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Πξόινγνο
ε απηφ ην εγρεηξίδην έγηλε κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νδεγίεο, ε λνκνζεζία θαη ηα ππνδείγκαηα ησλ εγγξάθσλ πνπ
απαηηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο ηεο
βξνπθέιισζεο ησλ κεξπθαζηηθψλ απφ ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα.
θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα ζπκπιεξψζεη ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ απνξίεο εξγαζηεξηαθψλ θηελίαηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ζηελ νπνία
ζηεξίδνληαη νη νξνινγηθέο δνθηκέο θαη λα πεξηγξάςεη κε ιεπηνκέξεηα ηε κεζνδνινγία –
ηερληθή ησλ νξνινγηθψλ δνθηκψλ Rose Bengal θαη χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο, νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε βάζε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ.
Διπίδνπκε φηη ζα βξείηε ηηο βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε θαη ζα
απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα ηνπο λένπο θαη παιηνχο θηελίαηξνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηε
βξνπθέιισζε, ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν.
Γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο εγρεηξίδηνπ ζπλεξγάζηεθαλ νη:

1. Γειέ Υξπζνύια – θηελίαηξνο, (MSc). Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
(ΓΤΕ) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Βηψζηκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Κηεληαηξηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. Σει.: 2108836420, ka6u053@minagric.gr .
2. Σδαλή Μπξζίλε – θηελίαηξνο, (MSc) Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλφζσλ
ηεο ΓΤΕ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Σει.: 210-2125727, ka6u058@minagric.gr .
3. Κνξνύ Λαζθαξίλα – Μαξία (MSc) PhD – θηελίαηξνο ζην Σκήκα
Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο ΓΤΕ. Σει.: 210-2125725, ka6u041@minagric.gr .
4. ηνπξλάξα Αζαλαζία PhD – Τπεχζπλε θηελίαηξνο ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην
Αλαθνξάο Βξνπθέιισζεο Λάξηζαο.
5. Κπξκά Άλλα – θηελίαηξνο (MSc) ζην Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζήλαο.
6. Παπαπνζηόινπ Καηεξίλα – θηελίαηξνο (MSc) ζην Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ
Θεζζαινλίθεο.
7. Παλάγηνπ Αζελά PhD – θηελίαηξνο ζην Δξγαζηήξην Βξνπθέιισζεο Ησαλλίλσλ.
8. Φνύζθεο Ησάλλεο – θηελίαηξνο (MSc) ζην Δξγαζηήξην Βξνπθέιισζεο Ζξαθιείνπ.
9. Εαξνπριηώηε Αγγειηθή – θηελίαηξνο ζην Δξγαζηήξην Βξνπθέιισζεο Σξίπνιεο.
10.
Κσλζηαληηλίδεο Αζαλάζηνο PhD – θηελίαηξνο ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο Λάξηζαο.
πληνληζκφο, ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα έθδνζεο: Αξηζηνκέλεο Καηζηώιεο – θηελίαηξνο
(MSc) ζην Σκήκα Zσναλζξσπνλφζσλ ηεο ΓΤΕ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Σει.: 210-2125726,
ka6u013@minagric.gr .
Fax: 210-2128252614
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο – Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Zψσλ – Σκήκα
Zσναλζξσπνλφζσλ. Ηζηφηνπνο: www.minagric.gr
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Α. Ννκηθό πιαίζην γηα ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα πνπ
ειέγρνπλ ηε βξνπθέιισζε ησλ βννεηδώλ θαη ησλ αηγνπξνβάησλ
Σν πξφγξακκα ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο ηεο
βξνπθέιισζεο ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ
πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά
ζηελ
Τπνπξγηθή
Απόθαζε κε αξηζκό 4888/130873 (ΦΔΚ Β`
3545/31-12-2012). Δηδηθά ζηα άξζξα 3 θαη 17
γίλεηαη
αλαθνξά
ζηηο
αξκνδηφηεηεο
ησλ
εξγαζηεξίσλ θαη ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ηεο
βξνπθέιισζεο.

ην πιαίζην ηεο εμπγίαλζεο ηεο ρψξαο
καο απφ ηε λφζν πνπ πξνθαιεί ην βαθηήξην
Brucella melitensis ζε αγειαία βννεηδή
ζπγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο
επεηξσηηθήο Διιάδαο εθδφζεθε ε ζρεηηθή
Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζκό 4887/130865
(ΦΔΚ Β` 3544/31-12-2012). Ζ πεξηγξαθή ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηάγλσζεο ηεο
βξνπθέιισζεο γίλεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 10.
Σν πξφγξακκα γηα ηε βξνπθέιισζε ησλ
βννεηδψλ ζε φιε ηε ρψξα (εμαηξνπκέλσλ ησλ
παξαπάλσ
αγειαίσλ
βννεηδψλ)
πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά ζηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο κε αξηζκφ α)
ηελ ΤΑ 1293/39319/18-04-2013 (ΦΔΚ Β` 938), β) ηελ
ΤΑ 258734/17-07-2007 (ΦΔΚ Β` 1216), γ) ηελ ΤΑ
241816/04-04-2005 (ΦΔΚ Β` 427), δ) ηελ ΤΑ
232929/08-05-2003, (ΦΔΚ Β` 551) θαη ε) ηελ ΤΑ
207403/2901-2003
(ΦΔΚ Β` 87). Δπίζεο, κε ην ΠΓ 308/2000
(ΦΔΚ Α` 252) θαη ην ΠΓ 115/2010 (ΦΔΚ Α`
196), ελαξκνλίδεηαη ε Δπξ. Οδεγία 64/432,
φπνπ πεξηγξάθνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο
(Παξάξηεκα Α` ηεο Οδεγίαο).
Με ην ΠΓ 41 (ΦΔΚ Α` 44/02-03-2006,
άξζξν 10) νξίδεηαη σο εζληθφ εξγαζηήξην
αλαθνξάο
γηα
ηε
βξνπθέιισζε
ην
Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Λάξηζαο, Σκήκα
Γηαγλσζηηθήο.
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Β. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ
Διιάδα
ηελ Διιάδα, ε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ
μεθίλεζε ην 1975 κε ηνλ ππνδφξην (sc) εκβνιηαζκφ ησλ λεαξψλ αηγνπξνβάησλ (3-6
κελψλ), πξφγξακκα ην νπνίν θαη νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θξνπζκάησλ ζηα
δψα θαη ζηνλ άλζξσπν. Όκσο απφ ην 1992 – 1998, ιφγσ ππεξεθηίκεζεο ηεο
θαηάζηαζεο ζηακάηεζε ην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ζηα δψα θαη κεηαηξάπεθε ζε
πξφγξακκα εθξίδσζεο ζε φιε ηελ Διιάδα μεθηλψληαο απφ ηα λεζηά (1992),
Πεινπφλλεζν (1993), ππφινηπε Διιάδα (1994) κε απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή αχμεζε
ησλ πεξηζηαηηθψλ βξνπθέιισζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, άξρηζε
μαλά απφ ην 1998 – 1999 ν καδηθφο εκβνιηαζκφο ελήιηθσλ θαη λεαξψλ αηγνπξνβάησλ
κε ην εκβφιην Rev–1 (νθζαικηθή ελζηάιαμε) ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηελ
Δχβνηα, ελψ ζηε λεζησηηθή Διιάδα, φπνπ ν επηπνιαζκφο ήηαλ ρακειφηεξνο,
ζπλερίζηεθε ην πξφγξακκα εθξίδσζεο (διδ. θαζνιηθή αηκνιεςία ησλ δψσλ ≥ 6 κελψλ
θαη ζθαγή ησλ ζεηηθψλ). Σν 2003 επαλήιζε ην θαζεζηψο εκβνιηαζκψλ ζηε Λέζβν θαη
ζηε Λέξν, ιφγσ εκθάληζεο αλζξψπηλσλ θξνπζκάησλ θαη ην 2008 ζηε Θάζν (Άλνημε
2008, θξνχζκα κε 177 αλζξψπηλα θξνχζκαηα, ην νπνίν μεθίλεζε απφ γακήιην
ηξαπέδη ζην Θενιφγν Θάζνπ).
Δμαηηίαο ηεο βξνπθέιισζεο έρνπλ απαγνξεπηεί νη κεηαθηλήζεηο ησλ
αηγνπξνβάησλ απφ ηε Εψλε Δκβνιηαζκνχ (ΕΔΜ) πξνο ηε Εψλε Δθξίδσζεο (ΕΔΚ) κε
απνηέιεζκα ν δσηθφο πιεζπζκφο ζηα λεζηά λα αλαλεψλεηαη κφλν κε κεηαμχ ηνπο
αγνξαπσιεζίεο ή αγνξά απφ ρψξεο ηεο ΔΔ απαιιαγκέλεο απφ βξνπθέιισζε.
Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε λσπνχ γάιαθηνο θαη ε θαηαλάισζε
παξαδνζηαθψλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ αλ πξψηα δελ ππνζηνχλ σξίκαλζε
κεγαιχηεξε ησλ δχν κελψλ.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ νθηψ (8) θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο ζηε Λάξηζα εθαξκφζηεθε απφ 01-01-2008.
Μέρξη ηφηε ιεηηνπξγνχζαλ επηπιένλ ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα ηεο Κνδάλεο, ηεο
Λακίαο, ησλ Παηξψλ, ηεο Ρφδνπ, ησλ εξξψλ θαη ησλ Υαλίσλ.

