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Γρίπη των πτηνών
Ανασκόπηση της τελευταίας επιζωοτίας και σημασία της για 
τη δημόσια υγεία
Ε. Ξυλούρη – Φραγκιαδάκη

Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται αναλυτική περιγραφή της γρίπης των πτηνών τόσο 
για τους φυσικούς της ξενιστές όσο και για τα υπόλοιπα ευπαθή ζωικά είδη και δίνονται 
πληροφορίες για τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία και τους τρόπους προστασίας της. 
Αναλύεται η ετυμολογία της λέξης, η ιστορική αναδρομή της νόσου και η αιτιολογία του 
νοσήματος, παραθέτοντας στοιχεία για την ονοματολογία των ιϊκών στελεχών της γρίπης, 
τη μορφολογία και τη δομή του ιού, την ανθεκτικότητά του, τις αντιγονικές μεταβολές 
ή εκτροπές του και το πώς επηρεάζουν την ανοσιακή ανταπόκριση του ξενιστή. Γίνεται 
λεπτομερής αναφορά στο χρονικό της τελευταίας επιζωοτίας (1996-2006) της γρίπης των 
πτηνών στην Ασία και δίνονται επιζωοτιολογικά δεδομένα, γενικά αλλά και ειδικά για 
την Ελλάδα, για όλα τα ευπαθή ζωικά είδη στους ιούς γρίπης τύπου Α και ιδιαίτερα στους 
υποτύπους Η5Ν1. Περιγράφονται τα συμπτώματα και τα νεκροτομικά ευρήματα, η εργα-
στηριακή διάγνωση και η πρόληψη-επιτήρηση του νοσήματος στους ζωικούς πληθυσμούς 
για τον περιορισμό εξάπλωσής του (πρόγραμμα New-FLUBIRD, μέτρα βιοασφάλειας, 
ευθανασία των πτηνών). Ειδικά, περιγράφεται η πρόληψη με εφαρμογή εμβολίων που 
διαφοροποιούν τα εμβολιασμένα από τα μολυσμένα ζώα (DIVA, Differentiating Infected 
from Vaccinated Animals), με σκοπό την εκρίζωση του νοσήματος. Στη συνέχεια δίδεται 
έμφαση στη σημασία του νοσήματος για τη δημόσια υγεία, παραθέτοντας ερωτήματα-
προβληματισμούς για τη δυνατότητα εξάπλωσης της νόσου από τα πτηνά στον άνθρωπο. 
Γίνεται αναφορά στη σχέση του ιού της γρίπης των πτηνών και του ανθρώπου κατά τη 
διάρκεια της πρόσφατης επιζωοτίας, στους τρόπους αντιμετώπισης και στα μέτρα ατομικής 
υγιεινής στους εργαζόμενους στις εκτροφές ζώων και τις βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος 
αλλά και στους καταναλωτές. Αναλύεται η βιοασφάλεια τροφίμων ορνίθειας προέλευσης 
(αυγά, κρέας, ωμά προϊόντα ορνίθειας προέλευσης και τρόφιμα από εμβολιασμένα για 
τη γρίπη πτηνά) και επισημαίνεται η αποφυγή κατανάλωσης από τους ανθρώπους ωμών 

Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, 
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Αθήνα
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προϊόντων ζωικής προέλευσης. Τέλος, παραθέτονται μια σειρά από συμπεράσματα και 
η ανασκόπηση ολοκληρώνεται με τέσσερις κανόνες ορθής πρακτικής που συνιστώνται 
στους καταναλωτές για την αποφυγή μόλυνσης από τον ιό Η5Ν1, σύμφωνα με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2006, 51 (6): 403-433

Εισαγωγή
Η γρίπη είναι ένα οξύ εμπύρετο νόσημα κυρίως 

του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου και 
ορισμένων ειδών ζώων και πτηνών. Αρχικά ονομαζό-
ταν «γρίππη» με δυο πι (π), από τη Γαλλική λέξη “La 
Grippe”, που σημαίνει “αρπάζω απότομα”, έχοντας 
τις ρίζες της στην αρχαία Αγγλική λέξη “gripan”, 
που έχει ανάλογη ετυμολογία. Στις μέρες μας έχει 
επικρατήσει στο Ελληνικό λεξιλόγιο ως γρίπη.1

Στην παρούσα ανασκόπηση δίνεται ιδιαίτερο 
βάρος στη γρίπη των πτηνών, λόγω της ιδιάζουσας 
σχέσης της με τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, «η γρίπη των πτηνών είναι 
μια λοιμώδης νόσος των ορνίθων που προκαλείται 
από τον ιό της γρίπης τύπου Α, ο οποίος έχει δείκτη 
ενδοφλέβιας παθογόνου ισχύος μεγαλύτερο από 
1,2 σε ορνίθια ηλικίας 6-8 εβδομάδων, ή που, σε 
κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το δείκτη ενδο-
φλέβιας παθογόνου ισχύος, η μόλυνση οφείλεται 
σε γρίπη τύπου Α των υποτύπων Η5 ή Η7» (CEC, 
92/40/EEC).

Τα πρόσφατα κρίσιμα επιζωοτιολογικά γεγονότα2 
προκάλεσαν την αντικατάσταση της προηγούμε-
νης οδηγίας σχετικά με τη γρίπη των πτηνών της 
Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας σύμφωνα με 
την οποία στον αιτιολογικό παράγοντα της γρίπης 
συμπεριλαμβάνονται πλέον και τα ιϊκά στελέχη 
χαμηλής λοιμογόνου δύναμης, οδηγία (2005/94) η 
οποία ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2005.3

Παρόλο που μέχρι το 2004 υπήρξαν 24 καταγε-
γραμμένες σοβαρές επιζωοτίες (Πίν. 1), η επιστημο-
νική ανησυχία για γενετική αναδιάταξη του ιού Η5Ν1 
(Εικ. 1) και το ξέσπασμα μιας πιθανής πανδημίας,4,5 
κορυφώνεται τα τελευταία χρόνια. Αιτία αυτού 
του γεγονότος είναι ότι εμφανίσθηκαν κρούσματα 
κατά τα οποία ο ιός πέρασε το φραγμό του ζωικού 
είδους,6 που αποτελούσε ένα “βιολογικό τείχος” 
και το ίδιο στέλεχος του ιού μόλυνε όχι μόνο τους 

φυσικούς του ξενιστές δηλαδή τα πτηνά, αλλά και 
αιλουροειδή που μέχρι τότε δεν είχαν προσβληθεί, 
όπως τίγρεις, λεοπαρδάλεις, γάτες και ανθρώπους7 
(Πίν. 2, 3). Επιπλέον κρίθηκε ως πιθανή η μετάδοση 
από άνθρωπο σε άνθρωπο.8

Ιστορική αναδρομή της νόσου
Η λέξη ινφλουέντζα (“influenza”) που χαρακτηρί-

ζει τη γρίπη, δόθηκε από τους αρχαίους αστρονόμους 
– φιλοσόφους, για να χαρακτηρισθούν νοσήματα 
που εμφανίζονταν στους ανθρώπους και στα ζώα 
με περιοδικότητα, υπό την επίδραση “influence” 
των αστέρων. Η δοξασία αυτή επικράτησε σχεδόν 
μέχρι και το 1918.9

Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που περιέγραψε 
μια πανδημία γρίπης το 412-414 π.Χ., η οποία κα-
ταγράφεται και από τους Αρχαίους Αιγυπτίους.10 Τα 
χαρακτηριστικά της αναφέρεται ότι ήταν η αιφνίδια 
εμφάνιση και αντίστοιχα η αποδρομή λοίμωξης του 
αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου.

Είναι γνωστές από την ιστορία, οι διάφορες επιδη-
μίες γρίπης στον κόσμο. Το 16ο αιώνα υπήρξε μεγάλη 
εξάπλωση της νόσου στην αυλή της Βασίλισσας 
Μαίρης και κατά το 17ο αιώνα σε χιλιάδες ασθενείς 
διαφόρων πόλεων της Μ. Βρετανίας. Το Φεβρουά-
ριο του 1732, η μεγάλη επιδημία στο Παρίσι και η 
εξάπλωσή της κατά το μήνα Μάρτιο στη Νάπολη, 
ήταν η αρχή της μεγάλης πανδημίας που έπληξε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Την ίδια χρονική περίοδο 
επεκτάθηκε στην Αμερική, ιδιαίτερα στη Νότια, που 
έπληξε το Μεξικό, το Περού καθώς και τα νησιά 
Μπαρμπάντος και τη Τζαμάϊκα. Μετά από έντεκα 
χρόνια, το 1743 εμφανίσθηκε πάλι στην Ευρώπη και 
τότε η ονομασία “ινφλουέντζα” επικράτησε για το 
συγκεκριμένο νόσημα.

Εκείνη την εποχή δεν είχαν ανακαλυφθεί ως 
οντότητες οι ιοί και στις επιδημίες γρίπης που εμ-
φανίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 



Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 51, Τεύχος 6 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006) —————————————405

Πίνακας 1. Καταγεγραμμένες επιζωοτίες της γρίπης των πτηνών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από τροποποίηση 
από τους Capua και Mutinelli, 200151
Έτος Χώρα/περιοχή Προσβεβλημένα οικόσιτα πτήνα Στέλεχος του ιού
1959 Σκωτία 2 σμήνη κοτόπουλων A/chicken/Scotland/59 (H5N1)
1963 Αγγλία 29.000 πατρογονικές ινδόρνιθες A/turkey/England/63 (H7N3)
1966 Οντάριο 

(Καναδά)
8.100 πατρογονικές ινδόρνιθες A/turkey/Ontario/7732/66 (H5N9)

1976 Βικτώρια 
(Αυστραλία)

25.000 αυγοπαραγωγές όρνιθες 
17.000 κοτόπουλα, 16.000 πάπιες

A/chicken/Victoria/76 (H7N7)

1979 Γερμανία 1 σμήνος 600.000 κοτόπουλων, 80 χήνες A/chicken/Germany/79 (H7N7
1979 Αγγλία 3 εμπορικές εκτροφές ινδορνίθων A/turkey/England/199/79 (H7N7)
1983-
1985 

Πενσυλβάνια
(ΗΠΑ)*

17 εκατομμύρια πτηνά από 452 σμήνη 
όπως κοτόπουλα ή ινδόρνιθες, μερικές 
πέρδικες και φραγκόκοτες

A/chicken/Pennsylvania/1370/83 
(H5N2)

1983 Ιρλανδία 800 κρεοπαραγωγές ινδόρνιθες πέθαναν 
8.640 ινδόρνιθες, 28.020 κοτόπουλα, 
270.000 πάπιες 

A/turkey/Ireland/1378/83 (H5N8)

1985 Βικτώρια 
(Αυστραλία)

24.000 πατρογονικές όρνιθες, 27.000 
αυγοπαραγωγές όρνιθες, 69.000 
κοτόπουλα, 118.418 κοτόπουλα διαφόρων 
φυλών

A/chicken/Victoria/85 (H7N7)

1991 Αγγλία 8.000 ινδόρνιθες A/turkey/England/50-92/91 (H5N1)
1992 Βικτώρια 

(Αυστραλία)
12.700 πατρογονικές όρνιθες, 5.700 πάπιες A/chicken/Victoria/1/92 (H7N3)

1994 Queensland 
(Αυστραλία)

22.000 αυγοπαραγωγές όρνιθες A/chicken/Queensland/667-6/94 
(H7N3)

1994-
1995 

Μεξικό* 360 εμπορικές εκτροφές κοτόπουλων 
έκλεισαν

A/chicken/Puebla/8623-607/94 (H5N2)

1994 Πακιστάν* 3,2 εκατομμύρια πατρογονικά και 
κρεοπαραγωγά ορνίθια

A/chicken/Pakistan/447/95 (H7N3)

1997 Χονγκ Κονγκ 
(Κίνα)

1,4 εκατομμύρια κοτόπουλα και διάφορα 
άλλα είδη οικόσιτων πτηνών

A/chicken/Hong Kong/220/97 (H5N1)

1997 New South 
Wales 
(Αυστραλία)

128.000 πατρογονικά ορνίθια, 
33.000 κοτόπουλα, 261 εμού

A/chicken/New South Wales/1651/97 
(H7N4)

1997 Ιταλία περίπου 6.000 κοτόπουλα, ινδόρνιθες, 
φραγκόκοτες, πάπιες, ορτύκια, περιστέρια, 
χήνες, φασιανούς

A/chicken/Italy/330/97 (H5N2)

1999-
2000 

Ιταλία* 413 εκτροφές με 14 εκατομμύρια πτηνά A/turkey/Italy/99 (H7N1)

2002-
2005

ΝΔ Ασία* Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ιαπωνία, 
Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Κορέα, 
Ταϊλάνδη, Βιετνάμ περίπου 150 εκατομ. 
πτηνά

A/chicken/East Asia/2003-2005 
(H5N1)

2002 Χιλή A/chicken/Chile/2002 (H7N3)
2003 Κάτω Χώρες* Ολλανδία: 255 εκτροφές, 30 εκατομ. πτηνά

Βέλγιο: 8 εκτροφές, 3 εκατομ. πτηνά 
Γερμανία: 1 εκτροφή, 80.000 κοτόπουλα

A/chicken/Netherlands/2003 (H7N7)

2004 Καναδάς (B.C.)* 53 σμήνη, 17 εκατομ. κοτόπουλα A/chicken/Canada-BC/ 2004 (H7N3)
2004 ΗΠΑ (Τέξας) 6.600 κοτόπουλα A/chicken/USA-TX/2004 (H5N2)
2004 Νότια Αφρική 23.700 στρουθοκάμηλοι, 5.000 κοτόπουλα A/ostrich/S.Africa/2004 (H5N2)
* Κρούσματα με σημαντική εξάπλωση σε πολλές εκτροφές, που συνεπάγονται μεγάλες οικονομικές απώλειες. Τα περισ-
σότερα κρούσματα σχετίζονταν μόνο με περιορισμένη ή καμιά εξάπλωση γύρω από την αρχική εστία.
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Εικόνα 1. Γένεση νέων στελεχών γρίπης με γενετική αναδιάταξη μέσω του χοίρου που μπορεί να προσβάλλουν τον 
άνθρωπο.

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση των στελεχών γρίπης των πτηνών και ο συσχετισμός τους με τις διάφορες επιδημίες- 
επιζωοτίες. 
Πηγή: Avian Influenza in Humans-2004, Silvio Pitlik,  
(http://abush.health.gov.il/download/pages/shapahat_of_adam.ppt)

20ου αιώνα, στην πανδημία του 1890-1892 και στη 
συνέχεια του 1918 ως αίτιο θεωρούνταν “ο αιμόφιλος 
της ινφλουέντζας”.11.

Το 1918-1919, η λεγόμενη “Ισπανική γρίπη” 
θεωρείται ότι άλλαξε τη ροή της ιστορίας της ανθρω-

πότητας. Εκτός από τα 20 εκατομμύρια ανθρώπων 
που πέθαναν, νόσησαν περίπου 500 εκατομμύρια 
άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχούσε στο ήμισυ 
περίπου του τότε πληθυσμού της γης. Εκτιμάται, ότι 
το 80% των απωλειών του Αμερικάνικου στρατού 

Γένεση νέων στελεχών της γρίπης του ανθρώπου

16 είδη ΗΑ
9 είδη ΝΑ ΑΜΕΣΑ

Μη ανθρώπινα 
στελέχη

Ανθρώπινα  
στελέχη

Αναδιαταγμένος 
ιός
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Πίνακας 2. Αναφορά μόλυνσης με το στέλεχος (H5N1) της γρίπης των πτηνών σε γάτες και άλλα αιλουροειδή  (felidae 
και civets). WHO, 2006
Έτη Περιστατικά
1970 & 1980 Έρευνες που διενεργήθηκαν  σε γάτες  με υπότυπους ιού γρίπης H3N2 από ανθρώπους, 

Η7Ν3 από γαλοπούλες και Η7Ν7 από φώκιες,  έδειξαν ότι παρουσιάσθηκε παροδική έκκριση 
του ιού  και  διαλείπουσα αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος αλλά δεν εμφανίσθηκε 
κανένα άλλο κλινικό σύμπτωμα.

Δεκέμβριος  2003 Δύο λεοπαρδάλεις και δύο τίγρεις πέθαναν στο ζωολογικό κήπο της Ταϊλάνδης μετά από 
την κατανάλωση ωμών μολυσμένων κοτόπουλων. Έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο ιός Η5Ν1 
υπήρχε στους ιστούς των αιλουροειδών. Πρόκειται για την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά 
ότι η γρίπη μπορεί να προσβάλλει και να οδηγήσει στο θάνατο μεγάλα αιλουροειδή.  

Φεβρουάριος 2004 Δύο από τις 3 γάτες αναφέρεται ότι ψόφησαν από τον ιό Η5Ν1 σύμφωνα με την Κτηνι-
ατρική Σχολή της Kasetsart University,  της Ταϊλάνδης. Οι γάτες ήταν συνολικά 15 και 
τελικά οι 14 ψόφησαν.

Σεπτέμβριος  2004 Πειραματικές μελέτες σε γάτες έδειξαν ότι ο ιός H5N1 μπορεί να  προκαλέσει σοβαρή 
νόσο και να μεταδοθεί σε άλλες γάτες.

Οκτώβριος 2004 Ο ιός Η5Ν1 μεταδόθηκε σε 147 από τις 441 τίγρεις του ζωολογικού κήπου της Ταϊλάνδης 
αφού ταΐστηκαν με μολυσμένα κοτόπουλα.  Στις προσβεβλημένες τίγρεις έγινε ευθανασία 
για λόγους ευζωίας.

Ιούνιος  2005 Σε εργαστηριακό έλεγχο που έγινε σε τρεις μοσχογαλές (civets cats) που ψόφησαν στο 
Βιετνάμ αποδείχθηκε ότι είχαν τον ιό Η5Ν1, γνωστοποιώντας έτσι τη μόλυνση για πρώτη 
φορά σε αυτό το είδος. Το αξιοπερίεργο είναι ότι τα ζώα ήταν πάντα σε αιχμαλωσία και 
είναι ακόμη άγνωστη η πηγή μόλυνσής τους.

Οκτώβριος  2005
Φεβρουάριος 2006

Οι ειδικοί κτηνίατροι του FAO ανέφεραν υψηλή θνησιμότητα σε γάτες στο Ιράκ και στην 
Ινδονησία κοντά σε περιοχές όπου υπήρχαν επιζωοτίες από τον ιό Η5Ν1 σε πτηνά.

28 Φεβρουαρίου  2006 Η  παρουσία του H5N1 επιβεβαιώθηκε σε κρούσμα γάτας στο νησί Ruegen (Γερμανία) 
στη Βαλτική θάλασσα, όπου πάνω από 100 πτηνά βρέθηκαν μολυσμένα με τον ιό.

Πίνακας 3. ΗΝ υπότυποι γρίπης στα διάφορα ειδή των ζώων
Υπότυπος Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5 Ν6 Ν7 Ν8 Ν9

Η1 Α/ Χ/ Π Α/ Π Χ/ Π Π Π Χ/ Π Α/ Π Π Π
Η2 Α/ Π Α/ Π Π Π Π Π Α/ Π Π Π
Η3 Α/ Χ/ Π Α/ Π/ ΑΙ Χ/ Π/ ΘΘ Π Π Χ/ Π Α/ Ι/ Π Ι/ Π/ Σ Π
Η4 Χ/ Π Π Χ/ Π Π Π/ ΘΘ Χ/ Π/ ΘΘ Π Π Π
Η5 Α/ Π/ Σ/ ΑΙ Α/ Π Π Π Π Π Α/ Π Π Π
Η6 Π Π Π Π Π Π Π Π Π
Η7 Α/ Π Α/ Π Π/ ΑΙ Π Π Π Α/ Ι/ Π/ ΘΘ/ ΑΙ Ι/ Π Π
Η8 Π Π Π Π Π Π Π Π Π
Η9 Α/ Π Α/ Π Π Π Π Π Α/ Π Π Π
Η10 Π Π Π Π/ Γ Π Π Π Π Π
Η11 Π Π Π Π Π Π Π Π Π
Η12 Π Π Π Π Π Π Π Π Π
Η13 Π Π/ ΘΘ Π Π Π Π Π Π Π/ ΘΘ
Η14 Π Π Π Π Π Π Π Π Π
Η15 Π Π Π Π Π Π Π Π Π
Η16 Π Π Π Π Π Π Π Π Π

*Α=άνθρωπος, Χ=χοίρος, Ι=ιπποειδή, Π=πτηνά, Σ=σκύλοι, ΘΘ=θαλάσσια θηλαστικά, Γ=γουνοφόρα ζώα, 
ΑΙ=αιλουροειδή
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κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, οφειλόταν στη 
γρίπη. Το στέλεχος ήταν το Η1Ν1, που συνέχισε να 
προκαλεί ετήσιες εξάρσεις μέχρι το 1957.

Η πρώτη αναφορά για την εμφάνιση της γρίπης 
στα ζώα, χρονολογείται από το 1878 όταν ο Per-
roncito, στην Ιταλία, την περιγράφει ως ένα σοβαρό 
νόσημα των πτηνών, που αρχικά χαρακτηρίσθηκε 
ως πανώλη των πτηνών -“Fowl Plaque”.

Το 1955, το νοσογόνο αίτιο της πανώλης των 
πτηνών ταυτοποιήθηκε τελικά ως ιός γρίπης των 
πτηνών. Οι επιζωοτίες που εκδηλώθηκαν από το 
1901 μέχρι το 1950 οφείλονταν στα στελέχη Η7Ν1 
και Η7Ν7. Αργότερα εμφανίσθηκαν τα στελέχη 
Η5Ν9, Η5Ν3 κ.λπ. Οι τρεις πανδημίες γρίπης των 
τελευταίων 100 χρόνων (του 1918, του 1957 και του 
1968) προήλθαν από τα στελέχη Η5 των πτηνών, 
που θεωρούνται ως “η μητέρα όλων των μετέπειτα 
Η5 στελεχών” και τα οποία προσαρμόστηκαν στον 
άνθρωπο12,13 (Εικ. 2).

Η σύγχρονη επιζωοτία (1997-2006) που οφείλεται 
στο στέλεχος Η5Ν1 και άρχισε στην Ασία πριν μια 
δεκαετία, προκαλεί έντονη ανησυχία στους επι-
στήμονες, επειδή τα στελέχη είναι πολύ παθογόνα, 
έχουν περάσει το φραγμό του ζωικού είδους14 και 
έχουν ήδη προκαλέσει θανατηφόρα κρούσματα σε 
ανθρώπους.15,5,6

Αιτιολογία του νοσήματος
Η γρίπη οφείλεται σε RNA ιούς τύπου Α, μέλη 

της οικογένειας Orthomyxoviridae (ορθοβλεννοϊών) 
του γένους influenza virus. Το κρυπτόγραμμα της 
οικογένειας είναι R/ss: Σ7-8 5/L- : Se/E:V/R.10

Η ονομασία «βλεννοϊός» (“myxovirus”) που έχει 
δοθεί από το 1955 σε αυτούς τους ιούς, υποδηλώνει 
μια ομάδα ελυτροφόρων, σφαιροειδών, RNA ιών 
που σχετίζονται, δηλαδή έχουν συνάφεια, με τις 
βλεννίνες.

Η ομάδα περιλαμβάνει τους ορθοβλεννοϊούς 
(Orthomyxoviridae), όπου ανήκουν οι ιοί της γρίπης 
και τους παραβλεννοϊούς (Paramyxoviridae), στους 
οποίους περιλαμβάνεται ο ιός της ψευδοπανώλης, 
λοιμώδους νόσου των πτηνών από την οποία πρέπει 
να γίνεται διαφορική διάγνωση της γρίπης.10

Οι ιοί της γρίπης τύπου Α προκαλούν λοιμώξεις 
στους ανθρώπους, στα άλογα, στους χοίρους, στα 
πτηνά, σποραδικά στα γουνοφόρα ζώα π.χ. λου-
τρεόλη (μίνκ) και στα θαλάσσια θηλαστικά όπως η 
φώκια (Πίν. 1).

Ο ορνίθειος τύπος των ιών της γρίπης μεταδόθηκε 
με φυσική μόλυνση προκαλώντας κυρίως νόσημα του 
αναπνευστικού συστήματος σε λουτρεόλη, φώκιες 
και φάλαινες. Επίσης, κατά την τελευταία επιζωοτία 
μεταδόθηκε σε ανθρώπους και αιλουροειδή όπως 
τίγρεις, λεοπαρδάλεις και γάτες16 (Πίν. 2).

Ο ορνίθειος τύπος των ιών της γρίπης πειραματικά 
μεταδόθηκε σε χοίρους, ικτίδες, αρουραίους, κου-
νέλια, ινδικά χοιρίδια, ποντίκια, γάτες, λουτρεόλη, 
πιθήκους και ανθρώπους.16

Ονοματολογία και χαρακτηρισμός των 
στελεχών του ιών της γρίπης

Η κοινή επιστημονική ονοματολογία των ιών 
γρίπης περιλαμβάνει τον τύπο της γρίπης (A, B, C), 
το είδος του ζώου που έγινε η πρώτη απομόνωση 
του στελέχους (παραλείπεται στην περίπτωση του 
ανθρώπου), τη γεωγραφική θέση - περιοχή όπου 
βρέθηκε ο ιός, τον αύξοντα αριθμό του θετικού 
δείγματος από το σύνολο των δειγμάτων που ελέγ-
χθηκαν (serial number) και το ημερολογιακό έτος 
απομόνωσης. Για τον τύπο Α των ιών της γρίπης, 
αναφέρονται επίσης ο υπότυπος βάση των αντιγόνων 
επιφανείας, που σημειώνονται μέσα σε παρένθεση 
(ΗΝ). Για παράδειγμα ένα στέλεχος της γρίπης της 
σύγχρονης επιζωοτίας H5N1 που απομονώθηκε από 
μια χήνα της περιοχής Guangdong της Κίνας, το 
1996 χαρακτηρίζεται ως A/goose/Guangdong/1/96 
(H5N1).17 Ενώ, το στέλεχος που απομονώθηκε από 
το πρώτο ανθρώπινο θύμα στην Ασία και αφορούσε 
στο Hong Kong ήταν το A/HK/156/97 (H5N1).15

Τα στελέχη του ιού της γρίπης χαρακτηρίζονται ως 
παθογόνα και μη παθογόνα ή καλύτερα ως στελέχη 
χαμηλής λοιμογόνου (ή παθογόνου) δράσης (ή δύνα-
μης) και στελέχη υψηλής λοιμογόνου (ή παθογόνου) 
δράσης (ή δύναμης). Στο παρόν κείμενο επιλέγεται 
ο χαρακτηρισμός: Στελέχη Υψηλής Λοιμογόνου 
Δράσης Ιών Γρίπης (ΣΥΛΔΙΓ) και θα αναφέρονται 
έτσι στο εξής.

O ΟΙΕ θέσπισε συγκεκριμένα κριτήρια για το 
χαρακτηρισμό των υψηλής και χαμηλής παθογόνου 
δράσης στελεχών του ιού της γρίπης, βάσει του 
δείκτη ενδοφλέβιας παθογόνου ισχύος (Intravenous 
Pathogen Index, IVPI). Για τον προσδιορισμό αυτού 
του δείκτη ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
σε ορνίθια ηλικίας 4-8 εβδομάδων, γίνεται ενδο-
φλέβια χορήγηση 0,2 ml κατάλληλα αραιωμένου 
αλλαντοϊκού υγρού, απαλλαγμένου από βακτήρια, 
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των εμβρυοφόρων αβγών που είχαν ενοφθαλμιστεί 
με το προς χαρακτηρισμό στέλεχος γρίπης. Βάσει 
του ποσοστού των ορνιθίων που θα καταλήξουν 
μέσα σε 10 ημέρες, ορίζεται με τη βοήθεια αλγο-
ρίθμων ο δείκτης ενδοφλέβιας παθογόνου ισχύος 
του στελέχους.

