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ΘΔΜΑ: Ππξεηφο Q
ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ γηα ζπλερή ελεκέξσζε
ησλ θηεληάηξσλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Τπεξεζηψλ (Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο, Αγξνηηθά
Κηεληαηξεία), θαζψο θαη ησλ θηεληάηξσλ ησλ Κηεληαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηα δψα ζηνλ άλζξσπν, ζαο παξαζέηνπκε
πξφζθαηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ ππξεηφ Q.
Γεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν λφζεκα απαζρνιεί ζπρλά ηφζν ηηο πγεηνλνκηθέο φζν θαη
ηηο θηεληαηξηθέο αξρέο παξαθαινχκε, ζε πεξίπησζε θξνχζκαηνο νξνζεηηθψλ δψσλ
θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ ζε αλζξψπνπο, λα ελεκεξψλεηαη
άκεζα ε Τπεξεζία καο γηα πεξαηηέξσ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ.
πλεκκέλα: Φχιια δέθα (10)
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ΠΤΡΔΣΟ Q
(Query Fever, Balkan Influenza, Balkan Grippe, Pneumonorickettsiosis,
Abattoir Fever)
Γξ Νηθνιάνπ Γ. Κσζηνκεηζφπνπινπ, Κηεληάηξνπ
Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ - Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ

Ο ππξεηφο Q είλαη δσναλζξσπνλφζνο κε παγθφζκηα εμάπισζε, πνπ νθείιεηαη ζε κία
ξηθέηηζηα, ηελ Coxiella burnetii. Γηα πξψηε θνξά πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Derrick et al. ην
1935, φηαλ θξνχζκαηα ππξεηνχ αγλψζηνπ αηηηνινγίαο εθδειψζεθαλ ζε εξγάηεο
ζθαγείσλ ζηελ Απζηξαιία1.
χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γξαθείν Δπηδσνηηψλ, ν ππξεηφο Q θαηαηάζζεηαη ζηε ιίζηα Β θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία εθείλε ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνζβάιινπλ πνιιά είδε
δψσλ. ηε ιίζηα Β ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ θαηαηάζζνληαη ηα κεηαδνηηθά
εθείλα λνζήκαηα πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζεκαζία ή/θαη ζεκαζία
ζηελ δεκφζηα πγεία ηνπ θάζε θξάηνπο θαζψο θαη ζην δηεζλέο εκπφξην ησλ δψσλ θαη ησλ
δσνθνκηθψλ πξντφλησλ2.
Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 133/92 (Α' 66) ν ππξεηφο Q έρεη ραξαθηεξηζηεί σο λφζεκα
ππνρξεσηηθήο δειψζεσο.
 Αηηηοιογία θαη ηρόπος κεηάδοζες ηες λόζοσ
Ζ C. burnetii έρεη παγθφζκηα εμάπισζε θαη έρεη βξεζεί ζε πνιιά είδε αγξίσλ θαη
θαηνηθηδίσλ ζειαζηηθψλ, αξζξφπνδσλ θαη πνπιηψλ. Ζ αγειάδα, ην πξφβαην, ε αίγα ν
ζθχινο, ε γάηα θαη ην θνπλέιη είλαη επαίζζεηα ζηε κφιπλζε είδε.
Ζ λφζνο εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζε κέξε φπνπ εθηξέθνληαη αγειάδεο θαη αηγνπξφβαηα.
Κξφησλεο ηεο νηθνγελείαο Ixodidae θαη Argasidae ζεσξνχληαη δεμακελέο ηνπ κηθξνβίνπ.
Ζ C. burnetii θαηαηάζζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ξηθεηηζηψλ. Πξφθεηηαη γηα ελδνθπηηαξηθφ,
gram-αξλεηηθφ βαθηήξην, αλζεθηηθφ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ φπνπ κπνξεί λα επηβηψζεη
γηα εβδνκάδεο ή θαη ρξφληα. ην γάια, ε Coxiella θαηαζηξέθεηαη κφλν κεηά απφ πςειή
παζηεξίσζε (73ν C γηα 15").
Ζ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ είλαη ζχλζεηε δεδνκέλνπ φηη εκθαλίδνληαη δχν θχθινη
κεηάδνζήο ηεο. ηνλ έλα θχθιν κεηάδνζεο, ν κηθξννξγαληζκφο θπθινθνξεί κεηαμχ ησλ
αγξίσλ δψσλ θαη ησλ εθηνπαξαζίησλ ηνπο θπξίσο ησλ θξνηψλσλ. Ο άιινο θχθινο
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εκθαλίδεηαη ζηα θαηνηθίδηα κεξπθαζηηθά αλεμάξηεηα απφ ηνλ θχθιν ησλ αγξίσλ δψσλ θαη
αθνξά ζηε κεηάδνζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ δψν ζε δψν κε ηνλ αέξα, ηελ άκεζε
επαθή, ηε βξψζε εκβξπηθψλ πγξψλ, ε ζπαληφηεξα κέζσ ηνπ κνιπζκέλνπ γάιαθηνο,
ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θξνηψλσλ. Σν κηθξφβην απνβάιιεηαη κε ηα
εκβξπτθά πγξά, ηνπο πιαθνχληεο, ηα θνιπηθά εθθξίκαηα θαζψο επίζεο θαη κε ην γάια, ηα
θφπξαλα, ηα νχξα, θαη ην αίκα.
Ζ ζπνπδαηφηεξε νδφο κεηάδνζεο ηνπ κηθξνβίνπ απφ ηα δψα ζηνλ άλζξσπν είλαη κε ηνλ
αέξα κέζσ κνιπζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο. Ο θίλδπλνο ηεο κφιπλζεο είλαη απμεκέλνο
ζε εθείλα ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηα κνιπζκέλα δψα
(θηελίαηξνη, εξγαζηεξηαθνί, εξγάηεο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο θξέαηνο, εθδνξνζθαγείο),
γηα ην ιφγν απηφ ν ππξεηφο Q ζεσξείηαη θαη επαγγεικαηηθή λφζνο. Ζ θαηαλάισζε κε
παζηεξησκέλνπ κνιπζκέλνπ γάιαθηνο ή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ εκπιέθεηαη εμίζνπ
ζηε κεηάδνζε ηεο λφζνπ. Πξφζθαηα, ζαλ πεγή κφιπλζεο γηα ηνλ άλζξσπν ζεσξνχληαη
θαη νη κνιπζκέλεο εηνηκφγελλεο γάηεο 3,4.
Λφγσ ηνπ ηξφπνπ κεηάδνζεο αιιά θαη ηεο πςειήο ινηκνγφλνπ δξάζεο ηεο C. burnetti
ζηνλ