Δηθόλα 1. Ζ δψλε εκβνιηαζκνχ θαη ε δψλε εθξίδσζεο φπσο ηζρχεη απφ ην 2007.
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013 μεθίλεζε ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ θηελίαηξσλ ζην
πξφγξακκα, θαζψο θαη ησλ θηελίαηξσλ απφ ηνπο θηελνηξνθηθνχο θαη αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο, έηζη ψζηε λα ζπλδξάκνπλ ζηελ έιιεηςε ησλ θξαηηθψλ θηελίαηξσλ.
Απφ ην Μάξηην ηνπ 2015 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν ζεζκφο ηνπ θηελίαηξνπ εθηξνθήο.
Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηάδηα γηα ηελ εθξίδσζε ελφο ελδεκηθνχ λνζήκαηνο.
Αλάινγα κε ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ λνζήκαηνο, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηηο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηακνξθψλεηαη ε πνιηηηθή αληηκεηψπηζήο ηνπ. Έηζη, ζηελ
πεξίπησζε ηεο βξνπθέιισζεο ηα ζηάδηα είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο:
1ν ζηάδην: καδηθφο εκβνιηαζκφο ελήιηθσλ θαη λεαξψλ δψσλ. Υξεηάδεηαη
πεξίπνπ 1-3 ρξφληα γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή
ηνπ, ψζηε ζην ηέινο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο
φινο ν δσηθφο πιεζπζκφο λα είλαη
Δηθόλα 2. ηάδηα
εκβνιηαζκέλνο. ε απηφ ην ζηάδην βξίζθεηαη ε
εθξίδσζεο ηεο
επεηξσηηθή Διιάδα θαη 4 λεζηά ηεο.
βξνπθέιισζεο.
2ν ζηάδην: εκβνιηαζκφο ΜΟΝΟ ησλ
λεαξψλ δψσλ (αληηθαηάζηαζεο, ειηθίαο 3-6
κελψλ).
3ν ζηάδην: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν
επηπνιαζκφο βξεζεί φηη είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 45%, κπνξεί λα μεθηλήζεη ε «εθξίδσζε», δειαδή
αηκνιεςίεο απφ φια ηα δψα, ζθαγή θαη
απνδεκίσζε ησλ νξνζεηηθψλ θαη θαζνιηθή
ζθαγή ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ηα κνιπζκέλα
δψα είλαη πάλσ απφ ην 50% ζην ζχλνιν ηεο
εθκεηάιιεπζεο.
Οη
νξναξλεηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο «επίζεκα
απαιιαγκέλεο εθκεηαιιεχζεηο» (Μ4, Officially
Brucellosis (Br. melitensis)-free ovine or caprine holding). ε απηφ ην ζηάδην βξίζθεηαη
ε λεζησηηθή ρψξα.
4ν ζηάδην: «Δπίζεκα απαιιαγκέλεο πεξηνρέο» (Officially Brucellosis-free
region), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ΜΟΝΟ «επίζεκα απαιιαγκέλεο εθκεηαιιεχζεηο».
Οη νξνινγηθνί έιεγρνη ζηα δψα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 10% ησλ
Μ4 εθκεηαιιεχζεσλ ηελ πξψηε ρξνληά θαη ζην 5% ζηηο επφκελεο.
5ν ζηάδην: «Υψξα ειεχζεξε βξνπθέιισζεο» (Officially Brucellosis-free
Member State). (Παξάξηεκα Α, Κεθάιαην Η ηεο Οδεγίαο 91/68/ΔΟΚ).

Γ. Ζ βξνπθέιισζε παγθνζκίσο
Ζ βξνπθέιισζε είλαη ινηκψδεο λφζεκα, κε παγθφζκηα εμάπισζε θαη
καθξφρξνλε ηζηνξία πνπ πξνθαιείηαη απφ βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Brucella.
Πξνζβάιινληαη θπξίσο ηα κεξπθαζηηθά θαη άιια θαηνηθίδηα θαη άγξηα ζειαζηηθά, αιιά
ε λφζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη ζηνλ άλζξσπν.
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ην γέλνο Brucella έρνπλ αλαγλσξηζηεί έμη είδε ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή
εηδηθφηεηα ζηνλ μεληζηή, σζηφζν θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ηα πεξηζζφηεξα
είδε είλαη δπλαηφ λα κνιχλνπλ επξχ θάζκα μεληζηψλ.
Ζ βξνπθέιισζε ζηα παξαγσγηθά δψα έρεη παγθφζκηα εμάπισζε. Ζ Br.
melitensis ελδεκεί ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο
Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ. Ζ ινίκσμε πξνθαιεί απνβνιέο θαη νδεγεί ζηε κείσζε ηεο
αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ. Χο εθ
ηνχηνπ, πξνθαινχληαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζηνπο εθηξνθείο
παξαγσγηθψλ δψσλ, ιφγσ πνζνηηθήο κείσζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, αιιά θαη
ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο απηψλ. Παξάιιεια, ε παξνπζία ηνπ ινηκνγφλνπ
παξάγνληα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ δψσλ, αθελφο κελ ζέηεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε
δεκφζηα πγεία, αθεηέξνπ δε, πξνθαιεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν (Nicoletti 1989; Corbel 1989b).
Ηδηαίηεξε είλαη ε ζεκαζία ηεο βξνπθέιισζεο ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά, ιφγσ ηεο
ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ηεο εθηξνθήο πξνβάησλ θαη αηγψλ ζηελ νηθνλνκία νξηζκέλσλ
ρσξψλ. Δπηπιένλ, ηα πξφβαηα θαη νη αίγεο πξνζβάιινληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ
ην είδνο Br. melitensis, ην νπνία ζεσξείηαη σο ην πιένλ ινηκνγφλν ηνπ γέλνπο, θαη
πξνθαιεί ζνβαξφ λφζεκα ζηνλ άλζξσπν.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε βξνπθέιισζε ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ,
πεξηιακβάλεηαη ζηα λνζήκαηα γηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ή εθξίδσζεο (ΔCD
1991).
Δηθόλα 3. Παγθφζκηα εμάπισζε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ θαηά ην β`
εμάκελν ηνπ 2013. Σειεπηαία πξνζπέιαζε 24/10/2014:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasedistributionmap
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Δίλαη επξέσο απνδεθηφ, φηη ε εθξίδσζε ηεο λφζνπ ζε ρψξεο φπνπ ε κφιπλζε
ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ απφ Βr. melitensis ελδεκεί, είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί
βαζηδφκελε απνθιεηζηηθά ζε πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη ζθαγήο ησλ νξνζεηηθψλ
δψσλ. Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνχ κε ην εκβφιην Βr. melitensis Rev-1,
είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν ινηκνγφλνο παξάγνληαο θαη ζπλεπψο
ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ζηηο εθηξνθέο θαη θαη’ επέθηαζε ζε κία πεξηνρή.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θξίλεηαη θαη ν ξφινο ησλ νξνινγηθψλ δνθηκψλ αθελφο γηα
λα εθηηκεζεί ην επίπεδν πγείαο ησλ εθηξνθψλ θαη γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα
κνιπζκέλα δψα θαη αθεηέξνπ, γηα λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εκβνιηαζκνχ. Οη επίζεκεο νξνινγηθέο δνθηκέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ
απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, είλαη ε δνθηκή ηνπ Δξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο (Rose Bengal,
RB) θαη ε δνθηκή ηεο χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο (Complement Fixation, CF) (ΔCD
1991).

