Άλγος στο όσχεο

Κλινική εικόνα - Σημεία

 Τα αντικειμενικά ευρήματα είναι λίγα σε σχέση με την ένταση 
των συμπτωμάτων

 Ηπατομεγαλία (20%)
 Σπληνομεγαλία (14,5%)
 Λεμφαδενοπάθεια (2,4%)

• Harrison’s Internal Medicine (18th ed): 10-20%
 Περιφερική αρθρίτιδα (14,3%)
 Αυχενική δυσκαμψία (5%)
 Διόγκωση οσχέου (3,4%)

Int J Infect Dis. 2010;14:e469-78

Lancet Infect Dis 2007;7:775–86

Συνήθη κλινικά ευρήματα
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ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%)
Αρθραλγίες 73,7

Πυρετός 72,2

Κακουχία 71,2

Εφιδρώσεις 64,8

Ανορεξία 49,0

Απώλεια βάρους 42,4

Μυαλγία 36,1

Φρίκια 33,9

Ραχιαλγία 6,8

Οσφυαλγία 21,2

Ναυτία / έμετος 24,9

Κοιλιακό άλγος 6,7

Κεφαλαλγία 14,4

Άλγος στο όσχεο 3,4

Λεμφαδενοπάθεια 2,4
Int J Infect Dis. 2010;14:e469-78

Meta-analysis of clinical manifestations of brucellosis by age category

PLoS Negl Trop Dis 6(12): e1929

Εστιακή νόσος

 Οστεοαρθρική (~30%): οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα 
 Ουρογεννητική (2-20%): ορχίτιδα, επιδιδυμίτιδα – σπανιότερα 

προστατιτιδα, κυστίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα
 Πνευμονική (~7%): βρογχίτιδα, διάμεση πνευμονίτιδα, λοβώδης πνευμονία, 

πνευμονικά οζίδια, υπεζοκωτική συλλογή
 Γαστρεντερική (3-6%): κλινική ηπατίτιδα. 
 Νευρολογική (2-7%): μηνιγγίτιδα (οξεία ή χρόνια) εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα, 

ριζίτιδα, νευρίτιδα κρανιακών ή περιφερικών νεύρων
 Καρδιακή: ενδοκαρδίτιδα (1-2% - κύρια αιτίδα θανάτου από 

βρουκέλλωση), μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα
 Οφθαλμική: ραγοειδίτιδα, οπτική νευρίτιδα
 Δερματική(~10%): διαφόρων ειδών εξάνθημα, οζώδες ερύθημα, πορφύρα 
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Οστεοαρθρική εντόπιση

 Η συχνότερη εστιακή εντόπιση (30%)
 Περιφερική σηπτική αρθρίτιδα (το συχνότερο εύρημα στα παιδιά), 

ιερολαγονίτιδα (το συχνότερο εύρημα στους ενήλικες), 
σπονδυλίτιδα, οστεομυελίτιδα, θυλακίτιδα, τεντοντοϋμενίτιδα

 Προσβολή σπονδυλικής στήλης συνήθως στην οσφυϊκή μοίρα, με 
όψιμη δισκίτιδα και διατήρηση του σχήματος του σπονδυλικού 
σώματος
• Μικρά παρασπονδυλικά αποστήματα και σπάνια αποστήματα του ψοΐτη 

 Προσβολή ιερολαγονίων αρθρώσεων, μεγάλων αρθρώσεων των 
κάτω άκρων, ώμων και στερνοκλειδικών

 Η σηπτική αρθρίτιδα στη βρουκέλλωση εξελίσσεται αργά

Αρχείο Ε’ Παθολογικού Τμήματος ΓΝ «Ευαγγελισμός»

Ιερολαγονίτιδα από Brucella
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Υποτροπή

 Η πιθανότητα υποτροπής μετά από θεραπεία είναι 5-15%
• Συνήθως συμβαίνει τους πρώτους 6 μήνες μετά τη θεραπεία 

 Αιτίες υποτροπής: κακή επιλογή αντιβιοτικών, μειωμένη διάρκεια 
θεραπείας, μειωμένη συμμόρφωση ή εστιακή λοίμωξη.
• Η αντοχή στα αντιβιοτικά είναι σπάνια αιτία υποτροπής.