Ως υψηλής παθογόνου δράσης χαρακτηρίζονται 
τα στελέχη της γρίπης που έχουν υψηλό δείκτη εν-
δοφλέβιας παθογόνου ισχύος (Intravenous Pathogen 
Index, IVPI) που πρέπει να είναι πάνω από 1,2 (IVPI 
>1,2) ή αλλιώς που προκαλούν τουλάχιστον 75% 
θνησιμότητα στα ευπαθή ορνίθια.18

Μορφολογία και δομή του ιού

Τα ιϊκά σωματίδια της γρίπης, μετά από παρα-
τήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης 
δέσμης ηλεκτρονίων, παρουσιάζονται ως ελυτροφό-
ρες, πλειομορφικές, συνήθως σφαιροειδείς [μέσου 
μεγέθους περίπου 100 nm (80-110 nm)], επιμήκεις 
ή νηματοειδείς (μήκους 200-300 nm) μορφές.19

Κάθε ιϊκό σωματίδιο καλείται βίριο και φέρει στην 
επιφάνειά του συνολικά 500 περίπου προεκβολές 
αιμοσυγκολλητίνης (Η) και άκανθες νευραμινιδά-
σης (Ν), από τις οποίες οι συχνότερες είναι οι Η. Η 
αναλογία Η προς Ν πάνω στο ίδιο ιϊκό σωματίδιο 
είναι 4-5 μόρια Η προς ένα μόριο Ν.

Οι προεκβολές της Η εμφανίζονται εξωτερικά 
κυλινδρικές ή ραβδοειδείς, μήκους 10-14 nm και 
διαμέτρου 4-6 nm. Ενώ οι άκανθες της Ν, σχήματος 
μανιταριού, σχηματίζουν τετραμερείς δομές μήκους 
10-14 nm (Εικ. 3, 4).

Όσον αφορά στη δομή των ιών της γρίπης ιού, 
αυτή έχει μελετηθεί αναλυτικά μετά από ειδικές 
έρευνες και αρχικά αναφέρεται ότι πρόκειται για 
ριβοϊούς με αρνητική ταινία RNA (negative stranded 
RNA viruses). Η μεταγραφή του m-RNA από την 
αρνητική ταινία του RNA του βιρίου επιτυγχάνεται 
με μια RNA-πολυμεράση κωδικοποιούμενη από 
τον ίδιο τον ιό.10

Το νουκλεοκαψίδιο είναι ελικοειδούς διάταξης.
Ανάλογα με τις πρωτεΐνες της θεμελιώδους μάζας 

και του νουκλεοκαψιδίου διακρίνονται τρεις τύποι 
των ιών της γρίπης: o Α, Β και C. Πρόκειται για 
τελείως διακριτούς τύπους ιών καθώς δεν φέρουν 
κοινά αντιγόνα.

Οι ιοί γρίπης τύπου Β και C προσβάλλουν συνήθως 
τους ανθρώπους και σπάνια τις φώκιες και τους χοίρους 
αλλά ποτέ δεν έχουν απομονωθεί από πτηνά.16

Όλοι οι ιοί τύπου Α έχουν κοινή νουκλεοπρωτεΐνη 
(NP) και πρωτεΐνη υποστρώματος (Μ), ενώ διαφέ-
ρουν στη σύνθεση των δύο μεγάλων αντιγόνων της 
επιφάνειας του ιού, της αιμοσυγκολλητίνης (Hemag-
glutinin Antigen, HA ή Η) και της νευραμινιδάσης 
(Neuraminidase Antigen, NA ή Ν). Μέχρι σήμερα 
είναι γνωστοί 16 τύποι αντιγόνων αιμοσυγκολλητίνης 
(Η, από 1-16) και 9 τύποι νευραμινιδάσης (Ν, από 
1-9) (Εικ. 3,4). Οι διάφορες επιζωοτίες και επιδημίες 

 
 
 
Σχήμα 3.  Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης   (Μελίδου, Κυριαζοπούλου – 
Δαλαινά, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.  Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης   

 
 
 
Σχήμα 3.  Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης   (Μελίδου, Κυριαζοπούλου – 
Δαλαινά, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.  Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης   

Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης 
(Μελίδου Κυριαζοπούλου – Δαλαΐνα, 2005).

Εικόνα 4. Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης. 
Πηγή: Avian Influenza in Humans-2004, Silvio Pitlik,
(http://abush.health.gov.il/download/pages/shapahat_of_
adam.ppt)
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οφείλονται στο συνδυασμό των διαφόρων τύπων Η, 
Ν. Θεωρητικά μπορεί να υπάρξουν όλοι οι συνδυ-
ασμοί μεταξύ των αντιγονικών υποτύπων Η και Ν. 
Περισσότερο συχνή κατά τα τελευταία χρόνια είναι 
η εμφάνιση των Η5 στελεχών των πτηνών.

Οι ιοί γρίπης τύπου Α έχουν ως νουκλεϊνικό οξύ 
ένα μονόκλωνο γραμμικό RNA μόριο αρνητικής 
πολικότητας, που περιλαμβάνει οκτώ επιμέρους 
μόρια. Το καθένα από αυτά τα μόρια είναι υπεύθυνο 
για την κωδικοποίηση συγκεκριμένων πρωτεϊνών 
του ιού. Ειδικότερα τα μεγαλύτερα τρία μόρια κω-
δικοποιούν τις πολυμεράσες του ιού PB1, PB2 και 
PA αντίστοιχα, το τέταρτο την αιμοσυγκολλητίνη, 
το πέμπτο τη νουκλεοπρωτεΐνη (ΝP) και το έκτο τη 
νευραμινιδάση (ΝΑ). Το έβδομο τμήμα κωδικοποιεί 
τις μητρικές πρωτεΐνες Μ1 και Μ2 και το όγδοο τις 
δύο μη δομικές πρωτεΐνες NS1 και ΝS2 (Εικ. 3). Την 
συμπεριφορά του ιού όσον αφορά στα ζωικά είδη που 
μολύνει, την παθογόνο δράση ή τη μεταδοτικότητά 
του, την καθορίζουν οι ιδιότητες των πρωτεϊνών του. 
Η μελέτη των ιδιοτήτων των πρωτεϊνών του δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί.20

Χημική σύσταση του ιού

Ο ιός της γρίπης αποτελείται από 0,8-1,0% RNA, 
5-8% υδατάνθρακες, 20% λιπίδια και 70% πρωτεΐνες. 
Οι υδατάνθρακες περιέχονται μέσα στα γλυκολιπίδια 
και στις γλυκοπρωτεΐνες, όπου περιέχεται γαλακτόζη, 
μαννόζη, φουκόζη, γλυκοζαμίνη και ριβόζη, ειδικά 
για τη σύνθεση του RNA. Τα λιπίδια βρίσκονται στο 
ιϊκό περίβλημα και προέρχονται από το κύτταρο του 
ξενιστή. Τα περισσότερα είναι φωσφολιπίδια αλλά 
υπάρχουν και μικρές ποσότητες χοληστερόλης και 
γλυκολιπιδίων.16

Ανθεκτικότητα του ιού της γρίπης

Οι ιοί της γρίπης είναι σχετικά ασταθείς στο περι-
βάλλον. Οι ιοί της γρίπης παραμένουν προστατευμένοι, 
όταν βρίσκονται μέσα σε οργανική ουσία (π.χ. ρινικές 
εκκρίσεις ή κόπρανα) καθώς αυξάνεται η αντίστασή 
τους στη φυσική και χημική αδρανοποίησή τους. 
Ειδικότερα, ψυχρές ή υγρές συνθήκες ευνοούν τη μα-
κρόχρονη επιβίωση του ιού στο περιβάλλον. Γι’ αυτό 
και οι ιοί της γρίπης επιβιώνουν στην υγρή κόπρο το 
χειμώνα για 105 ημέρες και στα κόπρανα στους +40 

C για 30-35 ημέρες ή στους +200 C για 7 ημέρες.

Φυσικοί παράγοντες όπως η ζέστη, οι ακραίες 
τιμές pH, τα μη ισότονα διαλύματα και η ξηρασία, 
μπορούν να αδρανοποιήσουν τον ιό. Επειδή οι ιοί 
της γρίπης φέρουν λιπιδικό έλυτρο, αδρανοποιούνται 
από τους οργανικούς διαλύτες και τα απορρυπαντικά 
όπως το Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) και το 
Sodium Desoxycholate (SDC).

Οι ιοί της γρίπης, όταν περιέχονται μέσα σε οργα-
νική ουσία (κοπριά) μπορούν να καταστραφούν από 
χημικές ουσίες όπως οι αλδεΰδες (φορμαλδεΰδη ή 
γλουταραλδεΰδη), η β-προπιολακτόνη ή οι διμερείς 
αιθυλαμίνες (BEI). Αντίθετα, όταν είναι απαλλαγμένοι 
από οργανική ουσία, τότε χημικά απολυμαντικά (όπως 
οι φαινόλες, τα ιόντα του αμμωνίου, οι τεταρτοταγείς 
βάσεις του αμμωνίου κ.ά.) και διάφορα οξειδωτικά 
μέσα (όπως το υποξείδιο του χλωρίου και τα αραιά 
διαλύματα οξέων) μπορούν να καταστρέψουν τον 
ιό. Αδρανοποίηση της αιμοσυγκολλητίνης και της 
νευραμινιδάσης μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες 
συγκεντρώσεις διαλύματος φορμαλίνης, οι διμερείς 
αιθυλαμίνες (ΒΕΙ) και προπιολακτόνης.

Σε εργαστηριακές συνθήκες, όλοι οι ιοί της γρίπης 
είναι αρκετά σταθεροί, όταν διατηρούνται μέσα σε 
πρωτεϊνούχα διαλύματα αλλά για τη μακροχρόνια 
διατήρησή τους οι μέθοδοι που συνιστώνται περι-
λαμβάνουν την κατάψυξή τους στους -700 C ή τη 
λυοφιλοποίησή τους. Οι ιοί που αναπτύσσονται σε 
εμβρυοφόρα αβγά μπορούν να συντηρηθούν για 
αρκετές εβδομάδες στους +40 C και να διατηρήσουν 
τη μολυσματικότητά τους. Η αιμοσυγκολλητική τους 
δραστηριότητα και η δράση της νευραμινιδάσης μπο-
ρούν να παραμείνουν ενεργές ακόμη και όταν ο ιός 
πάψει να είναι μολυσματικός,18 γεγονός που βοηθά 
στην ταυτοποίηση όλων των στελεχών των ιών της 
γρίπης ανεξάρτητα από τη βιωσιμότητά τους.

Ελάσσονες και μείζονες αντιγονικές μετα-
βολές ή εκτροπές και ανοσιακή ανταπό-
κριση έναντι του ιού της γρίπης

Οι τρεις τύποι του ιού της γρίπης Α, Β, C, μπο-
ρούν να υποστούν τη λεγόμενη γενετική αναδιάταξη 
(genetic reassortment). Όταν οι μεταβολές αφορούν 
σε ελάσσονες αντιγονικές μεταβολές ή μετακινήσεις 
(Antigenic Drifts) των Η ή Ν αντιγόνων τους, τότε 
δεν απαλείφουν τελείως την αντιγονική σχέση του 
αρχικού με το νέο στέλεχος, αντιγονική παρέκκλιση. 
Σε αυτή την περίπτωση, το νέο στέλεχος του ιού που 
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θα προκύψει είναι σε θέση να διεγείρει ανοσολογικές 
αντιδράσεις με τα αντισώματα που είχαν ήδη παρα-
χθεί στον οργανισμό-ξενιστή, έναντι του αρχικού 
στελέχους του ιού και η μόλυνση μπορεί δυνητικά 
να αντιμετωπιστεί.21

Όταν οι μεταβολές του Η ή Ν αντιγόνου είναι 
ριζικές, τότε η αντιγονική μεταβολή ή εκτροπή 
θεωρείται μείζονος σημασίας (Antigenic Shifts) 
και το νέο στέλεχος που θα προκύψει αποτελεί 
νέο υπότυπο του ιού, αντιγονική μετάπτωση.22 Οι 
μείζονες εκτροπές αφορούν κυρίως στον τύπο Α 
του ιού της γρίπης. Σε αυτή την περίπτωση τα αντι-
σώματα από προηγούμενη μόλυνση ενός ατόμου, 
δεν παρουσιάζουν κάποια ανοσολογική αντίδραση 
με το νέο υπότυπο, άρα το άτομο είναι ανοσιακά 
εκτεθειμένο στη μόλυνση και μπορεί να υποκύψει. 
Αυτό το γεγονός είναι που ανησυχεί τους επιστήμο-
νες στις μέρες μας, η δημιουργία δηλαδή ενός νέου 
υπότυπου του ιού, στον οποίο ο πληθυσμός της γης 
δεν θα έχει κάποια ανοσιακή μνήμη, δηλαδή “παλαιά 
αντισώματα” που θα μπορούν να εξουδετερώσουν 
τον ιό.23-25

Παρόλα αυτά ο ρόλος της χυμικής ανοσίας στην 
περίπτωση της γρίπης είναι καταλυτικός ενώ η κυτ-
ταρική ανοσία είναι σημαντικά περιορισμένη. Ει-
δικότερα, εντός 5 ημερών από τη φυσική μόλυνση 
ενεργοποιείται το ανοσιακό σύστημα για την παρα-
γωγή IgM αντισωμάτων, ενώ ακολουθεί η έκκριση 
των IgG αντισωμάτων. Τα αντισώματα έναντι των 
πρωτεϊνών επιφανείας Η και Ν είναι εξουδετερωτικά 
και προστατευτικά, έναντι της εκδήλωσης συμπτω-
μάτων και θανάτου.16

Η χυμική ανοσία στα διάφορα είδη πτηνών εμφα-
νίζεται σταδιακά κλιμακούμενη ανάλογα με το είδος 
του πτηνού (π.χ. όρνιθες> φασιανούς> γαλοπούλες> 
ορτύκια> πάπιες). Αναφορικά, στις πάπιες η ανοσο-
λογική απάντηση κυμαίνεται από μικρό ή μηδενικό 
τίτλο αντισωμάτων, έως και την ανεύρεση αντισω-
μάτων σε ποσοστό 29,5% θετικών στην αναστολή 
της αιμοσυγκόλλησης παπιών κατά την επιζωοτία 
του ιού Η7Ν3, στην Αυστραλία, το 1992.16

Η ακριβής διάρκεια της χυμικής ανοσίας είναι 
άγνωστη, ενώ σε ωοπαραγωγές όρνιθες η διάρκεια 
της αναστολής εκδήλωσης κλινικών συμπτωμάτων 
και θανάτων, αποδείχθηκε ότι διήρκεσε 30 εβδο-
μάδες μετά από ένα μόνο εμβολιασμό. Τα πτηνά 
που επιβιώνουν μετά από φυσική μόλυνση, είναι 
προστατευμένα από μελλοντική προσβολή από στέ-
λεχος του ίδιου υπότυπου. Χορήγηση αντισωμάτων 

έναντι των πρωτεϊνών του ιού, αποδείχθηκε ότι δεν 
προλαμβάνει την κλινική εκδήλωση συμπτωμάτων, 
αλλά μειώνει την περίοδο απέκκρισης του ιού στο 
περιβάλλον.

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν 
ότι εμβολιασμός με αδρανοποιημένο Η9Ν2 ιό, εξα-
σφαλίζει μικρής διάρκειας προστασία σε κοτόπουλα 
έναντι του Η5Ν1, αλλά δεν σταματά την αντιτυπία 
του ιού στο πεπτικό σύστημα.

Μελέτες για το βαθμό προστασίας που παρέ-
χουν τα μητρικά αντισώματα (παθητική ανοσία) 
σε ομόλογο ΗψΝχ στέλεχος δεν έχουν αναφερθεί, 
αλλά βασιζόμενοι σε έρευνες έναντι άλλων παθο-
γόνων παραγόντων των πτηνών, εκτιμάται ότι ίσως 
είναι δυνατή η προστασία των ορνιθίων έναντι της 
γρίπης, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες εβδομάδες 
της ζωής τους16.

Γρίπη και επιζωοτιολογική συσχέτιση
Το χρονικό της εξάπλωσης της γρίπης των 
πτηνών κατά την πρόσφατη επιζωοτία 
(1997- 2006)

Κατά την πρόσφατη επιζωοτία (1997-2006), το 
πρώτο κρούσμα αναφέρθηκε στο Χονγκ-Κονγκ, το 
1996, σε χήνα (influenza A/Goose/Guangdong/1/96,17 
ενώ ακολούθησε εκρίζωση της νόσου στην περιοχή 
από τα εκτρεφόμενα πτηνά που είχε μολύνει. Στη 
συνέχεια, ιός του τύπου Η9Ν2 απομονώθηκε από 
ορτύκι.26

Μετά από το Χονγκ-Κονγκ, στη Βόρεια Κίνα 
κατά την περίοδο 1997-2000, ανάλογοι ιοί υψηλής 
λοιμογόνου δύναμης ανιχνεύονταν27,28 περισσότερο 
στις όρνιθες από ό,τι στις πάπιες και τις χήνες.29

Αργότερα το 2002, στελέχη Η5Ν1 απομονώθηκαν 
από άγρια αποδημητικά πτηνά, που βρέθηκαν σε 
δύο πάρκα στο Χονγκ-Κονγκ με μείζονες γενετικές 
αλλαγές (antigenic drift) και με μεγάλη παθογένεια 
στις πάπιες.30,31 Η τελευταία ιδιότητα (εμφάνιση ευ-
αισθησίας στις πάπιες), βρίσκεται σπάνια στη φύση 
και μέχρι τότε δεν είχε ποτέ παρατηρηθεί. Εκείνη 
την εποχή συνέπεσε να πεθάνουν δύο άνθρωποι, 
μέλη της ίδιας οικογένειας, από τον ιό Η5Ν1 ίδιο με 
εκείνον που έπληττε τις πάπιες και η ανησυχία των 
ειδικών επιστημόνων κορυφώθηκε.30,33

Ακολούθησαν κρούσματα στην περιοχή του Βιετ-
νάμ, όπου αναφέρονται τρία κύματα επιζωοτιών με 
ενδιάμεσες αναζωπυρώσεις και σε άλλες πληγείσες 
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χώρες, όπως η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, το Λάος και 
η Καμπότζη.

Στο Βιετνάμ, όπου παρουσιάσθηκε το πρώτο κύμα 
επιζωοτίας (Δεκέμβριος 2003) παρά το γεγονός ότι 
ένα σημαντικό ποσοστό των πτηνών των πληγέντων 
χωριών καταστράφηκε, η μόλυνση δεν ελέγχθηκε κα-
θώς οι κάτοικοι, λόγω άγνοιας, δεν συνειδητοποίησαν 
τον κίνδυνο και δεν συμμορφώθηκαν με τα μέτρα 
εκρίζωσης, επιτρέποντας τη διαφυγή μολυσμένων 
πτηνών. Έτσι, κατά την αναζωπύρωση της νόσου, 
το ένα τρίτο του συνόλου των μολυσμένων πτηνών 
καταναλώθηκε από τους κατοίκους. Από τα υπόλοιπα, 
τα μισά καταστράφηκαν, ενώ το 15% των μολυσμέ-
νων πτηνών συνεχίστηκε να εκτρέφεται και τα πτηνά 
διατέθηκαν στην αγορά. Μετά από ένα μήνα, εισή-
χθησαν νέα πτηνά στις προσβεβλημένες εκτροφές, 
που όμως κάποια από αυτά αποτελούσαν επιζώντα 
πτηνά του πρώτου κύματος της επιζωοτίας.

Αυτό το καθεστώς επαναλήφθηκε αρκετές φορές 
και σε άλλες πληγείσες χώρες εκτός από το Βιετνάμ, 
όπως στο Λάος, στην Καμπότζη και στην Ταϊλάνδη. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι παραγωγοί αντιδρούσαν 
και νόμιζαν ότι η γρίπη είναι όπως η ψευδοπανώλη, 
στην αντιμετώπιση και στη σημασία της.33

Κατά την τρίτη επιζωοτία, η μόλυνση άρχισε σε 
μια συστηματική εκτροφή με 5000 κρεοπαραγωγά 
ορνίθια και μέσα σε ένα 24ωρο, είχε καταλήξει το 
50% των πτηνών. Μέχρι το τρίτο 24ωρο, οι αρχές 
θανάτωσαν τα υπόλοιπα πτηνά και τα κατέστρεψαν. 
Σε μια άλλη εκτροφή με 1200 όρνιθες ωοπαραγωγής, 
μέσα σε 48 ώρες, το 50% από αυτές είχε πεθάνει, 
ενώ τις υπόλοιπες ο παραγωγός τις πούλησε σε κά-
ποιο έμπορο, που προφανώς τις διένειμε στις γύρω 
περιοχές. Στην ίδια εκτροφή εκτρέφονταν και 600 
νεαρά πτηνά (πουλάδες), τα οποία πέθαναν όλα σε 
διάστημα τριών ημερών.

Στις ημέρες μας (Μάρτιος 2006) συνεχίζεται η 
αναφορά σε κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε 
διάφορες περιοχές της Ευρώπης και της Αφρικής 
(Πίν. 4).

Σχέση υποδοχέων κυτταρικής επιφάνει-
ας και ευπάθειας των ζωικών ειδών στη 
γρίπη

Η ευαισθησία ή η ευπάθεια των ζωικών ειδών στη 
μόλυνση με τους ιούς της γρίπης τύπου Α, ρυθμίζεται 
μέσα από μια σειρά πολύπλοκων κυτταρικών και 

ανοσιακών αντιδράσεων. Γενικά, ένας ιός για να 
εισχωρήσει σε ένα κύτταρο και να το προσβάλλει θα 
πρέπει αρχικά να φέρει “ειδικές θέσεις σύνδεσης” με 
τους ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας του κυττάρου 
– ξενιστή. Στην περίπτωση του ιού της γρίπης, το 
ρόλο των “ειδικών θέσεων σύνδεσης” τον παίζουν 
οι απολήξεις των αντιγόνων επιφανείας του, δηλαδή 
τα αντιγόνα ΗΝ και μάλιστα η ειδική χημική δομή 
του τελικού τους άκρου.34-38

Έτσι, κατάλληλες χημικές δομές που επιτρέπουν 
τη σύνδεσή τους με υποδοχείς της επιφάνειας των 
κυττάρων των ζωικών ειδών αποτελούν α) η ύπαρξη 
του σιαλικού οξέος (N-ακετυλονευραμινικού οξέος 
ή N-γλυκοσυλονευραμινικού οξέος) στο τελικό άκρο 
του χημικού μορίου του αντιγόνου, β) ο τύπος του 
γλυκοσιδικού δεσμού στην προτελευταία γαλακτόζη 
του μορίου (στον άνθρακα α2-3 ή α2-6 του μορίου) 
και γ) η παρουσία διαφόρων σιαλιλ-ολιγο-σακχα-
ριδίων που προσδένονται σε εσωτερικές θέσεις του 
αντιγονικού χημικού μορίου.

Οι ιοί της γρίπης των πτηνών γενικά εκδηλώνουν 
μεγαλύτερη χημική συνάφεια με το σιαλικό οξύ, 
όταν αυτό εντοπίζεται σε σημείο σύνδεσης “α 2-3”, 
το οποίο αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο υποδοχέα στα 
κύτταρα των επιθηλίων, που έχουν εμβρυϊκή προέ-
λευση από το ενδόδερμα, όπως αυτά του εντέρου και 
των πνευμόνων. Αντίθετα, οι ιοί γρίπης που έχουν 
προσαρμοσθεί στον άνθρωπο εμφανίζουν μεγαλύτερη 
συνάφεια σύνδεσης, όταν το σιαλι/κό οξύ συνδέεται 
σε θέση “α 2-6” του μορίου (Εικ. 5).

Οι χοίροι και τα ορτύκια φέρουν σε μεγάλο 
αριθμό, στην επιφάνεια των κυττάρων τους, υπο-
δοχείς για τα στελέχη της γρίπης των πτηνών αλλά 
και του ανθρώπου (Η1ΝΙ, Η9Ν2), γεγονός που 
καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη μόλυνση των ζω-
ικών αυτών ειδών με διαφορετικά στελέχη του ιού 
της γρίπης. Έτσι τα είδη αυτά, χοίροι και ορτύκια, 
μπορούν να αποτελέσουν το δοχείο “ανάμιξης” για 
τη γενετική αναδιάταξη των ιϊκών στελεχών μεταξύ 
των ζωικών ειδών και του ανθρώπου39-45 (Εικ. 1). Η 
παραπάνω υπόθεση του «αναμιγνύοντος δοχείου» 
αποδεικνύεται από τη φυλογενετική ανάλυση π.χ. 
τεσσάρων Η9Ν2 ιών της γρίπης του χοίρου, όπου 
βάση του φυλογενετικού δέντρου καταφαίνεται ότι 
δεν υπάρχει άμεση σχέση μητρικού και απογονικού 
στελέχους, εύρημα που υποδηλώνει ότι υπήρχαν 
τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα στελέχη ορνίθειας 
προέλευσης που μόλυναν τους χοίρους.42 Αντίστοιχα 
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Πίνακας 4. Κρούσματα* σε ζώα και ανθρώπους στις πληγείσες περιοχές από την αρχή της τρέχουσας επιζωοτίας 1996 
μέχρι 14-2-2006
α/α Χώρα Ημερομηνία Άνθρωπος Ζώα
84 Ιράν 14/2/2006 - Κύκνοι
83 Αυστρία 14/2/2006 - Κύκνοι
82 Γερμανία 14/2/2006 - Κύκνοι
81 Κίνα 13/2/2006 1 νεκρός -
80 Ινδονησία 13/2/2006 1 νεκρός -
79 Σλοβενία 12/2/2006 - Κύκνοι
78 Βουλγαρία 12/2/2006 - Κύκνοι
77 Ιταλία 12/2/2006 - Κύκνοι
76 Ελλάδα 12/2/2006 - Κύκνοι
75 Αζερμπαϊτζάν 9/2/2006 - Μεταναστευτικά πτηνά
74 Νιγηρία 8/2/2006 - Κοτόπουλα
73 Ιράκ 2/2/2006 - Οικόσιτα πτηνά
72 Ιράκ 30/1/2006 1 κρούσμα -
71 Τουρκία 23/1/2006 - Κρούσματα σε 11 από 81 

νομούς
70 Τουρκία 5/1/2006 2 κρούσματα -
69 Τουρκία 27/12/2005 Έξαρση σε 1 νομό
68 Κουβέιτ 11/122005 - Μεταναστευτικό 

φλαμίνγκο
67 Ουκρανία 5/12/2005 - Έξαρση
66 Κίνα 29/11/2005 Νέες εξάρσεις
65 Κίνα 23/11/2005 Τρίτο κρούσμα, 

αναφέρθηκαν νέα μετέπειτα
-

64 Κίνα 16/11/2005 Πρώτα δύο κρούσματα -
63 Βιετνάμ 9/11/2005 Ένα κρούσμα -
62 Κροατία 26/10/2005 - Άγρια πτηνά
61 Ταϊλάνδη 24/10/2005 Νέα κρούσματα -
60 Ινδονησία 24/10/2005 Νέα κρούσματα -
59 ΗΠΑ 23/10/2005 - Εισαγόμενος παπαγάλος
58 Ταϊβάν 20/10/2005 - Εξωτικά πτηνά
57 Κίνα 20/10/2005 - Εξωτικά πτηνά
56 Ταϊλάνδη 20/10/2005 Ένα κρούσμα -
55 Κίνα 19/10/2005 - Ένα κρούσμα  
54 Ρουμανία 15/10/2005 - Πουλερικά
53 Τουρκία 13/10/2005 - Πουλερικά
52 Ινδονησία 10/10/2005 1 κρούσμα -
51 Ινδονησία 29/9/2005 1 κρούσμα -
50 Ινδονησία 22/9/2005 1 κρούσμα -
49 Ινδονησία 16/9/2005 1 κρούσμα -
48 Μογγολία 12/8/2005 - 89 νεκρά πτηνά
47 Κίνα 10/8/2005 Έξαρση
46 Βιετνάμ 5/8/2005 64 κρούσματα, 21 

θανατηφόρα
-

45 Καζακστάν 2/8/2005 - Πουλερικά, 
μεταναστευτικά πτηνά

44 Ρωσία 23/7/2005 - Πουλερικά, 
μεταναστευτικά πτηνά

43 Ινδονησία 21/7/2005 Πρώτο κρούσμα -
42 Βιετνάμ 15/7/2005 - Τρεις μοσχογαλές
41 Κίνα 8/6/2005 - Έξαρση
40 Καμπότζη 4/5/2005 1 νεκρός -
39 Κίνα 30/4/2005 - Διάφορα άγρια πτηνά 

νεκρά



414 —————————————————— ActA MicrobiologicA HellenicA Volume 51, Number 6 (November - December 2006)

στον άνθρωπο έχουν αναφερθεί τρία Η3Ν2 στελέχη 
που μεταδόθηκαν και παρέμειναν στο χοίρο για 
διάφορα χρονικά διαστήματα.42

Τέλος, στις επιζωοτίες του 1999-2003, ο ρόλος 
της πάπιας ήταν σημαντικός στη γενετική αναδιάταξη 
του ιού, αφού τα στελέχη είχαν στενή αντιγονική 
σχέση μεταξύ τους, καθόσον όλα τα στελέχη είχαν 
τον κυρίαρχο τύπο Η5Ν1 (γονότυπο Ζ) στα πτηνά 
αλλά και στους ανθρώπους.46

Επιζωοτιολογικά δεδομένα ανά ευπαθές 
είδος ζώου

Εκτρεφόμενα πτηνά
Έως τα τέλη του 2003 τα Στελέχη Υψηλής Λοι-

μογόνου Δύναμης του Ιού της Γρίπης (ΣΥΛΔΙΓ) 
εκτιμούνταν ότι σπάνια προκαλούν νόσο στα πτη-
νά. Μέχρι το 1959, μόνο 24 πρωτογενείς εξάρσεις 
γρίπης είχαν διεθνώς καταγραφεί σε πτηνά (Πίν. 1). 