άλζξσπν

ζεσξείηαη

σο

βαθηήξην

πςεινχ

θηλδχλνπ

γηα

ηελ

πξφθιεζε

βηνηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ4.
 Δπηδεκηοιογία ηες λόζοσ ζηολ άλζρφπο
Κξνχζκαηα ππξεηνχ Q ζηνλ άλζξσπν έρνπλ αλαθεξζεί παγθφζκηα. Αλ θαη ε αζζέλεηα
ζεσξείηαη σο επαγγεικαηηθή δσναλζξσπνλφζνο εληνχηνηο πνιιά θξνχζκαηα έρνπλ
αλαθεξζεί ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε δψα.
Κξνχζκαηα ππξεηνχ Q ζε αλζξψπνπο ζεκεηψζεθαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηε
δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ αγειάδσλ ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο πξφζθαηεο ελδσνηίαο
αθζψδε ππξεηνχ5.
Αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο αλζξψπσλ απφ ππξεηφ Q αλαθέξζεθαλ θαη ζηε
Γεξκαλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βεξνιίλνπ. Κχξηα αηηία κεηάδνζεο ήηαλ ε
κνιπζκέλε ζθφλε πνπ πξνεξρφηαλ απφ πνίκληα πνπ βξηζθφληνπζαλ θνληά ζε εκηαζηηθέο
πεξηνρέο. Απμεκέλα θξνχζκαηα ζε αλζξψπνπο ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ 30 Ηαλνπαξίνπ θαη
17 Φεβξνπαξίνπ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν παξαηεξνχληαη απμεκέλνη ηνθεηνί
πξνβάησλ. Σα θξνχζκαηα κεηψλνληαλ ζηαδηαθά κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ 5.
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νβαξή εζηία ππξεηνχ Q ζε αλζξψπνπο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκεηψζεθε ην 1998
ζηελ πφιε Μπέξκηγρακ. χκθσλα κε αλαθνξά ησλ Hawker JI et al. ν αηηηνινγηθφο
παξάγνληαο αληρλεχζεθε ζε 147 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 130 ήηαλ άλδξεο ειηθίαο κεηαμχ
16 θαη 64 εηψλ. Απφ ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ
δηαπηζηψζεθε φηη θχξηα αηηία ηεο εζηίαο ήηαλ εθηξνθέο κνιπζκέλσλ πξνβάησλ θαη
αγειάδσλ πνπ βξηζθφληνπζαλ ζε πεξίνδν ηνθεηψλ θαη νη νπνίεο απείραλ αξθεηά
ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηηο πεξηνρέο ησλ θξνπζκάησλ. Ο κνιπζκαηηθφο παξάγνληαο
κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή ιφγσ ηζρπξψλ αλέκσλ (ηαρχηεηαο 130 Km/h) πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή6.
Αλάιπζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Γεξκαλία απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε
επνρηαθήο θαηαλνκήο ησλ θξνπζκάησλ κε ηάζεηο αχμεζεο απφ ρεηκψλα πξνο άλνημε θαη
ηάζεηο κείσζεο απφ άλνημε πξνο θαινθαίξη. Ζ θαηαλνκή απηή θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε
ηελ επνρηαθή κεηαθίλεζε ησλ θνπαδηψλ, θαζψο θαη ηελ πεξίνδν ηνθεηψλ ησλ δψσλ7.
Μειέηε ησλ Capuano F et al. απέδεημε φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ
δηαδξακαηίδεη θαη ην ζχζηεκα εθηξνθήο ησλ δψσλ. Σν πνζνζηφ κφιπλζεο θαίλεηαη φηη
είλαη απμεκέλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αγειάδσλ φπνπ κεηαθηλνχληαη ηελ άλνημε θαη
ζηεγάδνληαη ην ρεηκψλα, απφ απηέο πνπ ζηεγάδνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Αθφκα ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο κφιπλζεο ζηηο αγειάδεο πνπ δελ ζηεγάδνληαη 8.
Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο, πνπ έρνπλ θαηα θαηξνχο πξαγκαηνπνηεζεί, έρνπλ απνδείμεη φηη
ε C. burnetii ελδεκεί θαη ζηελ Διιάδα. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο εληνπηζκνχ ηεο λφζνπ
είλαη κεηά απφ νξνινγηθή εμέηαζε αηκνδεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ ζηα πιαίζηα
δηεξεχλεζεο απνβνιψλ ή αγνληκφηεηαο ζε δψα, ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο θξνπζκάησλ
ζε αλζξψπνπο ή ηπραία.
Πξφζθαηε εζηία ππξεηνχ Q πνπ ζεκεηψζεθε θαη δηεξεπλήζεθε επηδεκηνινγηθά απφ ηηο
Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2001 ήηαλ ε εκθάληζε ηεο
λφζνπ ζε νκάδα 6 αηφκσλ ηα νπνία πξνζβιήζεθαλ πηζαλψο ιφγσ θαηαλάισζεο
αλψξηκνπ ηπξηνχ πνπ πξνεξρφηαλ απφ κνιπζκέλν θνπάδη.
 Κιηληθά εσρήκαηα θαη δηάγλφζε ηες λόζοσ ζηα δώα
Ζ λφζνο ζηα θαηνηθίδηα δψσλ είλαη ζπλήζσο ππνθιηληθή κπνξεί φκσο λα πξνθαιέζεη
αλνξεμία θαη απνβνιή ζην πξφβαην θαη ηελ αίγα. ηελ αγειάδα, επηζηεκνληθέο κειέηεο
αλαθέξνπλ ηελ C. burnetii ζαλ παξάγνληα αγνληκφηεηαο θαη παξνδηθψλ απνβνιψλ πνπ
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ζπλνδεχνληαη απφ θαηαθξάηεζε πιαθνχληα, ελδνκεηξίηηδα, ή ηε γέλλεζε ειιεηπνβαξνχο
κφζρνπ. Μεηά ηε κφιπλζε ηνπ δψνπ, ε C. burnetii κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηνπο καζηνχο,
ηνπο καζηηθνχο ιεκθαδέλεο, ηνλ πιαθνχληα, ηε κήηξα απφ φπνπ κπνξεί λα απνβάιεηαη
κεηά ην ηνθεηφ θαη ηε γαινπρία. Γελ ππάξρνπλ δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο
ινίκσμεο ζηε κνιπζκέλε γάηα3.
Οη παζνινγναλαηνκηθέο αιινηψζεηο δελ είλαη παζνγλσκνληθέο ηεο λφζνπ κε απνηέιεζκα
ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε λα πεξηιακβάλνληαη φινη νη ινηκψδεηο θαη κε παξάγνληεο πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνβνιή. πρλά αλαθέξεηαη ζπλχπαξμε ηεο C. burnetii κε είδε
ηνπ γέλνπο Chlamydia.
Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζην εξγαζηήξην κπνξεί λα γίλεη νξνινγηθά, κεηά απφ εμέηαζε
αηκνδεηγκάησλ ή κε απνκφλσζε ηνπ βαθηεξίνπ απφ παζνινγηθφ πιηθφ. πλεζέζηεξεο
ηερληθέο γηα ηνλ νξνινγηθφ έιεργν είλαη ν έκκεζνο αλνζνθζνξηζκφο, ε ζχλδεζε ηνπ
ζπκπιεξψκαηνο θαη ε ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)2.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη ε κέζνδνο ηεο αιπζηδσηήο
αληίδξαζεο ηεο πνιπκεξάζεο (Polymerase Chain Reaction - PCR). Ζ εθαξκνγή ηεο PCR
ζε ζχγθξηζε κε άιιεο εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο, φπσο ν ελνθζαικηζκφο εκβξπνθφξσλ
απγψλ, ε αλάπηπμε ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ή ε πεηξακαηηθή κφιπλζε δσηθψλ πξνηχπσλ,
ζεσξείηαη ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ9.
Ζ απνκφλσζε ηνπ κηθξνβίνπ κπνξεί λα γίλεη απφ παζνινγηθφ πιηθφ φπσο εκβξπτθνί
πκέλεο, θνιπηθφ έθθξηκα, ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν απνβιεζέληνο εκβξχνπ ζπαληφηεξα δε
απφ γάια ή πξσηφγαια. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο πςειήο ινηκνγφλνπ