 Προγνωστικοί παράγοντες υποτροπής
• Θερμοκρασία
• Διάρκεια συμπτωμάτων <10 ημέρες πριν την έναρξη θεραπείας
• Θετικές αιμοκαλλιέργειες κατά την έναρξη

 Σε ενδημικές περιοχές με δυνητικά συνεχιζόμενη έκθεση στο 
παθογόνο η διάκριση μεταξύ υποτροπής και επαναλοίμωξης είναι 
δύσκολη.

Χρόνια νόσος

 Χρόνια νόσος:η βρουκέλλωση με κλινικές εκδηλώσεις ένα έτος μετά 
τη διάγνωση

 Χαρακτηρίζεται από εντοπισμένη λοίμωξη (πχ σπονδυλίτιδα κλπ) 
ή/και υποτροπή σε ασθενείς με αντικειμενικές ενδείξεις λοίμωξης 
(αυξημένοι τίτλοι αντισωμάτων ή θετικές καλλιέργειες)

 Σε μερικές περιπτώσεις οι ασθενείς αποδίδουν συμπτώματα στη 
χρόνια βρουκέλλωση χωρίς όμως να υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις λοίμωξης (χαμηλοί τίτλοι αντισωμάτων, αρνητικές 
καλλιέργειες). Οι ασθενείς αυτοί συνήθως έχουν διαλείπουσα 
συμπτωματολογία και σημεία νεύρωσης

Κύηση

 Στα ζώα η βρουκέλλωση οδηγεί σε αποβολές και στειρότητα
 Στον άνθρωπο η βρουκέλλωση δεν φαίνεται να έχει την ίδια μαιευτική 

νοσηρότητα
• Ο ανθρώπινος πλακούντας δεν περιέχει την πρωτεΐνη ερυθριτόλη που συμμετέχει στην 

παθογένεση της αποβολής
• Το ανθρώπινο αμνιακό υγρό έχει δράση έναντι της Brucella

 Η βρουκέλλωση σχετίζεται με μαιευτική νοσηρότητα στο 30-50% των γυναικών 
που προσβάλλονται στη διάρκεια της κύησης, κυρίως στα δύο πρώτα τρίμηνα
• Ενδομήτρια λοίμωξη
• Εμβρυικός θάνατος (12%)
• Αυτόματη αποβολή (27%)
• Πρόωρος τοκετός (10%)
• Λιποβαρές νεογνό

 Τα νεογνά που επιβιώνουν μπορεί να εμφανίζουν σοβαρές επιπτώσεις
 Η ταχεία έναρξη θεραπείας είναι κρίσιμη για το έμβρυο και το νεογνό

• Φυσιολογικός τοκετός στο 90%
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Βασικά στοιχεία

 Η πιθανότητα βρουκέλλωσης πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς που:
• Διαμένουν ή ταξίδεψαν σε ενδημικές περιοχές
• Είχαν επαφή με μολυσμένα άτομα ή ζώα
• Έχουν εκτεθεί σε μολυσμένα τρόφιμα, ειδικά μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά 

προϊόντα
 Οριστική διάγνωση

• Καλλιέργεια του οργανισμού από το αίμα, το μυελό των οστών ή άλλο ιστό
• Τετραπλασιασμός του τίτλου των αντισωμάτων (standard tube agglutination test

- SAT) έναντι Brucella μεταξύ της οξείας φάσης και της ανάνηψης (διαφορά ≥2 
εβδομάδες) 

 Πιθανή διάγνωση
• Τίτλος αντισωμάτων ≥1:160 (SAT) σε ένα δείγμα ορού μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων
• Ανίχνευση Brucella DNA με PCR σε κλινικό δείγμα

Εργαστηριακά ευρήματα

 Αναιμία: 40%
 Λευκοπενία: 10,9%
 Λευκοκυττάρωση: 9,0%
 Θρομβοπενία: 9,5%
 ΤΚΕ>40: 19,6%
 CRP ↑: 58,4%
 ALT/AST ↑: 24,8%
 Bilirubin>1,5 mg/dl: 7,2%
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Καλλιέργεια 

 Απομόνωση βρουκέλλας σε καλλιέργεια αίματος, μυελού οστού ή άλλου 
βιολογικού υλικού(πχ ΕΝΥ, αρθρικό υγρό)
• Ευαισθησία: εξαρτάται από το υλικό και τη φάση της νόσου – χαμηλότερη σε 

