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Εισαγωγή 

Culicoides spp. 

Το γένος Culicoides περιλαμβάνει τις σκνίπες, οι οποίες ανήκουν στα αρθρόποδα. 

Έχουν περιγραφεί περίπου 1340 είδη Culicoides. Τα ενήλικα θηλυκά Culicoides spp. τρέφονται 

από μια μεγάλη ποικιλία οικόσιτων και αγρίων ζώων-ξενιστών. Τα θηλυκά συγκεντρώνονται 

για να τραφούν εκεί όπου βρίσκεται ένα κοπάδι και όχι ένα μοναχικό ζώο. Είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι ένα ώριμο ενήλικο θηλυκό τρέφεται μια φορά κάθε 3-5 ημέρες. Η σημασία της 

αιματοφαγίας των Culicoides προκύπτει από το γεγονός ότι αυτά τρέφονται από όλα τα είδη 

των ζώων και προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ή μεταδίδουν παθογόνους παράγοντες. 

Είναι, επίσης, ξεκάθαρο ότι τα γνωστά είδη, όπως τα C. imicola, C. brevitarsis και C. οbsoletus, 

τρέφονται από μια μεγάλη ποικιλία ζώων, όπως τα πρόβατα, τα βοοειδή, οι αίγες, τα άλογα 

και οι χοίροι.  

Η καταπολέμηση των Culicoides spp. απαιτεί βαθειά γνώση της βιολογίας και των 

συνηθειών του κάθε είδους. Η ποικιλία των τόπων αναπαραγωγής και οι τεράστιες εκτάσεις 

όπου ζουν ορισμένα είδη Culicoides αυξάνουν τη δυσκολία της λεπτομερούς μελέτης. Για 

παράδειγμα, οι τόποι αναπαραγωγής του C. obsoletus, ενός είδους που 25 θεωρείται 

σημαντικό επειδή μεταδίδει τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (BTV), δεν είναι απολύτως 

γνωστοί. Γενικά, ο έλεγχος των Culicoides spp. δεν έχει μελετηθεί λεπτομερώς έως τώρα γιατί 

στο παρελθόν οι χώρες οι οποίες είχαν την εμπειρία της έξαρσης νοσημάτων, που 

μεταδίδονται με αυτά τα έντομα επέλεξαν τον εμβολιασμό των ζώων ως άμυνα πρώτης 

γραμμής, οπότε δεν έγιναν περαιτέρω μελέτες για τους φορείς. Παρ’ όλα αυτά, μερικές 

μελέτες αφορούσαν τον έλεγχο των Culicoides. Αυτές περιλάμβαναν τη χρήση χημικών 

εντομοκτόνων, τη διαχείριση των τόπων αναπαραγωγής και την κατασκευή στάβλων όπου τα 

έντομα ήταν δύσκολο να εισέλθουν. Ο κύριος σκοπός ενός αποτελεσματικού ελέγχου είναι να 

μειωθεί η ικανότητα του ξενιστή, δηλαδή να ελαττωθεί ο ρυθμός τσιμπημάτων από τα θηλυκά 

και η διάρκεια ζωής των εντόμων. Στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθεί 

ο ξενιστής από μια περιοχή, οπότε με τον όρο “έλεγχος του ξενιστή” εννοείται η μείωση του 

κινδύνου μετάδοσης μαζί με άλλες στρατηγικές και μεθόδους. 

Οι ευρείας κλίμακας αεροψεκασμοί του παρελθόντος, οι οποίοι είχαν επιπτώσεις σε 

όλους τους οργανισμούς και στο περιβάλλον έχουν απαγορευθεί. Η σύγχρονη τάση είναι να 

χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας για τα θηλαστικά, όπως είναι τα 

συνθετικά πυρεθροειδή, εντός και εκτός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και επί 
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των ζώων στόχων. Η χρήση εντομοκτόνων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχει κάποια αξία 

όταν εφαρμόζεται επιλεκτικά εντός των στάβλων, στις κοπροσωρούς, στα οχήματα μεταφοράς 

των ζώων και γύρω από τις ποτίστρες που υπάρχουν έξω από το στάβλο. Τα 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα θεωρούνται μειωμένης αποτελεσματικότητας για 

ψεκασμούς κτιρίων και οχημάτων, επειδή αδρανοποιούνται σχετικά σύντομα και επειδή αυτή 

η κατηγορία των εντομοκτόνων απαγορεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα κοπροφιλικά 

είδη απαιτούνται περισσότερο στοχευμένες στρατηγικές. Έχει αποδειχθεί ότι η τοπική 

εφαρμογή ivermectin στα κόπρανα εξοντώνει τις προνύμφες των Culicoides spp. για τις 

επόμενες 28 ημέρες. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι επαρκές, καθώς τα περισσότερα είδη 

συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους στο μισό αυτού του χρόνου. 