Γ. Μνξθνινγία – Γνκή ησλ βαθηεξίσλ Brucella spp.
1. Γεληθά
Σα είδε ηνπ γέλνπο Βrucella είλαη αθίλεηα κε ζπνξνγφλα, αξλεηηθά θαηά Gram
βαθηήξηα (G-). ηα κηθξνζθνπηθά παξαζθεπάζκαηα αλεπξίζθνληαη ζπλήζσο κε ηε
κνξθή θνθθνβαθίισλ, κε δηάκεηξν 0,5-0,7κm θαη κήθνο 0,6-1,5κm.
ηνπο κνιπζκέλνπο ηζηνχο (in vivo) αλεπξίζθνληαη ελδνθπηηαξηθά ππφ κνξθή
θφθθσλ, ζπλήζσο ζε αζξνίζκαηα θαη ζπαληφηεξα κεκνλσκέλα. ηηο θαιιηέξγεηεο (in
vitro) εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή αιπζίδσλ 4-5 θπηηάξσλ, ελψ κπνξεί λα
παξαηεξεζεί θαη πνιπκνξθηζκφο (Corbel 1989c). Γε δηαζέηνπλ έιπηξν, σζηφζν
ζρεκαηηζκνί πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε έιπηξν έρνπλ αλαθεξζεί κεηά απφ επεμεξγαζία
ησλ κηθξννξγαληζκψλ κε αληη-νξνχο (Huddleson 1940, European Union Committee
2001).
Σν θπηηαξηθφ ηνίρσκα ησλ βαθηεξίσλ πξνζνκνηάδεη κε ην αληίζηνηρν ησλ
εληεξνβαθηεξηνεηδψλ. Απνηειείηαη απφ εμσηεξηθή ζηνηβάδα πάρνπο 9nm
ζπγθξνηνχκελε απφ ζχκπιεγκα ιηπνπνιπζαθραξηηψλ θαη πξσηετλψλ. Ζ αιπζίδα ησλ
πνιπζαθραξηηψλ παξακέλεη ειεχζεξε, ελψ απηή ησλ ιηπηδίσλ δηαηάζζεηαη πιεζίνλ
ηεο ζηνηβάδαο ηεο πεπηηδνγιπθάλεο, ε νπνία θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ
θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο (De Petris θαη ζπλ. 1964; Dubray 1972; Gomez θαη ζπλ. 1987;
Cardoso θαη ζπλ. 2006). Μεηαμχ ηεο ζηνηβάδαο ηεο πεπηηδνγιπθάλεο θαη ηνπ
θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο πεξηιακβάλεηαη ν πεξηπιαζκαηηθφο ρψξνο, ην πάρνο ηνπ
νπνίνπ πνηθίιιεη, απφ 3-6nm ζε θχηηαξα πνπ ζρεκαηίδνπλ απνηθίεο ιείαο κνξθήο
(Smooth-S), ελψ αγγίδεη ηα 30nm ζε θχηηαξα πνπ ζρεκαηίδνπλ απνηθίεο αδξήο
κνξθήο (Rough-R). ην θπηηαξφπιαζκα ηνπ βαθηεξίνπ βξίζθεηαη ην ππξελνεηδέο,
φπσο επίζεο θνθθία, κηθξά θελνηφπηα, ζπκπιέγκαηα ξηβνζσκαηίσλ θαη θνθθία
πνιπζαθραξηηψλ. Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ γελψκαηνο αλέξρεηαη ζε 2.37 x 10 9 Da
(Daltons), ελψ ε αλαινγία βάζεσλ Γνπαλίλεο-Κπηνζίλεο (G+C) είλαη 58-59% (De Ley
et al 1987; Cardoso et al 2006). Σν γέλσκά ηνπο πεξηιακβάλεη δχν ρξσκνζψκαηα κε
κία καθξά αιπζίδα πνπ πεξηέρεη 2.1 Mbp (εθαηνκκχξηα δεχγε βάζεσλ) θαη κία
βξαρχηεξε, κε 1.2 Mbp. ηηο αιπζίδεο ηνπ γελψκαηνο θσδηθνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο
κεηαβνιηθέο θαη αλαπαξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο. ηα θχηηαξα ησλ βαθηεξίσλ δελ έρεη
δηαπηζησζεί κέρξη ζήκεξα, ε χπαξμε θπζηθψλ πιαζκηδίσλ (Michaux et al 1993;
Jumas-Bitlak et al 1995). Δληνχηνηο, κεηαιιάμεηο ηνπ βαθηεξίνπ έρνπλ δηαπηζησζεί σο
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απνηέιεζκα επίδξαζεο πνηθίισλ πιαζκηδίσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην γέλσκα, κεηά απφ
ζχδεπμε ή ειεθηξνδηάηξεζε (electroporation) (Rigby et al 1989; Cardoso et al 2006).
2. Αληηγνληθή δνκή ησλ βαθηεξίσλ Βrucella spp.
ην θχηηαξν ησλ βαθηεξίσλ Brucella έρεη αλαγλσξηζηεί ζεκαληηθφο αξηζκφο
ζπζηαηηθψλ, ηα νπνία δξνπλ σο αληηγφλα θαη πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή
αληηζσκάησλ.
Σν θχξην δνκηθφ αληηγνληθφ ζπζηαηηθφ είλαη νη ιηπνπνιπζαθραξίηεο, νη νπνίνη
βξίζθνληαη ελζσκαησκέλνη ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο. Δθηφο
απφ ηνπο ιηπνπνιπζαθραξίηεο ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο θαη άιια καθξνκφξηα, φπσο
πξσηεΐλεο ηνπ πεξηπιαζκαηηθνχ ρψξνπ θαη πξσηεΐλεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ,
δξνπλ σο αληηγφλα.
Δπηπιένλ, ζηα είδε ηνπ γέλνπο Brucella έρνπλ δηαπηζησζεί πνιπζαθραξίηεο θαη
απηέληα, φπσο επίζεο θαη ιηπίδηα, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ην αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα ησλ μεληζηψλ θαη πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ (Goldbaum θαη
ζπλ. 1993). Tα αληηγφλα ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γελνπο Brucella δηαθξίλνληαη ζηα αληηγφλα
ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη ζηα αληηγφλα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ (Tizard
2007).
α) Αληηγόλα ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο: ην θπηηαξηθφ ηνίρσκα ησλ ζηειερψλ ηνπ
γέλνπο Brucella ππάξρνπλ α) ιηπνπνιπζαθραξίηεο (Lipopolysaccharide-LPS), β)
πνιπζαθραξίηεο, γ) απηέληα θαη δ) πξσηεΐλεο (Diaz θαη ζπλ. 1968; Cherwonogrodzky
θαη ζπλ. 1990; Cardoso θαη ζπλ. 2006).
i) Λίπνπνιπζαθραξίηεο (LPS): ηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο
βξίζθεηαη ν ιίπνπνιπζαθραξίηεο (LPS), ν νπνίνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δνκή
θαη ηε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ βαθηεξηαθνχ θπηηάξνπ, αιιά θαη ν θχξηνο
αηηηνινγηθφο παξάγνληαο ηεο παζνγφλνπ δξάζεο ησλ Gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ
(Lapaque θαη ζπλ. 2005; Cardoso θαη ζπλ. 2006).
O ιίπνπνιπζαθραξίηεο απφ έμσ πξνο ηα έζσ απνηειείηαη απφ ην Ο-αληηγφλν
γλσζηφ θαη σο Ο αιπζίδα, ηνλ θεληξηθφ ππξήλα νιηγνζαθραξίηε (core) θαη ην ιηπίδην Α
(lipide A). Σν Ο-αληηγφλν ησλ S ζηειερψλ ηεο Brucella, είλαη πνιπζαθραξίηεο.
Πξφθεηηαη γηα νκνηνπνιπκεξέο ρσξίο δηαθιαδψζεηο ηνπ 4,6-dideoxy-4-formamido-α-Dmannopyranosyl κε δεζκνχο ζηηο ζέζεηο 1,2. Σν κήθνο ηεο αιπζίδαο πνηθίιιεη απφ 96
έσο 100 γιπθνζηδηθέο ππνκνλάδεο (Bundle θαη ζπλ. 1989; Cardoso θαη ζπλ. 2006).
ην βαθηεξηαθφ θχηηαξν ην Ο-αληηγφλν βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ
ππξήλα ηνπ νιηγνζαθραξίηε πνπ απνηειείηαη απφ καλφδε, γιπθφδε, γιπθνδακίλε, 3deoxy-D-manno-2-octulosonic acid (KDO) θαη απφ ζάθραξα ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε
δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζηεί (Bundle θαη ζπλ. 1987; Cherwonogrodzky θαη ζπλ. 1990;
Cardoso θαη ζπλ. 2006).
Σν ιηπίδην Α είλαη ζπλδεδεκέλν επίζεο ζηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπ νιηζαθραξίηε
θαη απνηειεί ηνλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν απνδίδνληαη νη ηνμηθέο ηδηφηεηεο ηνπ
ιηπνπνιπζαθραξίηε (Raetz 1996; Cardoso θαη ζπλ. 2006). ε απηφ είλαη ηζρπξά
ζπλδεδεκέλεο θαη πξσηεΐλεο ηεο εμσηεξηθήο κεκβξάλεο. ηα είδε Br. abortus θαη Br.
melitensis, ην ιηπίδην Α απνηειείηαη απφ κφξην δηζαθραξίηε, ην νπνίν έρεη δεζκνχο έηζη
ψζηε λα ζρεκαηίδεη β 1-6 δνκή (Moreno θαη ζπλ. 1990; Rojas θαη ζπλ. 1994; Cardoso
θαη ζπλ. 2006).
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Ο LPS ζεσξείηαη ζεκαληηθφ αληηγφλν θαη αμηνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ
εηδψλ αιιά θαη ηε δηάγλσζε ηεο κφιπλζεο απφ βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Brucella. Οη
πεξηζζφηεξεο νξνινγηθέο δνθηκέο, ηδηαίηεξα απηέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη
ελαησξήκαηα νιφθιεξσλ θπηηάξσλ σο δηαγλσζηηθά αληηγφλα (RB, CF, i-Δlisa),
αληρλεχνπλ αληηζψκαηα
θαηά ηνπ LPS αληηγφλνπ
(Diaz θαη ζπλ., 1968). Ζ
δνκή ηνπ LPS αληηγφλνπ
ησλ S ζηειερψλ ηνπ
γέλνπο
Βrucella
απεηθνλίδεηαη
ζηελ
εηθφλα 4 (Cardoso θαη
ζπλ. 2006).
Δηθόλα 4: ρεκαηηθή
απεηθφληζε ηεο δνκήο
ηνπ LPS αληηγφλνπ ησλ
S ζηειερψλ ηνπ γέλνπο
Βrucella (Cardoso θαη ζπλ., 2006).
ε φινπο ηνπο βηφηππνπο ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brucella θαη ζηελ απιή αιπζίδα
ηνπ Ο-αληηγφλνπ, έρνπλ δηαπηζησζεί επίηνπνη Α θαη Μ. Ο επίηνπνο Α, είλαη
απαξαηηήησο νκνηνπνιπκεξέο ηεο 4,6-dideoxy-4-formamido-D-mannopyranose
ζπλδεδεκέλν κε δεζκνχο ζηηο ζέζεηο 1,2. Ο επίηνπνο Μ, είλαη γξακκηθφ
νκνηνπνιπκεξέο επαλαιακβαλφκελσλ κνλάδσλ πεληαζαθραξηηψλ (Bandle θαη
ζπλ.,1987; Cloeckaert θαη ζπλ., 1998).
Οη πνζνηηθέο αλαινγίεο ησλ επηηφπσλ Α θαη Μ, πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ S
ζηειερψλ θαη βηνηχπσλ ηνπ γέλνπο Βrucella, κε ζπλέπεηα νξηζκέλα λα
ραξαθηεξίδνληαη σο Α θαη άιια σο Μ επηθξαηνχληα. Χο Α επηθξαηνχληεο ζεσξνχληαη
νη βηφηππνη 1, 2, 3 θαη 6, ηεο Βr. abortus, ν βηφηππνο 2 ηεο Βr. melitensis, νη βηφηππνη 1,
2 θαη 4 ηεο Βr. suis θαη ε Βr. neotomae. Χο Μ επηθξαηνχληεο ζεσξνχληαη νη βηφηππνη 4,
5 θαη 9 ηεο Β. abortus, ν βηφηππνο 1 ηεο Βr. melitensis θαη ν βηφηππνο 5 ηεο Βr. suis.
ηνπο βηνηχπνπο 3 ηεο Βr. melitensis θαη Βr. suis, παξαηεξείηαη ηζφπνζε αλαινγία θαη
ησλ δχν αληηγνληθψλ θαζνξηζηψλ Α θαη Μ (Μeikler θαη ζπλ., 1986).
Οη δχν απηνί επίηνπνη βξίζθνληαη θαη ζηα ηξία είδε Brucella S θάζεο (Βr.
abortus, Br. melitensis θαη Br. suis), ζε δηαθνξεηηθή φκσο αλαινγία ζην θάζε είδνο.
Δπνκέλσο, νη αληηγνληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη πνζνηηθέο θαη φρη πνηνηηθέο. Ζ
αλαινγία ζε θάζε είδνο είλαη:
Brucella abortus
Brucella melitensis
Brucella suis

A : M = 20 : 1
A : M = 1 : 20
A:M=1:1

(Παπαπαλαγηψηνπ Η.Κ.&
Κπξηαδνπνχινπ-Γαιαΐλα Β. 2001).
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Δηθόλα 5: θαίλεηαη ε αλαινγία ησλ A θαη M αληηγφλσλ ζε θάζε είδνο. (Buxton A. &
Fraser G. 1977)