χρόνια νόσο
• Χρονοβόρα – ωστόσο με τις μεθόδους BACTEC και Bac/Alert ο χρόνος 

ανίχνευσης μπορεί να φθάσει και τις 3 ημέρες
• Κίνδυνος μετάδοσης στο προσωπικό του εργαστηρίου (BIOSAFETY LEVEL-3)

 Καλλιέργεια μυελού οστών: Gold standard
• Σημαντικά περισσότερο ευαίσθητη από την αιμοκαλλιέργεια (>95% vs 70%-

90%), ειδικά  σε χρόνιες περιπτώσεις.
• Συντομοτερος χρόνος ανίχνευσης
• Επηρεάζεται λιγότερο από την αιμοκαλλιέργεια από προηγούμενη λήψη 

αντιβιοτικών

Biosafety Level-3 Laboratory

 Standard personal protective equipment 
must be worn, and respirators might be 
required

 Solid-front wraparound gowns, scrub suits 
or coveralls are often required

 All work with microbes must be 
performed within an appropriate BSC

 Access hands-free sink and eyewash are 
available near the exit

 Sustained directional airflow to draw air 
into the laboratory from clean areas 
towards potentially contaminated areas 
(Exhaust air cannot be re-circulated)

 A self closing set of locking doors with 
access away from general building 
corridors

Ορολογικές δοκιμασίες

 Η διάγνωση μπορεί να τεθεί με την ανεύρεση αυξημένων ή 
αυξανομένων τίτλων ειδικών αντισωμάτων στον ορό

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ: χρόνια λοίμωξη, επαναλοίμωξη, 
υποτροπή, ενδημικές περιοχές

 Συγκολλητινοαντίδραση ορού (Wright): ορολογική δοκιμασία 
αναφοράς – η συχνότερα χρησιμοποιούμενη
• Απαιτείται 4πλάσια αύξηση του τίτλου σε ζεύγη δειγμάτων (κατά την 

νόσηση και στην ανάνηψη με >2 εβδομάδες μεσοδιάστημα)
• Εναλλακτικά θετικοί τίτλοι 1:160 σε μη ενδημικές περιοχές ή 1:320 σε 

ενδημικές περιοχές θεωρούνται διαγνωστικοί

Τα αντισώματα έναντι B. Canis δεν εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση με τα 

σκυλί

Τα αντισώματα έναντι B. Canis δεν εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση με τα 
άλλα είδη  πρέπει να ελέγχονται ξεχωριστά αν υπάρχει υποψία για μετάδοση από 

σκυλί
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Ορολογικές δοκιμασίες

 ELISA: η δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη ορολογική δοκιμασία
• Διακρίνει IgM, IgA, IgG αντισώματα
• Δεν έχει προτυποποιηθεί στο βαθμό της συγκολλητινοαντίδρασης
• Ευαισθησία και ειδικότητα που δεν υπερέχει της συγκολητινοαντίδρασης

 Rose Bengal plate agglutination: χρησιμοποιείται κυρίως σαν screening test, 
λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ευαισθησίας του (>99%)
• Το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με άλλη μέθοδο

 Coombs test: μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις υποτροπής ή χρόνιας 
λοίμωξης

 Προβλήματα ορολογικών δοκιμασιών: 
• Ψευδώς αρνητικά  αποτελέσματα:  στην αρχική φάση της λοιμωξης και σε 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, φαινόμενο «προζώνης»
• Ψευδώς θετικά αποτελέσματα:  διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα Gram (-) 

βακτήρια, σε ενδημικές περιοχές ή σε προηγηθείσα λοίμωξη

Prozone or “Hook” effect

Polymerase chain reaction

 Δεν έχει προτυποποιηθεί αρκετά ώστε να γίνει εξέταση 
ρουτίνας

 Μπορεί να γίνει στο αίμα ή σε οποιοδήποτε ιστό
 Δίνει θετικό αποτέλεσμα από τη 10η ημέρα της λοίμωξης (όχι 

των συμπτωμάτων)
 Ανάλογα με το γονίδιο στόχο μπορεί να ταυτοποιήσει μόνο το 

γένος ή και το είδος
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Immunochromatographic brucella IgM/IgG lateral flow assay