38 Καμπότζη 12/4/2005 1 νεκρός -
37 Καμπότζη 29/3/2005 1 νεκρός -
36 Καμπότζη 2/2/2005 Πρώτος νεκρός -
35 Βιετνάμ 6/1/2005 2 κρούσματα -
34 Βιετνάμ 30/12/2004 1 κρούσμα -
33 Ινδονησία Δεκέμβριος 2004 - Εξάρσεις
32 Βιετνάμ Δεκέμβριος 2004 - Εξάρσεις
31 Ταϊλάνδη Δεκέμβριος 2004 - Εξάρσεις
30 Καμπότζη Δεκέμβριος 2004 - Εξάρσεις
29 Λάος Δεκέμβριος 2004 - Εξάρσεις
28 Ταϊλάνδη 25/10/2004 1 κρούσμα -
27 Βέλγιο 22/10/2004 - 2 αετοί παράνομα 

εισαγόμενοι από Ταϊλάνδη
26 Ταϊλάνδη 11/10/2004 - 147 τίγρεις νεκρές ή 

θανατωμένες
25 Ταϊλάνδη 4/10/2004 1 κρούσμα -
24 Ταϊλάνδη 28/9/2004 2 κρούσματα -
23 Ταϊλάνδη 9/9/2004 1 νεκρός -
22 Βιετνάμ 7/9/2004 1 νεκρός -
21 Βιετνάμ 12/8/2004 3 νεκροί -
20 Μαλαισία 7/8/2004 - Πουλερικά
19 Κίνα Ιούνιος-Ιούλιος 2004 - Νέα έξαρση
18 Ινδονησία Ιούνιος-Ιούλιος 2004 - Νέα έξαρση
17 Βιετνάμ Ιούνιος-Ιούλιος 2004 - Νέα έξαρση
16 Ταϊλάνδη Ιούνιος-Ιούλιος 2004 - Νέα έξαρση
15 Ταϊλάνδη 20/2/2004 - Οικόσιτες γάτες
14 Κίνα 4/2/2004 - Έξαρση σε πτηνά
13 Ινδονησία 2/2/2004 - Έξαρση σε πτηνά
12 Καμπότζη 27/1/2004 - Πτηνά
11 Λάος 24/1/2004 - Πτηνά
10 Ταϊλάνδη 23/1/2004 2 κρούσματα -
9 Ταϊλάνδη 23/1/2004 - Πτηνά
8 Ιαπωνία 12/1/2004 - Πτηνά
7 Βιετνάμ 8/1/2004 - Πτηνά
6 Κορέα 19/12/2003 - 3 θάνατοι πτηνών, πολλά 

κρούσματα
5 Ταϊλάνδη Δεκέμβριος 2003 - 2 τίγρεις, 2 λεοπαρδάλεις
4 Χονγκ Κονγκ Φεβρουάριος 2003 2 νεκροί -
3 Χονγκ Κονγκ 1997 18 κρούσματα, 6 νεκροί -
2 Χονγκ Κονγκ 1997 - Έξαρση σε εκτροφές 

πτηνών
1 Κίνα 1996 - 1 χήνα εκτροφής

*Σημείωση: στις 22-3-2006 τα συνολικά κρούσματα στον άνθρωπο από τότε που άρχισε η νόσος ήταν 103 νεκροί.  

α/α Χώρα Ημερομηνία Άνθρωπος Ζώα
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Αξίζει να σημειωθεί ότι καμιά από τις παλαιότερες 
επιζωοτίες δεν είχε φθάσει αναλογικά σε έκταση την 
τελευταία που σημειώθηκε στην Ασία με το Η5Ν1 
κατά το 2004.47-51,46

Το 2003, ιδιαίτερα από τα μέσα Δεκεμβρίου και 
μέχρι το Φεβρουάριο του 2004, είχαν αναφερθεί 
κρούσματα στις παρακάτω χώρες: στη Δημοκρατία 
της Κορέας, στο Βιετνάμ, στην Ιαπωνία, στην Τα-
ϊλάνδη, στην Καμπότζη, στο Λάος, στην Ινδονησία 
και στην Κίνα.

Παρά την ευθανασία 150 εκατομμυρίων πτηνών 
θεωρείται ότι ακόμη (2006) ο ιός ενζωοτεί στην 
Ασιατική Χερσόνησο, ιδιαίτερα σε μέρη όπως: η 
Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, η Κίνα, η Τα-
ϊλάνδη και το Λάος.

Ο υπότυπος Η5Ν1 θεωρείται ότι προήλθε από 
τη γενετική αναδιάταξη διαφόρων στελεχών της 
γρίπης και ειδικότερα η αιμοσυγκολλητίνη Η5 του 
ιού προήλθε από ιό που απομονώθηκε από τις χήνες 
(A/goose/Guangdong/1/96) το 1997 και η νευραμινι-
δάση Ν1 από Η6Ν1 ιό (Α/teal/Hong Kong/W312/97), 
αλλά και από άλλους άγνωστους ιούς των πτηνών.52,46 
Ο υπότυπος Η5Ν1 χαρακτηρίστηκε ως γενότυπος 
“Z” και κυριάρχησε στις επιζωοτίες από το 2003 
και μετά.46

Τον Απρίλιο του 2005 στη λίμνη Qinghai της 
βορειοδυτικής Κίνας, πολλές χιλιάδες πτηνά κυρίως 
αποδημητικά καθώς και πολλά είδη πλατύρρυγχων 

χηνών, γλάρων και κορμοράνων νόσησαν από τον 
Η5Ν1. Το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου 
του 2005 αναφέρθηκαν επιζωοτίες στη Μογγολία, 
στο Καζακστάν και στη νότια Σιβηρία, περιοχές 
όπου θεωρείται ότι μολύνθηκαν από τα αποδημη-
τικά πτηνά.

Αργότερα, κατά μήκος των μεταναστευτικών 
οδών των αποδημητικών πτηνών αλλά και στις 
ενδιάμεσες περιοχές, εμφανίσθηκαν περιστατικά 
λοιμώξεων από τον ιό Η5Ν1. Έτσι από την Ασία 
προς τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι μετακι-
νήσεις των αποδημητικών πτηνών πρόσθεσαν αργά 
το 2005 την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Κροατία και 
την περιοχή της Κριμαίας, στο μακρύ κατάλογο των 
προσβεβλημένων χωρών.

Εν τω μεταξύ, έρευνες στην Κίνα απέδειξαν ότι νέοι 
γονότυποι του ιού Η5Ν1 απομονώθηκαν από σπουρ-
γίτια, ψαρόνια και χελιδόνια, που ζουν πολύ κοντά 
στους ανθρώπους και μπορούν να μεταδώσουν τον 
ιό όχι μόνο στα πτηνά των συστηματικών εκτροφών, 
αλλά και να εκθέσουν τον άνθρωπο σε κίνδυνο.53

Γενικά έχουν απομονωθεί ορνίθειοι ιοί γρίπης τύ-
που Α από 90 διαφορετικά είδη πτηνών που διαβιούν 
ελεύθερα και τα οποία ανήκουν σε 13 διαφορετικές 
συνομοταξίες πτηνών. Το παραπάνω ποσοστό αντι-
προσωπεύει το 1% των υπαρχόντων πτηνών στη 
φύση, αλλά θεωρείται ότι ο πραγματικός αριθμός 
ειδών πτηνών που δυνητικά μπορούν να μολυνθούν 

Εικόνα 5. Σχηματική απεικόνιση της δομής των «ειδικών θέσεων» του ιού της γρίπης τύπου  A  που εμφανίζουν χημική 
συνάφεια με τους υποδοχείς της επιφάνειας των κυττάρων στα διάφορα είδη ζώων35 (τροποποιημένη από Gambaryan, 
2005).
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είναι πολύ μεγαλύτερος. Εξάλλου, πολλές φορές 
η λοίμωξη δεν είναι καν αναγνωρίσιμη σε πτηνά 
ελευθέρως διαβιούντα στη φύση.54,55,16

Αποδημητικά πτηνά
Ο πραγματικός ρόλος των αποδημητικών πτηνών 

στην εξάπλωση της γρίπης είναι ακόμη αδιευκρίνι-
στος. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα αποδημητικά 
πτηνά αποτελούν απλά μηχανικούς φορείς της νόσου 
ή είναι βιολογικοί φορείς, που όταν προσβάλλονται 
καταφέρνουν να επιβιώσουν και να διασπείρουν τον 
ιό στις περιοχές μετανάστευσής τους.

Παρόλα αυτά, η σημασία των αποδημητικών 
πτηνών στη μετάδοση και επιζωοτιολογική μελέτη 
των ιών της γρίπης θεωρείται μεγάλη και γι’ αυτό 
προληπτικά οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των αποδημητι-
κών πτηνών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν 
ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της άμεσης μετάδο-

σης, ο ιός από τα προσβεβλημένα αποδημητικά πτηνά 
μπορεί να μεταδοθεί στα οικόσιτα, εφόσον αυτά έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στους ορνιθώνες, τις ταΐστρες και 
τις ποτίστρες τους, καθώς διαμέσου των μολυσμένων 
εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος και των 
περιττωμάτων τους, αποβάλλουν ποσότητα του ιού 
και ενοφθαλμίζουν τα υγιή εκτρεφόμενα πτηνά. Στην 
περίπτωση της έμμεσης μετάδοσης (Εικ. 9) που αφο-
ρά στη μόλυνση λιμνών, δέλτα ποταμών κ.λπ. από 
λοιμογόνα στελέχη τύπου Α της γρίπης των πτηνών, 
όπου το νερό δρα ως μέσο μετάδοσης, τα μέτρα 
επιτήρησης επεκτείνονται σε επίπεδο γεωγραφικού 
νομού ή και κρατών56-59 (Εικ. 6).

Αιλουροειδή
Η γρίπη των πτηνών από το στέλεχος Η5Ν1 

σημείωσε δύο πρόσφατες εξάρσεις του ιού Η5Ν1 
σε αιλουροειδή (Πίν. 2), τίγρεις και λεοπαρδάλεις.60 
Κατά την πρώτη, μολύνθηκαν δύο τίγρεις και δύο 

Εικόνα 6. Δίκτυο  έγκαιρης εργαστηριακής ανίχνευσης του ιού της γρίπης  στα αποδημητικά πτηνά της Ευρώπης.
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λεοπαρδάλεις στις αρχές του 2004, δηλαδή λίγα 
χρόνια μετά την εμφάνιση της γρίπης στην Ανα-
τολική Ασία. Οι ιοί που απομονώθηκαν από αυτά 
τα ζώα βρέθηκαν γενετικά όμοιοι με εκείνους που 
προσέβαλαν τα πτηνά κατά την ίδια περίοδο. Η 
δεύτερη αναζωπύρωση του νοσήματος, στα μέσα 
Οκτωβρίου του 2004, είχε ως συνέπεια τη μόλυνση 
περισσότερων ζώων και συνέπιπτε με τη δεύτερη 
έξαρση της γρίπης στα πτηνά. Μέσω της εργαστη-
ριακής δοκιμής της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της 
Πολυμεράσης διαπιστώθηκε ότι ο ιός στις τίγρεις 
ανήκε στον υπότυπο Η5Ν1.61

Μετά την πρώτη εργαστηριακή διαπίστωση, 
κρίθηκε απαραίτητη η ανάλυση όλου του γονιδιώ-
ματος του ιού της γρίπης που απομονώθηκε από τα 
μολυσμένα ζώα. Από τη γενετική και φυλογενετική 
ανάλυση του ιού, αποδείχθηκε ότι οι Η5Ν1 ιοί που 
απομονώθηκαν, ανήκαν στο γονότυπο “Ζ” δηλαδή 
στον ίδιο γονότυπο που βρέθηκε στα πτηνά και στους 
ανθρώπους κατά την έξαρση του 2004. Ακόμη δια-
πιστώθηκε η ικανότητα του ιού να προκαλεί θάνατο 
σε μεγάλα θηλαστικά πλην του ανθρώπου.

Το κύριο ερώτημα που γεννάται είναι, αν τα 
αιλουροειδή είναι πιο ευαίσθητα στον ιό Η5Ν1 σε 
σχέση με άλλα ζώα. Υπήρξε πιθανή μετάδοση του 
ιού από τίγρη σε τίγρη στην Ταϊλάνδη; Οι έρευνες 
δίνουν αμφίβολα αποτελέσματα.62 Ο ιός Η5Ν1 που 
μόλυνε τις τίγρεις, είχε πιθανά υποστεί πολύ λίγες 
γενετικές μεταλλάξεις σε σχέση με αυτόν που μόλυνε 
τα πτηνά κατά την ίδια περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι 
ο ιός ίσως να μην είχε προσαρμοστεί αρκετά, ώστε 
να μολύνει άλλα οικόσιτα ζώα.61

Οι γάτες από το 1970 είχαν κατά καιρούς υποστεί 
φυσική μόλυνση από τους Η3Ν2, Η7Ν3, Η7Ν7 και 
Η5Ν1 όπως σημειώνουν σχετικές αναφορές του FAO 
(Πίν. 2). Η σχετική μόλυνση έγινε και πειραματικά, 
αναδεικνύοντας και τη γάτα στα πιθανά είδη που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιδημιολογία του 
νοσήματος για τον άνθρωπο.63 Το γεγονός αυτό επι-
βεβαιώνεται μετά από τα πρόσφατα περιστατικά στη 
Γερμανία, όπου από τον ιό Η5Ν1 είχαν ήδη πεθάνει 
τρεις γάτες και ένα κουνάβι (Μάρτιος 2006).

Επίσης τον Ιούνιο του 2005, αναφέρεται για πρώτη 
φορά η μόλυνση μοσχογαλών* (Civets cats) από τον 
ιό Η5Ν1 που βρέθηκαν νεκρές στο Βιετνάμ.64

Σκύλοι
Η νόσος από Η5Ν1 μεταδόθηκε μεταξύ των σκύ-

λων. Η αντιμετώπιση του νοσήματος είναι συμπτω-
ματική. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ένδειξη 
ότι μεταδίδεται από τους σκύλους στους ανθρώπους 
ή σε κάποιο άλλο είδος ζώου. Στο Αζερμπαϊτζάν 
καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος σκύλου από τη 
γρίπη των πτηνών του στελέχους Η5Ν1. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, ο σκύλος πέθανε 
στις 9 Μαρτίου 2006, στην πρωτεύουσα της χώρας. 
Στη λακωνική ανακοίνωση των Αρχών αναφέρεται: 
«Βρέθηκε νεκρός ένας αδέσποτος σκύλος και από 
τις εξετάσεις που έγιναν ανιχνεύθηκε ο τύπος Α της 
γρίπης των πτηνών. Οι ιατρικές εξετάσεις συνεχί-
ζονται».

Όσον αφορά στα υπόλοιπα στελέχη ΗΧΝΨ, έρευνες 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βεβαιώ-
νουν ότι οι σκύλοι μολύνονται από το H3N8 στέλεχος 
του ιού της γρίπης των ιπποειδών και εμφανίζουν 
κλινική νόσο.65 Μετά από εργαστηριακή διερεύνη-
ση βρέθηκαν αντισώματα στους σκύλους για τον 
H3N8 αναδρομικά από το έτος 2000. Ιδιαίτερα το 
πρόβλημα δημιουργήθηκε σε σκύλους φυλής Grey-
hound στη Florida, τον Ιανουάριο του 2004. Από τον 
Ιανουάριο μέχρι το Μάιο του 2005, σε 11 πολιτείες 
από την Αριζόνα μέχρι τη Μασαχουσέτη βρέθηκαν 
τουλάχιστον 20.000 σκύλοι με γρίπη. Το παρήγορο 
είναι ότι στο 80% των σκύλων η νόσος είναι πολύ 
ήπια και μόνο στο υπόλοιπο ποσοστό δημιουργεί 
σοβαρότερο νόσημα με επιπλοκές.66

Χοίροι
Στο Βιετνάμ, το 2004, εξετάσθηκαν οροί χοίρων 

από ελευθέρως διαβιούντα ζώα. Από αυτά μόνο το 
0,25% των χοίρων ήταν θετικοί στον ιό Η5Ν1. Σε 
πειραματική μόλυνση, το ίδιο στέλεχος προέλευσης 
πτηνών και ανθρώπου, αποδείχθηκε ότι μπορεί να 
μεταδοθεί στους χοίρους.67 Όμως η νόσος που προκα-
λείται είναι ήπια (ήπιος βήχας και μέτριος πυρετός) 
και έχει διάρκεια έως τέσσερις ημέρες. Μέχρι και 6 
ημέρες μετά τη μόλυνση ήταν δυνατή η απομόνωση 
του ιού, ωστόσο, δεν μεταδόθηκε από χοίρο σε χοίρο. 
Παρόλο που ο ιός που υπήρχε στην Ασία μπορούσε 
να προσβάλλει με φυσική μόλυνση τους χοίρους, η 
επίπτωση της νόσου ήταν πολύ μικρή.67 Βασιζόμε-
νοι σε αυτές τις παρατηρήσεις συμπεραίνεται ότι ο 
χοίρος δεν είχε σπουδαίο ρόλο στην επιδημιολογία 
και επιζωοτία του Ασιατικού τύπου γρίπης Η5Ν1. 
Αλλά και μελέτες που έγιναν στην Ολλανδία με 

*Μοσχογαλή: είναι σαρκοφάγο, θηλαστικό μεσαίου μεγέθους 
(5-11Kg ΣΒ) που ανήκει στην οικογένεια Viverra (Viverra 
civetta, και Viverra zibetha) αλλά δεν είναι γάτα.
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το ορνίθειο στέλεχος Η7Ν7, έδειξαν ότι αυτό δεν 
προκαλεί σοβαρή νόσο στο χοίρο.68

Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι οι χοίροι είναι ευαί-
σθητοι στην πειραματική μόλυνση από οποιοδήποτε 
ιό γρίπης των υποτύπων Η1 έως και Η13.39,69 Ακόμη 
υπήρξαν ύποπτα κρούσματα γρίπης σε χοίρους, την 
περίοδο που εμφανιζόταν η νόσος στα πτηνά χωρίς 
ωστόσο αυτά να επιβεβαιωθούν εργαστηριακά. Γε-
νετικές μελέτες των ιών Η1Ν1 στην Αμερική έδειξαν 
σε μεγάλο βαθμό ανταλλαγή γενετικού υλικού των 
ιών της γρίπης μεταξύ των χοίρων και των πτηνών, 
με συνέπεια να προκύπτουν νέοι γενετικά αναδια-
ταγμένοι ιοί. Ορολογικά δεδομένα αποδεικνύουν τη 
φυσική μόλυνση χοίρων με ιούς Η1, Η3, Ν1, Ν2.

Όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ολλανδία το 2003, 
με τον H7N1 ιό ΣΥΛΔΙΓ της γρίπης, σε 13 εκτροφές 
χοίρων βρέθηκαν αντισώματα για τον ορότυπο Η7 
χωρίς να απομονωθεί όμως ο ιός.68 Αντιθέτως, στον 
Καναδά, απομονώθηκαν οι ιοί Η3Ν3 και Η4Ν6 από 
χοίρους.70,71 Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η “εισαγωγή” του ιού της γρίπης 
των πτηνών στους χοίρους, είναι γεγονός. Βέβαια οι 
μόνοι ιοί που θεωρούνται εγκατεστημένοι σε πλη-
θυσμούς χοίρων, είναι αυτοί των ορότυπων Η1Ν1 
και Η3Ν2, καθώς και ο αναδιαταγμένος Η1Ν2. Με 
βάση τις τελευταίες αναλύσεις των υποτύπων των 
προαναφερθέντων ιών, οι παραπάνω ορότυποι είναι 
πολύ πιθανό να προέκυψαν από αναδιάταξη ιών από 
διαφορετικούς ξενιστές (πτηνά, χοίροι και άνθρωπο), 
χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα παθογόνοι για τον 
άνθρωπο,72 παρόλο που κατά καιρούς ανιχνεύονται 
αντισώματα στους ανθρώπους.73,74 Επομένως, γίνεται 
προφανής η σημασία του ελέγχου των μολύνσεων των 
χοίρων, επειδή η ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ 
των ιών του χοίρου και του ανθρώπου, μπορεί να 
συντελέσει στην εμφάνιση πανδημίας αν μεταβληθεί 
η παθογόνος δράση του νέου στελέχους71 (Εικ. 1).

Ιπποειδή
Ο ιός Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών δε θεωρείται 

ότι έχει εγκατασταθεί σε πληθυσμούς ίππων.71,75

Οι συνήθεις μολύνσεις των ίππων με ιούς της 
γρίπης οφείλονται στους υποτύπους Η7Ν7 και Η3Ν8, 
ενώ υπάρχουν και μεμονωμένες αναφορές μόλυνσης 
των ιπποειδών από Η1Ν1, Η2Ν2 και Η3Ν2. Κατά τη 
διάρκεια σοβαρών επιζωοτιών στην Κίνα το 1989 και 
1990, οι ιοί Η3Ν8 που απομονώθηκαν από ίππους σε 
δύο επαρχίες, βρέθηκαν να διαφέρουν από τους ιούς 
Η3Ν8 που μόλυναν άλλους πληθυσμούς ίππων την ίδια 

περίοδο.76 Το γεγονός αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι 
οι ιοί μπορεί να είχαν προέλθει από πτηνά, μολύνοντας 
τους ίππους άμεσα χωρίς γενετική αναδιάταξη.

Θαλάσσια θηλαστικά
Οι ιοί Η5Ν1 δεν προκαλούν νόσο στα θαλάσσια 

θηλαστικά.
Κατά τα έτη 1979 και 1980, 500 φώκιες του είδους 

Phoca vitulina, βρέθηκαν νεκρές στη χερσόνησο 
Cape Cod στις ΗΠΑ, λόγω οξείας αιμορραγικής 
πνευμονίας. Από τους πνεύμονες και τον εγκέφαλο 
απομονώθηκε ο ιός της γρίπης Η7Ν7. Ο απομονω-
μένος ιός βρέθηκε να έχει άμεση σχέση με τον ιό της 
γρίπης των πτηνών Η7Ν7 και θεωρήθηκε ότι έγινε 
απευθείας μετάδοσή του από πτηνά χωρίς γενετική 
αναδιάταξη. Το 1983, νεκρές φώκιες ξαναεμφανί-
στηκαν στις ακτές των ΗΠΑ και απομονώθηκε ο 
ιός H4N5, που αποδείχθηκε ότι προερχόταν από 
πτηνά. Το 1991 και 1992, βρέθηκαν αντίστοιχα ιοί 
με ορότυπο Η4Ν6 και Η3Ν3 σε φώκιες με πνευμο-
νία. Διαπιστώθηκε και πάλι ότι οι ιοί προέρχονταν 
από πτηνά χωρίς να εξακριβωθεί ο ακριβής τρόπος 
μετάδοσης. Υπάρχει ακόμη αναφορά σε ιούς με 
υπότυπο Η13Ν2 και Η13Ν9 που απομονώθηκαν από 
μία μόνο φώκια. Όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύ-
ουν την ικανότητα του ιού να μολύνει διαφορετικά 
είδη ζώων, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
υπήρχαν στοιχεία μετάλλαξης.71

Γουνοφόρα ζώα [Λουτρεόλη (Μινκ)]
Οι ιοί Η5Ν1 δεν προκαλούν νόσο στα θαλάσσια 

θηλαστικά.
Τον Οκτώβριο του 1984, εκδηλώθηκε αναπνευ-

στικό νόσημα σε 100.000 λουτρεόλες σε 33 εκτροφές 
της Σουηδίας. Αποδείχθηκε ότι ο ιός που είχε ορό-
τυπο Η10Ν4, προερχόταν από πτηνά και είχε στενή 
σχέση με τον ιό που απομονώθηκε από τα πτηνά 
και από μια άγρια πάπια στην Αγγλία το 1985.77 Με 
βάση πειράματα της ίδιας περιόδου, αποδείχθηκε 
ότι οι λουτρεόλες είναι ευαίσθητες σε μολύνσεις με 
διάφορα στελέχη της γρίπης των πτηνών.71

Επιζωοτιολογικά δεδομένα της γρίπης 
των ζώων στην Ελλάδα

Πτηνά
Στη χώρα μας έχει γίνει προσπάθεια απομόνωσης 

των ιών της γρίπης των πτηνών, σε εμβρυοφόρα αβγά 
όρνιθας, το διάστημα 1999 - 2000 στην περιοχή της 
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Β. Ελλάδας από ύποπτα υλικά προερχόμενα από 
ορνίθια, ινδορνίθια και 34 άγρια πτηνά (σπουργί-
τια, σπίνοι, γλάροι). Το ίδιο χρονικό διάστημα έγινε 
ορολογική εξέταση (ανοσοδιάχυση σε άγαρ) σε 720 
ορούς, που προέρχονταν από 30 σμήνη ορνίθων και 
6 σμήνη ινδορνίθων και σε ζεύγη ορών από 2580 
νεοσσούς που είχαν εισαχθεί από την Ιταλία, κατά 
την περίοδο που η νόσος ήταν σε εξέλιξη στη χώρα 
αυτή. Σε καμιά από τις προαναφερθείσες εξετάσεις, 
ορολογικές ή απομόνωσης του ιού, δεν σημειώθηκαν 
θετικά αποτελέσματα.78

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει 
ποτέ έγκριση εμβολίου από τον ΕΟΦ, ούτε εφαρμογή 
εμβολιασμών για τη γρίπη των πτηνών, στα πτηνά 
συστηματικών ή μη εκτροφών μέχρι σήμερα (2006) 
(ΕΟΦ, προσωπική επικοινωνία).

Ζώα συντροφιάς (ωδικά πτηνά, κατοικίδια θηλα-
στικά)

Στην προσιτή μας βιβλιογραφία δεν αναφέρονται 
επιζωοτιολογικά δεδομένα που να αφορούν σε αυτά 
τα είδη ζώων και τη γρίπη γενικότερα στη χώρα μας, 
μέχρι σήμερα.79,80

Χοίροι
Στη χώρα μας το 1975 είχαν ανιχνευθεί από την 

Ε. Πασχαλέρη – Παπαδοπούλου, αντισώματα για τον 
ιό Η3Ν2 της γρίπης του χοίρου. Κλινική νόσος είχε 
επιβεβαιωθεί ορολογικά το 1986 από τους Μαυρο-
μάτη και συνεργάτες. Το 1992 έγινε και απομόνωση 
του ιού στη Μακεδονία.81,82

Από τότε η γρίπη παρατηρείται σποραδικά με την 
κλασική κλινική μορφή της, κατά τους χειμερινούς 
μήνες στις εκτροφές χοίρων σε διάφορες περιοχές 
της χώρας μας, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες.

Τα εμβόλια που κυκλοφορούν στην ελληνικά αγο-
ρά είναι έναντι των τύπων Η1Ν1/Η3Ν2 του χοίρου. 
Το ποσοστό των χοίρων της χώρας που εμβολιάζεται 
ετησίως κατά της γρίπης, σύμφωνα με στοιχεία των 
φαρμακευτικών εταιρειών που προμηθεύουν τα 
εμβόλια, είναι περίπου το 30% του συνόλου των 
συών της χώρας (ανεπίσημα δεδομένα 2006). Τα 
ελευθέρως διαβιούντα ζώα (περιλαμβανομένων 
των βιολογικών εκτροφών) δεν εμβολιάζονται για 
τη γρίπη του χοίρου.