Br. abortus
A αληηγφλν

Br. suis

Br. melitensis

Μ αληηγφλν

Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο αλαινγίαο ησλ Α θαη Μ αληηγφλσλ ην θάζε είδνο
ζπγθνιιείηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν εηδηθφ αληηνξφ. Έηζη ην Br. abortus ζπγθνιιείηαη απφ
ηνλ εηδηθφ Α αληηνξφ, ην Br. melitensis απφ ηνλ εηδηθφ Μ αληηνξφ, ελψ ζην Br. suis ε
ζπγθφιιεζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ην βηφηππν. Σα είδε πνπ βξίζθνληαη ζηελ R θάζε
(Br. canis θαη Br. ovis) δε θέξνπλ ηα Α θαη Μ αληηγφλα, αιιά έλα ηξίην, ην R αληηγφλν,
θαη έηζη ζπγθνιινχληαη κφλν απφ ηνλ εηδηθφ R αληηνξφ.
Δθηφο απφ ηελ παξνπζία ησλ επηηφπσλ Α θαη Μ, ν Douglas θαη νη ζπλεξγάηεο
ηνπ (1988), αλαθάιπςαλ ζηα ζηειέρε ησλ Βr. abortus βηφηππνο 1 θαη Βr. melitensis
βηφηππνο 1, ηελ χπαξμε ελφο επηπιένλ επηηφπνπ, ν νπνίνο νλνκάζηεθε C. Ο επίηνπνο
C, ζπγθξνηείηαη απφ θνηλά νιηγνζαθραξίδηα ηεζζάξσλ ή ιηγφηεξσλ ζαθράξσλ θαη
ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ αληηγφλσλ Α-επηθξαηνχλησλ ζηειερψλ ηνπ
Βr. abortus βηφηππνο 1, λα αληρλεχνπλ αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη κεηά απφ
κφιπλζε κε Μ-επηθξαηνχληα ζηειέρε ηεο Βr. melitensis βηφηππνο 1 (Mac Millan, 1990;
Diaz-Aparicio θαη ζπλ., 1993; Cloeckaert θαη ζπλ., 1998).
ηα ζηειέρε ηνπ γέλνπο Brucella πνπ ζρεκαηίδνπλ αδξέο απνηθίεο (Rνugh
ζηειέρε, R ζηειέρε ), ην Ο-αληηγφλν απνπζηάδεη (Corbel θαη ζπλ., 1984). Δμαηηίαο
απηνχ, ε ζχζηαζε ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ηνπ βαθηεξίνπ είλαη ηξνπνπνηεκέλε, κε
ζπλέπεηα, νη πξσηεΐλεο εμσηεξηθήο κεκβξάλεο (Outer membrane proteins) λα
απνηεινχλ ηα θχξηα θαη αλνζνεπηθξαηνχληα αληηγφλα (Moriyon, 2002). ηα R ζηειέρε,
ην ιηπνεηδέο Α είλαη πινχζην ζε ιηπαξά νμέα θαη πξνζνκνηάδεη κε ην αληίζηνηρν ησλ S
ζηειερψλ. Ο ππξήλαο ηνπ νιηγνζαθραξίηε απνηειείηαη απφ γιπθφδε θαη καλλφδε, ελψ
ηα ππφινηπα ζάθραξα πνπ ππάξρνπλ ζηα S ζηειέρε απνπζηάδνπλ (Μνreno θαη ζπλ.,
1984).
ii) Πνιπζαθραξίηεο Β (poly-B): ην θπηηαξηθφ ηνίρσκα ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο
Brucella, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πνιπζαθραξηηψλ κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο, νη
νπνίνη ραξαθηεξίζηεθαλ σο πνιπζαθραξίηεο Β (poly-B). Οη πνιπζαθραξίηεο απηνχ ηνπ
είδνπο ιήθζεθαλ κεηά απφ επεμεξγαζία κε ηξηρισξν-νμηθφ νμχ θπηηάξσλ ησλ
ζηειερψλ Br. melitensis 16M θαη Br. abortus 45/20 θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ήπηνπ
δηαρσξηζκνχ. Απφ ηελ αλάιπζε θεθαζαξκέλσλ poly-B αληηγφλσλ, δηαπηζηψζεθε φηη
απηά απνηεινχληαη απφ ακηγή γιπθάλε, ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπθιηθψλ
πνιπκεξψλ ηεο β-D-γιπθνππξαλφδεο. Σα πνιπκεξή απηά ζπγθξνηνχληαη απφ 17 έσο
24 αληίζηνηρεο κνλάδεο, ελσκέλεο κε δεζκνχο ζηηο ζέζεηο 1,2, νη νπνίεο δηαηάζζνληαη
θπθιηθά, ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη δαθηχιηνο θαη πξνζνκνηάδνπλ κε ηε θπθιηθή D-γιπθάλε
πνπ παξάγεηαη θαη απφ άιια είδε βαθηεξίσλ , φπσο Rhizobium, Agrobacterium, θηι
(Bundle θαη ζπλ., 1987).
Σα θεθαζαξκέλα poly Β αληηγφλα, δε ζρεηίδνληαη αληηγνληθά κε ηνπο επηηφπoπο
Α θαη Μ ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Βrucella. Δπνκέλσο δε ζρεκαηίδνπλ ζχκπινθα κε
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αληηζψκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε αληη-Α θαη αληη-Μ νξνχο. Ζ αληηγνληθή απηή ηδηφηεηα, ε
νπνία αξρηθά απνδφζεθε ζηνπο πνιπζαθραξίηεο απηνχ ηνπ είδνπο (Jones θαη ζπλ.,
1980), κε (ζε) κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο απνδείρζεθε φηη νθεηιφηαλ ζηελ έθθξαζε ησλ
αληηγνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ο-αληηγφλνπ πνπ ππήξρε ζηα κε θεθαζαξκέλα
εθρπιίζκαηα θπηηάξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (L’vov θαη ζπλ., 1987; Bundle θαη ζπλ.,
1987).
ε έξεπλεο απνδείρζεθε φηη ηα poly-B αληηγφλα είλαη δπλαηφ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο βννεηδψλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ,
αιιά θαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηζσκάησλ πνπ παξάγνληαη κεηά απφ θπζηθή
κφιπλζε, απφ ηα αληίζηνηρα πνπ παξάγνληαη κεηά απφ εκβνιηαζκφ (Lord θαη ζπλ.
1992; Erdenebaatar θαη ζπλ. 2002). Οη δνθηκέο αλνζνδηάρπζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε
ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ αληηγφλσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Ηζπαλία θαηά ηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ. Χζηφζν, νη
ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ εγθεθξηκέλσλ πνπ έρνπλ
νξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο
ησλ πξνβάησλ θαη ησλ αηγψλ (ΟΗΔ 2004a).
iii) Απηέληα (Ζaptens): Σα απηέληα είλαη κφξηα ή ρεκηθέο ελψζεηο κηθξνχ κνξηαθνχ
βάξνπο, (ρακειφηεξν απφ 1000 Da), ηα νπνία δελ έρνπλ αληηγνληθέο ηδηφηεηεο.
Χζηφζν, ε ζχλδεζή ηνπο κε κεγάια πξσηετληθά κφξηα-θνξείο, αθελφο νδεγεί ζην
ζρεκαηηζκφ ζπκπιφθσλ κνξηαθνχ βάξνπο κεγαιχηεξνπ απφ ην αληίζηνηρν ησλ
απηελίσλ, αθεηέξνπ ηξνπνπνηεί ηελ επηθάλεηα ησλ πξσηετλψλ-θνξέσλ, κε ην
ζρεκαηηζκφ λέσλ επηηφπσλ. Σα παξαγφκελα ζχκπινθα απηελίσλ-θνξέσλ, σο
κεγαινκνξηαθέο νπζίεο, δξνπλ σο αληηγφλα θαη δηεγείξνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα
πξνο παξαγσγή αληηζσκάησλ έλαληη ηξηψλ ηχπσλ επηηφπσλ: α) ησλ ακεηάβιεησλ
επηηφπσλ ηνπ θνξέα, β) ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ζχλδεζε
απηελίνπ-θνξέα θαη γ) ησλ επηηφπσλ ηνπ απηελίνπ (Σizard 2007; Κνπηφπνπινο 2008).
Ζ χπαξμε απηελίσλ ζην βαθηεξηαθφ θχηηαξν Brucella, δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο
Miles θαη Pirie (1939) πξηλ απφ πεξίπνπ 69 ρξφληα, ηα νπνία θαη ηαπηνπνηήζεθαλ σο
πδαηνδηαιπηά, «γεγελή απηέληα» (Native Haptens - NH) (Cherwonogrodzky θαη ζπλ.
1990). Απηά είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ κεηά απφ ήπηα επεμεξγαζία ηνπ
ιηπνπνιπζαθραξίηε ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella κε κεζφδνπο πνπ δελ
θαηαζηξέθνπλ ηνπο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο ζηε δνκή ηνπ S-LPS. Σα αληηγφλα απηνχ
ηνπ είδνπο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζαθραξίηεο κεγάινπ κεγέζνπο, νη νπνίνη δε
δηαζέηνπλ ΚDO θαη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη κε πξσηεΐλε. Άιινη εξεπλεηέο
έρνπλ κειεηήζεη θεθαζαξκέλα NH θαη έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη πξνζνκνηάδνπλ
αληηγνληθά κε ην Ο-αληηγφλν πνπ απνκνλψλεηαη κεηά απφ επεμεξγαζία ηνπ S-LPS κε
νμχ. ηα θεθαζαξκέλα ΝΖ, έρνπλ αληρλεπηεί γιπθφδε θαη ππνιείκκαηα ΚDO, γεγνλφο
πνπ ππνδεηθλχεη φηη πξνέξρνληαη απφ ηνλ ιηπνπνιπζαθραξίηε (Μoreno θαη ζπλ. 1981;
Perera θαη ζπλ. 1984; Hoffman θαη ζπλ. 1986; Zygmunt θαη ζπλ.1988).
Οη Aragνn θαη ζπλ. (1996) δηαπίζησζαλ φηη ηα NH βξίζθνληαη ζε ζεκαληηθή
πνζφηεηα ζηελ εμσηεξηθή κεκβξάλε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο ησλ βαθηεξίσλ ηνπ
γέλνπο Brucella, ελψ αληίζεηα ζην θπηηαξφπιαζκα αληρλεχεηαη εμαηξεηηθά κηθξή
πνζφηεηα. Σα NH είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο δηαγλσζηηθά αληηγφλα γηα
ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ζε πξφβαηα θαη αίγεο, ελψ αλαθέξεηαη φηη δηαζέηνπλ
θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη κεηά απφ εκβνιηαζκφ,
απφ ηα αληίζηνηρα πνπ παξάγνληαη κεηά απφ θπζηθή κφιπλζε (Diaz-Aparicio θαη ζπλ.
1993; Marin θαη ζπλ. 1999; OIE 2004b).
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iv) Οη πξσηεΐλεο ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο (Outer membrane proteins, Omps):
Οη πξσηεΐλεο ηεο εμσηεξηθήο κεκβξάλεο ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο (Omps) ησλ
βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella ηαπηνπνηήζεθαλ ην 1980 θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο κε βάζε ην κνξηαθφ ηνπο βάξνο (ΜΒ). ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θαηεγνξία,
θαηαηάζζνληαη πξσηεΐλεο κε ΜΒ 88-94 kDa θαη 36-38 kDa αληίζηνηρα, ελψ ζηελ ηξίηε
θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη πξσηεΐλεο κε ΜΒ 25-27 θαη 31-34 kDa (Winter 1987,
Cloeckaert θαη ζπλ.1990).
χκθσλα κε ηνλ Cloeckaert (1990), ηα Omp αληηγφλα θέξνπλ επίηνπνπο ζηελ
εμσηεξηθή κεκβξάλε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella.
Γηαπηζηψζεθε φηη ε αλαινγία ησλ επίηνπσλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ζηα S ζηειέρε, ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ R ζηειερψλ. Σα Omp αληηγφλα θσδηθνπνηνχληαη
απφ πνηθίια γνλίδηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ εηδψλ, βηνηχπσλ θαη ζηειερψλ
ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella (Moriyón θαη ζπλ. 1998).
ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ πξσηεΐλεο ηεο νκάδαο ησλ πνπξηλψλ, φπσο
επίζεο θαη ιηπνπξσηεΐλεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο ιηπνπξσηεΐλεο Braun ηνπ
θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο ηεο Ε. coli. Οη πξσηεΐλεο Οmp 36 kDa θαη Οmp 38 kDa,
θσδηθνπνηνχληαη απφ ηα γνλίδηα νmp2a θαη omp2b, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειφ
πνζνζηφ νκφινγσλ αιιεινπρηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη κεγαιχηεξε απφ 85%
νκνηνγέλεηα. Δηθάδεηαη φηη νξηζκέλεο πνπξίλεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηα LPS
αληηγφλα θαη ηα ιηπίδηα ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο (Moriyón θαη ζπλ. 1983).
Οη πξσηεΐλεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, Οmp 25 kDa θαη Οmp 31 kDa
θσδηθνπνηνχληαη απφ ηα γνλίδηα omp25 and omp31 αληίζηνηρα θαη παξνπζηάδνπλ
κεηαμχ ηνπο πεξηνξηζκέλε νκνηνγέλεηα πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 34%. ε ζχγθξηζε
κε ηηο πνπξίλεο, θέξνπλ πεξηζζφηεξνπο επηηφπνπο ζην επηκέξνπο ηκήκα πνπ
θαιχπηεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο (Winter 1987).
Οη Οmp 25 kDa, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλδέζεσλ κε ηα LPS
αληηγφλα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πξσηεΐλεο ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη
ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνγφλν δξάζε ησλ
ζηειερψλ Βr. melitensis, Br. abortus θαη Br. ovis. Όζνλ αθνξά ηηο Οmp 31 kDa, απηέο
απνπζηάδνπλ απφ ην θπηηαξηθφ ηνίρσκα ηεο Β. abortus, ελψ ππάξρνπλ ζηα ππφινηπα
είδε ηνπ γέλνπο Brucella (Cloeckaert θαη ζπλ. 2002).
β) Δζσηεξηθά αληηγόλα: ην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ ησλ βαθηεξίσλ Brucella spp.,
έρνπλ ηαπηνπνηεζεί πξσηεΐλεο θαη ιηπίδηα. Σα δνκηθά απηά ζπζηαηηθά, ραξαθηεξίδνληαη
απφ πνηθίιεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο θαη ε αλαινγία ηνπο πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ S θαη
R ζηειερψλ (Cherwonogrodzky θαη ζπλ. 1990). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη
πξσηεΐλεο ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ειάρηζηεο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Brucella, φπσο απνδείρζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ηεο αλνζνειεθηξνθφξεζεο θαη ηε ρξήζε πνιπθισληθψλ αληηζσκάησλ
(Cherwonogrodzky θαη ζπλ. 1990).
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηγνληθφηεηαο
απηψλ ησλ πξσηετλψλ, εθηηκάηαη φηη νη πξσηεΐλεο MB 15 kDa, 17 kDa, 18 kDa, 28 kDa
(bp26) θαη 39 kDa, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αληηγφλα γηα ηε δηάγλσζε ηεο
κφιπλζεο απφ βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Βrucella (Goldbaum θαη ζπλ. 1993; Hemmen θαη
ζπλ. 1995; Rossetti θαη ζπλ. 1996; Letesson θαη ζπλ. 1997). Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη
πξσηεΐλεο ΜΒ 19, kDa 24 kDa, 28 kDa, 32 kDa θαη 54 kDa, ζα κπνξνχζαλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή νξνινγηθψλ δνθηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή
ε δηαθνξνπνίεζε δψσλ εκβνιηαζκέλσλ κε εκβφιην Rev-1, απφ ηα αληίζηνηρα
κνιπζκέλα κε θπζηθφ ζηέιερνο Br. melitensis (Debbarh θαη ζπλ.,1995). Έρεη
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δηαπηζησζεί επίζεο φηη, νξηζκέλεο απφ ηηο θπηηαξνπιαζκαηηθέο πξσηεΐλεο ησλ S θαη R
ζηειερψλ Brucella spp., ραξαθηεξίδνληαη απφ αιιεξγηνγφλν ηδηφηεηα. Σα πξσηετληθά
αληηγφλα πνπ ιακβάλνληαη σο πξντφληα εθρχιηζεο κεηά απφ επεμεξγαζία R ζηειερψλ
κε αιαηνχρα δηαιχκαηα, δελ πεξηέρνπλ S-LPS αληηγφλα θαη είλαη γλσζηά αιιεξγηνγφλα
κε ηελ νλνκαζία «βξνπθειιίλε». Σα θιάζκαηα απηά, ηα νπνία αλακθίβνια δε
ζρεηίδνληαη κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο, κεηά απφ ελδνδεξκηθή
έγρπζή ζε δψα, πξνθαινχλ ππεξεπαηζζεζία επηβξαδπλφκελνπ ηχπνπ (DTH) (Alton et
al 1988; Blasco et al 1994b).
Απφ ηηο πξσηεΐλεο ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη ε ξηβνζσκηθή
πξσηεΐλε ΜΒ 12 kDa, πνπ θσδηθνπνηείηαη απφ ην ξηβνζσκηθφ γνλίδην L7/L12,
απνηειεί ην θχξην αιιεξγηνγφλν ζπζηαηηθφ ηεο βξνπθειιίλεο INRA. Ζ βξνπθειιίλε
αλαθνξάο παξαζθεπάδεηαη απφ ην INRA-II (Nouzilly-Γαιιία) θαη δηεγείξεη κεραληζκνχο
θπηηαξηθήο αλνζίαο (Bachrach θαη ζπλ., 1994). Οη ξηβνζσκηθέο πξσηεΐλεο ζεσξείηαη
φηη πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα πξνζηαζίαο θαηά ηεο κφιπλζεο κε βαθηήξηα
ηνπ γέλνπο Brucella. Αλαθέξεηαη φηη νη πξσηεΐλεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαζθεπή εκβνιίσλ DNA, γηα ηελ πξφιεςε ηεο
βξνπθέιισζεο ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά (Corbel 1976; Οliveira et al 1996; et al 1997).
γ) In vivo αληηγόλα (In vivo antigens): Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα θχηηαξα ησλ Brucella
spp., πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνλ μεληζηή εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζε
ζρέζε κε απηά ησλ θαιιηεξγεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, θχηηαξα Br. abortus πνπ
απνκνλψζεθαλ απφ πιαθνχληα αζζελψλ βννεηδψλ εκθάληδαλ κεγαιχηεξε αληνρή
ζηελ ελδνθπηηαξηθή θαηαζηξνθή ηνπο κέζα ζηα καθξνθάγα, ζε ζρέζε κε ηηο ίδηεο
θπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ αλαπηχρζεθαλ in vitro (Corbel M.J. 1998). Φαίλεηαη φηη θαηά ηελ
in vivo αλάπηπμε παξάγεηαη θάπνηνο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο πνπ δελ παξάγεηαη
in vitro. Ζ ζχζηαζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ απηνχ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
θπηηαξηθφ πεξίβιεκα, δελ έρεη εμαθξηβσζεί αθφκε.
Σν βαθηήξην επίζεο ζε δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο απαληά κε ηελ
παξαγσγή πξσηετλψλ ζεξκηθνχ shock (heat shock proteins) παξφκνησλ κε ηηο GroEL
θαη Htr πξσηεΐλεο ηεο E. coli.
ε ζπλζήθεο φμηλνπ πεξηβάιινληνο ζπλζέηεη πξσηεΐλεο ζρεηηδφκελεο κε
θαηαζηάζεηο stress. ε pH 6,5 – 4,5 νη πξσηεΐλεο πνπ παξάγνληαη έρνπλ ζρέζε κε ηε
δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο, ελψ ζε pH 3,8 έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα γηα
επηβίσζε ζε πνιχ φμηλν πεξηβάιινλ (Lin J. & Ficht T.A. 1995). Σα in vivo αληηγφλα
πνπ παξάγνληαη βνεζνχλ ζηε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ επηβίσζεο ησλ βαθηήξησλ
Brucella spp. κέζα ζηα καθξνθάγα θχηηαξα ηνπ μεληζηή (Corbel M.J. 1998).