 Point-of-care method
• 1 σταγόνα αίμα

 Απλοποιημένη μορφή ELISA
 Δεν απαιτεί ειδική 

εκπαίδευση
 Ευαισθησία/Ειδικότητα 

>95%
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε όλες τις φάσεις της νόσου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βασικές αρχές

 Στόχοι:
• Έλεγχος λοίμωξης
• Πρόληψη επιπλοκών
• Πρόληψη υποτροπών

 Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας:
• Αντιμικροβιακά δραστικά έναντι Brucella spp
• Συνδυασμός αντιμικροβιακών
• Παρατεταμένη χορήγηση αντιμικροβιακών
• Επιλογή θεραπείας αναλογα με την κλινική εικόνα της νόσου: 

παρουσία εστιακής προσβολής (επιπλεγμένη νόσος) ή όχι
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Treatment of brucellosis (in absence of focal disease 
due to spondylitis, neurobrucellosis, or endocarditis) 

Regimen Dosing

Nonpregnant 
adults

Doxycycline PLUS 
Streptomycin

• 100 mg orally twice daily for 6 weeks
• 1 g intramuscularly or intravenously once 

daily for the first 14 to 21 days

Doxycycline PLUS 
Gentamicin

• 100 mg orally twice daily for 6 weeks
• 5 mg/kg/day intramuscularly or 

intravenously in 1 dose; usual duration 7 
to 10 days

Doxycycline PLUS 
Rifampin

• 100 mg orally twice daily for 6 weeks 
• 600 to 900 mg orally once daily for 6 

weeks

Pregnant women*
TMP-SMX PLUS 
Rifampin

• 1 double-strength tablet orally twice daily 
for 6 weeks 

• 600 to 900 mg orally once daily for 6 
weeks

Θεραπεία - Μη επιπλεγμένη νόσος
Σχόλια

 Ο συνδυασμός Doxycycline-Streptomycin αποτελεί την πρώτη 
εκλογή.

 Ο συνδυασμός Doxycycline-Gentamicin είναι πιθανότητα το ίδιο 
δραστικός με το συνδυασμό Doxycycline-Streptomycin

 Ο συνδυασμός Doxycylcine-Rifampin έχει πιθανότατα υψηλότερο 
ποσοστό υποτροπών

 Δεν επιτρέπεται μονοθεραπεία ή διάρκεια θεραπείας <6 εβδομάδων
 Η Ciprofloxacin 500 mg x 2 po μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε  

συνδυασμό με Doxycylcine ή Rifampin αλλά μόνο σε ειδικές  
περιπτώσεις

 Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση 3 φαρμάκων 
(προσθήκη TMP/SMX)

Θεραπεία
Εστιακή νόσος

 ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ:
• Χρησιμοποιούνται τα σχήματα μη επιπλεγμένης νόσου αλλά για 12 

εβδομάδες
• Μπορεί να προστεθεί και τρίτο φάρμακο
• Χειρουργική παρέμβαση σε περιπτώσεις αστάθειας ΣΣ, σταθερού 

νευρολογικού ελλείματος, καθίζησης σπονδύλου ή παρασπονδυλικού 
αποστήματος

 ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
• Απαραίτητη η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας
• Συνδυασμός Doxycycline + Rifampin + Aminoglycoside για 3-6 μήνες

 ΝΕΥΡΟΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ
• Doxycycline + Rifampin + Ceftriaxone ή TMP/SMX
• Διάρκεια θεραπείας: μήνες – μέχρι το ΕΝΥ να γίνει φυσιολογικό
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Treatment of Brucella spondylitis

Regimen Dosing

Nonpregnant 
adults

Doxycycline PLUS 
Rifampin PLUS
Streptomycin

• 100 mg orally twice daily for at least 12 weeks
• 600 to 900 mg orally once daily for at least 12 

weeks
• 1 g intramuscularly or intravenously once daily for 

the first 14 to 21 days

Doxycycline PLUS
Rifampin PLUS
Gentamicin

• 100 mg orally twice daily for at least 12 weeks
• 600 to 900 mg orally once daily for at least 12 

weeks
• 5 mg/kg/day intramuscularly or intravenously in 

1 dose for the first 7 to 14 days

Pregnant 
women*

Ceftriaxone PLUS
Rifampin PLUS
TMP-SMX

• 2 g intravenously once daily for 4 to 6 weeks
• 600 to 900 mg orally once daily for 12 weeks
• 1 double-strength tablet orally twice daily for 12 

weeks

Treatment of Brucella endocarditis

Regimen Dosing

Nonpregnant 
adults

Doxycycline PLUS 
Rifampin PLUS
Streptomycin

• 100 mg orally twice daily for at least 12 weeks
• 600 to 900 mg orally once daily for at least 12 weeks
• 1 g intramuscularly or intravenously once daily for 

the first 4 weeks

Doxycycline PLUS
Rifampin PLUS
Gentamicin

• 100 mg orally twice daily for at least 12 weeks
• 600 to 900 mg orally once daily for at least 12 weeks
• 5 mg/kg/day intramuscularly or intravenously in 1 to 