Ιπποειδή
Στη χώρα μας αντισώματα για τον ιό της γρίπης 

των ιπποειδών από μη εμβολιασμένα ζώα, βρέθηκαν 

το 1969, στην περιοχή της Ροδόπης.83 Αμέσως μετά 
έγινε και απομόνωση του ιού, από άλογα του Ιππο-
δρόμου της Αθήνας.84 Ο υπότυπος του ιού και στις 
δύο περιπτώσεις ήταν ο Η3Ν8, A Equi 2.

Σε ορούς ιπποειδών (ίπποι, όνοι, ημίονοι) από 
διάφορες περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Κρήτη, 
Δυτική & Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Λέσβος) στο 
τέλος της δεκαετίας του 1990, έγινε προσδιορισμός 
των αντισωμάτων, με αναστολή της αιμοσυγκόλλη-
σης. Βρέθηκαν αντισώματα σε ανεμβολίαστα ζώα 
έναντι του στελέχους γρίπης Prague σε ποσοστό 
14% και του στελέχους Miami σε ποσοστό 10,4%, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ιοί της γρίπης κυ-
κλοφορούσαν στον πληθυσμό των ιπποειδών των 
υπό εξέταση περιοχών.85

Γενικότερα οι ίπποι στις ημέρες μας, εμβολιάζο-
νται κατά της γρίπης με τυχαία εμβολιακά σχήματα 
που περιέχουν τα στελέχη H7N7 (Prague) και H3N8 
(New Market). Η ανοσία που αποκτούν δεν φαίνεται 
να είναι ικανοποιητική και οι εμβολιασμοί εφαρ-
μόζονται χωρίς να θεωρείται ως κριτήριο ο βαθμός 
ανοσολογικής απάντησης των ζώων. Ειδικότερα 
απαιτείται διερεύνηση του ορολογικού προτύπου των 
ίππων της χώρας μας έναντι της γρίπης, προκειμένου 
να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα εμβολιακά 
σχήματα [παρόλο που πρόσφατα εμβολιασμένοι 
καθαρόαιμοι ίπποι έμειναν απροστάτευτοι έναντι 
του νοσήματος, όπως στην περίπτωση του υποτύπου 
Η3Ν8 στο Ηνωμένο Βασίλειο].86

Συμπτώματα και νεκροτομικά ευρήματα 
στα πτηνά

Η γρίπη των πτηνών, στις όρνιθες μπορεί να 
εκδηλωθεί υπό τη μορφή αιφνίδιων θανάτων, ενώ 
κατά τη νεκροτομή παρατηρείται έντονη συμφόρηση 
των μυών. Σε λιγότερο οξείες μορφές της νόσου 
είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στρεψαυχενισμός, 
οπισθότονος, έντονη αφυδάτωση, ανορθωμένο πτέ-
ρωμα και κατάπτωση. Ιδιαίτερα έντονο είναι το 
υποδόριο οίδημα στην κεφαλή και στην περιοχή του 
αυχένα ενώ μπορεί να συνδυάζεται και με καταρροή 
της ρινικής και στοματικής κοιλότητας, με έντονη 
συμφόρηση του επιπεφυκότα, κυάνωση των άνω και 
κάτω καλλαίων και δύσπνοια.

Τα κυριότερα νεκροτομικά ευρήματα που αποκα-
λύπτονται κατά τη διάνοιξη των νεκρών, από γρίπη, 
πτηνών είναι η παρουσία βλεννωδών εκκρίσεων και 
αιμορραγιών στην τραχεία, πετέχιων στον ορογόνο 
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του στέρνου και στο υποδόριο λίπος, αιμορραγιών 
και εκφύλισης της ωοθήκης, αιμορραγιών στον 
προστόμαχο και ιδιαίτερα στο σημείο μετάβασής 
του στο μυώδη στόμαχο. Είναι δυνατόν να παρατη-
ρηθούν πετέχειες στον εντερικό βλεννογόνο, καθώς 
και έντονη συμφόρηση των νεφρών, με εναποθέσεις 
ουρικών αλάτων.

Δεν υπάρχουν παθογνωμονικά συμπτώματα ή 
ευρήματα του νοσήματος, άρα η εργαστηριακή 
επιβεβαίωση (απομόνωση του ιού, προσδιορισμός 
και ταυτοποίηση) είναι απαραίτητα στην περίπτωση 
της γρίπης.

Οι αλλοιώσεις στις ινδόρνιθες είναι ανάλογες 
με εκείνες των ορνίθων αλλά μπορεί να είναι λι-
γότερο έντονες. Οι πάπιες που μολύνονται με τα 
υψηλής λοιμογόνου δράσης στελέχη (ΣΥΛΔΙΓ) δεν 
εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, λόγω της οξύτατης 
εξέλιξης της νόσου.

Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από την 
οξεία νόσο, προκαλούμενη από ταχυγενή στελέχη 
της ψευδοπανώλης. Επίσης πρέπει να διαχωριστεί 
από τα αναπνευστικά νοσήματα, όπως η λοιμώδης 
λαρυγγοτραχεΐτιδα και όλα τα νοσήματα που προ-
καλούν παρόμοια συμπτώματα.18

Εργαστηριακή διάγνωση
Οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελούνται σε εργα-

στήριο επιπέδου βιοασφάλειας ΙΙΙ, για λόγους προ-
στασίας του προσωπικού και του περιβάλλοντος.

Επιλογή παθολογικού υλικού  
και δειγματοληψία

Τα δείγματα που συλλέγονται από νεκρά πτηνά 
είναι κατά κύριο λόγο κόπρανα που λαμβάνονται 
από το έντερο του νεκροτομημένου πτηνού ή από 
την αμάρα, με χρήση βαμβακοφόρου στυλεού και 
υλικό από την στοματική κοιλότητα. Αντίστοιχα, 
τα δείγματα από την τραχεία, τους πνεύμονες, τους 
αεροφόρους σάκους, το έντερο, το σπλήνα, τα νεφρά, 
τον εγκέφαλο, το ήπαρ και την καρδιά πρέπει να συλ-
λεχθούν και να υποστούν επεξεργασία μεμονωμένα 
ή όλα μαζί ως ένα ενιαίο δείγμα (as a pool).

Από ζωντανά πτηνά, τα δείγματα που ενδείκνυνται 
να συλλεχθούν, αφορούν σε υλικό από τη στοματική 
κοιλότητα και την αμάρα με τη βοήθεια βαμβακο-
φόρου στυλεού. Το δείγμα της αμάρας κρίνεται ως 
υλικό εκλογής για την απομόνωση του ιού της γρίπης. 

Για τη μεγιστοποίηση της πιθανότητας απομόνωσης 
του ιού, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή ποσότητας 
τουλάχιστον ενός γραμμαρίου κοπράνων από το 
ύποπτο πτηνό.18

Απομόνωση και ταυτοποίηση του ιού

Η απομόνωση του ιού της γρίπης μπορεί να γίνει σε 
εμβρυοφόρα αβγά (συνήθως όρνιθας) ή σε κυτταρικό 
υπόστρωμα, όπως τα κύτταρα της συνεχούς κυτταρικής 
σειράς MDCK (Madin Darby Canine Kidney).18

Πριν τον ενοφθαλμισμό των ύποπτων υλικών σε 
εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας ή κύτταρα, κάθε ύποπτο 
δείγμα υφίσταται την αναγκαία και απαραίτητη 
διαδικασία βακτηριακής απομόλυνσης.

Κατά τη βακτηριακή απομόλυνση, τα κόπρανα 
και οι λεπτοτεμαχισμένοι ιστοί, αναμιγνύονται με 
ισότονο φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (phosphate 
buffered saline, PBS), pH 7,0–7,4, που περιέχει 
αντιβιοτικά εκλογής, ανάλογα με τις συνθήκες του 
εκάστοτε εργαστηρίου. Για τη βακτηριακή απομό-
λυνση υλικών που προέρχονται από την τραχεία 
και τα κοιλιακά σπλάχνα, συνιστάται η χρήση των 
παρακάτω αντιβιοτικών: πενικιλλίνης (2000 units/
ml), στρεπτομυκίνης (2 mg/ml), γενταμυκίνης (50 
µg/ml) και μυκοστατίνης (1000 units/ml). Για την 
αποτελεσματική απομόλυνση δείγματος κοπράνων 
ή υλικού της αμάρας, θα πρέπει η συγκέντρωση των 
παραπάνω αντιβιοτικών να πενταπλασιαστεί, ενώ σε 
όλες τις περιπτώσεις το pH του τελικού διαλύματος 
θα πρέπει να ρυθμιστεί μετά από την προσθήκη των 
αντιβιοτικών στις τιμές 7,0–7,4.

Τα ύποπτα υλικά πρέπει να αναμειχθούν με το 
διάλυμα των αντιβιοτικών σε αναλογία 10–20% (w/v) 
και να μείνουν για επώαση σε θερμοκρασία δωματίου 
για 1-2 ώρες πριν τη διαδικασία ενοφθαλμισμού. 
Διαφορετικά, το εν λόγω εναιώρημα θα πρέπει να 
διατηρηθεί σε θερμοκρασία 4 °C για διάστημα το 
πολύ έως 4 ημέρες. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα, τα εναιωρήματα θα πρέπει να διατηρούνται σε 
θερμοκρασία -80 °C.

Στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντρηση του εναι-
ωρήματος στα 1000 g και το υπερκείμενο υγρό 
ενοφθαλμίζεται σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας. 
Προτιμούνται αβγά από αξενικές όρνιθες (species 
pathogen free, SPF) ή «ειδικά» αβγά που δεν περιέ-
χουν αντισώματα για τη γρίπη, δυνητικώς ικανά να 
αναστείλουν την ανάπτυξη του ιού.

Τα αβγά μετά από τον ενοφθαλμισμό επωάζο-
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νται στους 350-370 C για 4-7 ημέρες. Ανά ύποπτο 
δείγμα πρέπει να ενοφθαλμίζονται τουλάχιστον 5 
εμβρυοφόρα αβγά.

Τα ενοφθαλμισμένα αβγά μετά παρέλευση 4-7 
ημερών, τοποθετούνται για λίγες ώρες σε θερμοκρα-
σία 4 οC για να νεκρωθούν τα έμβρυα. Στη συνέχεια 
το αλλαντοϊκό υγρό από κάθε αβγό ελέγχεται για 
την εκδήλωση αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας 
(ταχεία αιμοσυγκόλληση με 1% ερυθρά αιμοσφαίρια 
όρνιθας ή γαλοπούλας). Η θετική αιμοσυγκολλητική 
δράση μπορεί να οφείλεται στον ιό γρίπης τύπου Α 
ή σε παραβλεννοϊό (paramyxovirus). Η απομόνωση 
του ιού σε εμβρυοφόρα αβγά μπορεί να συμπληρωθεί 
ή και να αντικατασταθεί με την Αλυσιδωτή Αντί-
δραση της Πολυμεράσης. Τα ύποπτα δείγματα που 
δεν θα εκδηλώσουν κατά τον πρώτο ενοφθαλμισμό 
τους θετική αιμοσυγκολλητική δράση, θα πρέπει να 
ενοφθαλμιστούν τουλάχιστον για μια ακόμη φορά 
σε νέο εμβρυοφόρο αβγό, προτού χαρακτηριστούν 
ως αρνητικά.

Για να γίνει η ταυτοποίηση του ιού όσον αφορά 
στον ορότυπο χρησιμοποιείται η δοκιμή της ανοσοδι-
άχυσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικοί 
μονοσήμαντοι αντιοροί (monospecific antisera) για τον 
καθένα από τους 16 υπότυπους της αιμοσυγκολλητίνης 
(H1–H16) και από τους 9 υπότυπους της νευραμινι-
δάσης (N1–N9). Επίσης εφαρμόζεται η δοκιμή της 
αιμοσυγκόλλησης και η δοκιμή της αναστολής της 
νευραμινιδάσης έναντι μιας ομάδας πολυκλωνικών 
αντιορών για όλους τους υπότυπους της.

Προκειμένου να γίνει έλεγχος της λοιμογόνου 
δύναμης του εκάστοτε απομονωμένου στελέχους, 
προσδιορίζεται ο δείκτης ενδοφλέβιας παθογόνου 
δράσης (Intravenous Pathogen Index, IVPI), που έχει 
ήδη αναφερθεί. Ειδικότερα στην πράξη ακολουθεί-
ται η παρακάτω διαδικασία: σε ορνίθια ηλικίας 4-8 
εβδομάδων, γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση 0,2 ml 
κατάλληλα αραιωμένου αλλαντοϊκού υγρού, απαλ-
λαγμένου από βακτήρια των εμβρυοφόρων αβγών, 
που έχουν ενοφθαλμιστεί με το προς χαρακτηρισμό 
στέλεχος γρίπης. Βάσει του ποσοστού των ορνιθίων 
που θα καταλήξουν μέσα σε 10 ημέρες, ορίζεται 
με τη βοήθεια λογαρίθμων, ο δείκτης ενδοφλέβιας 
παθογόνου ισχύος του στελέχους.18

Ορολογικές δοκιμές

Κατά τη διάρκεια μιας επιζωοτίας ή επιδημίας 
γρίπης, η αναστολή της αιμοσυγκόλλησης (Hemag-

glutination Inhibition, ΗΙ) θεωρείται ως η δοκιμασία 
επιλογής για τον προσδιορισμό των αντισωμάτων.18 
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η τεχνική της 
οροεξουδετέρωσης είναι η μέθοδος επιλογής για τον 
προσδιορισμό αντισωμάτων του ορνίθειου τύπου 
γρίπης στον άνθρωπο.87 Τα εξουδετερωτικά αντι-
σώματα προσδιορίζονται 14 ημέρες ή περισσότερο 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και σε τίτλο ίσο 
ή μεγαλύτερο από 1:640.18

Προληπτικά μέτρα και επιτήρηση για τη 
γρίπη των πτηνών
Ζώνες προστασίας και NEW- FLUBIRD

Μόλις τεθεί η υποψία της ύπαρξης γρίπης σε μια 
περιοχή αλλά και όταν αυτή επιβεβαιωθεί επίσημα, 
η τοπική εξουσία θα πρέπει να επιβάλει μια αρχική 
ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χιλιομέτρων γύρω από 
την ύποπτη περιοχή και στη συνέχεια μια ζώνη 
επιτήρησης ακτίνας 10 χιλιομέτρων.

Η ζώνη προστασίας ορίζεται με βάση γεωγρα-
φικούς, διοικητικούς, οικολογικούς και επιζωοτιο-
λογικούς παράγοντες που έχουν άρρηκτη σχέση με 
την εξάπλωση και κατά συνέπεια τον έλεγχο του 
νοσήματος.

Από τη στιγμή που θα γίνει επιβεβαίωση ύπαρξης 
κρούσματος σε μια περιοχή, θα πρέπει να επιβληθεί 
σε όλα τα πτηνά ευθανασία και καταστροφή των 
παραγόμενων αβγών τους, αποσκοπώντας στην απο-
φυγή διασποράς του ιού στο περιβάλλον. Οτιδήποτε 
θεωρείται ότι έχει μολυνθεί κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας θα πρέπει να καταστραφεί ή να απο-
λυμανθεί. Σφάγια πτηνών της μολυσμένης περιοχής, 
θα πρέπει να σημανθούν και να καταστραφούν. Αβγά 
σε διαδικασία επώασης και εκκόλαψης που βρέθη-
καν στην ύποπτη περιοχή, θα πρέπει να τεθούν υπό 
καθεστώς επιτήρησης. Εάν κριθούν ως μολυσμένα, 
θα πρέπει να σημανθούν και να καταστραφούν. Τα 
μολυσμένα κτήρια και οι περιβάλλοντες χώροι, τα 
μεταφορικά μέσα και όλα τα αντικείμενα που δυ-
νητικά έχουν μολυνθεί, πρέπει να καθαρισθούν και 
να απολυμανθούν. Κανένα πτηνό δεν θα πρέπει να 
εισέλθει ή να απομακρυνθεί από τη ζώνη προστασίας 
για 21 ημέρες.

Ο ρόλος των αποδημητικών πτηνών θεωρείται 
πολύ σημαντικός στη μετάδοση και επιζωοτιολογι-
κή μελέτη του ιού της γρίπης Η5Ν1,88 σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργηθεί το “Δίκτυο 
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έγκαιρης εργαστηριακής ανίχνευσης του ιού της 
γρίπης στα αποδημητικά πτηνά της Ευρώπης” (NEW- 
FLUBIRD, Network for early warning for influenza 
viruses in migratory birds in Europe) το οποίο είναι 
υπό την εποπτεία διαφόρων διεθνών οργανισμών, 
ορνιθολογικών εταιρειών κρατών και σε συνεργα-
σία με εργαστήρια ιολογίας διαφόρων ευρωπαϊκών 
χωρών. Πρόσφατα δε έχει αναγγελθεί η ενίσχυση 
ευρωπαϊκών εργαστηρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Οκτώβρης 2006) με σημαντικά χρηματικά ποσά για 
την έρευνα στον τομέα αυτό (Εικ. 6).

Το δίκτυο έχει ως σκοπό την έγκαιρη εργαστηρι-
ακή ανίχνευση του ιού της γρίπης στα αποδημητικά 
πτηνά, έτσι ώστε να διαπιστωθεί επιστημονικά και 
τεκμηριωμένα η παρουσία ή όχι των διαφόρων 
στελεχών του ιού της γρίπης στον πληθυσμό των 
αποδημητικών πτηνών και να «χαρτογραφηθεί» 
η πιθανή διασπορά του στον πλανήτη, μέσω των 
μεταναστευτικών οδών που ακολουθούν τα εν λόγω 
πτηνά. Μέσω αυτού του δικτύου, εξασφαλίζεται η 
λήψη έγκαιρων μέτρων πρόληψης και προστασίας 
των οικόσιτων, ή εμπορικά εκτρεφόμενων πτηνών 
μιας χώρας, καθώς στην περίπτωση που θα εντοπισθεί 
παθογόνο στέλεχος του ιού της γρίπης σε αποδημητι-
κό πτηνό μιας περιοχής, οι αρχές του τόπου μπορούν 
να λάβουν έγκαιρα ειδικά μέτρα, ώστε να αποτραπεί 
ή τουλάχιστον να περιοριστεί η άμεση ή η έμμεση 
μετάδοση του παθογόνου ιού σε αυτά.89

Λήψη μέτρων απολύμανσης  
και βιοασφάλειας

Τα κοινά χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και 
απολυμαντικά (όπως φαινόλες, τεταρτοταγείς βάσεις 
του αμμωνίου και υποχλωριώδους νατρίου) αδρανο-
ποιούν τον ιό. Για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής 
μόλυνσης από τον ιό, απαιτείται ένας συνδυασμός 
πρακτικών ενεργειών όπως είναι η απομάκρυνση 
της κοπριάς και η εξυγίανσή της (με ταφή, κομπο-
στοποίηση ή κάψιμο), το ενδελεχές πλύσιμο και η 
απολύμανση του κτηρίου και των διαφόρων σκευών 
(με 5,25% διάλυμα υποχλωριώδες Να ή 2% ΝαΟΗ, 
διαλύματα φαινολών κ.ά.) (Πίν. 5), η θέρμανση του 
κτηρίου για μια εβδομάδα περίπου και η εφαρμογή 
υγειονομικού κενού για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες 
πριν γίνει η επανεγκατάσταση υγιών πτηνών.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των βιολογικών 
εκτροφών πτηνών, η απομόνωση και ο περιορισμός 
των πτηνών μέσα στους θαλάμους της μονάδας και 

η κάλυψη με δίχτυ των υπαίθριων εγκαταστάσεων, 
αποτελούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστα-
σία από τη νόσο.

Ευθανασία πτηνών

Σε περιπτώσεις εμφάνισης εκτεταμένων σοβα-
ρών νοσημάτων στα πτηνά, μεγάλος αριθμός τους 
μπορεί να θανατωθεί προκειμένου να εκριζωθεί το 
νόσημα. Τα ζωντανά πτηνά ενέχουν μεγάλο κίνδυνο 
μετάδοσης της νόσου και η θανάτωσή τους πρέπει 
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις (ελάχιστο πόνο και 
ταλαιπωρία για τα πτηνά και σύντομη ολοκλήρωση 
της διαδικασίας). Η μέθοδος είναι δυνατό να εφαρ-
μοστεί σε ένα ολόκληρο σμήνος πτηνών αλλά μπορεί 
να αφορά και σε μια ολόκληρη περιοχή.

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ευθανασίας, πρέπει 
να είναι ασφαλής, ανθρώπινη και αποτελεσματική. 
Η διαδικασία πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη 
του υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου και 
από εξειδικευμένο προσωπικό, μέχρις ότου όλα 
τα πτηνά να είναι νεκρά. Παράλληλα θα πρέπει να 
γίνονται τα παρακάτω.
 1. Να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις και οι 

χειρισμοί των πτηνών, ώστε να μειώνεται η κα-
ταπόνησή τους.

 2. Η τοποθεσία διεκπεραίωσης της ευθανασίας πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο σημείο 
εκτροφής των πτηνών και να λαμβάνονται μέτρα 
για την αποφυγή της έκθεσης των θανατωμένων 
πτηνών σε κοινή θέα, για λόγους αισθητικής και 
αποφυγής δημόσιας πρόκλησης.

 3. Να είναι ενήμερος ο υπεύθυνος της διαδικασίας 
για το είδος, τον αριθμό, την ηλικία, το μέγεθος 
των πτηνών και την προτεραιότητα των πτηνών 
(πρώτα σφάζονται τα μολυσμένα, μετά εκείνα που 
ήλθαν σε επαφή και στο τέλος τα υπόλοιπα πτηνά 
της εκτροφής) που πρόκειται να θανατωθούν, 
καθώς και για τον τύπο της εκτροφής από όπου 
προέρχονται τα πτηνά (συστηματική, βιολογική 
εκτροφή ή εκτατική μορφή).

 4. Ο υπεύθυνος της διαδικασίας θα πρέπει να είναι 
σίγουρος για τη διαθεσιμότητα, λειτουργικότητα 
και αποτελεσματικότητα των συσκευών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ευθανασία. Ειδικά μέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει 
να ληφθούν σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 
φαρμακευτικές ουσίες ή αναισθητικά αέρια για 
την ευθανασία των πτηνών.
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Πίνακας 5.  Απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται για τον ιό της γρίπης38 
Χημική ουσία Συγκέντρωση Συνιστώμενος 

χρόνος 
εφαρμογής 

Συνιστώμενη 
χρήση 

Περιορισμοί Άλλες 
πληροφορίες

Υποχλωριώδες νάτριο 2% 10 - 30 λεπτά Εξοπλισμός Παρουσία 
οργανικής 
ουσίας 
που είναι 
διαβρωτική για 
τα μέταλλα

Ασταθές σε 
θερμοκρασία 
άνω των 15 °C 

Τεταρταγείς βάσεις του 
αμμωνίου

4%  Τοίχοι, δάπεδα, 
εξοπλισμός

  

Potassium 
peroxomonosulphate+ 
sulphamic acid+ sodiumalkyl
benzenesulphonate 

2%  Τοίχοι, δάπεδα, 
εξοπλισμός

Διαβρωτικό  

Υδροχλωρικό ασβέστιο 3% w/v  Τοίχοι, δάπεδα   
Κρεσολικό οξύ 2,2% w/v  Δάπεδα   
Συνθετικές φαινόλες 2% w/v  Δάπεδα  Καυστικό, 

απορροφάται 
από το δέρμα

Φορμαλίνη+υπερμαγγανικό 
κάλιο

 Υποκαπνισμοί   Τοξικά αέρια

Υποχλωριώδες ασβέστιο 2-3% w/v 10-30 λεπτά  Παρουσία 
οργανικής 
ουσίας

Ασταθές σε 
θερμοκρασία 
άνω των 15 °C 

Καυστικό νάτριο 2% w/v 10 λεπτά  Μην 
χρησιμοποιείται 
παρουσία 
αλουμινίου

 

Διττανθρακικό νάτριο 
(μαγειρική σόδα)

10% w/v 30 λεπτά Παρουσία 
μεγάλων 
συγκεντρώσεων 
οργανικής 
ύλης

 Προσθέστε 
0,1% sodium 
silicate για την 
προστασία των 
αλουμινένιων 
επιφανειών 

Υποχλωριώδες οξύ 2% w/v 10 λεπτά  Ισχυρά 
διαβρωτικό

Μην 
χρησιμοποιείται 
για την 
απολύμανση 
μετάλλων και 
τσιμεντένιων 
επιφανειών

Κιτρικό οξύ 0,2% w/v 30 λεπτά Είδη 
ένδυσης και 
απολύμανση 
σώματος

 έλεγχος του pH

Γλουταραλδεΰδη 2% w/v 10-30 λεπτά Άριστο 
απολυμαντικό

Αλλεργία, 
χρήση 
προστατευτικού 
ρουχισμού 

Ανασυστήνεται 
σε pH 9
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 5. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και να λαμβάνο-
νται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια του 
προσωπικού που θα διενεργήσει τη σφαγή.

 6. Να εκτιμηθεί το κόστος των διαφόρων διαδικα-
σιών.

 7. Η επιλογή της εκάστοτε μεθόδου ευθανασίας (η 
πρόκληση υποξίας, ο νευρικός αποκλεισμός της 
καρδιακής λειτουργίας ή η αποκοπή του νωτι-
αίου μυελού και ο αποκεφαλισμός) εξαρτάται 
από τους παραπάνω παράγοντες και την πιθανή 
δυνατότητα μελλοντικής επανάληψής της, ώστε 
να απομακρυνθούν τα μολυσμένα πτηνά όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνα και γρήγορα.

Εφαρμογή εμβολιασμών στα πτηνά

Οι εμβολιασμοί στην κτηνιατρική πράξη διενερ-
γούνται για τους παρακάτω τέσσερις λόγους: α) για 
την προστασία του ευαίσθητου ζωικού πληθυσμού 
από την εκδήλωση του κλινικού νοσήματος, β) για 
την προστασία του ζωικού πληθυσμού από τη μό-
λυνσή του με ισχυρά λοιμογόνα στελέχη, γ) για τον 
περιορισμό απέκκρισης του ιού στο περιβάλλον και 
δ) για τη δυνατότητα ορολογικής διαφοροποίησης 
των μολυσμένων από τα εμβολιασμένα πτηνά (Dif-
ferentiating Infected from Vaccinated Animals, DIVA 
strategy).49 Έτσι στην περίπτωση του ιού της γρίπης 
των πτηνών, ο πρώτος και ο δεύτερος στόχος επιτυγ-
χάνονται με την εφαρμογή των εμβολιασμών.90

Ο τρίτος όμως λόγος, δηλαδή η αναστολή δι-
ασποράς του ιού στο περιβάλλον από τα φυσικώς 
προσβεβλημένα πτηνά, μετά τον εμβολιασμό στην 
πραγματικότητα περιορίζει την απεκκρινόμενη πο-
σότητα του ιού αλλά δεν την εξαφανίζει. Αυτό στην 
πράξη δημιουργεί τεράστια προβλήματα, επειδή 
εμβολιασμένα πτηνά σε περιοχές όπου ο ιός ενζω-
οτεί, μπορεί να φαίνονται υγιή, αλλά μπορούν να 
μολυνθούν με υψηλής παθογόνου δύναμης στελέχη, 
να εκκρίνεται ο ιός στο περιβάλλον και ξαφνικά 
να εμφανισθεί πάλι επιζωοτία. Αυτό λοιπόν είναι 
το κρίσιμο σημείο που λαμβάνεται υπόψη για την 
εφαρμογή εμβολιασμού έναντι της γρίπης, καθώς η 
πλήρης εξάλειψη των υψηλής λοιμογόνου δύναμης 
στελεχών από το περιβάλλον, δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί αποτελεσματικά. Όταν αναφέρεται κάποιος σε 
εμβολιασμούς έναντι του στελέχους Η5Ν1, μείωση 
της έκκρισης του ιού σημαίνει άμεσα και μείωση της 
πιθανότητας μετάδοσής του στον άνθρωπο, από τη 
στιγμή που μια σημαντική ποσότητα ιϊκού φορτίου 

απαιτείται για να περάσει το φραγμό του ζωικού 
είδους, δηλαδή από τα πτηνά στον άνθρωπο.