Τα δίπτερα έντομα του γένους Culicoides μελετήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

με αφορμή την επιζωοτία του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, η οποία ενέσκηψε το 

1979 στη Λέσβο και την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού, χωρίς κλινικά συμπτώματα, στη 

Ρόδο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που διαγνώστηκε αυτό το νόσημα στην Ελλάδα, και 

γενικότερα στην Ευρώπη, μετά 22 χρόνια από την επιζωοτία της Ιβηρικής Χερσονήσου. Για το 

λόγο αυτό, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας υπήρξε έντονο και 

άρχισαν οι σχετικές με τα Culicoides έρευνες στην Ελλάδα. To 1983, δυο ερευνητές (Boorman 

και Wilkinson) επισκέφθηκαν την Ελλάδα και πραγματοποίησαν 11 παγιδεύσεις στη Λέσβο. Οι 

ερευνητές συνέλεξαν και ταυτοποίησαν 15 είδη Culicoides, μεταξύ των οποίων και το C. 

imicola το οποίο είναι ο κύριος μεταδότης–ξενιστής του ιού του καταρροϊκού πυρετού για την 

περιοχή της Μεσογείου. Τον Οκτώβριο του 1998 άρχισαν οι ψεκασμοί στις κτηνοτροφικές 

μονάδες των νησιών με ένα συνθετικό πυρεθροειδές σκεύασμα. Γίνονταν δυο ψεκασμοί κάθε 

εβδομάδα, μέσα και έξω από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα γύρω από τις 

ποτίστρες, όπου το λασπωμένο έδαφος ανακατεμένο με κόπρανα και ούρα αποτελούσε τον 

ιδανικό βιότοπο για τον πολλαπλασιασμό των Culicoides. Παρόλο που δεν μετρήθηκε η 

αποτελεσματικότητα των ψεκασμών, είναι πιθανόν οι ψεκασμοί να είχαν κάποια επίδραση 

στη μείωση της αύξησης του πληθυσμού των εντόμων δια της καταστροφής των προνυμφών, 

αλλά και τον περιορισμό της δραστηριότητας των ενηλίκων κατά τη διάρκεια της νύχτας 

εφόσον αυτά θα απέφευγαν την είσοδό τους στους ψεκασμένους χώρους. Γεγονός ήταν ότι 

στο τέλος του Δεκεμβρίου υπήρξε ύφεση της νόσου και δεν παρουσιάσθηκαν άλλες εστίες στα 

Δωδεκάνησα.  
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Anopheles spp. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 400 είδη Anopheles σε παγκόσμιο 

επίπεδο, μόνο 30-40 θεωρούνται σημαντικοί φορείς της ελονοσίας. Στην Ελλάδα έχουν 

καταγραφεί μέχρι σήμερα 14 είδη του γένους Anopheles με τα An. sacharovi, An. maculipennis, 

An. superpictus, και An. hyrcanus να είναι τα πλέον σημαντικά στη μετάδοση της ελονοσίας. Η 

θερμοκρασία και η βροχόπτωση αποτελούν τους δύο κυριότερους κλιματικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών Anopheles. Σε εύκρατα κλίματα, όπου 

οι θερμοκρασίες του χειμώνα καθιστούν απαραίτητη τη διάπαυση των θηλυκών, 

παρατηρούνται συνήθως 1-2 γενεές/ έτος. Καθώς οι προνύμφες των περισσοτέρων ειδών 

Anopheles αναπτύσσονται σε εφήμερες μικρές συγκεντρώσεις νερού που απαιτούν συνεχή 

ανανέωση, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αυξάνουν τις εστίες ανάπτυξης και συνεπώς την 

πυκνότητα του πληθυσμού τους. 

Προκειμένου να αποτελέσει αποτελεσματικό φορέα της ελονοσίας, ένα θηλυκό του 

γένους Anopheles, μετά τη λήψη ενός μολυσμένου γεύματος αίματος, θα πρέπει να επιβιώσει 

τουλάχιστον μέχρι οι σποροζωίτες να ωριμάσουν και να μετακινηθούν στους σιελογόνους 

αδένες. Εάν ο θάνατος του κουνουπιού επέλθει πριν το κρίσιμο αυτό στάδιο, τότε δε λαμβάνει 

χώρα μετάδοση της ασθένειας.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βιολογία των ειδών του γένους Anopheles 

διαφέρει σημαντικά από εκείνη των περισσότερων ειδών Culex με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται διαφοροποιήσεις στη στρατηγική αντιμετώπισής τους. Για παράδειγμα, ενώ η 

μείωση των εστιών ανάπτυξης μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την 

καταπολέμηση των ειδών Culex, εντούτοις κάτι παρόμοιο δεν ισχύει για τα είδη Anopheles. Τα 

περισσότερα είδη Anopheles χαρακτηρίζονται ως οπορτουνιστικά (ευκαιριακά) και 

αναπτύσσονται σε μικρές συγκεντρώσεις νερού και μικρούς χείμαρρους με υψηλή έκθεση στο 

ηλιακό φως που σχηματίζονται μετά από ισχυρή βροχόπτωση. Συνεπώς, η όποια προσπάθεια 

μείωσης του πληθυσμού τους μέσω περιορισμού των εστιών ανάπτυξης δε θα είναι 

επιτυχημένη, εκτός εάν τα είδη που εμπλέκονται στη μετάδοση της ελονοσίας αναπτύσσονται 

σε μόνιμες συγκεντρώσεις νερού (βάλτοι, μικρά έλη), όπως τα είδη An. culicifacies και An. 

stephensi στην Ινδία.  