3 doses for the first 4 weeks

Pregnant 
women*

Ceftriaxone PLUS
Rifampin PLUS
TMP-SMX

• 2 g intravenously once daily for 4 to 6 weeks
• 600 to 900 mg orally once daily for at least 12 weeks
• 1 double-strength tablet orally twice daily for at least 

12 weeks

Screening

 Έλεγχος του στενού περιβάλλοντος και της οικογένειας 
ασθενών, αν υπάρχει πιθανότητα να έχουν εκτεθεί στο 
παθογόνο από την ίδια πηγή.

 Χρησιμοποιούνται ορολογικές δοκιμασίες 
• Αρχικά Rose Bengal plate test, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας του
• Επιβεβαίωση με δεύτερη ορολογική δοκιμασία ή καλλιέργεια

 Η καλλιέργεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επιτήρηση 
του νοσήματος αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο για την 
επιδημιολογική παρακολούθηση επιδημικών εκρήξεων
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ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ

Μήνα Ψυχογυιού 
Επικ. Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων

Α’Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ

Λεϊσμανίαση
• Στον κατάλογο του World Health Organization/Tropical Disease

Research η νόσος περιλαμβάνεται μεταξύ των 6 πιο σημαντικών 
τροπικών νοσημάτων και στη θνητότητα ταξινομείται δεύτερη

• Η λεϊσμανίαση προκαλείται από 20 και πλέον είδη Leishmania, τα 
οποία μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή από άνθρωπο σε 
άνθρωπο με το δήγμα μικροσκοπικών εντόμων (σκνίπες). 

• Κάτω από τον όρο λεϊσμανίαση περιλαμβάνονται 3 μείζονα κλινικά 
σύνδρομα: η σπλαγχνική, η δερματική και η βλεννοδερματική 
λεϊσμανίαση

Γένος Λεϊσμάνιας

Υπογένος Leishmania

L. donovani complex

L. donovani (anthroponotic, 
zoonotic)

L. infantum (zoonotic)

(L. chagasi)

L. mexicana complex

L. mexicana

L. tropica

L. major

L. aethiopica

Υπογένος Viannia

L. braziliensis complex

L. braziliensis

L. guyanensis

L. panamensis

L. peruviana
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Γεωγραφική κατανομή
Ενδημεί σε 88 χώρες, 72 από αυτές αναπτυσσόμενες
90% της σπλαγχνικής απαντά στο Bangladesh, Brazil, India, Nepal και Sudan
90% της βλεννοδερματικής απαντά στη Bolivia, Brazil και Peru
90% της δερματικής απαντά στο Afghanistan, Brazil, Iran, Peru, Saudi Arabia και Syria

Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση
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K Gkolfinopoulou, Eurosurveillance July, 2014 

Ετήσια Επίπτωση ΣΛ στην Ελλάδα

K Gkolfinopoulou, Eurosurveillance July, 2014 

ΣΛ στην Ελλάδα σύμφωνα με την 
Ηλικιακή Ομάδα 

K Gkolfinopoulou, Eurosurveillance July, 2014 
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Ο υψηλός επιπολασμός λεϊσμανίασης 
στα σκυλιά, στην Ελλάδα αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου για την 
εξάπλωση στους ανθρώπους
Μέση συχνότητα επιπολασμού 22.1%

Athanasiou LV, Acta Trop 2013; Antoniou 
M Emerg Infect Dis 2009

Leishmaniasis is transmitted by the bite of female phlebotomine sandflies. The sandflies inject the infective stage, promastigotes, 
during blood meals. Promastigotes that reach the puncture wound are phagocytized by macrophages and transform into 
amastigotes. Amastigotes multiply in infected cells and affect different tissues, depending in part on the Leishmania species. This 
originates the clinical manifestations of leishmaniasis. Sandflies become infected during blood meals on an infected host when 
they ingest macrophages infected with amastigotes. In the sandfly's midgut, the parasites differentiate into promastigotes, which 
multiply and migrate to the proboscis   .