Δ. Αλνζνινγία ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγώλ θαη πξνβαησλ
1. Μεραληζκνί αλνζίαο
Ζ αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ μεληζηή ζηε κφιπλζε κε
βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Βrucella spp. ζηεξίδεηαη ζε κεραληζκνχο φκνηνπο κε ηνπο
αληίζηνηρνπο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ κφιπλζε κε βαθηήξηα, ηα νπνία
αλαπηχζζνληαη ελδνθπηηαξηθά. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
ακπληηθνχ κεραληζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ παξαγφλησλ ηεο
ρπκηθήο θαη ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Ζ ρπκηθή αλνζία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ, ελψ ε
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θπηηαξηθή κε ηε δηέγεξζε ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ηελ ρξήζε απηψλ θαη ησλ
πξντφλησλ ηνπο. Χζηφζν, επεηδή ηα βαθηήξηα εληνπίδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη
ελδνθπηηαξηθά, ε εγθαηάζηαζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μεληζηή απφ ηα βαθηήξηα απηνχ ηνπ είδνπο (Mackaness 1964 &
1969; Araya et al 1989; Tizard 2007; Κνπηφπνπινο 2008).
2. Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ μεληζηή θαη βαθηεξίσλ Brucella spp.
Σα βαθηήξηα Brucella spp., κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ ησλ μεληζηψλ,
αθνχ επηβηψζνπλ απφ ηε δξάζε ησλ πνιπκνξθνπχξελσλ νπδεηεξφθηισλ θπηηάξσλ,
πξνζιακβάλνληαη απφ ηα καθξνθάγα ησλ πιεζηέζηεξσλ πξνο ηηο πχιεο εηζφδνπ,
ιεκθνγαγγιίσλ. ην εζσηεξηθφ ησλ καθξνθάγσλ ηα βαθηήξηα αλαζηέιινπλ ηε δξάζε
ησλ ιπζνζσκάησλ θαη αλαπηχζζνπλ αληηζηαζκηζηηθνχο κεραληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηήζνπλ ην κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ θαγνζψκαηνο ηδαληθφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπο (Frenchick et al 1985; Canning et al 1986; Jiang et al 1993; Celli
2006; Αlton et al 2006).
Ζ κνξηαθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ μεληζηή θαη βαθηεξίσλ Brucella spp.
ππξνδνηείηαη κεηά απφ «παξνπζίαζε» ησλ βαθηεξηαθψλ αληηγφλσλ απφ ηα
καθξνθάγα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε επαθή ησλ
καθξνθάγσλ κε ηα βαθηήξηα (Tizard 2007). Δηθάδεηαη φηη ε ζχλδεζε ησλ LPS
αληηγφλσλ ησλ εηδψλ Brucellae ζηελ επηθάλεηα ησλ καθξνθάγσλ, πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ησλ ππνδνρέσλ CD14 (Splitter 2006). Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο
ρπκηθήο θαη θπηηαξηθήο αλνζίαο, επηηπγράλεηαη κε ηε δηέγεξζε ησλ Σ-βνεζεηηθψλ
ιεκθνθπηηάξσλ (Σh2 θαη Σh1) κεηά απφ παξνπζίαζε ησλ αληηγφλσλ επηθάλεηαο ησλ
καθξνθάγσλ ζηα θχηηαξα απηά. Ζ αλαγλψξηζε ησλ αληηγφλσλ απηψλ επηηπγράλεηαη
κέζσ ησλ εηδηθψλ ππνδνρέσλ CD4 (Roitt et al 1998; Tizard 2007). Μεηά απφ
αλαγλψξηζε ησλ αληηγφλσλ απφ ηα Σh2 θαη Σh1 θχηηαξα, αθνινπζεί ε ζχλδεζή ηνπο
κε ηα καθξνθάγα. Ζ ζχλδεζε απηή, ππξνδνηεί ηελ παξαγσγή πνηθίισλ θηηνθηλψλ
(Ηληεξιεπθίλεο, Interleukines-IL θαη ηληεξθεξφλε-γ, INF-γ) (IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL10, IL-13 θαη INF-γ) νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ
αλνζνθπηηάξσλ ζε πιαζκνθχηαξα θαη θχηηαξα κλήκεο.
Σα θχηηαξα κλήκεο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα «ζπκνχληαη» πξνεγνχκελεο
εθζέζεηο ζην ίδην αληηγφλν. Καζψο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα, δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιχ
γξήγνξα φηαλ δερζνχλ ην ίδην αληηγνληθφ εξέζηζκα θαη παξάγνπλ λέα αληηζψκαηα
(Splitter 2006; Tizard 2007; Κνπηφπνπινο 2008). Παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή
αληηζσκάησλ, δηεγείξνληαη νη κεραληζκνί ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο, νη νπνίνη
ππξνδνηνχληαη απφ ηε δηέγεξζε ησλ Σh1 θπηηάξσλ. Σα Σh1 θχηηαξα παξάγνπλ INF-γ
αιιά θαη IL-2, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ παξαγσγή ζπγαηξηθψλ δηαθνξνπνηεκέλσλ
Σ θιψλσλ, κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σα θχηηαξα απηά είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα
εθθξίλνπλ δηάθνξα είδε θηηνθηλψλ θαη δηαθξίλνληαη ζηα Σ-δξαζηηθά, Σ-θπηηαξνηνμηθά
θαη Σ-θχηηαξα κλήκεο (Tizard 2007; Κνπηφπνπινο 2008).
3. Ο ξόινο ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο
Ζ ξφινο ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο, επηζεκάλζεθε αξρηθά απφ ηνλ Mackaness ην
1964. Ο ελ ιφγσ εξεπλεηήο, παξαηήξεζε φηη επίκπεο πνπ κνιχλζεθαλ ελδνθιέβηα κε
B. abortus ζηέιερνο 19, παξνπζίαζαλ αλζεθηηθφηεηα ζηε κφιπλζε απφ Listeria
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monocytogenes. Μεηά απφ in vitro δνθηκέο, ν ίδηνο εξεπλεηήο πξνζδηφξηζε ηελ
χπαξμε κε εηδηθνχ αλνζνινγηθνχ κεραληζκνχ, κεηά απφ ηε δηαπίζησζε, φηη ηα
καθξνθάγα ησλ κνιπζκέλσλ κε Br. abortus επίκπσλ, εμνπδεηέξσζαλ ην 99% ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ βαθηεξίσλ Listeria πνπ θαγνθπηηαξψζεθαλ (Mackaness 1964 &
1969).
Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο, νη νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ζηε ρξήζε πνηθίισλ
κηθξνβηαθψλ πξνηχπσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ελδνθπηηαξηθά (Mycobacterium
tuberculosis, Listeria monocytogenes), αλαθέξνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο
θπηηαξηθήο αλνζίαο ζηελ εγθαηάζηαζε ακπληηθνχ κεραληζκνχ πνπ παξέρεη πξνζηαζία
θαηά ηεο κφιπλζεο κε βαθηήξηα απηνχ ηνπ είδνπο (Cheers 1997).
Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο κεηά απφ κφιπλζε κε βαθηήξηα
Brucella ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ηφζν γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ βαθηεξίσλ, φζν θαη
γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξνχ ακπληηθνχ κεραληζκνχ ηνπ μεληζηή (Araya et al 1989). Ζ
πξνζηαζία ε νπνία παξέρεηαη, νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ, σο
απνηέιεζκα παξνπζίαζεο ησλ αληηγφλσλ ησλ βαθηεξίσλ ζηα αλνζνθχηηαξα ηνπ
μεληζηή.
Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ, νη θηηνθίλεο θαη ηδηαίηεξα ε INF-γ, δηαδξακαηίδεη ην
ζεκαληηθφηεξν ξφιν. χκθσλα κε έξεπλεο, ε ρνξήγεζε αλαζπλδπαζκέλεο INF-γ ζε
επίκπεο, απμάλεη ηελ αληίζηαζε θαηά ηεο κφιπλζεο κε Br. abortus (Stevens θαη ζπλ.
1992). Μεηά απφ in vitro δνθηκέο, δηαπηζηψζεθε φηη καθξνθάγα πνπ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί κεηά απφ δξάζε ηεο INF-γ, αλαζηέιινπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ
ελδνθπηηαξηθή αλάπηπμε ηεο B. abortus, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα κε
ελεξγνπνηεκέλα (Jones θαη ζπλ. 1992; Jiang θαη ζπλ. 1993). Αληίζεηα, ζε επίκπεο πνπ
κνιχλζεθαλ κε Br. abortus, ε αλαζηνιή δξάζεο ηεο INF-γ, πνπ πξνθαιείηαη κε
ρνξήγεζε κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ (mΑb), έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο ηθαλφηεηαο «εθθαζάξηζεο» ησλ βαθηεξίσλ in vivo, φπσο απνδεηθλχεηαη κεηά απφ
έξεπλεο (Zhan et al 1993). Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα
ηεο INF-γ ζηνλ πεξηνξηζκφ, ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ
βαθηεξίσλ ζηνλ νξγαληζκφ ησλ μεληζηψλ (Oliveira et al 1995; Murphy et al 2001).
Ζ INF-γ επηδξά ζηα καθξνθάγα αληηζηαζκηζηηθά. Δπαλαθέξεη ηηο θπζηνινγηθέο
ηνπο ιεηηνπξγίεο ππξνδνηψληαο ηνλ νμεηδσηηθφ κεηαβνιηζκφ, θαη ηελ παξαγσγή
ηνμηθψλ πξντφλησλ απφ απηά. Χο εθ ηνχηνπ, δηεγείξεη ηε βαθηεξηνθηφλν δξάζε ησλ
καθξνθάγσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ε επηβίσζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ βαθηεξίσλ
θαζίζηαηαη αδχλαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπο (Jones et al, 1992; Stevens et al, 1992;
Jiang et al, 1993; Zhan et al, 1993; Tizard, 2007). Ηδηαίηεξνο είλαη θαη ν ξφινο ηεο IL12. Ζ θηηνθίλε απηή ππξνδνηεί έκκεζα ηνπο κεραληζκνχο δηαθνξνπνίεζεο ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ θαη ηελ έθθξηζε INF-γ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηέγεξζε ηεο
βαθηεξηνθηφλνπ δξάζε ησλ καθξνθάγσλ (Hsieh et al 1993; Sypek et al 1993). Δθηφο
απφ ηηο θηηνθίλεο, ηα Σ-θπηηαξνηνμηθά θχηηαξα, σο πξντφληα εγθαηάζηαζεο ηεο
θπηηαξηθήο αλνζίαο, αλαγλσξίδνπλ κέζσ ησλ ππνδνρέσλ ηνπο ηα κνιπζκέλα
καθξνθάγα, ζπλδένληαη κε απηά θαη πξνθαινχλ ηε ιχζε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ
θαηαζηξνθή ησλ βαθηεξίσλ(Oliveira 1995; Jinkyung et al 2003).
Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο αληρλεχεηαη κε δνθηκέο in vivo θαη in
vitro, νη νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζηα δψα γηα ηε δηάγλσζε ηεο κφιπλζεο απφ
βαθηήξηα Brucella. Με ηηο δνθηκέο απηέο πξνζδηνξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ, φπσο επίζεο θαη ε πνζφηεηα ησλ θηηνθηλψλ πνπ εθθξίλνληαη απφ
απηά (FAO/WHO 1986; Blasco et al 1994b; Weynants et al 1995).
Ηn vivo, ηα επαηζζεηνπνηεκέλα Σ-ιεκθνθχηηαξα κεηά απφ λέα επαθή κε
αληηγφλα ηνπ γέλνπο Brucella, εθθξίλνπλ θηηνθίλεο, νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ηα
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καθξνθάγα ζηνλ ηφπν ηεο θιεγκνλήο, πξνθαιψληαο θπηηαξηθή δηήζεζε θαη νίδεκα