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο πλέον σημαντικός παράγοντας στη μετάδοση 

της ελονοσίας δεν είναι η πυκνότητα πληθυσμού του διαβιβαστή, αλλά η διάρκεια ζωής των 

θηλυκών μετά τη λήψη ενός μολυσμένου γεύματος αίματος. Η λογική που απορρέει άμεσα 
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από αυτή τη διαπίστωση είναι η θανάτωση των θηλυκών Anopheles πριν την ολοκλήρωση της 

φάσης της σπορογονίας, δηλαδή την περίοδο που μεσολαβεί μετά τη λήψη των μολυσματικών 

γαμετοκυττάρων και πριν την ωρίμανση των σποροζωιτών και τη μεταφορά τους στους 

σιελογόνους αδένες. Εάν αυτό επιτευχθεί, τότε η μετάδοση της ελονοσίας μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά. Η λογική αυτή αποτελεί και τη βάση για τις δύο στρατηγικές που εφαρμόζονται 

εναντίον των διαβιβαστών της ελονοσίας που είναι οι ακόλουθες: (α) υπολειμματικοί 

ψεκασμοί εσωτερικών επιφανειών (Indoor Residual Spraying-IRS) και (β) η χρήση 

κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνες ουσίες (Insecticide-Treated Nets-ITNs). 

Οι ψεκασμοί τύπου IRS που ορίζονται ως «…η εφαρμογή βιοκτόνων με υπολειμματική 

δράση σε εσωτερικές επιφάνειες εφαρμογής ψεκασμού (π.χ. τοίχοι και σκεπές) ή στο 

εσωτερικό οικιών με στόχο τη θανάτωση των κουνουπιών» συνεχίζουν να αποτελούν και 

σήμερα μια από τις κυριότερες στρατηγικές ελέγχου της μετάδοσης της ελονοσίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου είναι η ακριβής γνώση 

των διατροφικών προτιμήσεων και προτιμήσεων ανάπαυσης των κουνουπιών-διαβιβαστών. 

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα είδη Anopheles είναι δραστήρια κατά το σούρουπο, η 

πλειονότητα αυτών τρέφονται κατά τη διάρκεια της νύχτας με το μέγιστο της διατροφικής 

τους δραστηριότητας να παρατηρείται μεταξύ των ωρών 20:00 και 05:00. Η ενδοφαγία 

(endophagy) ή διατροφή σε εσωτερικούς χώρους είναι επίσης ένα κοινό χαρακτηριστικό των 

περισσοτέρων ειδών Anopheles. Τα είδη αυτά καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα μετά την 

επιτυχημένη λήψη ενός γεύματος αίματος καθώς το βάρος τους αυξάνει κατά πολύ, με 

αποτέλεσμα να αναζητούν καταφύγια σε κοντινή απόσταση προκειμένου να ξεκινήσουν τη 

διαδικασία πέψης του αίματος. Καθώς τα περισσότερα γεύματα αίματος λαμβάνουν χώρα σε 

εσωτερικούς χώρους, τα είδη Anopheles αναζητούν προστατευμένες θέσεις στο εσωτερικό 

των οικιών, όπως απομονωμένες γωνίες και σκοτεινές επιφάνειες. Εάν στις επιφάνειες αυτές 

εφαρμοστεί εντομοκτόνο, τότε τα αναπαυόμενα θηλυκά σε αυτές τις προστατευμένες θέσεις 

είναι δυνατόν να λάβουν την απαιτούμενη θανατηφόρο δόση. Ακόμα και στην περίπτωση που 

τα κουνούπια λάβουν υπο-θανατηφόρο δόση, η ωοπαραγωγή από τα θηλυκά απαιτεί ένα 

γεύμα αίματος κάθε δύο-τρεις ημέρες. Συνεπώς, τα θηλυκά κουνούπια είναι δυνατόν να 

λάβουν επαρκή δόση του εντομοκτόνου κατά την επόμενη επίσκεψή τους για λήψη αίματος 

και προτού να είναι σε θέση να μεταδώσουν την ασθένεια. Οι υπολειμματικοί ψεκασμοί 

εσωτερικών επιφανειών εφαρμόζονται σε περιοχές με εποχική μετάδοση, όμως αρχίζουν να 

βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλες όπου η ελονοσία έχει ενδημικό χαρακτήρα. Κρίσιμες 

παράμετροι για την επιτυχημένη εφαρμογή των IRS είναι (α) συνεργασία των κατοίκων έτσι 
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ώστε να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη των οικιών τους, (β) υψηλό επίπεδο επίβλεψης και (γ) 

συχνές επιθεωρήσεις των ψεκασμών. 

Ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκτεταμένου δικτύου 

αρδευτικών και αποστραγγιστικών καναλιών της περιοχής καθώς από την παρουσία των 

φυσικών οικοσυστημάτων της λίμνης Βιβάρι, το παλαιό Δέλτα του ποταμού Ευρώτα, τον 

ποταμό Ευρώτα και τον Βασιλοπόταμο καθώς και την παραλιακή ζώνη. Τέλος, από 

παρελθούσες εντομολογικές επιτηρήσεις έχει βρεθεί ότι στη Λακωνία υπάρχουν δυο από τα 

σημαντικότερα είδη ανωφελών για τη μετάδοση της ελονοσίας, το An. sacharovi και το An. 

claviger. 

 

Nοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

Όπως προαναφέρθηκε, τα Culicoides spp. είναι οι κύριοι διαβιβαστές του καταρροϊκού 

πυρετού σε αιγοπρόβατα και βοοειδή. Το 2014, εμφανίστηκαν πολλές εστίες καταρροϊκού 

πυρετού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2014 είχαν καταγραφεί πάνω από 750 εστίες καταρροϊκού 

πυρετού, στις οποίες ζουν συνολικά πάνω από 140.000 πρόβατα και 20.000 αίγες. Η συνολική 

νοσηρότητα στα αιγοπρόβατα είναι της τάξης του 5,36% , ενώ η θνησιμότητα φθάνει στο 

1,69%. Όπως δίνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

αριθμούσε τις περισσότερες εργαστηριακά επιβεβαιωμένες εστίες.  

Αναφορικά με την ελονοσία που ο κύριος διαβιβαστής είναι τα κουνούπια του γένους 

Anopheles. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα κατατασσόταν στις ενδημικές για την ελονοσία 

χώρες μέχρι το 1960. Έπειτα από ένα εντατικό πρόγραμμα εξάλειψης, που εφαρμόστηκε την 

περίοδο 1946-1960, η Ελλάδα κατάφερε να λάβει την πιστοποίηση «ελεύθερη ελονοσίας» 

από τον ΠΟΥ το 1974. Από το 1974 και μετά, καταγράφονταν ετησίως 30-50 εισαγόμενα 

κρούσματα ελονοσίας  από ενδημικές χώρες.  

Ωστόσο, το 2009 δηλώθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), δηλώθηκαν συνολικά 51 κρούσματα ελονοσίας στην Ελλάδα. Μεταξύ Αυγούστου 

και Οκτωβρίου 2009, οκτώ κρούσματα ελονοσίας δηλώθηκαν στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

(Πελοπόννησος, νότια Ελλάδα). Τα πρώτα δυο κρούσματα ήταν μετανάστες από ενδημικές για 

την ελονοσία χώρες ενώ τα έξι κρούσματα από P. vivax με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης στη 

Λακωνία, δηλαδή κρούσματα που δεν ανέφεραν ιστορικό μετακίνησης σε ενδημικές για την 
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ελονοσία χώρες και αφορούσαν σε Ρομά και Έλληνες. Το 2010 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ 44 

κρούσματα ελονοσίας, τα τέσσερα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. Το ένα από αυτά 

δηλώθηκε στη Λακωνία. Το 2011 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ συνολικά 40 κρούσματα 

ελονοσίας χωρίς ιστορικό μετακίνησης, 34 από τα οποία διέμεναν στο Δήμο Ευρώτα της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Στο Δήμο Ευρώτα καταγράφηκαν, επίσης, άλλα 23 

κρούσματα ελονοσίας που αφορούσαν σε άτομα από ενδημικές για την ελονοσία χώρες. Σε 

όλους τους ασθενείς επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά λοίμωξη με P. vivax από τον Τομέα 

Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

(ΕΣΔΥ). Το 2012 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 93 κρούσματα ελονοσίας, εκ των οποίων 64 

εισαγόμενα από μετανάστες προερχόμενους από ενδημικές χώρες και 9 από ταξιδιώτες σε 

ενδημικές χώρες. Στη Λακωνία καταγράφηκαν 17 εισαγόμενα κρούσματα και 10 με ενδείξεις 

εγχώριας μετάδοσης. Το 2013 και 2014 ο αριθμός ήταν μηδενικός λόγω των στοχευμένων 

δράσεων από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ και του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» στην 

περιοχή. Έως το Νοέμβριο του 2015 καταγράφηκαν στη Λακωνία οκτώ κρούσματα ελονοσίας, 

εκ των οποίων τα επτά εισαγόμενα. 

 

Στόχος 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει αξιόλογο υγειονομικό 

ενδιαφέρον, τόσο λόγω της επανεμφάνισης κρουσμάτων ελονοσίας κατά την τελευταία 

πενταετία με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης όσο και λόγω της εμφάνισης καταρροϊκού 

πυρετού τον τελευταίο χρόνο. Επομένως, στόχος της παρούσας πρότασης ήταν η 

εντομολογική επιτήρηση των Culicoides spp. και Anopheles spp. και η αξιολόγηση των 

ψεκαστικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του 

2015. 