Σπλαγνική Λεϊσμανίαση
Περίοδος επώασης 2-6 μήνες. Υψηλή θνητότητα χωρίς θεραπεία
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Σπλαχνική ΛεϊσμανιάσηΣπλαχνική Λεϊσμανιάση

• Πυρετός >90%

• Σπληνομεγαλία >90%

• Ηπατομεγαλία 50-70%

• Πανκυτταροπενία (αναιμία, ουδετεροπενία, 
ηωσινοπενία, θρομβοπενία)

• Νεφροπάθεια

• Διάχυτη υπεργαμμασφαιριναιμία
•
• Διάρκεια συμπτωμάτων

3 εβδομάδες-6 μήνες

Λεϊσμανίαση και HIV Λοίμωξη

• Έως το 1985 το 70% των περιπτώσεων λεϊσμανίασης στην 
Ευρώπη εμφανίζοταν σε παιδιά < των 15 ετών

• Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε οτι το 75% 
των λεϊσμανιάσεων συνέβη σε ενήλικες (το 60% είναι HIV 
θετικοί)

• Υπολογίζεται ότι 2-9% των ασθενών με AIDS στην Ν. 
Ευρώπη θα εκδηλώσουν λεϊσμανίαση  

WHO

Επιπολασμός HIV σε ΣΛ 
18% Ethiopia

6% Brazil
2.4% India
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ΣΛ σε HIV Ασθενείς Σύμφωνα με τον Αριθμό CD4 + 
T Λεμφοκυττάρων

CD4+ T N=682 %

< 200 624 91.5

200-499 51 7.47

>500 7 1.03

WHO

Σε CD4<50:    άτυπες εικόνες σε 
γαστρεντερικό, περιτοναϊκή κοιλότητα, 
πνεύμονες, υπεζωκότα, δέρμα

Changing Timeline of Infection after Organ Transplantation

Fishman J. N Engl J Med 2007;357:2601-2614
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Post-kala-azar δερματική λεϊσμανίαση

Διαφοροδιάγνωση από τη Λέπρα
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Post-kala-azar Dermal Leismaniasis

• Στο Σουδάν 50-60% των ασθενών με ΣΛ θα 
εμφανίσουν PKDL 6 μήνες μετά τη θεραπεία

• Στην Ασία 5-15% σε διάστημα 2 ετών
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Δερματική Λεϊσμανίαση του 
παλαιού κόσμου

•L. major, L. tropica, L. aethiopica, 
L.L infantum-chagasi
• το έλκος με υπεγερμένα όρια 
συνήθως καλύπτεται με εσχάρα

Δερματική Λεϊσμανίαση του Δερματική Λεϊσμανίαση του 
νέου κόσμου

•L. panamensis, L. Mexicana, 
braziliensis
• καλύπτεται με ασπροκίτρινο 
ινώδες υλικό

Εspundia
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L..L aethiopica, L.L. Mexicana, L.L amazonensis

Εργαστηριακή διάγνωση της λεϊσμανίασης

• Αναζήτηση του παρασίτου στο μυελό των οστών με χρώση  
Giemsa

• Abs έναντι του Κ39 αντιγόνου

• Abs με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA)

• Abs με ELISA

• Ανίχνευση DNA με PCR ή Real-time PCR

• Direct agglutination test (DAT)

• Western Blot

• Καλλιέργεια (Novy,  McNean,  Nicole media)

Singh S. JPGM 49:55,2003

Μυελός

Ευαισθησία: 70-80% 

(66% 5min, 92% 1h)

Ειδικότητα: 100%

Σπλήνας

Ευαισθησία: 98%

Ειδικότητα: 100%

31

32

33



12

Χαρακτηριστικά της αμαστίγωτης μορφής 
του παρασίτου

•Ωοειδές σχήμα 2-4μm
•Mεγάλος έκκεντρος πυρήνας
•Μιτοχονδριακή δομή περιέχουσα DNA
(κινετοπλάστη) υπό μορφή ραβδίου 