(δεξκαηηθή αληίδξαζε) (Σizard 2007; Κνπηφπνπινο 2008). In vitro, είλαη δπλαηφ λα
πξνζδηνξηζηεί κε νξνινγηθή δνθηκή ELISA, ε πνζφηεηα INF-γ πνπ παξάγεηαη απφ ηα
επαηζζεηνπνηεκέλα Σ-ιεκθνθχηηαξα, κεηά απφ επψαζε κε αληηγφλα Brucella
(Weynants et al 1995).
4. Αλνζνζθαηξίλεο
Γεδνκέλνπ φηη ε νξνινγηθή δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή δνθηκψλ πνπ
αληρλεχνπλ αλνζνζθαηξίλεο ησλ θιάζεσλ M (IgM) θαη G (IgG), ζεσξείηαη ζθφπηκν λα
αλαθεξζνχλ ηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ.
Οη IgM είλαη ζεξκνεπαίζζεηεο. ε φμηλν πεξηβάιινλ (pH 3,6) ε ηθαλφηεηα
ζπγθφιιεζεο ηνπο κε βαθηεξηαθά αληηγφλα κεηψλεηαη ζεκαληηθά (Corbel 1973), ελψ
κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ αλνζνζθαηξηλψλ, είλαη νη κφλεο επαίζζεηεο ζηε δξάζε
πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ. Οη πξναλαθεξζείζεο ηδηφηεηεο επηηξέπνπλ ηε δηάθξηζε ησλ
IgM απφ ηηο IgG.
ε ζχγθξηζε κε ηηο IgG, νη IgM ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα
ζπγθφιιεζεο κε αληηγφλα, ελεξγνπνίεζεο παξαγφλησλ ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη
νςνλνπνίεζεο (Tizard 2007).
Όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ IgΜ λα δεζκεχνπλ ην ζπκπιήξσκα, απηή
επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία αδξαλνπνίεζεο ησλ ππφ εμέηαζε νξψλ. Όηαλ νη
νξνί αδξαλνπνηνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 56νC ε ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ηνπ
ζπκπιεξψκαηνο επεξεάδεηαη ειάρηζηα, ελψ φηαλ αδξαλνπνηνχληαη ζηνπο 62-65νC,
απηή αλαζηέιιεηαη πιήξσο (Amerault et al 1962; Alton et al 1988; Nielsen 2002). Οη
IgG πεξηιακβάλνπλ δχν ππνθιάζεηο, ηελ IgG1 θαη IgG2. ε φμηλν πεξηβάιινλ (pH 3,6)
ε ηθαλφηεηα ζπγθφιιεζεο ησλ IgG1 κε βαθηεξηαθά αληηγφλα απμάλεηαη ζεκαληηθά
(Corbel 1973). ηα πξφβαηα θαη ζηηο αίγεο, νη θχξηεο αλνζνζθαηξίλεο πνπ δεζκεχνπλ
ην ζπκπιήξσκα αλήθνπλ ζηελ ππνθιάζε G1(IgG1), ελψ αληίζεηα νη αλνζνζθαηξίλεο
ηεο ππνθιάζεο G2 (IgG2), δελ ην δεζκεχνπλ. Δπηπιένλ, νη IgG2 παξεκπνδίδνπλ ηε
ζχλδεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο κε άιιεο αλνζνζθαηξίλεο θαη θαηά ζπλέπεηα, νδεγνχλ
ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνδψλεο (Alton et al 1988; Nielsen 2002). Οη IgG
δηαηεξνχλ ηε ζπγθνιιεηηλνγφλν ηθαλφηεηά ηνπο κεηά απφ ζέξκαλζε ζηνπο 62-65νC
γηα 15min θαη παξακέλνπλ αλζεθηηθέο ζηε δξάζε ηεο β-κεξθαπηναηζαλφιεο,
δηζεηνζεηηξφιεο θαη ξηβαλφιεο (Alton et al 1988).
5. Παξαγσγή αλνζνζθαηξηλώλ κεηά από θπζηθή ή πεηξακαηηθή κόιπλζε
Μεηά ηε κφιπλζε πξνβάησλ θαη αηγψλ κε θπζηθά ζηειέρε ηνπ Br. melitensis,
παξάγνληαη αληηζψκαηα θαηά ηνπ θχξηνπ θαη αλνζνεπηθξαηνχληνο αληηγφλνπ S-LPS
ηνπ βαθηεξίνπ, ηα νπνία θαη αληρλεχνληαη κε ηηο θιαζζηθέο νξνινγηθέο δνθηκέο RB θαη
CF (Jimenez de Bagüés et al 1992). Παξαγσγή αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ίδηνπ S-LPS
αληηγφλνπ αληρλεχζεθε θαη ζε επίκπεο πνπ κνιχλζεθαλ πεηξακαηηθά κε βαθηήξηα Br.
melitensis (Cloeckaert et al 1992; Cloeckaert et al 1995a).
Χζηφζν, έρεη απνδεηρζεί ζε πξφβαηα φηη κεηά απφ θπζηθή ή πεηξακαηηθή
κφιπλζε, αληηζψκαηα δελ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ησλ S-LPS
αληηγφλσλ. Γηαπηζηψζεθε φηη αληηζψκαηα παξάγνληαη θαηά ησλ Οmps αληηγφλσλ ηνπ
θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο, αιιά θαη θαηά θπηηαξνπιαζκαηηθψλ πξσηετλψλ πνηθίινπ ΜΒ.
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χκθσλα κε έξεπλα ησλ Zygmunt et al (1994), απνδείρζεθε ζε πξφβαηα φηη κεηά απφ
θπζηθή κφιπλζε παξαηεξείηαη έληνλε αλνζνινγηθή απάληεζε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε
παξαγσγή αληηζσκάησλ θαηά ησλ θχξησλ Omps αληηγφλσλ MB 25-27, 31-34, 36-38
kDa, αιιά θαη κηθξνχ ΜΒ, φπσο 16.5, 19, 89 kDa. ε παξφκνηα κειέηε ν Debbarch,
δηαπίζησζε επίζεο ζε πξφβαηα φηη κεηά απφ θπζηθή θαη πεηξακαηηθή κφιπλζε,
παξαηεξείηαη αλνζνινγηθή αληίδξαζε κε παξαγσγή IgG αλνζνζθαηξηλψλ θαηά
πξσηετλψλ ΜΒ 19, 24, 28, 32, θαη 54 kDa. Δπίζεο, κεηά απφ κφιπλζε κε θπζηθά
ζηειέρε ηεο Βr. melitensis, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε αλνζνζθαηξηλψλ θαηά πξσηετλψλ
δηαθνξεηηθνχ ΜΒ (10, 12, 23, 36, 38, 42, 46, 68, 80, θαη 92 kDa) (Debbarch et al
1996).
Ζ αλίρλεπζε πςειψλ ηίηισλ IgM ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο, ππνδειψλεη πξφζθαηε
κφιπλζε, ελψ ρακειψλ δελ απνθιείεη ηελ ελεξγφ κφιπλζε. Σν είδνο θαη ε θαηαλνκή
ησλ παξαγφκελσλ αλνζνζθαηξηλψλ, επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ νδφ κφιπλζεο, ηε κνιχλνπζα δφζε, ηε δηάξθεηα έθζεζεο ζηα βαθηεξηαθά
αληηγφλα, ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην εγθπκνζχλεο ηνπ μεληζηή. Μεγάιε δηαθχκαλζε,
φζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλνζνζθαηξηλψλ, παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ αηφκσλ
ηνπ ηδίνπ είδνπο (FAO/WHO 1986). Όηαλ ε κφιπλζε κε βαθηήξηα Brucella
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ επηπεθπθφηα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην
νπνίν κεζνιαβεί κέρξη λα αλαπηπρζνχλ ηίηινη αληηζσκάησλ δηαγλσζηηθά ζεκαληηθνί,
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν, κεηά απφ ππνδφξηα κφιπλζε (Mac Millan 1990a).
Ζ ζηαζεξή θαη παξαηεηακέλε έθζεζε ηνπ μεληζηή ζε κηθξφ αξηζκφ βαθηεξίσλ, φπσο
παξαηεξείηαη ζηηο ρξφληεο κνιχλζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ρακεινχ
ηίηινπ αλνζνζθαηξηλψλ πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ θιηληθά ζπκπηψκαηα. Δπίζεο, ζε
ζεκαληηθφ αξηζκφ κνιπζκέλσλ δψσλ, δελ αληρλεχνληαη IgG κέρξη ηνλ ηνθεηφ ή ηελ
απνβνιή ή αθφκα θαη 1 έσο 3 εβδνκάδεο αξγφηεξα (FAO/OMS 1971; FAO/WHO
1986). Ο ηίηινο ησλ IgG2 απμάλεη κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζηα
βαθηεξηαθά αληηγφλα. Όπσο ζπκβαίλεη ζηα βννεηδή, εηθάδεηαη φηη θαη ζηα πξφβαηα θαη
ζηηο αίγεο ε ζρέζε νιηθήο ζπγθέληξσζεο κεηαμχ ησλ IgG2 θαη IgG1 ζηνλ νξφ αίκαηνο
κεηαβάιιεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θπνθνξίαο, ιφγσ εθιεθηηθήο κεηαθίλεζεο ησλ
IgG1 ζηνπο καζηηθνχο αδέλεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ζην πξσηφγαια (FAO/WHO
1986). Σα λενγέλλεηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κνιπζκέλεο κεηέξεο, δελ παξάγνπλ
αλνζνζθαηξίλεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ δχν κελψλ, ελψ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηφο ηνπο,
κπνξεί λα αληρλεχνληαη αλνζνζθαηξίλεο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη κε ην πξσηφγαια. Χο
εθ ηνχηνπ, ε εθαξκνγή νξνινγηθψλ δνθηκψλ ζε ακλνχο απηήο ηεο ειηθίαο, δελ έρεη
θακία δηαγλσζηηθή αμία (Alton 1990b).
6. Παξαγσγή αλνζνζθαηξηλώλ κεηά από εκβνιηαζκό
ε
εκβνιηαζκέλα
πξφβαηα
παξάγνληαη
αληηζψκαηα
θαηά
ηνπ
ιηπνπνιπζαθραξίηε (S-LPS) ηνπ βαθηεξίνπ (Jimenez de Bagüés et al 1992, Zygmunt
et al 1994), αιιά θαη θαηά ησλ Οmps αληηγφλσλ ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη ησλ
θπηηαξνπιαζκαηηθψλ πξσηετλψλ πνηθίινπ ΜΒ, φκνηα κε ηα αληίζηνηρα πνπ παξάγνληαη
κεηά απφ κφιπλζε κε θπζηθά ζηειέρε ηεο Br. melitensis (Zygmunt et al 1994;
Debbarh et al 1995).
ε πξφβαηα εκβνιηαζκέλα κε εκβφιην Rev-1 παξάγνληαη αλνζνζθαηξίλεο θαηά
ησλ Omps αληηγφλσλ MB 36-38, 60, 70-73 θαη 89 kDa (Zygmunt et al 1994).
Αλαθέξεηαη επίζεο φηη παξάγνληαη αλνζνζθαηξίλεο IgG θαηά ησλ Omps αληηγφλσλ
MB 39 θαη 50 kDa, ελψ δελ παξάγνληαη αλνζνζθαηξίλεο θαηά ησλ Omps αληηγφλσλ
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ΜΒ 25-27, 31-34 ή άιισλ πξσηετλψλ ρακεινχ ΜΒ 19, 24, 28, 32, θαη 54 kDa, φπσο
ζπκβαίλεη κεηά απφ κφιπλζε κε θπζηθά ζηειέρε ηεο Br. melitensis (Debbarch et al
1995). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ φηη πηζαλφλ, θαηά ηε θπζηθή
κφιπλζε, παξάγνληαη εηδηθά αληηζψκαηα θαηά πξσηετλψλ ζπγθεθξηκέλνπ ΜΒ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη πξσηεΐλεο απηέο ζα
κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ δηαγλσζηηθά ρξήζηκα αληηγφλα, γηα ηε δηαθνξνπνίεζε
ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ, απφ ηα αληίζηνηρα εκβνιηαζκέλα κε εκβφιην Rev-1.
ρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πξνβάησλ θαη
αηγψλ ζηνλ εκβνιηαζκφ κε Rev-1, ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ είλαη ειιηπή θαη
πεξηνξηζκέλα. Ο Madad (1979), κειέηεζε ηηο εηδηθέο αλνζνζθαηξίλεο πνπ παξάγνληαη
ζε νξφ αίκαηνο πξνβάησλ κεηά απφ ππνδφξηα ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ Rev-1.
χκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν εξεπλεηή, 4 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ
αληρλεχνληαη νη IgM, ε ζπγθέληξσζε ησλ νπνίσλ απμάλεηαη έσο θαη ηελ 6ε εβδνκάδα.
Οη IgG1 εκθαλίδνληαη παξάιιεια κε ηηο IgM ή ιίγν θαζπζηεξεκέλα, κεηαμχ ηεο 7εο θαη
14εο εκέξαο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπο απμάλεηαη έσο θαη ηελ 3 ε-4ε εβδνκάδα. O ίδηνο
εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη 6 κήλεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ επηθξαηνχλ νη IgM, ζε αληίζεζε
κε ηηο IgG νη νπνίεο επηθξαηνχλ 6 κήλεο κεηά απφ πεηξακαηηθή κφιπλζε.