δξάζεο ηεο ε Coxiella ζεσξείηαη ζαλ έλαο απφ ηνπο πιένλ επηθίλδπλνπο παξάγνληεο γηα
ην εξγαζηήξην10.
 Θεραπεία, έιεγτος θαη πρόιευε ηες λόζοσ
Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ππξεηνχ Q ζηα δψα γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε
ηεηξαθπθιηλψλ.
ε φηη αθνξά ηνλ εκβνιηαζκφ, ζχκθσλα κε ην Manual of standards diagnostic tests and
Vaccines 2000 ηεο Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αδξαλνπνηεκέλα
εκβφιηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κεηά απφ ελνθζαικηζκφ εκβξπνθφξσλ απγψλ φξληζαο.
Καιχηεξα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα ππάξρνπλ φηαλ ην εκβφιην παξαζθεπάδεηαη απφ
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ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ πνπ απνκνλψλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Αλ
θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ αλαθέξεηαη φηη είλαη ζεκαληηθή, δελ θαίλεηαη
λα κεηψλεη ηελ απνβνιή ηνπ βαθηεξίνπ απφ ην γάια. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα δψα πνπ δνπλ
ζε κνιπζκέλν πεξηβάιινλ ζπληζηάηαη ν εηήζηνο επαλεκβνιηαζκφο ηνπο 2.
Άιια κέηξα ειέγρνπ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε κνιπζκέλεο εθηξνθέο
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε δηαζπνξά ηνπ κηθξνβίνπ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ εγθχσλ
(εηνηκφγελλσλ) δψσλ, ην θάςηκν ή ν εληαθηαζκφο ησλ εκβξπηθψλ πκέλσλ.
ε φηη αθνξά ηα κέηξα πξφιεςεο απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
1. Δλεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηδηαίηεξα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο
πςεινχ θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηηο πεγέο κφιπλζεο.
2. Γηαηήξεζε ησλ εθηξνθψλ καθξπά απφ αζηηθέο πεξηνρέο. Πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ
δψσλ.
3. Καξαληίλα ησλ λενεηζαγφκελσλ, ζε κία εθηξνθή, δψσλ.
4. Απνκφλσζε ησλ δψσλ πνπ πξφθεηηαη λα γελλήζνπλ ζε θιεηζηφ θαηά πξνηίκεζε
ρψξν, θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ εκβξπτθψλ πκέλσλ, ηεο ζηξσκλήο θαη ινηπψλ
πιηθψλ θαζψο θαη ησλ απνβαινκέλσλ εκβξχσλ (πγεηνλνκηθή ηαθή, θάςηκν),
απνιπκάλζεηο ησλ ρψξσλ.
5. Πεξηνξηζκφο ησλ λενγέλλεησλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο γηα 14 ηνπιάρηζηνλ κέξεο κεηά ηε
γέλλεζε.
6. πρλέο απνιπκάλζεηο ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.
7. Σν πξνζσπηθφ πνπ θνπξεχεη ηα πξφβαηα ζα πξέπεη λα θνξά πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο,
ην δε καιιί λα δηαηεξείηαη ζε θιεηζηφ ρψξν κέρξη ηε ζπιινγή ηνπ.
8. Μεηά ην θνχξεκα ηα δψα λα ππνβάιινληαη ζε αληηπαξαζηηηθφ ινπηξφ γηα πξνζηαζία
απφ ηα εθηνπαξάζηηα.
9. Απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο, πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κεηά απφ ηνπο
ρεηξηζκνχο ζηα δψα.
10. Απαγφξεπζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο, λεξνχ θαη

θαπλίζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα

ρεηξηζκψλ ζηα δψα.
11. Παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο.
 C. burnetii θαη Δργαζηήρηο
Γηα ηα εξγαζηήξηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη αίγεο θαη πξφβαηα γηα πεηξακαηηθνχο,
δηαγλσζηηθνχο ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, ε C. burnetii απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ
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παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνιεπηηθά
κέηξα.
χκθσλα κε ηηο πζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Δηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε
ηα Εψα Δξγαζηεξίνπ (Federation of Laboratory Animal Science Associations - FELASA),
θάζε εξγαζηήξην πνπ θαηαξηίδεη πξφγξακκα πεξηνδηθψλ κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ ησλ
δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν γηα ηελ C.
burnetii, κε κεζφδνπο κάιηζηα επηινγήο ηε ζχλδεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη ηελ
αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζhο (PCR)11.
Βαζηθή χζηαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο
είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε αξζεληθψλ θαη κε εγθχσλ ζειπθψλ αηγνπξνβάησλ, εθ' φζνλ απηφ
είλαη εθηθηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δψσλ απηψλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αεξηζκνχ
(αξλεηηθή πίεζε αέξα, ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε εγθαηάζηαζε), κε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ξνχρσλ θαη απνβιήησλ, θαζψο θαη ηε ζπρλή
ρξεζηκνπνίεζε απνιπκαληηθψλ κέζσλ12. Πξνηεηλφκελν απνιπκαληηθφ δηάιπκα γηα ην
εξγαζηήξην πεξηιακβάλεη: 1:100 αξαίσζε ιεπθαληηθνχ ρισξίνπ πνπ πεξηέρεη 5-25%
hypochlorine, 5% δηάιπκα ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ή 1:100 αξαίσζε Lysol 13.
Αλάινγε κέξηκλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
κηθξά ηξσθηηθά ή ηδηθά ρνηξίδηα πεηξακαηηθά κνιπζκέλα κε C. burnetii.
Δξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ ηε κεηάδνζε ηνπ κηθξνβίνπ, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη νξνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ε βαθή επηρξηζκάησλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε
εγθαηαζηάζεηο εξγαζηεξίσλ κε επίπεδν βηναζθάιεηαο ΗΗ. 'Οζεο εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο
πξνυπνζέηνπλ ηνλ ελνθζαικηζκφ, ηελ επψαζε, ηελ θπηηαξηθή θαιιηέξγεηα, ηε λεθξνςία λεθξνηνκή πξνζβεβιεκέλσλ δψσλ, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ κνιπζκέλσλ ηζηψλ ζα πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο εξγαζηεξίσλ κε επίπεδν βηναζθάιεηαο ΗΗΗ.
Άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θαξδηαθή βαιβηδνπάζεηα δελ ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη πιηθά
πξνζβεβιεκέλα ή χπνπηα πξνζβνιήο απφ ηελ C. burnetii10.
Γεδνκέλνπ φηη ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ εθηξνθέο ζηηο νπνίεο λα εθηξέθνληαη αίγεο
θαη

πξφβαηα

πξνθεηκέλνπ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

γηα

εξεπλεηηθνχο

ή

άιινπο

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο (purpose bred animals), ηα εξγαζηήξηα θαηαθεχγνπλ ζηελ
πξαθηηθή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο "ζπκβαηηθψλ" δψσλ απφ κηθηέο θπξίσο εθηξνθέο.