Χαρακτηριστικά της αμαστίγωτης μορφής 
του παρασίτου

•Ωοειδές σχήμα 2-4μm
•Mεγάλος έκκεντρος πυρήνας
•Μιτοχονδριακή δομή περιέχουσα DNA
(κινετοπλάστη) υπό μορφή ραβδίου 

≠ H παρουσία της 
κινετοπλάστης την 
διαφοροποιεί από το 
Histoplasma

Θέση λήψης υλικού προς εξέταση 

Καλλιέργεια (Novy,  McNean,  Nicole media)

H ανάπτυξη συνήθως σε 2 εβδομάδες, εβδομαδιαία 
μικροσκόπηση έως και 4 εβδομάδες μετά τον 
ενοφθαλμισμό

Ευαισθησία 60-85%
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+ -

rK39: Ευαισθησία 90%
Ειδικότητα  98%

Φθορίζοντα Ευαισθησία 96%

αντισώματα (IFA):Ειδικότητα  98%

ELISA: Ευαισθησία 98%
Ειδικότητα  75-85%

!!+ και σε παρελθούσα λοίμωξη

Ορολογική διάγνωση της λεϊσμανίασης

• Ψευδώς αρνητικά Abs
– HIV, ανοσοκαταστολή

• Ψευδώς θετικά Abs
– Τρυπανοσωμίαση (νόσος Chagas)
– Λέπρα
– Φυματίωση, Βρουκέλλωση
– Ελονοσία
– Αυτοάνοσα νοσήματα 
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Προϊόντα PCR λεϊσμάνιας infantum (435 bp) (ηλεκτροφόρηση 
σε αγαρόζη 2%)

Ευαισθησία μεγαλύτερη σε 
ιστούς από ό,τι σε αίμα

Real-time PCR με το σύστημα 
LightCycler

LightCycler 2.0

90% Ευαισθησία σε βιοψία δερματικής βλάβης PKDL
Σε αντίθεση με τη μικροσκόπηση που έχει χαμηλή 
ευαισθησία ή τα ορολογικά Tests που θα ήταν θετικά σε 
προηγηθείσα λοίμωξη

Ευαισθησία Διαγνωστικών Μεθόδων σε 
Ανοσοκατασταλμένους Ασθενείς

J. van Griensven, CMI 2014; 20: 286–299 
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Διάγνωση υποτροπών 

• Ανίχνευση DNA στο περιφερικό αίμα με PCR;

• Αναζήτηση του παρασίτου στο μυελό των οστών με 
χρώση  Giemsa;

Σπλαγχνική

Γενικευμένη
δερματική

Αυτοϊώμενη

Δερματική

Βλεννογονοδερματική

Λυκοειδής (recidiva)

Πολλά παράσιτα
Αρνητικό δερμ. τεστ
Υψηλός τίτλος Ab

Λίγα παράσιτα
Θετικό δερμ. τεστ
Υψηλός τίτλος Ab

Ελάχιστα παράσιτα
Θετικό δερμ. τεστ
Απουσία ή χαμηλός
τίτλος Ab

Ανοσολογική Απάντηση

Th2 Th1
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Θεραπεία Σπλαγχνικής ΛεϊσμανίασηςΘεραπεία Σπλαγχνικής Λεϊσμανίασης

1. Ενώσεις αντιμονίου (Glucantime)
2. Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β
3. Miltefosine
4. Pentamidine
5. Paromomycin
6. Fluconazole
7. Ιντερφερόνη γ

>90 % θνητότητα χωρίς θεραπεία
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Λιποσωμιακή Αμφοτερικίνη Β 
10mg/kg μία δόση

Συνδυασμός SSG+paromomycin για 
17 ημέρες

CID 36:560, 2003

Ομάδα (n=41) AmBisome 2 δόσεις 10 mg/kg/ημέρα χ2 δόσεις

Ομάδα (n=30) AmBisome  4 mg/kg/ημέρα χ5 δόσεις

Ομάδα (n=52) Meglumine antimoniate 20 mg/kg/ημέρα Χ30 
δόσεις
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Θεραπευτικά Σχήματα ΣΛ σε Ανοκατατασταλμένους 
Ασθενείς

J. van Griensven, CMI 2014; 20: 286–299 

Liposomal Amphotericin B 30mg/kg+ miltefosine for 28 days vs 
L-Amph monotherapy clinical trial

HIV: CD4<200c/μl secondary prophylaxis
Non-HIV: only in relapse
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