 

  



                                                                       

9 
 

Μεθοδολογία 

Αξιολόγηση ψεκαστικών παρεμβάσεων μέσω της εντομολογικής επιτήρησης 

Η αξιολόγηση των ψεκαστικών παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένες 

περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση το δήμο Ευρώτα Λακωνίας. Πιο 

συγκεκριμένα, επιλέχτηκαν αντιπροσωπευτικές θέσεις (σημεία) περιμετρικά των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί και τοποθετήθηκαν 

παγίδες για τη συλλογή ενηλίκων εντόμων, καθώς επίσης και περιμετρικά των περιοχών που 

διέμεναν μετανάστες προερχόμενοι από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και λάμβαναν 

χώρα οι δράσεις για την ελονοσία. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο 

έως το Νοέμβριο του 2015. 

Πιο αναλυτικά, η εντομολογική επιτήρηση των Culicoides πραγματοποιούταν με 

σύλληψη των εντόμων με χρήση μόνιμα τοποθετημένων παγίδων στις θέσεις δειγματοληψίας 

με σκοπό τον καθορισμό της δυναμικής του πληθυσμού. Για τις δειγματοληψίες 

χρησιμοποιήθηκαν παγίδες αναρρόφησης εξοπλισμένες με υπεριώδη ακτινοβολία, όπως 

ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής, της 

26ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του 

καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων 

ζώων ευπαθών ειδών). Οι παγίδες θέτονταν σε λειτουργία για 24 ώρες κάθε 10-15 ημέρες. Η 

συχνότητα λειτουργίας των παγίδων εξαρτιόταν από τις εποχικές διακυμάνσεις της 

επιδημιολογικής κατάστασης και τις καιρικές συνθήκες.  

Όσον αφορά στην εντομολογική επιτήρηση των Anopheles, οι δειγματοληψίες 

πραγματοποιούνταν με δυο τρόπους, συλλήψεις ενηλίκων με χρήση εντομοπαγίδων φωτός 

και με δειγματοληψίες προνυμφών στις θέσεις αναπαραγωγής.  

Τα έντομα που συλλέγονταν από κάθε παγίδα αποστέλλονταν σε ειδικευμένο 

εργαστήριο για αναγνώριση εντός ειδικών κυτίων με χρήση ξηρού πάγου.   
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Δράσεις σε μετανάστες σχετικά με την ελονοσία στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ελονοσία αφορούσαν ως επί το πλείστον 

μετανάστες από ενδημικές χώρες, κυρίως από το Πακιστάν. Στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας την 

περίοδο Αυγούστου – Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε: 

 Καταγραφή των κρουσμάτων ελονοσίας και διερεύνηση εστίας (focus investigation) 

 Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας κάθε 10-15 ημέρες 

 Μαζική χορήγηση προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής σε μετανάστες.  

Όλες οι παραπάνω δράσεις έλαβαν χώρα σε οκτώ περιοχές του δήμου Ευρώτα Λακωνίας 

που ήταν οι εξής: Σκάλα, Έλος, Λεήμονας, Άγιοι Ταξιάρχες, Άγιος Γεώργιος, νότια Σκάλα, 

Βλαχιώτη και Αστέρι. Περιστασιακά το κλιμάκιο επισκέπτονταν και τα χωριά Περιστέρι, 

Μυρτιά, Άγιος Ιωάννης και Γλυκόβρυση.  
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Αποτελέσματα 

Εντομολογική επιτήρηση 

Στα πλαίσια της παρούσας πράξης, από τον Αύγουστο έως το Νοεμβρίου 2015, 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά δειγματοληψίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου 

με έμφαση στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι ημερομηνίες και οι 

θέσεις των δειγματοληψιών. 

 

Πίνακας 1. Ημερομηνίες και θέσεις δειγματοληψίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου 

(Αύγουστος-Νοέμβριος 2015) 

Ημερομηνία 
δειγματοληψίας 

Θέσεις δειγματοληψίας 

Ευρώτας Σπάρτη Μεγαλόπολη Γορτυνία Άργος Λουτράκι Τρίπολη Μεσσηνία Μονεμβασιά 

30-31/8          
14-15/9          
25-26/9          
8-9/10          

22-23/10          
1-2/11          

15-16/11          

 

Κατά την εντομολογική επιτήρηση των Culicoides στην περιφέρεια 

Πελοποννήσου αναγνωρίστηκαν τα παρακάτω είδη στο σύνολο των δειγματοληψιών: 