8
Γηα ην ιφγν απηφ ζπληζηψληαη ηα πηφ θάησ:
1. Ζ πξφκεζεηα ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ λα γίλεηαη απφ εθηξνθέο γλσζηνχ
πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο.
2. Σα λενεηζεξρφκελα δψα ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ λα παξακέλνπλ ζε
απνκφλσζε απφ ηα άιια δψα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 20-30 εκεξψλ.
3. ηε δηάξθεηα ηεο απνκφλσζεο ηα δψα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε φινπο ηνπο
πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο πζηάζεηο ηεο FELASA κηθξνβηνινγηθνχο ειέγρνπο,
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επηδσνηηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο11.
4. ε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη αξζεληθά αηγνπξφβαηα ή
ζειπθά πνπ δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο
5. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηα δψα
απηά, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο απνιπκάλζεηο θαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε
κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.
6. Να ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ,
ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε.
7. Να ππάξρεη ηαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηα
δψα εξγαζηεξίνπ.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, πξνθεηκέλνπ γηα ηα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αηγεο
θαη πξφβαηα θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ή πξφθεηηαη λα βξεζνχλ ζηελ δηαδηαθαζία
πηζηνπνίεζήο ησλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαγεγξακέλεο φιεο νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ηεο C. burnetii ζηελ εγθαηάζηαζε (Standard Operating
Procedures- SOP) .
 σκπηφκαηοιογία θαη δηάγλφζε ηες λόζοσ ζηολ άλζρφπο
Μφλν ηα κηζά απφ ηα άηνκα πνπ ζα πξνζβιεζνχλ απφ ηελ C. burnetii ζα εθδειψζνπλ
θιηληθά ζπκπηψκαηα. Ζ λφζνο ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηελ νμεία ή ηε
ρξφληα κνξθή ηεο. Ζ πεξίνδνο επψαζεο πνηθίιιεη απφ 9 έσο 28 εκέξεο κε κέζν φξν απφ
18 σο 21 εκέξεο14.
ηελ νμεία κνξθή ε λφζνο εθδειψλεηαη κε μαθληθή εκθάληζε ελφο απφ ηα πηφ θάησ
ζπκπηψκαηα: πςειφο ππξεηφο (40ν έσο 40,5νC) έληνλνο πνλνθέθαινο, γεληθεπκέλν
αίζζεκα θαθνπρίαο, κπαιγία, ζχγρπζε, θπλάγρε ή θαξπγγίηηδα, ξίγε, έκεηνο, δηάξξνηα,
θνηιηαθφο πφλνο ή πφλνο ζην ζηήζνο. Ο ππξεηφο δηαξθεί ζπλήζσο 1 έσο 3 εβδνκάδεο. ε
αληίζεζε κε άιια ξηθεηηζηαθά λνζήκαηα, ν ππξεηφο Q δελ εκθαλίδεη δεξκαηηθφ
εμάλζεκα10. Σν 30-50% ησλ αζζελψλ δπλαηφ λα εθδειψζεη ζπκπηψκαηα πλεπκνλίαο,
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ζπλήζσο ζηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο απφ ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη αλσκαιίεο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ελψ ζε
κεξηθνχο απφ απηνχο κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζπκπηψκαηα επαηίηηδαο 4. Πξφζθαηε
εξγαζία ησλ Maltezou et al. αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθφ νμέαο κνξθήο ππξεηνχ Q ζε παηδί
ειηθίαο 12 εηψλ κε ζπκπηψκαηα αηκνιπηηθνχ - νπξαηκηθνχ ζπλδξφκνπ15.
Ζ ρξφληα κνξθή ηνπ ππξεηνχ Q είλαη ζπάληα θαη πνιχ ζνβαξφηεξε απφ ηελ νμεία κνξθή.
Αζζελείο πνπ εθδήισζαλ νμεία κνξθή ππξεηνχ Q είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ ηε ρξφληα
κνξθή ηεο λφζνπ κεηά απφ έλα ρξφλν ή αθφκα θαη κεηά απφ 20 ρξφληα απφ ηελ αξρηθή
ινίκσμε. νβαξή επηπινθή ηεο λφζνπ είλαη ε ελδνθαξδίηηδα. ηελ νκάδα πςεινχ
θηλδχλνπ αλήθνπλ επίζεο αζζελήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ,
αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν ή αζζελείο κε ρξφληα λφζν ησλ λεθξψλ. Σα άηνκα
πνπ ζεξαπεχνληαη πιήξσο απφ ηε ινίκσμε ζπλήζσο αλαπηχζζνπλ κφληκε αλνζία 4.
Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζην εξγαζηήξην κπνξεί λα γίλεη κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηε δηάγλσζε ηνπ λνζήκαηνο ζηα δψα. Ζ C. burnetii εκθαλίδεηαη κε
δχν αληηγνληθέο θάζεηο, ηε θάζε Η θαη ηε θάζε ΗΗ. Ζ αληηγνληθή απηή δηαθνξά ζεσξείηαη
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ. ηηο νμείεο πεξηπηψζεηο
ππξεηνχ Q ην επίπεδν αληηζσκάησλ θαηά ηεο αληηγνληθήο θάζεο ΗΗ είλαη ζπλήζσο
πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο θάζεο Η, ζπλήζσο δε αληρλεχεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο
δεχηεξεο εβδνκάδαο απφ ηε πξνζβνιή. Σν αληίζεην παξαηεξείηαη ζηε ρξφληα κνξθή ηεο
λφζνπ4.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ηειηθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ γίλεηαη κεηά απφ ζπλεθηίκεζε
ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηεο θιηληθή εηθφλαο ηνπ αζζελνχο θαη θπζηθά ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ

ζα

πξνθχςνπλ απφ

ηελ επηδεκηνινγηθή

δηεξεχλεζε

ηνπ

θξνχζκαηνο.
 Θεραπεία ζηολ άλζρφπο
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νμεία κνξθή ηεο λφζνπ ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη
ηε ρνξήγεζε δνμπθπθιηλεο γηα 15 έσο 20 κέξεο. ηελ ρξφληα κνξθή ηεο λφζνπ ε
ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε γίλεηαη κε καθξνρξφληα (γηα 2 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα)
ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ.
Υξήζε εκβνιίνπ ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ αλαθέξεηαη φηη γίλεηαη θπξίσο ζηελ
Απζηξαιία4. Πξφθεηηαη γηα ην εκβφιην Q Vax ην νπνίν ζπληζηάηαη λα γίλεηαη πξνιεπηηθά
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ζηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε επαγγέικαηα πςεινχ θηλδχλνπ. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιίνπ κεηά ηελ πξνζβνιή απφ ηνλ κνιπζκαηηθφ παξάγνληα
δελ αμηνινγείηαη16.
 σκπεράζκαηα
Απφ ηελ πηφ πάλσ παξνπζίαζε γίλεηαη ζαθέο φηη ν ππξεηφο Q είλαη παγθφζκην
πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Σν γεγνλφο
φηη νη επηπηψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζήκαηνο δελ πξνθαινχλ εκθαλή νηθνλνκηθή
βιάβε ζηνλ παξαγσγφ απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηελ έγθαηξε πξνιεπηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηνπ θηεληάηξνπ ζηελ εθηξνθή.
Ζ ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε πςεινχ θηλδχλνπ επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη
ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα
ηφζν ησλ Τγεηνλνκηθψλ φζν θαη ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ.
ε πεξίπησζε θξνχζκαηνο ππξεηνχ Q ζε άλζξσπν ή ζε δψα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηελεξγείηαη επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ησλ θξνπζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί θαη λα
αληηκεησπηζηεί ε εζηία δηαζπνξάο ηνπ κηθξνβίνπ. Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο
πξνζνρήο ηνπ θηεληάηξνπ πνπ δηελεξγεί ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε φηη επνρηαθέο
κεηαθηλήζεηο θνπαδηψλ, έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηνθεηνί θαη θνπξέκαηα ησλ δψσλ,
θαζψο θαη θαηαλάισζε κε παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο ή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηδηαίηεξα. Παξάιιεια, ζα πξέπεη
λα ππάξρεη ή/θαη λα δεηείηαη λα ππάξρεη ζπλερήο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη
ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ Ννκαξρηαθνχ Δπηπέδνπ Τγεηνλνκηθψλ θαη Κηεληαηξηθψλ
Τπεξεζηψλ.
ε πεξίπησζε απνζηνιήο δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην γηα επηβεβαίσζε ηεο λφζνπ ζα
πξέπεη ν θιηληθφο θηελίαηξνο λα κεξηκλά γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή απνζηνιή ηνπ
παζνινγηθνχ πιηθνχ. Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη
ζπλελλφεζε κε ην εξγαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ ηπρφλ ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο
απνζηνιήο. Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζην εξγαζηήξην ζπλνδεπφκελα
πάληα απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ηα θιηληθά επξήκαηα, ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ην πξνο δηεξεχλεζε δείγκα, θαζψο θαη ηελ πηζαλή δηαθνξηθή δηάγλσζε.
Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα
επηζεκαίλεηαη φηη ην δείγκα ζεσξείηαη χπνπην γηα ππξεηφ Q.
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