Μια πλειάδα διαφορετικών εμβολίων έχουν πα-
ρασκευαστεί για τη γρίπη. Τα περισσότερα περιέχουν 
αδρανοποιημένο ιό, με ανοσοενισχυτικό για ενέσιμη 
ατομική χορήγηση. Επίσης, για να εγκατασταθεί 
ικανοποιητική ανοσία, απαιτούνται συνήθως δύο 
εμβολιασμοί, γεγονός που έχει συνέπειες στο κόστος 
και τον απαιτούμενο χρόνο εφαρμογής. Όμως πολλές 
φορές είναι η εναλλακτική οδός επιλογής εφαρμογής 
εμβολιασμών λόγω του υψηλού ποσοστού πολυπλη-
θών εκτροφών πτηνών (Densely populated poultry 
area, DPPA) σε ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. έγινε 
στη Βόρειο Ιταλία το 1999-2003.49

Υπάρχουν αδρανοποιημένα ομόλογα εμβόλια, 
βασιζόμενα στο Η5Ν1 στέλεχος που προκαλεί τη 
σύγχρονη επιζωοτία. Ένα τέτοιο εμβόλιο παρέχει 
κατάλληλη προστασία, αλλά δεν επιτρέπει το δια-
χωρισμό των εμβολιακών αντισωμάτων από εκείνα 
των φυσικώς μολυσμένων πτηνών. Γι’ αυτό και αυ-
τομάτως η χρήση του αποκλείεται για την τρέχουσα 
αντιμετώπιση της νόσου.

Αντίθετα, τα αδρανοποιημένα ετερόλογα εμβόλια, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιχνηθετημένα, 
όταν ο εμβολιακός ιός εκφράζει το ίδιο αντιγόνο ΗΑ 
αλλά διαφορετικό ΝΑ υπότυπο, συγκρινόμενο με το 
στέλεχος των επιζωοτιών (π.χ. Η5Ν9 εμβόλιο αντί 
του Η5Ν5 υψηλής λοιμογόνου δύναμης στελέχους). 
Από τον προσδιορισμό των ΝΑ υποτύπων, μπορούν 
να προσδιορισθούν τα φυσικώς μολυσμένα πτηνά.91 
Αδρανοποιημένα ετερόλογα εμβόλια χρησιμοποιού-
νται στις εκτροφές των «θερμών περιοχών» της νο-
τιοανατολικής Ασίας, καθώς επίσης και στο Μεξικό, 
στο Πακιστάν και στη Β. Ιταλία, δηλαδή σε περιοχές 
που πλήττονται από τα στελέχη Η5Ν1.

Ως εναλλακτική λύση του συστήματος DIVA έχει 
προταθεί ο προσδιορισμός ειδικών αντισωμάτων, 
των NS-1. Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται σε 
πολύ υψηλούς τίτλους, στην περίπτωση της φυσικής 
μόλυνσης, ενώ είναι πολύ περιορισμένα σε περίπτωση 
εμβολιασμών με αδρανοποιημένα εμβόλια.

Μελλοντικά εκτιμάται ότι η γενετική μηχανική 
θα βοηθήσει πολύ στην παραγωγή εμβολίων για 
κτηνιατρική και ανθρώπινη χρήση, με τον επιθυ-
μητό ΗΧΝΥ συνδυασμό, σε ένα ευνοϊκό γενετικό 
υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 92/40/EEC, εμβολιασμός έναντι του ιού της 
γρίπης των πτηνών, μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο 
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επικουρικά των προαναφερθέντων υποχρεωτικών 
μέτρων επιτήρησης και προστασίας. Η απόφαση 
για την εφαρμογή εμβολιασμού στα σμήνη των 
εκτρεφόμενων πτηνών μπορεί να ληφθεί από τη 
χώρα-μέλος, ανεξάρτητα από την έγκριση ή μη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.92

Γρίπη και Δημόσια Υγεία
Αναπάντητα ερωτήματα

Η επιστημονική κοινότητα παρόλο που έχει ασχο-
ληθεί έντονα με τη γρίπη, δεν έχει ακόμη διευκρινίσει 
ένα μεγάλο μέρος της επιδημιολογίας του νοσήμα-
τος. Το γεγονός αυτό κάνει το νόσημα απρόβλεπτο 
και βρίσκει σχεδόν πάντα απροετοίμαστους τους 
ειδικούς, ώστε να ανταπεξέλθουν στις επικείμενες 
εξάρσεις που δημιουργεί.

Τα ερωτήματα που παραμένουν είναι:
• Γιατί εμφανίζεται περιοδικά;
• Γιατί εμφανίζεται και παύει ξαφνικά;
• Πού διατηρείται ο ιός ανάμεσα σε δύο διαδοχικά 

κύματα επιδημιών;
• Ποια είναι η πραγματική αποθήκη του ιού στη 

φύση;
• Είναι τα υδρόβια αποδημητικά πτηνά βιολογικοί 

ή μηχανικοί φορείς; Μήπως διατηρούν τον ιό σε 
λανθάνουσα κατάσταση;

• Είναι ο ρόλος των αποδημητικών πτηνών στη 
μετάδοση του νοσήματος τόσο σημαντικός, όσο 
τους καταλογίζεται;
Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι:

• Κατέρριψε το φραγμό του είδους ο ιός Η5Ν1 των 
πρόσφατων ασιατικών κρουσμάτων της νόσου, 
αφού η νόσος μεταδόθηκε σε τίγρεις και λεοπαρ-
δάλεις που είχαν διατραφεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα με άρρωστα νωπά κοτόπουλα; Τελικά 
τα αιλουροειδή μολύνονται από τον ιό και σε αυτά 
είναι δυνατή η οριζόντια μετάδοσή του π.χ. από 
τίγρη σε τίγρη;

• Μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων το στέλεχος 
Η5Ν1;

• Μπορεί να προβλεφθεί κατά μεγάλη προσέγγιση 
ποιο στέλεχος του ιού αναμένεται να προκαλέ-
σει νέα πανδημία έτσι ώστε να παρασκευαστεί 
έγκαιρα εμβόλιο για τον πληθυσμό της γης;
Όλα αυτά βέβαια είναι σε συνάρτηση με τις διά-

φορες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, 
σχετικά με την προέλευση του ιού και τις ιδιόμορφες 

ιδιότητες που τον καθιστούν ιδιαίτερα επιδημιολο-
γικά απρόβλεπτο.

Οι θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί 
είναι οι παρακάτω:

Α΄ θεωρία: Οι Hoyl και Wickramasinghe ανα-
φέρουν ότι στο διάστημα δημιουργούνται αμινοξέα, 
πολυσακχαρίτες και άλλες σύμπλοκες ενώσεις. Εκεί 
δημιουργούνται και οι ιοί, που στη συνέχεια μετα-
φέρονται στη γη με την αστρική σκόνη των μετε-
ωριτών και των διαφόρων κομητών. Στην περιοχή 
της γης που θα πέσει η αστρική σκόνη εμφανίζεται 
η επιδημία.

Β’ θεωρία: Των Hope – Simpson αναφέρει ότι, 
όταν πραγματοποιούνται εκρήξεις στον ήλιο και 
δημιουργούνται οι ηλιακές καταιγίδες, ελευθερώ-
νονται μαγνητικά σωματίδια τα οποία επιτρέπουν 
ή διευκολύνουν την ανταλλαγή γενετικού υλικού 
μεταξύ των ιών και έτσι δημιουργούνται τα νέα 
παθογόνα στελέχη τους.

Γ’ θεωρία: Αναφέρεται στον τρόπο μόλυνσης. 
Όταν ένας ιός προσβάλλει ένα άτομο, ο ιός παραμέ-
νει σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στους ιστούς. 
Εκεί παραμένει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
μέχρι την επόμενη εποχική έξαρση. Το άτομο που 
φέρει τον ιό, έχει δημιουργήσει αντισώματα και δεν 
νοσεί πια, γίνεται όμως έντονα μολυσματικό για το 
περιβάλλον και τα ευαίσθητα άτομα γύρω του.

Ο νέος ιός που αποβάλλεται από τα πρόσφατα 
μολυσμένα άτομα επιζεί και μεταδίδεται κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας.93

Όλες οι παραπάνω θεωρίες δεν έχουν καταφέρει 
να δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις στα προη-
γούμενα ερωτήματα, αντιθέτως μάλιστα προκαλούν 
σύγχυση στους ερευνητές. Οι νεότεροι επιστήμονες 
καλούνται να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις και 
να προσπαθήσουν να βοηθήσουν αποτελεσματικά 
την ανθρωπότητα σε μελλοντική πανδημία, με τα 
μέσα που διαθέτουν.

Αναφορές μολύνσεων των ανθρώπων 
με ιούς της γρίπης των πτηνών κατά την 
πρόσφατη επιζωοτία (1997-2006)

Κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών υπήρξε 
μια αυξανόμενη εμφάνιση μολύνσεων των ανθρώπων 
με ιούς της γρίπης των πτηνών. Το Μάιο του 1997 
απομονώθηκε το στέλεχος Η5Ν1 από ένα τρίχρονο 
αγόρι στο Χονγκ Κονγκ. Τα συμπτώματα αφορούσαν 
σε σοβαρής μορφής πνευμονία, οξεία αναπνευστική 
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ανεπάρκεια και εκδήλωση του συνδρόμου του Reyes. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά την ίδια περί-
οδο υπήρξε έξαρση κρουσμάτων με ιό Η5Ν1 σε 3 
εκτροφές πτηνών στην ίδια περιοχή. Το Νοέμβριο 
και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, παράλληλα με τα 
κρούσματα σε πτηνά, εμφανίστηκαν 17 νέες περι-
πτώσεις γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους, από τις 
οποίες οι πέντε απέβησαν μοιραίες. Για τον έλεγχο 
των μολύνσεων, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην 
σφαγή 1,5 εκατομμυρίου πτηνών. Διαπιστώθηκε ότι ο 
ιός μεταδόθηκε κυρίως από τα πτηνά σε ανθρώπους, 
αν και υπήρχαν ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες 
αναφέρθηκε ότι ο ιός μεταφέρθηκε από άνθρωπο σε 
άνθρωπο.94 Το 1999 σε περιοχές του Χονγκ Κονγκ 
και της Κίνας, διαπιστώθηκε μόλυνση δύο παιδιών με 
χαμηλής παθογένειας ιό Η9Ν2 χωρίς να εμφανιστούν 
επιπλοκές. Δεν μπόρεσε να βρεθεί η πηγή της μόλυν-
σης, αλλά θεωρήθηκε ότι μεταδόθηκε από τα πτηνά 
σε άνθρωπο, χωρίς να είναι δυνατό να αποκλειστεί 
η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων. Λίγο καιρό αργότερα 
εμφανίστηκαν νέα κρούσματα με τον ιό Η9Ν2 στην 
Κίνα. Το 2002, υπήρξε έξαρση κρουσμάτων γρίπης 
σε εκτροφές πτηνών στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Ει-
δικά υπήρξε αναφορά σε ένα άτομο στην κοιλάδα 
Shenandoah, το οποίο βρέθηκε θετικό στον ιό Η7Ν2 
μετά από ορολογική εξέταση.94 Το 2003 υπήρξε 
σημαντική αύξηση των κρουσμάτων από ιούς της 
γρίπης των πτηνών. Στην Ολλανδία αναφέρθηκαν 
αρκετά κρούσματα ιού Η7Ν7 σε διάφορες εκτροφές 
πτηνών. Αργότερα, τα κρούσματα επεκτάθηκαν σε 
χοίρους και ανθρώπους. Επιβεβαιώθηκε ότι συνολικά 
89 άτομα είχαν μολυνθεί από τον ιό Η7Ν7 που είχε 
ξεκινήσει από τα πτηνά. Υπήρξε διαφοροποίηση στο 
είδος και την ένταση των συμπτωμάτων μεταξύ των 
ασθενών, ενώ αναφέρθηκε ο θάνατος ενός κτηνιά-
τρου που εμφάνισε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 
και επιπλοκές, που σχετίζονταν με τη μόλυνση από 
τον ιό. Ο κτηνίατρος είχε επισκεφθεί και είχε πάρει 
παθολογικά δείγματα προς εξέταση από μια εκτροφή 
κρεοπαραγωγών ορνιθίων που εμφάνιζαν έντονο ανα-
πνευστικό σύνδρομο και αποδείχθηκαν θετικά στον 
ιό Η7Ν7 της γρίπης. Η πλειοψηφία των μολύνσεων 
οφειλόταν σε άμεση επαφή με τα πτηνά, ενώ οι αρ-
χές ανέφεραν τρεις πιθανές περιπτώσεις μετάδοσης 
του ιού μεταξύ ανθρώπων.94 Το ίδιο έτος στο Χονγκ 
Κονγκ, επιβεβαιώθηκε η μόλυνση ενός παιδιού με τον 
ιό Η9Ν2, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει τη νόσο. 
Στη Νέα Υόρκη το Νοέμβριο του 2003, ένας ασθενής 
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, παρουσιάζοντας σοβαρά 

αναπνευστικά προβλήματα. Αρχικά, οι εργαστηριακές 
εξετάσεις έδειξαν ότι είχε μολυνθεί με ιό Η1Ν1. Ο 
ασθενής ανάρρωσε πλήρως και οι επόμενες εξετάσεις 
το Μάρτιο, έδειξαν ότι τελικά είχε μολυνθεί από τον 
ιό Η7Ν2. Το Δεκέμβριο του 2003 παρουσιάστηκε 
έξαρση του υψηλής παθογένειας ιού Η5Ν1 σε πουλε-
ρικά στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Μετέπειτα 
υπήρξαν συνεχείς αναφορές για εξάρσεις γρίπης των 
πτηνών στην Ταϊλάνδη, στο Βιετνάμ, στην Ιαπωνία, 
την Κίνα, την Καμπότζη, το Λάος, τη Μαλαισία και 
την Ινδονησία. Ο λόγος για την ταυτόχρονη εμφάνιση 
κρουσμάτων από ιό Η5Ν1 σε τόσες πολλές περιοχές 
δεν έχει αποσαφηνιστεί. Θεωρήθηκε ότι σημαντικό 
ρόλο στην εμφάνιση και μετάδοση του ιού Η5Ν1 
στην περιοχή είχαν τα αποδημητικά πτηνά, επειδή 
βρέθηκαν να είναι φορείς του ιού. Στις αρχές του 
2004 απομονώθηκε ο υψηλής παθογένειας ιός Η7Ν3 
από εργάτες σε εκτροφές πτηνών. Τα συμπτώματα 
ήταν ελαφρά και περιορίζονταν σε μολύνσεις των 
οφθαλμών.94 Πολλές από τις περιοχές στις οποίες 
εμφανίστηκε ο ιός Η5Ν1 το 2003, παρουσίασαν νέα 
κρούσματα γρίπης το 2004. Ενώ αρχικά θεωρήθηκε 
ότι η έξαρση ελέγχθηκε, αποδείχθηκε ότι ο ιός είχε 
φτάσει σε ενδημικά επίπεδα στα εκτρεφόμενα και 
στα υδρόβια πτηνά πολλών ασιατικών χωρών, παρά 
τα εκτεταμένα μέτρα εκρίζωσης σημαντικού αριθμού 
πτηνών στις περιοχές.

Η θνησιμότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη 
ειδικά στις περιπτώσεις που το αντιγόνο είναι το 
Η5Ν1, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4.95

Οι περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπινων μολύν-
σεων με τον ιό Η5Ν1 των πτηνών, χαρακτηρίστηκαν 
από ένα σοβαρό σύνδρομο γρίπης, το οποίο δεν 
μπορούσε να διαφοροποιηθεί κλινικά από τη σοβαρή 
προσβολή με το κοινό ανθρώπινο στέλεχος του ιού. 
Τα συμπτώματα ήταν πυρετός, βήχας, δύσπνοια, 
ενώ σε ακτινογραφίες υπήρχαν ενδείξεις πνευμονί-
ας. Συγκεκριμένα οι ανωμαλίες σε ακτινογραφίες 
θώρακος, χαρακτηρίζονταν από εκτενή αμφοτερό-
πλευρη διήθηση του πνεύμονα, καταστροφή των 
λοβών του πνεύμονα και εστιακή ατελεκτασία. Σε 
ασθενείς που επιβίωσαν της νόσου, ήταν εμφανή τα 
σημάδια πνευμονικής βλάβης μερικούς μήνες μετά 
τη μόλυνση.96,97

Πλην των αναπνευστικών συμπτωμάτων,97 πολλοί 
ασθενείς παραπονέθηκαν για γαστρεντερικά συμπτώ-
ματα όπως διάρροια, έμετο, πόνο στην κοιλιακή χώρα, 
τα οποία είναι συνήθη σε παιδιά με γρίπη, αλλά όχι σε 
ενήλικες. Σε κάποιες περιπτώσεις, η διάρροια ήταν το 
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μόνο σύμπτωμα, ενώ σε αντίθεση με μολύνσεις με Η7 
και Η9 ιούς δεν παρουσιάστηκε ποτέ επιπεφυκίτιδα. 
Η κλινική πορεία της νόσου σε σοβαρές περιπτώσεις 
χαρακτηριζόταν από ραγδαία εμφάνιση αμφοτερό-
πλευρης πνευμονίας που καθιστούσε αναγκαία την 
παροχή αναπνευστικής υποστήριξης.

Οι επιπλοκές συμπεριέλαβαν οξύ σύνδρομο ανα-
πνευστικής ανεπάρκειας, νεφρική ανεπάρκεια και 
πολυοργανική κατάρρευση. Οι υποψίες ότι οι μο-
λύνσεις με Η5Ν1 δεν περιορίζονται στο χώρο των 
πνευμόνων, επιβεβαιώθηκαν στην περίπτωση ενός 
παιδιού στο Βιετνάμ με ενδείξεις προσβολής του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Το παιδί αρχικά 
παρουσίασε διάρροια, έπεσε σε κώμα και τελικώς 
κατέληξε.96 Ο ιός Η5Ν1 απομονώθηκε από το λά-
ρυγγα, από το αίμα, από το απευθυσμένο και από το 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υλικά που δικαιολογούσαν 
την εξάπλωση και τον πολλαπλασιασμό του ιού στα 
διάφορα όργανα.97

Λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής 
υγιεινής ειδικά για τους εργαζόμενους σε 
εκτροφές πτηνών ή μονάδες επεξεργασίας 
των προϊόντων τους

 1. Καλό πλύσιμο των χεριών πριν από κάθε ενέργεια 
όπως κατανάλωση φαγητού ή ποτού, κάπνισμα, 
χρήση του τηλεφώνου, λήψη φαρμάκων, χρήση 
make-up ή τοποθέτηση φακών επαφής.

 2. Πολύ καλή κάλυψη όλων των πληγών ή εκδορών 
με αδιάβροχο τρόπο και τοποθέτηση γαντιών πριν 
αρχίσει να εργάζεται. Εάν συμβεί κόψιμο ή εκδορά, 
θα πρέπει ο εργαζόμενος να πλυθεί αμέσως με σα-
πούνι και νερό και να βάλει αδιάβροχο κάλυμμα.

 3. Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών ρούχων 
και γαντιών. Αν είναι υπάλληλος, θα πρέπει να του 
τα χορηγήσουν οι εργοδότες του. Αν είναι ιδιώτης, 
θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος για την ατομική του 
προστασία. Οι εργαζόμενοι σε εκτροφές πτηνών 
θα πρέπει να φορούν κατάλληλες φόρμες και 
μπότες που θα μπορούν να καθαρισθούν και να 
απολυμανθούν, στο τέλος της εργασίας. Επίσης 
να φορούν μάσκες με δείκτη προστασίας P2 για 
την απλή απασχόλησή τους στην εκτροφή. Σε 
περίπτωση που χειρίζονται κόπρανα και υπάρχει 
σκόνη (π.χ. κατά τη σύλληψη των πτηνών ή τον 
καθαρισμό των ορνιθώνων κ.λπ.) θα πρέπει ο 
εργαζόμενος να φέρει ειδική μάσκα με δείκτη 
προστασίας P3 (ori-nasal respirators), αναπνευ-

στήρα και ειδικά γυαλιά για τα μάτια.
 4. Όλες οι μάσκες και τα προστατευτικά μέσα θα 

πρέπει να δοκιμάζονται και να προσαρμόζονται 
στα άτομα που θα τα χρησιμοποιήσουν.

 5. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των μολυσμένων 
χεριών με τα μάτια ή το στόμα κατά τη διάρκεια 
της εργασίας. Μην βάζετε τα μολύβια ή το στυλό 
σας στο στόμα ή μη σκουπίζετε τα μάτια σας με 
τα χέρια. Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της 
εργασίας.95

 6. Επιδίωξη λήψης του μεσημεριανού γεύματος ή 
του κολατσιού του σε απόσταση ασφαλείας από 
τη μολυσμένη περιοχή εργασίας του.51

Ασφάλεια τροφίμων και ιός της γρίπης

Το υψηλής λοιμογόνου δράσης Η5Ν1 στέλεχος 
του ιού της γρίπης και η σχέση του με τα πτηνά και 
την ασφάλεια των τροφίμων για τον άνθρωπο ανα-
λύεται παρακάτω σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών 
οργανισμών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Για τα τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του FAO, 
του OIE (appendix 3.8.X.1) και της EFSA ισχύουν 
τα παρακάτω:

Κρέας
Στα μολυσμένα πτηνά, ο ιός βρίσκεται κυρίως στο 

αναπνευστικό και στο πεπτικό σύστημα και όχι στο 
μυϊκό ιστό, δηλαδή στο κρέας. Είναι πολύ πιθανόν 
όμως κατά την απρόσεκτη σφαγή των πτηνών το 
κρέας να μολυνθεί από τον ιό. Η μεγαλύτερη έκθεση 
των ανθρώπων σε κίνδυνο γίνεται κατά τη διάρκεια 
σφαγής και χειρισμού των μολυσμένων πτηνών, όταν 
δεν λαμβάνονται κατάλληλα ατομικά προστατευτι-
κά μέτρα. Απαιτείται καλή υγειονομική πρακτική 
χειρισμών κατά τη διάρκεια και μετά τη σφαγή των 
μολυσμένων πτηνών, έτσι ώστε να μην έλθει σε 
επαφή το νωπό κρέας με άλλες τροφές, συσκευές 
ή επιφάνειες που έχουν σχέση με την προετοιμασία 
έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων.

Η υγειονομικά ελλιπής σφαγή και προετοιμασία 
(αποπτέρωση, εκσπλαχνισμός, τεμαχισμός) των νο-
σούντων ή μολυσμένων πουλερικών από τους ίδιους 
τους καταναλωτές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τη 
γρίπη των ανθρώπων στην Ασία. Αυτού του είδους 
οι πρακτικές θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως. 
Σε χώρες με υψηλό υγειονομικό επίπεδο, όπως η 
Ελλάδα, δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί και είναι σχεδόν 
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αδύνατον νοσούντα πτηνά συστηματικών εκτροφών 
να φθάσουν στον καταναλωτή λόγω των συστημα-
τικών υγειονομικών ελέγχων.

Παρόλα αυτά, η θέρμανση στο κέντρο της μυϊκής 
μάζας για λίγα δευτερόλεπτα στους 70 οC είναι αρκε-
τή για να αδρανοποιήσει τον ιό υψηλής παθογόνου 
δράσης. Το συμβατικό μαγείρεμα των τροφίμων και 
η αύξηση της θερμοκρασίας σε όλα τα σημεία ενός 
τροφίμου πάνω από 70 οC είναι ικανή να καταστρέψει 
τον ιό της γρίπης των πτηνών, εάν υπάρχει. Πρακτικά 
κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος για το παραπάνω, 
όταν το ψημένο κρέας εμφανίζεται λευκό και όχι ροζ 
σε κάποιο σημείο του, οπότε είναι ασφαλές για να 
καταναλωθεί από τον άνθρωπο.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο ιός Η5Ν1 της 
γρίπης δεν καταστρέφεται με την ψύξη ή την κατά-
ψυξη του κρέατος.71

Αβγά
Παρόλο που, όταν μολυνθούν τα πτηνά με τον 

ιό της γρίπης, σταματούν να παράγουν αβγά, είναι 
δυνατόν στα πρώιμα στάδια της νόσου, να γεννη-
θούν μολυσμένα αβγά, περιλαμβάνοντας και εκείνα 
που γεννιούνται από ασυμπτωματικές πάπιες. Τα 
αβγά μπορεί να φέρουν τον ιό Η5Ν1 της γρίπης 
στο εσωτερικό τους (ασπράδι και κρόκο) ή να είναι 
μολυσμένα εξωτερικά στο κέλυφός τους.

Αβγά που προέρχονται από μολυσμένες περιοχές 
δεν πρέπει να καταναλώνονται ωμά ή ατελώς ψημένα 
αλλά ούτε και να περιέχονται υπό την παραπάνω μορφή 
σε τρόφιμα. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από τα μέχρι 
σήμερα επιδημιολογικά δεδομένα ότι άνθρωποι που 
κατανάλωσαν καλά μαγειρεμένα αβγά μολύνθηκαν 
με τον Η5Ν1 ιό. Οι ακόλουθες σταθερές διαδικασίες 
είναι ικανές να αδρανοποιήσουν τον ιό που μπορεί να 
βρίσκεται στα αβγά ή τα προϊόντά τους:

Αβγά  Θερμοκρασία  Χρονικό   
 σε 0C διάστημα
Ολόκληρο αβγό  60  210 sec
Μείγμα κρόκου-ασπράδι  60  372 sec
Μείγμα κρόκου-ασπράδι  61,1  210 sec
Υγρό ασπράδι  55,6  372 sec
Υγρό ασπράδι  56,7  210 sec
10% αλατισμένος κρόκος  62,2  372 sec
10% αλατισμένος κρόκος  63,3  210 sec
Ασπράδι σε σκόνη  67  15 ημέρες
Σύμφωνα με OIE18

Κατανάλωση ωμών προϊόντων ορνίθειας προέλευσης
Η κατανάλωση από τους ανθρώπους ωμών προ-

ϊόντων ορνίθειας προέλευσης είναι επικίνδυνη για 
τη μετάδοση μιας πλειάδας παθογόνων παραγόντων 
στον άνθρωπο και όχι μόνο για τη γρίπη και πρέπει 
αυστηρά να αποφεύγεται.

Ο ιός καταστρέφεται όταν η θερμοκρασία μα-
γειρέματος φθάσει στους 70 οC στο εσωτερικό του 
τροφίμου, για λίγα δευτερόλεπτα. Κατανάλωση 
τροφίμου που περιέχει προϊόντα από πτηνά που 
πιθανώς είχαν τον ιό, μετά από σωστό μαγείρεμα 
είναι ασφαλές για τον καταναλωτή.

Υπάρχουν όμως επιδημιολογικά δεδομένα, όπου 
άνθρωποι νόσησαν, αφού κατανάλωσαν ωμά προϊό-
ντα από πτηνά, όπως νωπό αίμα. Θα πρέπει λοιπόν 
να τονισθεί ότι η κατανάλωση ωμών προϊόντων 
ορνίθειας προέλευσης, μπορεί να μεταδώσει τη 
μόλυνση στον άνθρωπο και πρέπει αυστηρά να 
αποφεύγεται.95

Τρόφιμα που προέρχονται από εμβολιασμένα για τη 
γρίπη πτηνά

Όπως προαναφέρθηκε, σε κάποιες περιοχές του 
κόσμου, τα πτηνά εμβολιάζονται για τη γρίπη των 
πτηνών, βάσει των οδηγιών του FAO και του OIE. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 92/40 και άλλων σχετικών 
διατάξεων, επιτρέπεται ο εμβολιασμός των πτηνών 
μόνο επικουρικά και μετά από τη θέσπιση και εφαρ-
μογή όλων των αυστηρά σχολαστικών μέτρων και 
κανονισμών για τον έλεγχο του νοσήματος.18,51

Ο εμβολιασμός εφαρμόζεται στα πλαίσια ελέγχου 
του νοσήματος και συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα 
επιτήρησης. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πολύ συχνά 
υγειονομικοί έλεγχοι σύμφωνα με τους κανόνες 
ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής, που έχουν θεσπί-
σει ο FAO και ο OIE και τα προϊόντα των πτηνών 
πηγαίνουν κανονικά στην κατανάλωση, χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος για τον καταναλωτή.95

Συμπεράσματα
• Ο ιός της γρίπης των πτηνών υπότυπος Η5Ν1, 

στέλεχος υψηλής λοιμογόνου δύναμης, που εμ-
φανίστηκε πριν από 10 περίπου χρόνια στην Ασία 
(1996) έχει επεκταθεί κυρίως με τα αποδημητικά 
πτηνά στις Ευρωπαϊκές και Αφρικανικές χώρες 
(2006), μολύνοντας σε μερικές περιπτώσεις και 
συστηματικές εκτροφές πτηνών.
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 • Ο κίνδυνος να μολυνθεί ο άνθρωπος υπάρχει, 
όταν είναι σε πολύ στενό συγχρωτισμό με νο-
σούντα από τον ιό πτηνά, δεν λαμβάνει κανένα 
προστατευτικό μέτρο και δεν ακολουθεί πιστά 
τους κανόνες ατομικής υγιεινής.