 Culicoides imicola 

 C. cataneii 

 C. newsteadi 

 C. pulicaris 

 C. obsoletus 

 C. punctatus 

 C. circumscriptus 

 C. logipensis 

 C. fagineus 

 C. seifadinei 

Τα είδη που αναγνωρίστηκαν ανά περιοχή στο σύνολο των δειγματοληψιών δίνονται 

στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Είδη Culicoides στην περιφέρεια Πελοποννήσου (Αύγουστος-Νοέμβριος 2015) 

Είδη Culicoides Θέσεις δειγματοληψίας 

Ευρώτας Σπάρτη Μεγαλόπολη Γορτυνία Άργος Λουτράκι Τρίπολη Μεσσηνία Μονεμβασιά 

C. imicola          
C. cataneii          
C. newsteadi          
C. pulicaris          
C. obsoletus          
C. punctatus          
C. circumscriptus          
C. logipensis          
C. fagineus          
C. seifadinei          

 

 Τα ποσοστά των ειδών Culicoides ανά περιοχή ανά δειγματοληψία 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11. 

Πίνακας 3. Ποσοστά ειδών Culicoides στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - - - 11,8 - 6,9 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - - - 5,9 - 20,7 
C. pulicaris - - - - - - 14,5 
C. obsoletus - - - - 17,6 - - 
C. punctatus - 87 - - 64,7 - 51 
C. circumscriptus - - - - - - - 
C. logipensis - - - - - - - 
C. fagineus - - - - - - - 
C. seifadinei - 13 - - - - 6,9 

 

Πίνακας 4. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας (Σπάρτη)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola 7 - 20 - 100 - - 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - 25 - - - - - 
C. pulicaris - - - - - - - 
C. obsoletus 80 - - - - - - 
C. punctatus 13 75 80 - - - - 
C. circumscriptus - - - - - - 100 
C. logipensis - - - - - - - 
C. fagineus - - - - - - - 
C. seifadinei - - - - - - - 
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Πίνακας 5. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας (Μεγαλόπολη)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - 68,5 - - - - - 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - - 10 - 10 - 
C. pulicaris - 5 - - - 5 - 
C. obsoletus - 15,5 - 20 - 15 - 
C. punctatus - 3,5 - 70 - 65 - 
C. circumscriptus - 4 - - - 5 - 
C. logipensis - 1 - - - - - 
C. fagineus - 2,5 - - - - - 
C. seifadinei - - - - - - - 

 

Πίνακας 6. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας (Γορτυνία)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - - - - - - 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - - - - - - 
C. pulicaris - - - - - 6 - 
C. obsoletus - - - - - 6,5 - 
C. punctatus - 80 - - 50 87,5 - 
C. circumscriptus - - - - - - - 
C. logipensis - - - - - - - 
C. fagineus - - - - - - - 
C. seifadinei - 20 - - 50 - - 

 

Πίνακας 7. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας (Άργος)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - 20 43 - 90 - 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - - - - - - 
C. pulicaris - - - - - - - 
C. obsoletus - - 80 57 - 10 - 
C. punctatus - - - - - - - 
C. circumscriptus - - - - - - - 
C. logipensis - - - - - - - 
C. fagineus - - - - - - - 
C. seifadinei - - - - - - - 
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Πίνακας 8. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας (Λουτράκι)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - 92 50 - 90 50 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - 8 50 - - 50 
C. pulicaris - - - - - - - 
C. obsoletus - - - - - 10 - 
C. punctatus - - - - - - - 
C. circumscriptus - - - - - - - 
C. logipensis - - - - - - - 
C. fagineus - - - - - - - 
C. seifadinei - - - - - - - 

 

Πίνακας 9. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας (Τρίπολη)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - - - - - - 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - - - - - - 
C. pulicaris - - - - - 2 - 
C. obsoletus - - - - - 14 - 
C. punctatus - - - - - 68 - 
C. circumscriptus - - - - - 3 - 
C. logipensis - - - - - 1 - 
C. fagineus - - - - - 2 - 
C. seifadinei - - - 100 - 10 - 

 

Πίνακας 10. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - 4 - 7 25 - 
C. cataneii - - 5 - - - - 
C. newsteadi - - 4 - - - - 
C. pulicaris - - 4 - - - - 
C. obsoletus - - 68 - 87 - - 
C. punctatus - - 4 - - 75 - 
C. circumscriptus - - 5 - - - - 
C. logipensis - - 2 - - - - 
C. fagineus - - 4 - - - - 
C. seifadinei - - - - 6 - - 
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Πίνακας 11. Ποσοστά ειδών Culicoides στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας (Μονεμβασιά)  

Είδη Culicoides Ποσοστό (%) ανά δειγματοληψία 

30-31/8 14-15/9 25-26/9 8-9/10 22-23/10 1-2/11 15-16/11 

C. imicola - - - - - - - 
C. cataneii - - - - - - - 
C. newsteadi - - - - - - - 
C. pulicaris - - - - - - - 
C. obsoletus - - - - - - 5 
C. punctatus - - - - - - 95 
C. circumscriptus - - - - - - - 
C. logipensis - - - - - - - 
C. fagineus - - - - - - - 
C. seifadinei - - - - - - - 

 

Όσον αφορά στα Anopheles spp. παρατηρήθηκε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος η παραγωγικότητα των προνυμφών ήταν μειωμένη. Τον Οκτώβριο δυο 

ενήλικα Anopheles συνελήφθηκαν σε παγίδα κοντά στη λιμνοθάλασσα Βιβάρι που 

ήταν αφορμή και για τον τελευταίο αεροψεκασμό για το έτος 2015 από την ανάδοχη 

εταιρία. Στις περιοχές που πραγματοποιούνταν η ενεργητικά αναζήτηση κρουσμάτων 

ελονοσίας, οι συλλήψεις ενηλίκων κουνουπιών ήταν μηδενικές.  