Σ. Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο
Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο. ηελ Άκεζε Γηάγλσζε, φπνπ αληρλεχεηαη ν ίδηνο ν
κηθξννξγαληζκφο, αληηγνληθά ζηνηρεία ηνπ ή ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ, [πρ κηθξνζθνπηθή
αλάδεημε βαθηεξίνπ κε ρξψζε Ziehl-Nielsen, θαιιηέξγεηα, Aιπζηδσηή Aληίδξαζε
Πνιπκεξάζεο (Polymerase Chain Reaction, PCR), Αιπζηδσηή Αληίδξαζε
Πνιπκεξάζεο αιεζνχο ρξφλνπ (Real time PCR) θά] θαη ζηελ Έκκεζε Γηάγλσζε,
φπνπ εμεηάδεηαη ε αλνζνπνηεηηθή απάληεζε ηνπ μεληζηή κέζσ αλίρλεπζεο
αληηζσκάησλ θαηά ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella spp., ρξεζηκνπνηψληαο
νξνινγηθέο δνθηκέο ζε νξφ αίκαηνο ή γάιαθηνο, (πρ Rose Bengal Test, χλδεζε
ζπκπιεξψκαηνο, ELISA).
1. Άκεζε Γηάγλσζε
α. Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε παξαζθεπαζκάησλ
Δίλαη ε απεπζείαο αλαδήηεζε ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella ζε
κνιπζκέλνπο ηζηνχο ή εθθξίκαηα. Γηελεξγείηαη κε ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε
επηρξηζκάησλ κεηά απφ εηδηθή ρξψζε. Σν πιένλ θαηάιιειν παζνινγηθφ πιηθφ γηα
κηθξνζθνπηθή εμέηαζε είλαη νη εκβξπτθέο κεκβξάλεο, ην θνιπηθφ έθθξηκα κεηά ηελ
απνβνιή, ην πεξηερφκελν ηνπ ζηνκάρνπ ηνπ εκβξχνπ, ην ζπέξκα θηι.
Ζ εηδηθή ρξψζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη ε Ziehl-Neelsen,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Stamp. ηνπο κνιπζκέλνπο ηζηνχο, ηα βαθηήξηα ηνπ
γέλνπο Brucella, αλεπξίζθνληαη ελδνθπηηαξηθά θαη εκθαλίδνληαη εξπζξφρξσκα ζε
βαζχ θπαλφ ππφζηξσκα. Χζηφζν, εθηφο απφ ηα βαθηήξηα Brucella θαη άιια νμεάληνρα
ελδνθπηηαξηθά βαθηήξηα, φπσο Chlamydia psittaci θαη Coxiella burneti, ηα νπνία
πξνζνκνηάδνπλ κνξθνινγηθά, είλαη δπλαηφ λα αλεπξίζθνληαη ζε κνιπζκέλνπο ηζηνχο.
Καηά ζπλέπεηα, ε παξνπζία ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαγλσζηηθά ζθάικαηα.