 • Πρακτικές όπως η κατ’ οίκον σφαγή μολυσμένων 
πτηνών και η προετοιμασία των σφάγιων για 
ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει αυστηρά να 
αποφεύγονται, προκειμένου να προστατευθούν 
οι καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον από τη 
μόλυνση με τον ιό.

 • Ο άνθρωπος επίσης μολύνεται από το στέλεχος 
Η5Ν1, όταν καταναλώνει ωμά ή ατελώς ψημέ-
να ζωοκομικά προϊόντα, που προέρχονται από 
μολυσμένα με τον ιό πτηνά ή έχουν επιμολυνθεί 
από αυτά.

 • Το στέλεχος Η5Ν1 του ιού της γρίπης των πτηνών 
προκαλεί θάνατο σε ανθρώπους νεαρής κυρίως 
ηλικίας.

 • Η μετάδοση του στελέχους Η5Ν1 από άνθρωπο 
σε άνθρωπο, δεν έχει αποδειχθεί πλήρως ότι έχει 
συμβεί μέχρι τώρα.

 • Δεν υπάρχουν εμβόλια για τους ανθρώπους με 
το στέλεχος Η5Ν1.

 • Υπάρχει εμβόλιο για το στέλεχος Η5Ν1, για 
τα πτηνά αλλά δεν ενθαρρύνεται η εφαρμογή 
του εμβολιασμού, επειδή μπορεί να υποκρύψει 
ενδεχόμενη μελλοντική επιζωοτία και να θέσει 
έτσι σε κίνδυνο τους ανθρώπους.

 • Κατά την προσπάθεια εκρίζωσης του νοσήματος 
γίνεται ευθανασία σε όλα τα μολυσμένα ζώα και 
τίθεται η περιοχή υπό επιτήρηση.

 • Η γρίπη των πτηνών δε θεωρείται ότι είναι νόσος 
των κατοικίδιων ζώων, όπως γάτας και σκύλου, 
παρά τα καταγεγραμμένα κρούσματα σε περιοχές 
με ύπαρξη πολλών μολυσμένων πτηνών (λ.χ. 
Ταϊλάνδη, νησί στη Γερμανία 2006).

 • Σύμφωνα με υποδείξεις της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης Υγείας και για λόγους γενικής προφύλα-
ξης, τα ζώα συντροφιάς (γάτες, σκύλοι) πρέπει 
να είναι υπό επιτήρηση, στις περιοχές που έχει 
εμφανισθεί ο ιός Η5Ν1.

 • Η μόλυνση γίνεται μετά από άμεση επαφή με 

μολυσμένα πτηνά. Η πιο αποτελεσματική πρό-
ληψη είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας 
που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ 
επέκταση η χώρα μας.

 • Μέχρι τις ημέρες μας (2006) στη χώρα μας έχουν 
καταγραφεί κρούσματα γρίπης των πτηνών Η5Ν1 
μόνο σε αποδημητικά πτηνά (επίσημες πηγές του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων).

 • Οι καταναλωτές μπορούν να καταναλώνουν κα-
νονικά οποιοδήποτε είδος τροφίμου προέλευσης 
από πτηνά οικόσιτης ή συστηματικής εκτροφής, 
χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο για την υγεία 
τους.
Συνοπτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-

νισμό Υγείας, οι 4 κανόνες ορθής πρακτικής που 
συνιστώνται στους καταναλωτές για την αποφυγή 
μόλυνσης από τον ιό Η5Ν1 είναι:
 1. Να ξεχωρίζει σαφώς κάποιος το ωμό κρέας που-

λερικών από τα έτοιμα για κατανάλωση προϊό-
ντα, ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνσή τους με 
παθογόνους παράγοντες.

 2. Να πλένει ο καθένας σχολαστικά με σαπούνι τα 
χέρια του ειδικά, όταν είχε έλθει σε επαφή με 
μολυσμένα πτηνά ή αυγά. Να πλένει καλά όλες 
τις επιφάνειες ή τα αντικείμενα που ήλθαν σε 
επαφή με το μολυσμένο κρέας.

 3. Να πλένει ο καθένας και να διατηρεί καθαρά τα 
χέρια του, ειδικά πριν από κάθε επαφή με τρόφι-
μο, ποτό, τσιγάρο ή καλλυντικά, φακούς επαφής 
κ.λπ.

 4. Να γίνεται καλό ψήσιμο και μαγείρεμα των τρο-
φίμων ορνίθειας προέλευσης (κρέας, αυγά). Το 
κρέας να μαγειρεύεται στους 70 οC και τα αυγά 
να μην είναι μελάτα ή ωμά.
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summary

Avian influenza. Review of the recent epizootic outbreak and its importance for public health
E. XyLOURI – FRAgKIADAKI

Dept of Anatomy & Physiology of Farm Animals, Faculty of Animal Science, Agricultural University of Athens, 
Athens, greece

In this review article, a detailed description of avian influenza is presented, concerning both its 
natural hosts and related susceptible animal species, and emphasizing its effect οn public health 
and its protection. The etymology of ‘influenza’, the historic background of the disease and the 
aetiological agent of the disease are analyzed (i.e., nomenclature of influenza viral strains, viral 
morphology and structure, environmental resistance, the characteristic antigenic drift and shift 
of the influenza virus and its effect on the host immune response). The recent epizootic avian 
influenza outbreak of 1996-2006 in Asia is comprehensively presented. Epizootic data on both 
the global and the national (greek) distribution of H5N1 and the other type A influenza infec-
tions in all susceptible animal species are provided. The clinical signs, macroscopic lesions 
and laboratory diagnostic measures are described and preventive-surveillance measures for the 
control of the disease in animal populations are presented (New-FLUBIRD programme, bios-
ecurity measures, bird euthanasia). Special reference is made to vaccination strategies against 
avian influenza and to DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated animals) vaccines, 
targeting influenza eradication in the avian population. The importance of avian influenza on 
public health is emphasized, by setting questions and triggering thought about the possibility 
of influenza transmission from birds to humans. Reference is made to the relationship between 
avian influenza and human influenza cases observed during the recent epizootic outbreak, to 
the protective measures and hygiene recommendations for farm and slaughterhouse employees 
and for consumers. The biosecurity measures for all poultry-derived food (eggs, poultry meat) 
and products (raw chicken products, products derived from birds vaccinated against influenza) 
are presented, and the consumption of well-done cooked poultry-derived products is strongly 
recommended. Conclusions are presented, along with the four ‘good Practice’ golden rules, 
formulated by the World Health Organization, for consumers to protect themselves from influ-
enza H5N1 viral infection.
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Επιδημιολογία της σύφιλης, της γονόρροιας  
και των χλαμυδιακών λοιμώξεων
Ε. Κοντακιώτη, Ε. Δίζα-Ματαυτσή

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα αποτελούν μείζον πρόβλημα καθώς υπολογίζε-
ται ότι εμφανίζονται έως 340 εκατομμύρια νέα κρούσματα ετησίως από τα οποία τα 12 
εκατομμύρια αφορούν στη σύφιλη. Στις ΗΠΑ ο αριθμός των κρουσμάτων πρωτογόνου 
και δευτερογόνου σύφιλης μειώθηκε από το 1943 ως το 1985 (11,4 έναντι 66,4 περιπτώ-
σεων/100.000). Από το 1987 η επίπτωση της νόσου αυξήθηκε, φθάνοντας το 1990 τα 20 
κρούσματα/100.000. Η έξαρση αφορούσε κυρίως σε αστικούς πληθυσμούς, νότιες πολιτείες 
και ετεροφυλόφιλους έγχρωμους. Το διάστημα 1990-2000 τα επίπεδα σύφιλης μειώνονται 
ενώ το 2001-2002 η επίπτωση της σύφιλης αυξάνεται από 2,2 σε 2,4 περιπτώσεις/100.000 
πληθυσμού και εμφανίζεται κυρίως σε ομοφυλόφιλους. Στην Ευρώπη η καταγραφή εμφανίζει 
μεγάλη ετερογένεια. Η επίπτωση παραμένει σταθερή στη δεκαετία του 1990 (Γερμανία:2 
περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού, Αγγλία:100 διαγνώσεις το έτος, Γαλλία: περίπου 40 
περιπτώσεις). Από το 1999 παρατηρείται έξαρση στους ομοφυλόφιλους άνδρες. Στην Αγ-
γλία το διάστημα 1995-2000 οι νέες περιπτώσεις αυξάνονται από 132 σε 326. Στη Γαλλία 
τα κρούσματα φθάνουν τα 428 το 2003 από 37 το 2000, ενώ στη Γερμανία το διάστημα 
2001-2003 αυξάνονται από 1687 σε 2932. Στην Αθήνα ο επιπολασμός της σύφιλης παρα-
μένει σταθερός το διάστημα 1974-1991 ενώ μειώνεται έως το 1996. Μια μικρή αύξηση 
παρατηρείται έκτοτε. Η επίπτωση της γονόρροιας υπολογίζεται σε 70-200 εκατομμύρια 
παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ το διάστημα 1970-1980 η επίπτωση της γονόρροιας μειώθηκε ενώ 
το διάστημα 1981-1996 η μείωση έφθασε το 71,3%. To 1997-1998 παρατηρείται μικρή 
αύξηση των κρουσμάτων. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το διάστημα 1985-1996 
η επίπτωση της γονόρροιας μειώνεται ενώ το 1997 παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης 
της νόσου. Στη Γαλλία το διάστημα 1997–1998 οι διαγνώσεις αυξάνονται κατά 170% ενώ 
το διάστημα 1995-2000 στην Αγγλία και την Ουαλία η αύξηση φθάνει το 102% και στη 
Σουηδία το 154%. Στην Αθήνα το διάστημα 1974-1981 η επίπτωση παραμένει σταθερή. 
Μετά το 1981 παρατηρείται πτώση έως το 1996 και μικρή αύξηση έκτοτε. 
Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις αποτελούσαν το πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα 

Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσ-
σαλονίκη
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που οφείλεται σε βακτήρια. Στις ΗΠΑ το διάστημα 1987-1995 η ετήσια συχνότητα των 
χλαμυδιακών λοιμώξεων αυξήθηκε κατά 281% (από 47,8 σε 182,2 περιπτώσεις /100,000 
κατοίκους). Το 1996 αναφέρθηκαν 500.000 νέα κρούσματα ενώ υπολογίζεται ότι ο αλη-
θής αριθμός τους φθάνει τα 3 εκατομμύρια. Η αναφορά των κρουσμάτων χλαμυδιακών 
λοιμώξεων δεν είναι υποχρεωτική στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 οι περιπτώσεις χλαμυδιακών λοιμώξεων μειώνονται στη Σουη-
δία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Αγγλία και Ουαλία ενώ στη συνέχεια παρατηρείται αύξηση που 
μεγαλώνει το διάστημα 2001-2002.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2006, 51 (6): 434-448

Εισαγωγή
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αποτε-

λούν ένα μείζoν πρόβλημα στην Ευρώπη αλλά και 
σε όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς αναφέρεται 
ότι έως και 340 εκατομμύρια νέα κρούσματα το 
χρόνο εμφανίζονται στον πλανήτη.1-3 Το 75-85% 
των νοσημάτων αυτών υπολογίζεται ότι εμφανίζεται 
στις υπό ανάπτυξη χώρες.2 Στις ΗΠΑ είναι υποχρε-
ωτική η δήλωση όλων των περιπτώσεων σύφιλης, 
γονόρροιας και χλαμυδιακών λοιμώξεων.4 Στην 
Ευρώπη αν και η νομοθεσία προβλέπει τη δήλωσή 
τους σε κάποιες χώρες, η ακρίβεια της καταγραφής 
εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια, ανάλογα με τη χώρα, 
και κυμαίνεται από 10-75% των πραγματικών κρου-
σμάτων.5 Στην Ελλάδα η καταγραφή της σύφιλης 
και της γονόρροιας είναι υποχρεωτική αλλά δεν 
τηρείται στην πράξη, με αποτέλεσμα τα στοιχεία 
να είναι ελλιπή. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αύξηση των περιπτώσεων των σεξουαλικώς μετα-
διδόμενων νοσημάτων σε πολλές χώρες.1 Γι’ αυτό 
είναι σημαντική η καταγραφή των κρουσμάτων, η 
ενημέρωση και οι πληθυσμιακές μελέτες (screening 
tests) που επιπλέον θα συμβάλλουν σημαντικά στον 
περιορισμό της εξάπλωσης του AIDS.2

Επιδημιολογία της σύφιλης
Η σύφιλη είναι χρόνιο λοιμώδες μεταδοτικό νόση-

μα που ενδημεί παγκοσμίως. Σε παγκόσμια κλίμακα 
υπολογίζεται ότι εμφανίζονται 12 εκατομμύρια νέες 
περιπτώσεις ετησίως, ενώ στην Ευρώπη καταγρά-
φονται λιγότερες από 10 περιπτώσεις ανά 100.000 
πληθυσμού το χρόνο. Στην Αφρική και στη Νοτιο-

ανατολική Ασία αποτελεί ακόμη σοβαρό πρόβλημα 
ενώ στην ανατολική Ευρώπη παρουσιάζει πτωτικές 
τάσεις. Η νόσος προσβάλλει συχνότερα νεαρά άτομα 
20-30 ετών και η αναλογία ανδρών-γυναικών κυ-
μαίνεται από 2-4:1, πιθανώς λόγω της εντονότερης 
σεξουαλικής δραστηριότητας των ανδρών και της 
συμμετοχής των ομοφυλοφίλων.6

Α. Η επιδημιολογία της σύφιλης —
στις ΗΠΑ

Η επίπτωση της σύφιλης στις ΗΠΑ εμφανίζει 
σημαντικές διακυμάνσεις για περισσότερο από μισό 
αιώνα.7 Το 1937 υπολογιζόταν ότι το 10% των Αμε-
ρικανών θα νοσούσαν από σύφιλη κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους,8 κατά τη διάρκεια δε του Β΄ Παγκο-
σμίου πολέμου εμφανίζεται αυξημένος αριθμός 
κρουσμάτων της νόσου. Η πτώση που ακολουθεί ως 
τη δεκαετία του 1950 συμπίπτει με την ανακάλυψη 
της πενικιλίνης (από 66,4 περιπτώσεις/100.000 το 
1947 σε 3,9 περιπτώσεις/100.000 το 1956) ενώ φαί-
νεται ότι συντέλεσαν και άλλοι παράγοντες, όπως 
η δημιουργία κέντρων θεραπείας της νόσου, η πλη-
θυσμιακή αναζήτηση των νοσούντων, η διερεύνηση 
των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών τους και οι 
πολιτιστικές αλλαγές στη χώρα.9 Η ταχεία αύξηση 
της επίπτωσης στη δεκαετία του 1970, που αφορά 
περισσότερο στους ομοφυλόφιλους, περιορίστηκε 
στη δεκαετία του 1980 (κυρίως μετά το 1983) από 
την αλλαγή που επέφερε η εμφάνιση του ΑIDS στη 
σεξουαλική συμπεριφορά τους.7

Από το 1985 οι περιπτώσεις της σύφιλης αρχί-
ζουν να αυξάνονται εκ νέου.10 Τη χρονική περίοδο 
1986-1987 τα κρούσματα αυξάνονται από 10,9 σε 
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13,3/100.000 κατοίκους,11 ενώ συνολικά το διάστη-
μα 1985-1990 η αύξηση φθάνει το 75%. Το 1990 η 
επίπτωση της σύφιλης είναι 20 κρούσματα/100.000 
κατοίκους που αποτελεί τη μέγιστη επίπτωση από 
το 1949,10 δεκαπλάσια από την αντίστοιχη σε άλλες 
αναπτυγμένες χώρες.12

Ωστόσο, οι εξάρσεις εμφανίζουν σημαντική γεω-
γραφική κατανομή και αφορούν κυρίως σε αστικές 
περιοχές.10 Το διάστημα 1984-1993 δηλώθηκαν 
στις ΗΠΑ 355.783 περιπτώσεις από 3085 κέντρα 
αναφοράς. Από αυτά 1084 δήλωσαν 1-9 κρούσματα, 
737 δήλωσαν 10-99, 306 κατέγραψαν 100-999 ενώ 
62 ανέφεραν περισσότερα από 1000 περιστατικά, 
που αντιστοιχούσαν στο 65% των αναφερομένων 
κρουσμάτων σύφιλης. Έτσι η μέση ετήσια επίπτωση 
το διάστημα αυτό ποικίλλει από 0-140 κρούσμα-
τα/100.000 ανάλογα με την πολιτεία.12 Επιπλέον 
τα μεγάλα αστικά κέντρα το 1990 εμφανίζουν πε-
ρισσότερα από 100 κρούσματα/100.000 πληθυσμού 
(Ατλάντα 222, Ουάσιγκτον 183, Νέα Ορλεάνη 174, 
Φιλαδέλφια 147),10 όπως και οι πολιτείες που βρί-
σκονται νότια.9 Οι παραπάνω πολιτείες εμφανίζουν 
υψηλότερη επίπτωση για κάθε χρονική στιγμή μεταξύ 
1963-1993 ανεξάρτητα από τις κατά τόπους εξάρ-
σεις που αφορούν στο υπόλοιπο της χώρας.9 Τέλος, 
φαίνεται ότι η έξαρση των κρουσμάτων έπληξε με 
συγκεκριμένη διαδοχή τις πολιτείες των ΗΠΑ. Το 
1988 επηρέασε τις ανατολικές και δυτικές περιοχές 
και τους κόλπους, ενώ το 1989-1990 τα κρούσματα 
μειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές και αυξήθηκαν 
νοτιοκεντρικά και κεντροδυτικά.10 Εκτός από τη 
γεωγραφική κατανομή η έξαρση των κρουσμάτων 
εμφανίζει υψηλή συσχέτιση (r ≥ 4) με το ποσοστό 
των μη Ισπανόφωνων έγχρωμων, των γυναικών, τη 
βία και το ποσοστό των γεννήσεων από γυναίκες μι-
κρότερες των 20 ετών. Η συσχέτιση των κρουσμάτων 
είναι σε επίπεδα 2 ≤ r < 4 όσον αφορά στο ποσοστό 
του πληθυσμού μεταξύ 15-39 ετών, το ποσοστό του 
αστικού πληθυσμού, των διαζυγίων και της ανεργί-
ας.12 Από το 1985 ως το 1990 εμφανίζεται αύξηση 
των κρουσμάτων σε έγχρωμους άνδρες (126%) και 
σε έγχρωμες γυναίκες (231%)10 ενώ τα κρούσματα 
σε έγχρωμους είναι 60 φορές υψηλότερα από ό,τι 
στους λευκούς.12 Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι οι 
λευκοί καταφεύγουν συχνά στον ιδιωτικό τομέα υγεί-
ας όπου η αναφορά κρουσμάτων υπολείπεται, στους 
διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 
που επιδρούν στις δύο ομάδες και στην ύπαρξη δύο 
σχεδόν χωριστών σεξουαλικών ομάδων.12 Τέλος, οι 

ηλικίες που επηρεάστηκαν περισσότερο κατά τη 
διάρκεια των εξάρσεων είναι άνδρες και γυναίκες 
περίπου 30 ετών σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σεξου-
αλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που προσβάλλουν 
άτομα μικρότερα των 25 ετών.9

Συνοψίζοντας, η έξαρση που παρατηρήθηκε από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως την αρχή του 
1990 εμφανίζει γεωγραφική κατανομή, αφορά κυρίως 
στους αστικούς πληθυσμούς και ετεροφυλόφιλους 
έγχρωμους και φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση 
κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών.7,10-12

Κατά την περίοδο 1990-2000 τα κρούσματα 
σύφιλης μειώθηκαν σε επίπεδα όπου βρίσκονταν 3 
δεκαετίες πριν.7 Από το 1997 όμως αρχίζει σταδι-
ακά σε κάποιες πολιτείες να αυξάνεται η επίπτωση 
της σύφιλης (Σιάτλ, Σικάγο, Σαν Φρανσίσκο, Νέα 
Υόρκη, Μαϊάμι, Βοστόνη)8 ενώ στη Νέα Υόρκη τα 
κρούσματα διπλασιάστηκαν την περίοδο 2000-2001.13—
Το διάστημα 2001-2002 η επίπτωση της σύφιλης 
αυξήθηκε από 2,2 σε 2,4 περιπτώσεις ανά 100.000 
πληθυσμού, ενώ η επίπτωση στους άνδρες ήταν 
3,5 φορές υψηλότερη από τις γυναίκες.14 Επιπλέον 
η αύξηση αφορούσε κυρίως σε Ισπανόφωνους, μη 
Ισπανόφωνους λευκούς, Ινδιάνους και κατοίκους 
του Ειρηνικού Ωκεανού. Τέλος, το 2001 η επίπτωση 
της σύφιλης στις νότιες περιοχές ήταν υψηλότερη 
σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα (3,1 κρούσματα 
/100.000) παρά τη μείωση κατά 8,8% που παρατηρή-
θηκε στις περιοχές αυτές το διάστημα 2001-2002.14—
Τα κρούσματα την περίοδο αυτή αφορούν κυρίως 
σε ομοφυλόφιλους και συμπίπτουν με αύξηση των 
κρουσμάτων και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
νοσημάτων στον παραπάνω πληθυσμό. Το γεγονός 
αυτό πιθανώς οφείλεται σε μη ασφαλή σεξουαλική 
συμπεριφορά που ίσως σχετίζεται με τη διάδοση 
της αντιρετροϊικής θεραπείας για τον ιό HIV8 (Εικ. 
1,2).

Β. Η επιδημιολογία της σύφιλης —
στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη η καταγραφή των κρουσμάτων 
σύφιλης είναι ελλιπής. Λίγες μόνο χώρες διαθέτουν 
οργανωμένο σύστημα αναφοράς.15

Στην Αγγλία την περίοδο 1960-1970 τα κρούσματα 
σύφιλης στους ετεροφυλόφιλους ήταν αυξημένα. Στη 
δεκαετία του 1980 λόγω της επίδρασης του ΑΙDS 
στη σεξουαλική συμπεριφορά του πληθυσμού η 
επίπτωση της νόσου μειώθηκε. Από το 1990 έως το 
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Εικόνα 1. Αριθμός κρουσμάτων σύφιλης στις ΗΠΑ ανάλογα με το στάδιο τα έτη 1941-2001. 

Εικόνα 2. Αριθμός κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας και χλαμυδιακών λοιμώξεων στις ΗΠΑ τα έτη 1941-2003.*

Εικόνα 2. Αριθμός κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας και χλαμυδιακών λοιμώξεων στις ΗΠΑ
τα έτη 1941-2003*

0

200

400

600

800

1000

1200

έτο
ς

19
43

19
46

19
49

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

   Σύφιλης
Γονόρροια
Χλαμύδια

Α
ρι

θμ
ός

π
ερ

ισ
τα

τικ
ώ

ν
σε

χι
λι

άδ
ες

*http//www.cdc.gov/std/stats/syphilis.html
*http//www.cdc.gov/std/stats/gonorrhea.html
*http//www.cdc.gov/std/stats/chlamydia.html

Έτη

Αριθμός περιστατικών
σε χιλιάδες

P&S
Πρώιμη
Συνολικά

Εικόνα 1. Αριθμός κρουσμάτων σύφιλης στις ΗΠΑ ανάλογα με το στάδιο τα έτη 1941-2001*

P&S: πρωτογενής και δευτερογενής σύφιλη
*http//www.cdc.gov/std/stats/syphilis.html

Αριθμός περιστατικών
σε χιλιάδες

P&S: πρωτογενής και δευτερογενής σύφιλη 
*http//www.cdc.gov/std/stats/syphilis.html

P&S
Πρώιμη
Συνολικά

Α
ρι

θμ
ός

 π
ερ

ισ
τα

τι
κώ

ν 
σε

 χ
ιλ

ιά
δε

ς

Σύφιλη
Γονόρροια
Χλαμύδια

Έτη



438——————————————————— ActA MicrobiologicA HellenicA—Volume—51,—Number—6—(November—-—December—2006)

1998 ο αριθμός των νέων περιπτώσεων παρέμεινε 
σχεδόν σταθερός και στα δύο φύλα.16

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, η επίπτωση της σύφιλης 
ακολούθησε πτωτική τάση στις χώρες της Ευρώπης 
με εξαίρεση τη Δυτική Γερμανία, Ρουμανία και 
Σοβιετική Ένωση την περίοδο 1985-1990 και τη Φι-
λανδία, Σλοβενία και Σοβιετική Ένωση την περίοδο 
1990-1996.17 Ωστόσο η αύξηση που παρατηρήθηκε 
στη Σοβιετική Ένωση ήταν μεγαλύτερη από την αντί-
στοιχη στις υπόλοιπες χώρες όπου μετά τη διάσπασή 
της κάθε νεοσύστατο κράτος εμφανίζει διαφορετική 
επίπτωση. Έτσι την περίοδο 1992-1997 η επίπτωση 
αυξήθηκε 3 φορές στην Αρμενία και 175 φορές στο 
Καζακστάν. Γενικά το διάστημα 1996-1997 η Ρω-
σία, το Καζακστάν και η Ουκρανία επηρεάστηκαν 
περισσότερο, ενώ στις χώρες της Βαλτικής και του 
Καυκάσου η αύξηση ήταν μικρότερη.18

Στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 
αναφέρονται περίπου 40 περιπτώσεις, ενώ από το 
Νοέμβριο του 2000 παρατηρείται αύξηση των κρου-
σμάτων. Έτσι το διάστημα 2000-2003 δηλώθηκαν 
1089 κρούσματα σύφιλης από τα οποία 37 το 2000, 
207 το 2001, 417 το 2002, και 428 το 2003. Περισ-
σότερα από τα μισά κρούσματα αναφέρονται στην 
ευρύτερη περιοχή του Παρισιού ενώ το 96% αυτών 
αφορούν στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται όμως ότι 
από το 2002 και μετά τα κρούσματα στο κέντρο της 

πόλης μειώθηκαν (κατά 15%) σε αντίθεση με τις υπό-
λοιπες περιοχές στις οποίες αυξήθηκε19 (Εικ. 3).