 

Δράσεις σε μετανάστες σχετικά με την ελονοσία στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

Επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας 

Στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας έως το τέλος Νοεμβρίου 2015, καταγράφηκαν 

οκτώ κρούσματα, εκ των οποίων τα επτά ήταν εισαγόμενα και ένα με ενδείξεις 

εγχώριας μετάδοσης. Τα επτά εισαγόμενα αφορούσαν σε μετανάστες από το 

Πακιστάν με μικρό χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (max. 1,5 μήνα) και το ένα 

αφορούσε σε μετανάστρια από τη Ρουμανία με χρόνο παραμονής στην Ελλάδα 1,5 

έτος. Από τα οκτώ κρούσματα, τα δυο νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 

ενώ τα υπόλοιπα περιθάλφθηκαν κατ’ οίκον από κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ και της 

παρούσας πράξης. Στον Πίνακα 12 δίνεται ο αριθμός των κρουσμάτων ελονοσίας ανά 

επιδημιολογική κατάταξη, ιδιότητα και τόπο διαμονής. 
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Πίνακας 12. Κρούσματα ελονοσίας ανά επιδημιολογική κατάταξη, ιδιότητα και τόπο 

κατοικίας/έκθεσης στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας  

Οικισμός 
κατοικίας 
(εισαγόμενα) ή 
εκτιμώμενης 
έκθεσης 

Κατάταξη κρουσμάτων ελονοσίας 

Εισαγόμενα Με ενδείξεις 
εγχώριας 

μετάδοσης 
Μετανάστες από 
ενδημικές χώρες 

Ταξιδιώτες σε 
ενδημικές χώρες 

Σύνολο 

Άγιος Γεώργιος 1 0 1 0 

Έλος 1 0 1 1 

Σκάλα 5 0 4 0 

Σύνολο 7 0 7 1 

 

Σε όλα τα κρούσματα πραγματοποιήθηκε διερεύνηση εστίας (focus 

investigation) σε ακτίνα 100 μέτρων από τις κατοικίες που διέμεναν και όπου αλλού 

είχαν διανυκτερεύσει κατά τη διάρκεια που είχαν συμπτώματα ελονοσίας. Πιο 

συγκεκριμένα, διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος για  ελονοσία σε όλους τους 

μετανάστες από ενδημικές χώρες και έλεγχος για συμπτώματα ελονοσίας σε άτομα 

από μη ενδημικές χώρες που κατοικούν στην περιοχή διερεύνησης και έγινε 

ενημέρωση σχετικά με την ελονοσία και τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας. 

  

Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας 

Από τα οκτώ κρούσματα, τα έξι εντοπίστηκαν μέσω της ενεργητικής 

αναζήτησης κρουσμάτων. Ο αριθμός των μεταναστών που μετείχαν συστηματικά στην 

ενεργητική αναζήτηση ήταν περίπου 300, ενώ αυτοί που ελέγχονταν περιστασιακά 

ήταν περί τα 100.  

Από τις αρχές Αυγούστου έως και το τέλος Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά 2551 θερμομετρήσεις, καθώς και 81 μικροσκοπικές εξετάσεις και 124 ταχέα 

διαγνωστικά τεστ (rapid diagnostic test, RDT) σε άτομα που ανέφεραν συμπτώματα 

ελονοσίας. Από τις 81 μικροσκοπικές εξετάσεις, οι έξι ήταν θετικές για ελονοσία P. 

vivax, καθώς θετικά ήταν και τα επτά από τα 124 RDT. Στον Πίνακα 13, δίνονται οι 

αριθμοί των θερμομετρήσεων, των μικροσκοπήσεων και των RDT ανά μήνα.   
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Πίνακας 13. Αριθμός θερμομετρήσεων, μικροσκοπικών εξετάσεων και RDT για την ελονοσία 

στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας (Αύγουστος – Νοέμβριος 2015) 

Μήνας Αριθμός 
θερμομετρήσεων 

Αριθμός διενεργηθέντων 
μικροσκοπικών 

εξετάσεων για ελονοσία 

Αριθμός 
διενεργηθέντων RDT 

Αύγουστος 1086 24 41 

Σεπτέμβριος 643 11 25 

Οκτώβριος 414 40 47 

Νοέμβριος 408 6 11 

Σύνολο 2551 81 124 

 

 

Μαζική χορήγηση προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής για P. vivax σε 

μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες 

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, άρχισε και η χορήγηση προληπτικού σχήματος 

ανθελονοσιακής αγωγής στους μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες. Έως τις 30 

Νοεμβρίου 2015, ολοκλήρωσαν την εποπτευόμενη θεραπεία 192 άτομα. Οι μετανάστες που 

έλαβαν θεραπεία διέμεναν στις οκτώ περιοχές που πραγματοποιούνταν η ενεργητική 

αναζήτηση των κρουσμάτων ελονοσίας.  