Στην Αγγλία από το 1997 ως το 2000 παρατη-
ρούνται τοπικές εξάρσεις σύφιλης σε διάφορες πε-
ριοχές.16 Η πρώτη αφορά στο Μπρίστολ το 1997 και 
ακολουθούν εξάρσεις στο Μάντσεστερ, Μπράιτον, 
Εδιμβούργο και σε περιοχές της Νότιας Ουαλίας 
και της Βόρειας Ιρλανδίας, με μεγαλύτερη αυτή του 
Λονδίνου το 2001.20 Έτσι το διάστημα 1995-2000 
οι νέες περιπτώσεις αυξάνονται από 132 σε 32614—
(Εικ. 4). Τα κρούσματα αφορούν σε ομοφυλόφιλους 
άνδρες, και ετεροφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες, 
οι περισσότεροι από τους οποίους μολύνθηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.16 Το 2001, 48% των περιστατικών 
αφορούν σε ετεροφυλόφιλους άνδρες, με τα ποσοστά 
να είναι υψηλότερα στην περιοχή του Λονδίνου και 
στη Βορειοδυτική Αγγλία.16 Συνολικά, το 2003 από 
τις 2337 νέες διαγνώσεις στα ουρογεννητικά τμή-
ματα, οι 1028 αφορούν σε ομοφυλόφιλους, οι 860 
ετεροφυλόφιλους άνδρες και οι 338 ετεροφυλόφιλες 
γυναίκες.20

Στην Ιρλανδία, στη μεγαλύτερη κλινική σεξουα-
λικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων από τον Ιανουάριο 
του 2000 έως τον Ιούνιο του 2001 αναφέρθηκαν 
181 περιπτώσεις σύφιλης έναντι 6 το 1997 και 5 το 
1998. Από αυτές οι 121 αφορούν σε πρώιμη σύφιλη, 
ενώ το 8% αφορά σε ετεροφυλόφιλους και το 92% 
ομοφυλόφιλους. Έτσι οι μολύνσεις στους ετεροφυ-

Εικόνα 3. Αριθμός κρουσμάτων σύφιλης στο Παρίσι ανά εξάμηνο την περίοδο 2000-2003.*
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λόφιλους είναι 1/100.000 το 2000 και 2/100.000 το 
2001, ενώ στους ομοφυλόφιλους 46-77/100.000 το 
2000 και 352-586/100.000 το 2001. Από τα κρού-
σματα αυτά το 95% είναι Ιρλανδοί ενώ το 22,5% 

είναι μολυσμένοι με AIDS21. (Εικ. 5). Αντίστοιχα 
το διάστημα 2000-2003 δηλώθηκαν 547 κρούσματα 
από τα οποία το 4% είχαν συλλοίμωξη με AIDS, ενώ 
το 15,4% είχαν με άλλο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο 

Εικόνα 4. Νέα περιστατικά σύφιλης σε ουρογεννητικά τμήματα στην Αγγλία κατά τα έτη 1990-2000.* 

Εικόνα 5. Επιδημιολογία της σύφιλης στην Ιρλανδία τα έτη 1997-2001.*
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νόσημα κατά τους 3 προηγούμενους μήνες.22

Στη Γερμανία, μετά τη σταθεροποίηση των κρου-
σμάτων από το 1980, το 1997 παρατηρήθηκε έξαρση 
στο Αμβούργο που αφορούσε κυρίως σε ομοφυλόφι-
λους και αμφιφυλόφιλους, 30-40 ετών. Ακολούθησε 
επιδημία στο Βερολίνο το 1999 που διεπόταν από 
τα ίδια χαρακτηριστικά. Από το 2001 έως το 2003 ο 
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζεται 
αυξημένος και φθάνει τα 2932 κρούσματα το 2003 
έναντι 1687 το 2001 και 2422 το 2002 (Εικ. 6). Η 
αύξηση αυτή οφείλεται έως ένα βαθμό στην αλλαγή 
του συστήματος αναφοράς αλλά αντικατοπτρίζει και 
την αληθή αύξηση του αριθμού των μολυνθέντων, που 
είναι κυρίως άνδρες ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι. 
Από τα πρώτα περιστατικά που παρατηρήθηκαν 
στο Αμβούργο το 1997 μέχρι σήμερα ο αριθμός 
βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Το 2003 οι άνδρες που 
μολύνθηκαν ήταν 10 φορές περισσότεροι από τις 
γυναίκες. Επιπλέον, αν και ο απόλυτος αριθμός των 
ετεροφυλόφιλων που μολύνονται είναι σταθερός, 
αυτός είναι υψηλός σε σχέση με άλλες χώρες της 
δυτικής Ευρώπης, κάτι που μπορεί να αποδοθεί 
στη μετακίνηση στη Γερμανία πληθυσμών από τη 
νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη.23

Από το 1999 έως το 2000 παρόμοιες εξάρσεις 
παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία, τη Γαλλία και 
τη Νορβηγία και αφορούσαν κυρίως σε ομοφυ-
λόφιλους και αμφιφυλόφιλους, οι περισσότεροι 
από τους οποίους έχουν μολυνθεί από AIDS.15 Το 

γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο τις περιοχές με αυ-
ξημένο ποσοστό ομοφυλόφιλων όπως το Βερολίνο, 
το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Νέα Υόρκη και το Σαν 
Φραντσίσκο.24

Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των 
κρουσμάτων φαίνεται οτι είναι η σεξουαλική επαφή 
χωρίς μέτρα προστασίας, η συχνή αλλαγή συντρό-
φων, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η μόλυνση 
από τον ιό HIV.16

Γ. Η επιδημιολογία της σύφιλης —
στην Ελλάδα

Η επίπτωση της σύφιλης στην Ελλάδα, ακολου-
θώντας την τάση που επικράτησε στη δυτική Ευρώπη 
μειώθηκε από τη δεκαετία του 1950.25 Από το 1962 
έως το 1976 η συχνότητα της σύφιλης μειώθηκε 
σημειώνοντας μεγαλύτερη πτώση στις γυναίκες και 
σε ηλικίες μεγαλύτερες των 20 ετών. Στους άνδρες η 
υψηλότερη επίπτωση παρατηρείται σε ηλικίες 20-29 
ετών ενώ στις γυναίκες σε μικρότερη ηλικία. Επιπλέ-
ον η συχνότητα της σύφιλης βρέθηκε μεγαλύτερη 
στους άνδρες, στην περιοχή της Αθήνας και στους 
άγαμους.26 Σύμφωνα με μελέτη, ο επιπολασμός της 
σύφιλης στην Αθήνα παρέμεινε σταθερός το διάστημα 
1974-1991, στους άνδρες και στις γυναίκες. Η μέση 
ηλικία μειώνεται συνεχώς ως το 1980. Την περίοδο 
1980-1983 φαίνεται ότι το μεταναστευτικό κύμα από 
την ανατολική Ευρώπη και κυρίως από τη Ρωσία 

Εικόνα 6. Περιστατικά σύφιλης στη Γερμανία σε σχέση με το φύλο κατά την περίοδο 1981-2003.*
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επηρέασε τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της 
νόσου.27 Το 1985 η επίπτωση της σύφιλης ήταν μι-
κρότερη από 4 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.28—
Οι γυναίκες μέχρι το 1991 φαίνεται να μολύνονται 
σε μικρότερη ηλικία από τους άνδρες. Μετά το 1991 
παρατηρήθηκε μείωση των κρουσμάτων που έφθασαν 
στο ελάχιστο το 1996, ενώ το διάστημα 1997-1998 
παρατηρείται εκ νέου μικρή αύξηση των περιπτώ-
σεων.27 Από το 1989 ως το 1996 στο νοσοκομείο 
«Ανδρέας Συγγρός» το ποσοστό της σύφιλης στο 
σύνολο των STDs μειώθηκε από 2,15% σε 0,9%. Στο 
παραπάνω διάστημα διαγνώστηκαν 711 περιστατικά 
από τα οποία 92 (12,9%) αφορούσαν πρωτογενή, 
64 (9%) δευτερογενή, 528 (74,2%) λανθάνουσα, 24 
(3,4%) νευροσύφιλη και 3 (0,4%) καρδιαγγειακή 
σύφιλη. Από τα λανθάνοντα περιστατικά σύφιλης 
το 67,5% ήταν ασυμπτωματικά. Ο τύπος αυτός της 
σύφιλης αποτελεί τον πιο συχνό και επηρεάζει άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και υψηλότερου κοινωνικο-
οικονομικού επιπέδου. Η βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής και η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών, που 
αμβλύνουν τα συμπτώματα της ασθένειας φαίνεται 
ότι συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη. Η συχνότητα 
του τύπου αυτού εμφανίζει φθίνουσα πορεία, ενώ η 
σχέση ανδρών-γυναικών μεταβάλλεται από 3,4/1 το 
1989 σε 1,3/1 το 1996. Οι άνδρες αποτελούν το 64,4% 
(309) από τους οποίους 287 είναι ετεροφυλόφιλοι και 
22 ομοφυλόφιλοι ενώ το 32,9% των περιπτώσεων 
αφορά σε ηλικίες 18-29 ετών και το 30,4% 30-39 
ετών. Τέλος, τα επαγγέλματα που επηρεάζονται 
περισσότερο είναι οι υπάλληλοι, οι ναυτικοί και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ οι πλειοψηφία των 
γυναικών είναι νοικοκυρές.25 Από το Νοέμβριο του 
1989 έως το Δεκέμβριο του 1996 εμφανίστηκαν 288 
περιστατικά συμπτωματικής σύφιλης (4,9% του συ-
νόλου των συμπτωματικών STDs) από τα οποία 223 
αφορούσαν σε άνδρες και 65 γυναίκες. Η συχνότητα 
της σύφιλης στις γυναίκες στο σύνολο των STDs είναι 
υψηλότερη από αυτή των ετεροφυλόφιλων ανδρών 
ενώ στο γενικό πληθυσμό ο απόλυτος αριθμός των 
ανδρών που μολύνονται από σύφιλη είναι υψηλότερος. 
Τα κρούσματα σύφιλης εμφανίζονται συχνότερα σε 
αλλοδαπούς, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους 
άνδρες και εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την 
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών.29 Σύμφωνα με την 
Ελληνική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από το 1973 
έως το 1996 παρατηρείται πτώση των κρουσμάτων 
της σύφιλης που διαγνώστηκαν στα νοσοκομεία της 
χώρας και αύξηση τα επόμενα χρόνια (Πίν. 1).

Επιδημιολογία της γονόρροιας
Η γονόρροια είναι νόσος με παγκόσμια διασπορά. 

Η ετήσια επίπτωσή της παγκοσμίως υπολογίζεται σε 
70-200 εκατομμύρια. Το 65% των κρουσμάτων εμφα-
νίζεται στις υπό ανάπτυξη και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Ν. Αμερικής, 
συχνά με τη μορφή επιδημίας. Στην Ελλάδα σημειώ-
θηκε ραγδαία μείωση της συχνότητας της νόσου μετά 
το 1988. Στη χώρα μας η γονόρροια αντιπροσωπεύει 
το 11% του συνόλου των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων. Η πιθανότητα μόλυνσης ενός άνδρα μετά 
από μία μόνο σεξουαλική επαφή είναι 20% ενώ μετά 
από 4 ή περισσότερες φθάνει το 80%. Η πιθανότητα 
μόλυνσης μιας γυναίκας μετά από μία μόνο επαφή 
είναι πολύ μεγαλύτερη και φθάνει το 50%. Η νόσος 
παρατηρείται συχνότερα σε νέα άτομα 15-35 ετών 
και η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 1,5:1. Η 
αναλογία αυτή μάλλον οφείλεται στην ευκολότερη 
διάγνωση της νόσου στους άνδρες και στο υψηλό 
ποσοστό των ασυμπτωματικών γυναικών.6

Α. Η επιδημιολογία της γονόρροιας στις 
ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, όπως και στις περισσότερες χώρες 
του κόσμου, κατά τις δεκαετίες του 1950-1960 η 
γονόρροια βρισκόταν σε υψηλά και ανοδικά επίπεδα. 
Από τις αρχές του 1970 η επίπτωση της γονόρροιας 
αρχίζει να μειώνεται με ρυθμό επιταχυνόμενο μέχρι 
τις αρχές του 1980.30 Η μείωση αυτή αφορά κυρίως 
στις μεγαλύτερες ηλικίες και τους λευκούς ενώ τα 
κρούσματα παραμένουν σταθερά στις μειονότητες και 
τους εφήβους.7 Από το 1981 έως το 1996 η επίπτωση 
της νόσου μειώθηκε κατά 71,3% (από 431,5 σε 124 
περιπτώσεις /100.000). Ωστόσο η συχνότητα των έγ-
χρωμων ήταν 35 φορές μεγαλύτερη από τους λευκούς 
το 1996, ενώ το 1981 ήταν 11 φορές. Επιπλέον, το 
1996 οι γυναίκες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
γονόρροιας σε ηλικίες 15-19 ετών ενώ οι άνδρες σε 
ηλικίες 20-24 ετών.31 Η πτώση που παρατηρήθηκε 
μετά το 1984 θα μπορούσε να αποδοθεί στην αλλα-
γή της σεξουαλικής συμπεριφοράς λόγω του AIDS 
ενώ η αντίστοιχη μείωση πριν το 1984 φαίνεται να 
οφείλεται σε άλλους παράγοντες.30

To 1998 παρατηρείται μικρή αύξηση των κρου-
σμάτων από 121,8 περιπτώσεις /100.000 το 1997 σε 
132,9 περιπτώσεις/100.000 το 1998. Την περίοδο 
1997-1998 η συχνότητα της γονόρροιας αυξήθηκε 
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κατά 16,4% στις μεσοδυτικές περιοχές, κατά 8,7% 
στις νότιες και κατά 6,5% στις δυτικές, ενώ μειώθηκε 
κατά 0,8% στις βορειοανατολικές. Συνολικά, η συχνό-
τητα της γονόρροιας αυξήθηκε σε 34 πολιτείες ενώ σε 
22 από αυτές ήταν μεγαλύτερη από 100 περιστατικά 
/100.000 πληθυσμού, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
79% των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν το 1998. 
Η έξαρση αυτή αφορά σε άνδρες (αύξηση 7,4%) και 
γυναίκες (αύξηση 10,5%) όλων των μειονοτήτων 
(μη Ισπανόφωνοι λευκοί 11,3%, μη Ισπανόφωνοι 
έγχρωμοι 13,5%, Ισπανόφωνοι 15,9%, Ινδιάνοι και 
κάτοικοι της Αλάσκας 17% και κάτοικοι των νησιών 
του Ειρηνικού 19,8%).32 Ωστόσο σύμφωνα με έρευνες 
μόλις τα μισά διεγνωσμένα περιστατικά γονόρροιας 
καταγράφονται.7 Ως επακόλουθο τα παραπάνω στοι-
χεία είναι αμφισβητούμενα λόγω της διαφορετικής 
εγκυρότητας της καταγραφής σε επαρχιακό επίπεδο 
και της αυξημένης καταγραφής των κρουσμάτων των 
μειονοτήτων που καταφεύγουν στη δημόσια υγεία 
όπου η δήλωσή τους είναι υποχρεωτική.32

Γενικά, η γονόρροια αποτελεί το δεύτερο σε 
συχνότητα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα μετά 
τις λοιμώξεις από χλαμύδια, καθώς υπολογίζεται ότι 
κάθε χρόνο μολύνονται 600.000 άτομα στις ΗΠΑ.33—
Η πλειονότητα αφορά σε γυναίκες 16-19 ετών και 
άνδρες 25-34 ετών, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 
ενώ τελευταία φαίνεται να σχετίζεται και με την αμ-
φιφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά34 (Εικ. 2).

Β. Η επιδημιολογία της γονόρροιας —
στην Ευρώπη

Το διάστημα 1985-1996 η επίπτωση της γονόρ-
ροιας εμφανίζει μείωση στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης. Την περίοδο 1985-1990 η μείωση έφθασε 
το 13% ενώ την περίοδο 1990-1996 το 10% με 
εξαίρεση την Αγγλία και την Ουαλία όπου η μείωση 
ήταν μικρότερη. Αντίθετα, στη Σοβιετική Ένωση την 
περίοδο 1990-1996, η επίπτωση της νόσου αυξήθηκε 
κατά 15%.17 Από το 1994 εμφανίζεται μείωση των 

Πίνακας 1. Διαγνωσθείσες περιπτώσεις σύφιλης και γονόρροιας στα νοσοκομεία της Ελλάδας το διάστημα 1973-
1998*
Έτος Περιστατικά σύφιλης Περιστατικά γονόρροιας

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
1973 551 418 133 285 255 30
1974 373 294 79 256 229 27
1975 318 232 86 93 84 9
1976 450 319 131 57 46 11
1977 426 319 107 56 51 5
1978 392 304 88 32 26 6
1979 437 360 77 33 29 4
1980 397 329 68 16 15 1
1981 360 283 77 16 13 3
1982 444 318 126 14 13 1
1983 290 225 65 15 10 5
1984 297 212 85 9 9 -
1985 286 228 58 12 9 3
1986 293 220 73 10 9 1
1987 222 158 64 14 10 4
1988 191 133 58 13 8 5
1989 169 115 54 3 2 1
1990 204 131 73 11 7 4
1991 199 117 82 6 3 3
1992 191 114 77 7 3 4
1993 215 125 90 4 3 1
1994 182 120 62 6 4 2
1995 186 110 76 5 3 2
1996 231 139 92 25 19 6
1997 257 - - 24 - -
1998 309 - - 32 - -
*Επετηρίδα της Ελληνικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, έτη 1973-1989
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κρουσμάτων κυρίως στη Δανία, την Ιταλία, την 
Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Η πτώση 
αφορά κυρίως στους ετεροφυλόφιλους. Το διάστημα 
1991-1996 η μείωση στους ετεροφυλόφιλους άνδρες 
ποικίλλει από 87% σε Φιλανδία και Σουηδία, έως 
18% στην Πορτογαλία, και στις ετεροφυλόφιλες 
γυναίκες από 100% σε Φιλανδία και Σουηδία έως 
51% σε Αγγλία και Ουαλία. Όσον αφορά στους ομο-
φυλόφιλους με εξαίρεση τη Δανία και την Ιταλία όπου 
εμφανίζεται πτώση, στην Αγγλία, την Ουαλία, την 
Ολλανδία, τη Σκοτία και την Ελβετία τα κρούσματα 
παραμένουν σταθερά ή αυξάνονται. Η αύξηση είναι 
ιδιαίτερα εμφανής στην Αγγλία (αύξηση 90%) και 
την Ολλανδία (αύξηση 52%).35

Από το 1997 παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης 
της γονόρροιας σε κάποιες χώρες που εντείνεται 
την περίοδο 1998-1999. Στη Γαλλία το διάστημα 
1997–1998 παρατηρείται αύξηση των διαγνώσεων 
κατά 170% και στο Παρίσι κατά 46%. Στην Αγγλία 
και την Ουαλία οι διαγνώσεις γονόρροιας αυξά-
νονται κατά 102% το διάστημα 1995-2000 με τη 
μεγαλύτερη αύξηση το 1999-2000, και αφορούν σε 
εφήβους 16-19 ετών, ενώ στους άνδρες η αύξηση 
είναι 178% και στις γυναίκες 133%. Στη Σουηδία 
η αύξηση φθάνει το 154% το διάστημα 1995-2000, 
ενώ στο Άμστερνταμ η επίπτωση της γονόρροιας 
στους ομοφυλόφιλους διπλασιάστηκε την περίοδο 
1998-1999. Παρόμοια στοιχεία υπάρχουν για την 
Ολλανδία και την Ελβετία.15

Το 2000 οι ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν 
επίπτωση μικρότερη των 10 περιπτώσεων/100.000 
με εξαίρεση την Αγγλία, Ουαλία, Ρουμανία, Σοβιε-
τική Ένωση και ΗΠΑ όπου η επίπτωση είναι πολύ 
υψηλή, φθάνοντας τα 600 περιστατικά/100.000 
πληθυσμού17

Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για την πα-
ρατηρούμενη έξαρση της γονόρροιας, με κυρίαρχες 
τη μη ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και την 
αντίσταση του μικροοργανισμού στα αντιβιοτικά 
που βοηθά στη μετάδοσή του30 (Πίν. 2).

Γ. Η επιδημιολογία της γονόρροιας στην 
Ελλάδα

Από το 1962 έως το 1976 η συχνότητα της γο-
νόρροιας εμφανίζεται υψηλότερη στους άνδρες και 
μειώνεται και στα δύο φύλα με σημαντικότερη μείωση 
να παρατηρείται στις γυναίκες. Η μέγιστη επίπτωση 
παρατηρείται στους άνδρες σε ηλικία 20-29 ετών ενώ 
στις γυναίκες σε μικρότερη ηλικία.26 Σύμφωνα με 
μελέτη που έγινε στην Αθήνα το διάστημα 1974-1981 
τα κρούσματα γονόρροιας παραμένουν σταθερά ενώ 
μια σαφής πτώση παρατηρήθηκε έως και το 1996.36,37—
Η μείωση αφορά κυρίως στους άνδρες και φαίνεται 
να οφείλεται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, στο 
φόβο του AΙDS και στην ανάπτυξη των ιδιωτικών 
κλινικών. Το 98,6% των κρουσμάτων αφορούν σε 
άνδρες ηλικίας 18-39 ετών και μόλις το 1,43% αφορά 

Πίνακας 2. Μέση ετήσια μεταβολή της επίπτωσης της γονόρροιας ανάλογα με τη χώρα και το χρονικό διάστημα
Χώρα Μέση ετήσια μεταβολή της επίπτωσης της γονόρροιας

Χρονικό διάστημα
1985-1990 1990-1995

Βέλγιο -17,3 -12,5
Δανία -16,0 -15,2
Αγγλία και Ουαλία -14,3 -2,4
Δυτική Γερμανία -16,6 -9,8
Φιλανδία -13,5 -15,1
Γαλλία Άγνωστο -13,5
Ανατολική Γερμανία -13,6 -13,6
Ολλανδία -14,3 -11,4
Νορβηγία -17,0 -12,9
Ρουμανία -9,5 -7,8
Σοβιετική Ένωση -2,6 +15,0
Σλοβακία Άγνωστο -14,8
Σουηδία -17,0 -12,6
Ελβετία -1,4 -6,7
(-)  Μείωση της επίπτωσης  
(+) Αύξηση της επίπτωσης
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σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας. Ποσοστό 7,3% των 
ανδρών και 14,4% των γυναικών είχε συλλοίμωξη με 
χλαμύδια. Την περίοδο 1981-1984 η επίπτωση και τα 
χαρακτηριστικά της νόσου φαίνεται να επηρεάστηκαν 
από το μεταναστευτικό κύμα από την Ανατολική Ευ-
ρώπη, κυρίως από τη Ρωσία, ενώ οι ομοφυλόφιλοι και 
οι χρήστες τοξικών ουσιών φαίνεται να επηρεάζονται 
περισσότερο.36 Το 1985 οι περιπτώσεις γονόρροιας 
είναι λιγότερες από 25 ανά 100.000 πληθυσμού28 ενώ 
το διάστημα 1986-1989 το ποσοστό των περιπτώσεων 
που οφείλονται σε υψηλού κινδύνου σεξουαλική συ-
μπεριφορά αυξήθηκε.37 Από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 παρατηρείται αύξηση της μέσης ηλικίας 
μόλυνσης στην Ελλάδα που δείχνει την ασφαλέ-
στερη σεξουαλική συμπεριφορά των νέων.38 Από το 
Νοέμβριο του 1989 έως το Δεκέμβριο του 1996—σε 
έρευνα που διενεργήθηκε στο νοσοκομείο «Ανδρέας 
Συγγρός» σε 5.831 συμπτωματικούς ασθενείς ανα-
φέρθηκαν 369 περιπτώσεις γονόρροιας, 355 άνδρες 
και 34 γυναίκες (συχνότητα 6,3% στο σύνολο των 
STDs). Οι άνδρες και οι αλλοδαποί προσβάλλονται 
συχνότερα και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο σχετί-
ζεται θετικά. Οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι 
άνδρες προσβάλλονται σε μικρότερη ηλικία όπως 
και οι μετανάστες, οι οποίοι αναφέρουν και μεγα-
λύτερο αριθμό ερωτικών συντρόφων.29 Από το 1997 
η επίπτωση της γονόρροιας στους αμφιφυλόφιλους 
αυξάνεται, γεγονός που συμπίπτει με την εισαγωγή 
των αναστολέων της πρωτεάσης στη θεραπεία του 
AIDS, ενώ τα κρούσματα αυτά παρουσιάζονται σε 
μικρότερη ηλικία από τους ετεροφυλόφιλους.38

Σύμφωνα με την Ελληνική Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία από το 1973 έως και το 1996 παρατη-
ρήθηκε πτώση των περιπτώσεων γονόρροιας που 
διαγνώστηκαν στα νοσοκομεία της χώρας και αύξηση 
τα επόμενα χρόνια (Πίν. 1).

Επιδημιολογία των χλαμυδιακών 
λοιμώξεων

Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις μεταδίδονται κυρίως 
με τη σεξουαλική επαφή και προσβάλλουν ως επί 
το πλείστον γυναίκες 20-25 ετών. Στις ΗΠΑ κα-
ταγράφονται 4 εκατομμύρια προσβολές το χρόνο. 
Στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν γυναίκες με 
ατυπία και μέτρια δυσπλασία στην κατά Παπανι-
κολάου κυτταρολογική εξέταση, ενώ συχνή είναι η 
συνύπαρξη της νόσου με τη γονόρροια.6

Α. Η επιδημιολογία των χλαμυδιακών 
λοιμώξεων στις ΗΠΑ

Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις στις ΗΠΑ τη δεκαετία 
του 1980 αποτελούσαν το πιο συχνά σεξουαλικά 
μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε βακτήρια.7—
Το διάστημα 1987-1995 η ετήσια συχνότητα των 
χλαμυδιακών λοιμώξεων αυξήθηκε κατά 281% (από 
47,8 σε 182,2 περιπτώσεις /100.000 κατοίκους) ενώ 
ταυτόχρονα ο αριθμός των πολιτειών με οργανωμέ-
νο σύστημα καταγραφής αυξήθηκε από 22 σε 48. 
Τα πρώτα συστήματα καταγραφής εμφανίστηκαν 
το 1988 και μέχρι το 1995 οργανώθηκαν όλες οι 
πολιτείες. Το 1995 αναφέρθηκαν 182,2 περιπτώ-
σεις/100.000 πληθυσμού. Η συχνότητα των γυναικών 
κυμαίνεται από 46,4 – 622 κρούσματα ανά 100.000 με 
υψηλότερη τη συχνότητα στις Δυτικές πολιτείες και 
είναι τριπλάσια από την αντίστοιχη των ανδρών. Το 
4% των κρουσμάτων αφορούν σε ηλικίες < 14 ετών, 
το 46% ηλικίες 15-19 ετών, το 33% ηλικίες 20-24 
ετών και το 17% ηλικίες >25 ετών. Η ανίχνευση των 
κρουσμάτων γίνεται μέσω πληθυσμιακών μελετών 
(screening tests) καθώς η λοίμωξη είναι συνήθως 
ασυμπτωματική. Στις περιοχές όπου ο έλεγχος αυτός 
είναι περιορισμένος η εκτίμηση των κρουσμάτων 
υπολείπεται. Επιπλέον οι άνδρες που πάσχουν από 
χλαμυδιακή ουρηθρίτιδα αντιμετωπίζονται συχνά 
χωρίς μικροβιολογικό έλεγχο με τη διάγνωση της 
μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας.39 Έτσι ενώ το 1996 
αναφέρθηκαν 500.000 νέα κρούσματα, υπολογίζεται 
ότι ο αληθής αριθμός των κρουσμάτων φθάνει τα 3 
εκατομμύρια. Το 1997 υπολογίζεται ότι εμφανίστη-
καν 2,5-3,2 εκατομμύρια νέα κρούσματα σε άτομα 
ηλικίας 10-44 ετών7 (Εικ. 2).

Β. Η επιδημιολογία των χλαμυδιακών 
λοιμώξεων στην Ευρώπη

Η δήλωση των κρουσμάτων χλαμυδιακών λοιμώ-
ξεων δεν είναι υποχρεωτική στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τα επιδημιολογικά 
στοιχεία να είναι ελλιπή. Ωστόσο στις χώρες που 
λειτουργούν συστήματα καταγραφής οι χλαμυδια-
κές λοιμώξεις αποτελούν το πιο κοινό σεξουαλικά 
μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε βακτήρια, με 
την επίπτωσή τους να αυξάνεται ευρέως τη δεκαετία 
του 1990.1 Στις χώρες όπου η καταγραφή είναι καλά 
οργανωμένη και υπάρχουν πληροφορίες για την 
ηλικία και το φύλο των κρουσμάτων η επίπτωση 
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των χλαμυδιακών λοιμώξεων στις γυναίκες εφή-
βους είναι 4-6 φορές μεγαλύτερη από τους άνδρες 
εφήβους. Αλλά και στις χώρες όπου η καταγραφή 
δεν είναι ακριβής οι γυναίκες φαίνεται να αποτελούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές 
πιθανώς αντανακλούν το συχνότερο έλεγχο στις 
γυναίκες αυτής της ηλικίας.17

Το διάστημα 1991-1996 σε κάποιες χώρες εμ-
φανίζονται πτωτικές τάσεις κυμαινόμενες από 2% 
στη Νορβηγία ως 9% στο Βέλγιο που πιθανότατα 
οφείλονται σε μείωση των κρουσμάτων στους άν-
δρες.17

Η Σουηδία είναι από τις πρώτες χώρες που το 1988 
ξεκίνησε τον έλεγχο, τη θεραπεία και την καταγρα-
φή των χλαμυδιακών λοιμώξεων. Ο έλεγχος αφορά 
κυρίως σε γυναίκες 15-29 ετών που απευθύνονται σε 
κέντρα αντισύλληψης ή καταφεύγουν σε έκτρωση, 
και άνδρες που εμφανίζουν συμπτώματα οι ίδιοι 
ή η σύντροφός τους.40 Έτσι στη Σουηδία το 1989 
δηλώθηκαν 350 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους 
και το διάστημα 1993-1997 160 κρούσματα /100.000 
κατοίκους. Στη Νορβηγία παρατηρήθηκε μικρή 
πτώση το διάστημα 1986-1998 ενώ στην Ιρλανδία 
από το 1989-1995 τα κρούσματα παραμένουν σχεδόν 
σταθερά και κυμαίνονται περίπου στα 3-4/100.000 
κατοίκους. Στην Αγγλία και την Ουαλία τα κρούσματα 
αυξάνονται συνεχώς από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990, ενώ το διάστημα 2001-2002 η αύξηση έφθασε 
το 14%. Παρόμοια αύξηση κατά 84,2% παρατηρή-
θηκε και στην Ιρλανδία από το 1995 έως το 1996, 
ενώ έως το 2001 τα κρούσματα αυξήθηκαν από 245 
το 1996 σε 1649 το 2001. Στη Σουηδία το 2002 τα 
κρούσματα των χλαμυδιακών λοιμώξεων έφθασαν 
τα 276/100.000 πληθυσμού (από 160/100.000 το 
1997) ενώ το 2001-2002 παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 11%.1 Το 2003 στη Σουηδία διενεργήθηκαν 
384.000 έλεγχοι (25% σε άνδρες) που αντιστοιχεί 
στο 13% του πληθυσμού 15-29 ετών.40

Ωστόσο τα δεδομένα αυτά δεν θεωρούνται ακριβή 
λόγω της ταυτόχρονης αύξησης των ελέγχων στο 
γενικό πληθυσμό και της βελτίωσης των τεχνικών 
ανίχνευσης1 (Εικόνα 7).

Γ. Η επιδημιολογία των χλαμυδιακών —
λοιμώξεων στην Ελλάδα

Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις αποτελούν στην Ελλά-
δα το πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα 
που οφείλεται σε βακτήρια. Σε έρευνα που διενερ-
γήθηκε στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» από το 
Νοέμβριο του 1989 ως το Δεκέμβριο του1996 σε 
συμπτωματικούς ασθενείς οι χλαμυδιακές λοιμώξεις 
αποτελούσαν το 6.4% του συνόλου των STDs (375 
περιστατικά σε 5.831 ασθενείς, 312 άνδρες και 63 

Εικόνα 7. Αναφερόμενες περιπτώσεις χλαμυδιακών λοιμώξεων ανά χώρα τα έτη 1989-2003.*

Σουηδία Αγγλία-Ουαλία Φιλανδία

Α
ρι

θμ
ός

πε
ρι

πτ
ώ

σε
ω

ν
αν

ά
10

0.
00

0 
πλ

ηθ
υσ

μο
ύ

ΗΠΑΔανία

Έτος

Εικόνα 7. Αναφερόμενες περιπτώσεις χλαμυδιακών λοιμώξεων
ανά χώρα τα έτη 1989-2003*

*Low N. Eurosurveillance 2004;8(41)

Έτος



446——————————————————— ActA MicrobiologicA HellenicA—Volume—51,—Number—6—(November—-—December—2006)

γυναίκες). Τα κρούσματα εμφανίζονται αυξημένα 
σε ετεροφυλόφιλους άνδρες. Οι γυναίκες δηλώνουν 
λιγότερους ερωτικούς συντρόφους και προσβάλλονται 
σε μικρότερη ηλικία ενώ η μικρή ηλικία και το υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο σχετίζονται αρνητικά. Ωστόσο, 
η παραπάνω έρευνα αφορά σε συμπτωματικούς 
ασθενείς ενώ οι χλαμυδιακές λοιμώξεις διαδράμουν 
συνήθως ασυμπτωματικά. Το γεγονός αυτό καθιστά 
ανακριβή τον υπολογισμό της επίπτωσης της νό-
σου.29 Το 1989 σε έρευνα στη νοτιοδυτική Ελλάδα 
συμμετείχαν 268 γυναίκες 18-35 ετών, 193 από τις 
οποίες ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Η εξέταση 
του ενδοτραχήλου με ανοσολογικές μεθόδους έδειξε 
συχνότητα χλαμυδιακής λοίμωξης 7,2% στις έγκυες 
και 10,6% στις υπόλοιπες.41 Επιπλέον σε άλλη μελέτη 
το 1991 βρέθηκαν αντισώματα έναντι των χλαμυδίων 
στο 81,5% των μη γόνιμων γυναικών με κατεστραμ-
μένες φαλλοπιανές σάλπιγγες και στο 43,5% των μη 

γόνιμων γυναικών με φυσιολογικές φαλλοπιανές 
σάλπιγες.42 Από τον Οκτώβριο του 1998 έως το Μάιο 
του 2004 σε έρευνα που διενεργήθηκε σε τέσσερα 
κέντρα στην Ελλάδα συμμετείχαν 17.869 ασθενείς: 
16.834 γυναίκες 18-55 ετών και 1.035 άνδρες 18-65 
ετών. Η συχνότητα των χλαμυδιακών λοιμώξεων στις 
γυναίκες ήταν 3,5% (4,1% των ασυμπτωματικών 
και 2,9% των συμπτωματικές) και στους άνδρες 
ήταν 11,2% σε συμπτωματικούς ενώ δεν υπήρχαν 
ασυμπτωματικοί. Από τα παραπάνω περιστατικά το 
88% αφορά σε ηλικίες κάτω από 30 ετών, το 71% 
άτομα με περισσότερους από έναν συντρόφους και το 
91% άτομα με νέο ερωτικό σύντροφο τον τελευταίο 
χρόνο. Η μικρή ηλικία και οι πολλαπλοί σύντρο-
φοι σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο χλαμυδιακής 
λοίμωξης καθώς το 14% των ασθενών που είχαν 
περισσότερους από έναν συντρόφους τον τελευταίο 
χρόνο εμφανίζουν χλαμυδιακή λοίμωξη.43

Summary

The epidemiology of syphilis, gonorrhoea and chlamydial infections
E. KonTaKioTi, E. Diza-MaTafTsi

a΄ Dept of Microbiology, Medical school, University of Thessaloniki, Greece

sexually transmitted infections (sTi) are a major public health problem. it is estimated 
that 340 million new cases of curable sTis occur annually, 12 million of which 
concern syphilis. in the Usa the incidence of primary and secondary syphilis declined 
between 1943 and 1985 from 66.4 to 11.4 cases/100,000 population. since 1987 an 
increase has been reported, which peaked in 1990 with 20 cases/100,000. The upsurge 
presented a specific socio-geographic distribution, affecting especially urban areas, 
southern areas and black heterosexuals. During the period 1990-2000 the incidence 
of syphilis decreased, but then increased again between 2001 and 2002 from 2.2 to 2.4 
cases/100,000, with a 3.5% higher increase among men than women, which suggests 
that mainly heterosexuals are affected. in Europe the reports of sTis are characterized 
by heterogeneity. Generally the incidence of syphilis remained stable through 1990 
(in Germany 2 cases/100,000, in England 100 new diagnoses per year and in france 
approximately 40 cases per year). since 1999 an upsurge has been observed, affecting 
homosexuals. in England the new cases annually in 1995 to 2000 increased from 132 to 
326, in france new cases increased from 37 in 2000 to 428 in 2003, while in Germany 
they increased from 1,687 to 2,932. in athens the prevalence of syphilis remained stable 
from 1974 to 1991, followed by a drop since 1996. Cases of Gonorrhoea are estimated 
to be 70-200 million worldwide. During the period 1970-1980 in the Usa the incidence 
of gonorrhoea decreased, and between 1981 and 1996 the rate declined by 71.3%, then 
a slight increase was observed between 1997 and 1998. in Europe the incidence of 
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gonorrhoea declined during 1985-1996 in most developed countries, but an increase 
has been observed since 1997. During 1997-1998 in france newly diagnosed cases 
increased 170% while between 1995 and 2000 cases increased 102% in England and 
Wales and 154% in sweden. in athens during 1974-1981 the numbers of new cases 
were stable and have continued a gradual decline since 1996. Chlamydial infections 
are the most prevalent bacterial sTi. in the Usa during 1987-1995 their annual rate 
increased 281% (from 47.8 to 182.2 cases/100,000) while in 1996 500,000 new cases 
were reported, although it is estimated that the actual number reached 3 million. The 
reporting of chlamydial infections is not mandatory in most EU countries. since the 
end of 1990 the cases of chlamydial infections decreased in sweden, norway, ireland, 
and England and Wales, followed by an accelerating increase during 2001-2002.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2006, 51 (6): 434-448
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Έλεγχος κυτταροτοξικότητας νέων υδατοδιαλυτών  
πολυμερικών παραγώγων νυστατίνης.  
In vitro μελέτη μυκητοκτόνου δράσης σε κλινικά στελέχη  
ουδετεροπενικών ασθενών
Α. Τζιμογιάννη,1 Ν.Ε. Τζατζαράκης,2 Α. Ξαγοράρη,3 Κ. Χαρβάλου,1 Χ. Λιάπη,4  
Π. Γαλανοπούλου,4 Ε. Πετρίκκου,5 Α. Καραγεώργου,5 Ε. Καλκάνη,1 Γ. Πετρίκκος5

ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Ιατρικών Επιστημών,1 Κέντρο Τοξικολο-
γικών Επιστημών και Έρευνας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,2 Αιματολογική Κλινική-ΜΜΟ, Γ.Ν.Γ. 
“Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη,3 Εργαστήριο Πειραματικής 
Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,4 
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής 
Χημειοθεραπείας «Γ.Κ. Δαΐκος» της Α΄ ΠΠΚ της Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα5

Εισαγωγή
Η νυστατίνη είναι ένα αντιμυκητιασικό μακροκυ-

κλικό πολυένιο. Έχει μεγάλο εύρος αντιμυκητιασικής 
δράσης, παρόμοιο με αυτό της αμφοτερικίνης. Ανά-
μεσα στους ευαίσθητους σε αυτή μύκητες είναι και 
είδη Candida και Aspergillus. Οι κλινικές εφαρμογές 
της νυστατίνης περιορίζονται, λόγω της φτωχής της 
απορρόφησης, της αδυναμίας ενδοφλέβιας χορήγησης 
και της υψηλής τοξικότητάς της στον άνθρωπο και 
στα ζώα, στην τοπική θεραπεία μυκητιάσεων του 
δέρματος, του στόματος και του πεπτικού συστήμα-
τος. Η τοπική χρήση της νυστατίνης δεν προκαλεί 
ερεθισμό ή αλλεργικά συμπτώματα, συχνά όμως 
εμφανίζονται συμπτώματα ναυτίας και διάρροιας 
(κυρίως μετά από στόματος χρήση της ουσίας). Η 
διαλυτότητά της στο νερό είναι μικρή, ενώ η τοξι-
κότητά της είναι σχετικά μεγάλη LD50~200 mg/kg 
σε ποντίκια.

Σκοπός της μελέτης ήταν η παρασκευή και ο 
έλεγχος νέων πολυμερικών παραγώγων της νυ-
στατίνης ελεγχόμενης αποδέσμευσης με απώτερο 

στόχο τη χρήση τους για μυκητιάσεις του γαστρε-
ντερικού.1,2

Μεθόδοι - Υλικά
Παρασκευή πολυμερικών συμπλόκων της 
νυστατίνης

Παρασκευάστηκαν 4 νέα πολυμερικά παράγωγα 
της νυστατίνης με την πολυβινυλπυρρολιδόνη (PVP) 
μοριακού βάρους 10 kDa (NC1), 24 kDa (NC2), 40 
kDa (NC3)και 360 kDa (NC4), όπως έχει προανα-
φερθεί.3 Η μέγιστη περιεκτικότητα της νυστατίνης 
στα τρία πρώτα παράγωγα είναι 0,25% w/w με ανα-
λογία σύνδεσης 1:3338 mole νυστατίνης:base mole 
PVP και 0,5% w/w με αναλογία σύνδεσης 1:1669 
mole νυστατίνης: base mole PVP για το τελευταίο 
παράγωγο.

Έλεγχος σταθερότητας των πολυμερικών 
συμπλόκων της νυστατίνης

Παρασκευάστηκαν δύο σειρές διαλυμάτων της 
νυστατίνης και των παραγώγων της με συγκέντρωση 
10 ppm. Στην πρώτη σειρά έγινε, ομοίως με το σορ-
βικό,4 ρύθμιση του pH των διαλυμάτων με tris buffer 
pH=7, ενώ στη δεύτερη σειρά δεν έγινε ρύθμιση του 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους
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pH. Οι δύο σειρές διαλυμάτων αποθηκεύθηκαν στους 
6ο C και στους -30 οC για 61 ημέρες. Oι διαδοχικές 
μετρήσεις της νυστατίνης στα διαλύματα έγιναν με 
χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής πιέσεως.

Κυτταροτοξικότητα σε ερυθροκύτταρα 
προβάτου

Εξετάσθηκε η κυτταροτοξικότητα (αιμόλυση) των 
παραγώγων της νυστατίνης σε ερυθροκύτταρα προ-
βάτου.5 Παράλληλα εξετάσθηκε η κυτταροτοξικότητα 
και προσδιορίστηκε η κυτταρική βιωσιμότητα των 
παραγώγων της νυστατίνης με τη δοκιμασία ΜΤΤ.6 
Τα ποσοστά κυτταρικής βιωσιμότητας προσδιορί-
στηκαν σε σύγκριση με κύτταρα που είχαν επωαστεί 
παρουσία μόνο του θρεπτικού υλικού. Για σύγκριση 
χρησιμοποιήθηκε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη σε 
συγκέντρωση 1 και 2 μg/ml. Στη μελέτη επελέγη η 
κυτταρική σειρά μακροφάγων ποντικού RAW264.7 
η οποία επωάστηκε με τα παράγωγα, τη νυστατίνη 
καθώς και τη λιποσωμιακή αμφοτερικίνη, σε διάφο-
ρες συγκεντρώσεις, δηλαδή 2,5, 5, 10, 20 μΜ. Τα 
κύτταρα αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό DMEM 
(10% ορό εμβρύου βοός) στους 37 οC σε 5% CO2 σε 
τριβλία κυτταροκαλλιέργειας 6 θέσεων. Ακολούθως 
προστέθηκαν 10 μg ΜΤΤ και ακολούθησε επώαση 
στους 37 οC για 1 ώρα. Μετά την επώαση τα δείγματα 
αναλύθηκαν σε φασματοφωτόμετρο στα 570 nm.

Κυτταροτοξικότητα σε J774 μακροφάγα 

Η κυτταροτοξικότητα αξιολογήθηκε σε κυτταρική 
σειρά J774 μακροφάγων, με μέτρηση της απελευ-
θερούμενης LDH στα κύτταρα σε σύγκριση με το 
υπερκείμενο, μετά από επώαση 40 μg/ml νυστατίνης 
ή των παραγώγων της για τέσσερις ώρες.5 Τα κύτταρα 
επωάστηκαν σε κλίβανο διοξειδίου, στους 37 °C 
ατμόσφαιρα 95% air/ 5% CO2, με RPMI 1640 μετά 
από προσθήκη FCS (foetal calf serum).

In vitro μελέτη της Ελάχιστης 
Ανασταλτικής Πυκνότητας (MIC)  
και Ελάχιστης Μυκητοκτόνου 
Πυκνότητας (MFC) των πολυμερικών 
συμπλόκων της νυστατίνης 

Η ελεύθερη νυστατίνη και τα 4 παράγωγά της, 
ελέγχθηκαν σε 12 στελέχη Candida spp που απομο-
νώθηκαν από ουδετεροπενικούς ασθενείς. Για τον 

ποιοτικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη που 
προτείνονται στην οδηγία της NCCLS7 (National 
Committee for Clinical Laboratory Standards) M27-
A2 (2002): Candida krusei ATCC 6258, Candida 
parapsilosis ATCC 90018, Candida albicans ATCC 
90028, Candida parapsilosis ATCC 22019.

In vitro μελέτη της αντιμυκητιασικής  
δράσης

Χρησιμοποιήθηκε το παράγωγο NC3 (40 kDa) 
για να συγκριθεί με τη νυστατίνη ως προς τη θανα-
τηφόρο δράση σε Candida albicans και σε pΗ 4,5 
(συνθήκες στομάχου). Η επιλογή βασίστηκε αφενός 
στη μειωμένη τοξικότητά του στα J774 μακροφάγα 
και αφετέρου της in vitro δραστικότητάς του (MIC), 
σε στελέχη Candida, όπως έχει προαναφερθεί .6  Έγινε 
σε Sabouraud broth με αρχικό εναιώρημα περίπου 
2 x 104 CFU/ml και για 24 ώρες.

Αποτελέσματα
Έλεγχος σταθερότητας των πολυμερικών 
συμπλόκων της νυστατίνης

Στη εικόνα 1 φαίνεται η % διάσπαση των ανω-
τέρω συμπλόκων σε pH 4 και pH 7. Πλέον στα-
θερά φαίνονται τα σύμπλοκα με ΜΒ 24 kDa και 
40 kDa.

Κυτταροτοξικότητα σε J774 μακροφάγα 

H απελευθέρωση LDH σε μακροφάγα ποντικού 
J774, μετά από επώαση με τη νυστατίνη και τα πα-
ράγωγα σε συγκέντρωση 40 μg/ml ήταν τουλάχιστον 
διπλάσια για τη νυστατίνη από αυτή του παραγώγου 
NC1 (10kDa) και μέχρι τριπλάσια σε σύγκριση με 
το παράγωγο NC3 (40 kDa) (Πίν. 1).

Η μέση τιμή προκύπτει από 6 τιμές σε δύο πει-
ράματα.

Κυτταροτοξικότητα σε ερυθροκύτταρα 
προβάτου 

Tα παράγωγα της νυστατίνης καθώς και η νυ-
στατίνη αυξάνουν τα ποσοστά λύσης των ερυθρο-
κυττάρων. Αντίθετα, η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη 
δίνει σταθερό ποσοστό λύσης των ερυθροκυττάρων 
προβάτου αυξανόμενης της συγκέντρωσής της. Η 
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι 
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Εικόνα 1. Η % διάσπαση της νυστατίνης και των πολυμερικών παραγώγων της μετά από 61 ημέρες αποθήκευσης 
στους -30 οC σε διάφορα pH.

Πίνακας 1. Μέση τιμή LDH ± SD σε μακροφάγα ποντικού J774, μετά από επώαση με τη νυστατίνη και τα παράγωγά 
της
Παράγωγο  Νυστατίνη NC1 NC2 NC3 Μάρτυρας

LDH%±SD 31.033±5.864 14.847±3.774 11.179 ± 5.161 10.574±0.912 7.226±5.904

δεν υπήρχε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ 
των ομάδων όσον αφορά στη βιωσιμότητα. Επίσης 
τα ποσοστά λύσης των ερυθροκυττάρων δεν φαίνεται 
να επηρεάζονται από την αύξηση της συγκέντρωσης 
των συμπλόκων νυστατίνης-PVP (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Αιμολυτική δραστικότητα των παραγώγων νυστατίνης-PVP: NC1, NC2, NC3, NC4 αντίστοιχα, της νυστα-
τίνης και της λιποσωμιακής αμφοτερικίνης.

In vitro μελέτη των πολυμερικών  
παραγώγων

Τα 4 παράγωγα της νυστατίνης δεν παρουσίασαν 
διαφορά ως προς τις τιμές των MIC. Σε σύγκριση 
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με τη νυστατίνη οι τιμές MIC των συμπλόκων ήταν 
ή παρόμοιες ή στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
μέχρι 2 φορές υψηλότερες. Όσον αφορά στις MFC 
οι τιμές ήταν παρόμοιες ή κατά μία αραίωση υψη-
λότερες από τις αντίστοιχες MIC (Πίν. 2).

In vitro μελέτη της ελάχιστης ανασταλτικής 
πυκνότητας (MIC) του παραγώγου NC3 
(40 kDa)

Η μυκητοκτόνος δράση του παραγώγου 40 kDa 
σε pΗ 7,0 ήταν παρόμοια με αυτήν της νυστατίνης, 
σε συγκέντρωση τετραπλάσια της MIC. Σε 24 ώρες 
η διαφορά με το αρχικό εναιώρημα ήταν - 1,8 x 104 

CFU/ml ενώ στο μάρτυρα χωρίς αντιμυκητιασικό 
επήλθε ανάπτυξη της Candida albicans κατά 4.7 
x105 CFU/ml. Σε pΗ 4,5, σε 24 ώρες η διαφορά 
από το αρχικό εναιώρημα ήταν για τη νυστατίνη 
– 2,0 x 104 CFU/ml, ενώ για το παράγωγο 40 kDa η 
διαφορά ήταν - 1,9 x 104 CFU/ml (Πίν. 3). Τη 2η, 4η 
και 8η ώρα η διαφορά της δραστικότητας νυστατίνης 
και του παραγώγου 40 kDa δεν ήταν σημαντική. Η 
ανάπτυξη του μύκητα σε χαμηλό pΗ δεν φάνηκε να 
ευννοείται ιδιαίτερα.

Συζήτηση
H διαδικασία παραγωγής των πολυμερικών συ-

Πίνακας 2. MIC και MFC τιμές (σε μg/ml) της νυστατίνης και των πολυμερικών της παραγώγων έναντι στελεχών 
της Candida (Candida spp)

Νυστατίνη NC1 NC2 NC3 NC4

Στελέχη MIC MFC MIC MFC MIC MFC MIC MFC MIC MFC
C. krusei ATCC 6258 4 4 16 16 4 8 4 8 2 4
C. parapsilosis ATCC 90018 4 4 16 16 4 8 4 8 16 16
C. albicans ATCC 90028 4 4 16 16 4 8 4 8 2 4
C. parapsilosis ATCC 22019 4 4 16 32 4 8 4 8 2 8
C. albicans 6451 4 4 16 16 4 8 32 32 2 4
C. albicans 6508 4 4 16 32 4 16 32 32 32 32
C. albicans 6401 >32 >32 32 32 8 32 32 32 32 32
C. albicans 6413 4 4 16 16 8 8 32 32 2 4
C. albicans 6738 4 4 16 32 8 8 8 8 4 8
C. albicans 6617 4 8 16 32 8 8 8 8 4 8
C. albicans 6625 4 8 16 32 8 8 8 8 4 8
C. albicans 6645 4 8 16 32 8 8 8 16 8 8
C. glabrata 5140 4 8 16 32 8 8 8 8 2 8
C. krusei 54554 4 8 16 32 8 8 8 8 2 8
C. lusitaniae 58622 4 4 16 16 4 8 4 8 2 4
C. parapsilosis 54286 4 8 16 32 8 8 8 16 4 16

Πίνακας 3. Μυκητοκτόνος δραστικότητα νυστατίνης και NC3 (40kDa) σε Candida albicans σε 24 ώρες σε pΗ 7 σε 
συγκεντρώσεις 4x MIC

pH 7 Ώρα 0 (cfu/ml) Ώρα 24 (cfu/ml)

Μάρτυρας χωρίς αντιμυκητιασικό (control) 1,8 x 104 4,8 x 106 

Νυστατίνη 1,8 x104 0
NC3 1,8 x 104 0
pH 4,5 Ώρα 0 Ώρα 24
 (cfu/ml) (cfu/ml)
 2 x 104 4,4 x 104 

Νυστατίνη 2 x 104 0
NC3 2 x 104 2 x 10 
Οι τιμές προκύπτουν από 6 τιμές σε δύο πειράματα
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μπλόκων της νυστατίνης είναι σχετικά απλή, γρήγορη 
και οικονομική και παρέχει καθαρά χημικά προϊόντα 
απαλλαγμένα από ξένες χημικές ουσίες.8 Επιπλέον 
τα παράγωγα είναι υδατοδιαλυτά, ιδιότητα που τα 
καθιστά εύκολα στη χρήση τους και διευκολύνει την 
εφαρμογή τους, σε αντίθεση με τη νυστατίνη που η 
διαλυτότητά της στο νερό είναι περιορισμένη. 

Από τις μελέτες κυτταροτοξικότητας είναι προ-
φανές ότι τα νέα πολυμερικά σύμπλοκα νυστατίνης 
- PVP με ΜΒ 24 kD και ιδιαίτερα το 40 kD φαίνεται 
ότι παρουσιάζουν μειωμένη τοξικότητα σε μακροφά-
γα J774 σε σχέση με τη νυστατίνη. Σχετικά με την 
κυτταρική βιωσιμότητα με τη δοκιμασία ΜΤΤ στη 
σειρά RAW264.7 διαπιστώθηκε ότι τα παράγωγα 
νυστατίνης όσο και η νυστατίνη επηρεάζουν τη βιω-
σιμότητα των κυττάρων σε ποσοστά ανάλογα με τη 
λιποσωμιακή αμφοτερικίνη. Οι τιμές των MIC των 
συμπλόκων μεταβάλλονται ανάλογα με την τιμή του 

μοριακού βάρους τους, επιβεβαιώνοντας τη σχέση 
της βιολογικής δράσης και της μακροδομής του πο-
λυμερούς. Η δράση των πολυμερικών συμπλόκων της 
νυστατίνης είναι συνάρτηση της μακροδομής τους. 
Η καλή θανατηφόρος δραστικότητα σε σύγκριση 
με τη νυστατίνη καθώς και η μειωμένη τοξικότητα 
σε κυτταρικές σειρές μακροφάγων, κυρίως του 
παραγώγου NC3 (40kDa), το καθιστούν υποψήφιο 
σκεύασμα για επιφανειακές μυκητιάσεις από Candida 
spp. σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν στη 
δραστικότητα των μορίων σε συνδυασμό με τη μειω-
μένη τοξικότητά τους σημαίνει ότι τα παράγωγα της 
νυστατίνης θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα 
φάρμακα για διάφορες μυκητιάσεις, εφόσον και η 
φαρμακοκινητική και η φαρμακοδυναμική αποδει-
χθούν εξίσου καλές.

Summary

Water-soluble nystatin complexes: Αntifungal activity against Candida spp. and cellular toxicity
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Four types of water-soluble polyvinylpyrrolidone (PVP) complexes of nystatin were prepared and 
their biological activity was compared with that of free nystatin against 16 strains of candida 
(C. albicans, C. glabrada, C. krusei, C. lusitania and C. parapsilosis). the prepared nystatin 
complexes were pure substances, free from contaminants, with relatively simple, fast and cheap 
production process and they were soluble in aqueous solutions. the molecular weight of nystatin 
formulations NC1, NC2, NC3 and NC4 were 10 kDa, 24 kDa, 40 kDa and 360 kDa respectively. 
Susceptibility testing for yeasts was performed according to the National Committee for Clini-
cal Laboratory Standards guidelines (NCCLS MA 7A 1997). MICs of nystatin complexes were 
equal or slightly higher compared to those of nystatin, (with NC2 showing the lowest MICs 
and MFCs) against Candida spp. Cytotoxicity was evaluated by measuring the release of LDH 
from J774 macrophages after 4 hours incubation with 40 ug/ml of each compound. J744 cells 
were cultured at 37°C in 95% air/5%CO2 atmosphere in RPMI 1640 medium supplemented with 
10% foetal calf serum. LDH release was considerably lower (up to 60% lower compared to 
nystatin) for the complexes than for nystatin in J774 macrophages. Mtt-formazan test showed 
that the cytotoxic activities of the complexes on RAW264.7 cells at low levels of the antifungal 
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(1-2 ug/ml) did not affect the viability of the cells more than the liposomal amphotericin. the 
haemolytic activities of nystatin and of the two complexes 24 kDa and 40 kDa were increasing 
by increasing the concentration whereas the activity of liposomal amhotericin B did not. We 
conclude that the complexes 24 kDa, 40 kDa represent potential antifungals for superficial 
mycoses and for the prevention of gastrointestinal cοlonisation from Candida. Extended studies 
on pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the complexes represent an important 
task to accomplish.
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