Βάσει πρωτοκόλλου, πριν τη χορήγηση της ανθελονοσιακής αγωγής 

πραγματοποιούνταν αιμοληψία στους μετανάστες για έλεγχο των επιπέδων G6PD. Έως το 

τέλος Νοεμβρίου, 223 άτομα έχουν ελεγχθεί μέσω αιμοληψίας για έλεγχο επιπέδων G6PD, 

τέσσερα εκ των οποίων διαγνώστηκαν με σοβαρή ανεπάρκεια του ενζύμου και δε μπόρεσαν 

να λάβουν θεραπεία.  Λεπτομερέστερα δίνονται τα δεδομένα στον Πίνακα 14. 
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Πίνακας 14. Πορεία μαζικής χορήγησης προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής για 

p.Vivax σε μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, Δήμος Ευρώτα, 2015 

α/α Πορεία μαζικής χορήγησης προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής 
αγωγής για P.vivax σε μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία 

χώρες 

Αριθμός 
ατόμων 

1 
Αριθμός ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τη λήψη προληπτικού 
σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής για P. vivax με τη μορφή DOT 
(Directly Observed Therapy) 

189 

2 
Αριθμός ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τη λήψη προληπτικού 
σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής για P. vivax με τη μορφή SOT 
(Supervised Observed Therapy - δηλαδή τηλεφωνική επικοινωνία )  

3 

3 
Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν προληπτικό σχήμα ανθελονοσιακής 
αγωγής για P. vivax με τη μορφή DOT (DirectlyObservedTherapy) 27 

4 
Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν προληπτικό σχήμα ανθελονοσιακής 
αγωγής για P. vivax με τη μορφή SOT (Supervised Observed Therapy-
δηλ. τηλεφωνική επικοινωνία )  

0 

5 
Αριθμός ατόμων που δεν μπορούν να λάβουν προληπτικό σχήμα 
ανθελονοσιακής αγωγής για P. vivaxλόγω σοβαρής ανεπάρκειας 
ενζύμου G6PD 

4 

  Σύνολο ατόμων 223 

 

Όσον αφορά στις παρενέργειες από τη χορήγηση της θεραπείας οι συχνότερες είναι η 

ζάλη περιστροφικού τύπου, η κεφαλαγία και ακολουθούν το αίσθημα κνησμού, τα δερματικά 

εξανθήματα και η καύσος στομάχου.  
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Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Συμπερασματικά, τα σημαντικότερα αποτελέσματα του παρόντος έργου ήταν τα εξής: 

 Συλλήψεις του Culicoides spp. παρατηρήθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 Τα είδη C. obsoletus και C. punctatus ήταν αυτά που εμφανίζονταν με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα σε οκτώ και επτά από τις 9 περιοχές, αντίστοιχα. Το C. obsoletus είναι ένα 

από τα τρία κύρια είδη που ενοχοποιείται για τις επιζωοτίες καταρροϊκού πυρετού 

στις Μεσογειακές χώρες. Τα άλλα δυο είναι το C. imicola και το C. pulicaris που και 

αυτά καταγράφηκαν στις θέσεις δειγματοληψίας.  

 Οι συλλήψεις ενηλίκων Anopheles ήταν περιορισμένες και κυρίως στην περιοχή που 

αποτελεί εστία αναπαραγωγής (λιμνοθάλασσα Βιβάρι) και η παραγωγικότητα σε 

προνύμφες περιορισμένη. 

 Στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας, καταγράφηκαν και πάλι κρούσματα ελονοσίας έπειτα 

από δυο έτη μηδενικών καταγραφών. 

Βάσει των παραπάνω, προτείνεται να συνεχιστούν οι δράσεις και για τους δυο 

διαβιβαστές. Πιο συγκεκριμένα, για το Culicoides spp. προτείνεται να συνεχιστεί η επιτήρηση 

και ο έλεγχος του για αποφυγή νέων εξάρσεων κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού τα 

επόμενα έτη. Βαρύνουσας σημασία για τη δημόσια υγεία είναι και η συνέχιση των δράσεων 

για την ελονοσία, τόσο η επιτήρηση και ο έλεγχος του διαβιβαστή όσο και οι δράσεις που 

αφορούν στους μετανάστες, προκειμένου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά κρούσματα 

ελονοσίας.  

 

 

 