20

Δγρεηξίδην βξνπθέιισζεο γηα ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα

Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε
επηρξηζκάησλ παζνινγηθνχ πιηθνχ, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ζπγθξίλνληαη,
κε ηα αληίζηνηρα ησλ θαιιηεξγεηψλ.
β. Απνκόλσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνύ
i) Γεληθέο Αξρέο
Ζ κφλε αλακθηζβήηεηε κέζνδνο δηάγλσζεο ηεο κφιπλζεο απφ βαθηήξηα
Brucella spp., ηίζεηαη κεηά απφ θαιιηέξγεηα, απνκφλσζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ
ινηκνγφλνπ παξάγνληα. Σν θαηαιιειφηεξν πιηθφ γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ βαθηεξίνπ
απφ δσληαλά δψα, ζεσξείηαη ην θνιπηθφ έθθξηκα θαη ην γάια, ελψ απφ λεθξά, ν
ζπιήλαο θαη ηα ιεκθνγγάγιηα (νπηζζνθαξπγγηθά, εηιηαθά, νπηζζνκαζηηθά,
πξνκεξηαία). Δπίζεο, θαηάιιειν πιηθφ ζεσξείηαη ν πιαθνχληαο (κηα θαζαξή
θνηπιεδφλα) θαη ηζηνί απφ ην έκβξπν (πρ ήπαξ, πεξηερφκελν ζηνκάρνπ κέζα ζε
ζχξηγγα) πνπ ιακβάλνληαη κεηά απφ απνβνιή ηνπ δψνπ.
Ζ επαηζζεζία ηεο θαιιηέξγεηαο επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο:
α) ην πιήζνο θαη ηελ ηθαλφηεηα επηβίσζεο ησλ βαθηεξίσλ, β) ην είδνο ηνπ δείγκαηνο
θαη ηηο ζπλζήθεο ζπληήξεζήο ηνπ, γ) ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ εμεηάδνληαη απφ
θάζε δψν, δ) ην είδνο ηνπ ζξεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε) ηηο ζπλζήθεο
επψαζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ.
Γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ Βr. melitensis απφ επηκνιπζκέλα παζνινγηθά πιηθά,
σο θαηαιιειφηεξν, ζεσξείηαη ην εθιεθηηθφ ππφζηξσκα Farrell, ην νπνίν πεξηέρεη ηα
αληηβηνηηθά λαιηδημηθφ νμχ θαη βαθηηξαθίλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηκνιχλζεσλ. Χζηφζν,
ε παξνπζία ησλ αληηβηνηηθψλ απηψλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (5mg/l
θαη 25.000U/l) ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δξάζεη αλαζηαιηηθά θαη λα
παξεκπνδίζεη θαη ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ζηειερψλ Br. melitensis.
ε πεξίπησζε έληνλεο επηκφιπλζεο ηνπ δείγκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί,
ή φηαλ ν αξηζκφο ησλ βαθηεξίσλ είλαη κηθξφο θαη ηα απαξαίηεηα αληηβηνηηθά γηα ηελ
παξαζθεπή ησλ ζξεπηηθψλ ππνζηξσκάησλ δελ είλαη δηαζέζηκα, ν ελνθζαικηζκφο ηνπ
παζνινγηθνχ πιηθνχ ζε πεηξακαηφδσα (ηλδηθά ρνηξίδηα), είλαη ε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο
γηα ηελ αλάπηπμε θαη απνκφλσζε ησλ βαθηεξίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα
πεηξακαηφδσα ιεηηνπξγνχλ σο εκπινπηηζηηθφ ππφζηξσκα. Ζ απνκφλσζε ηνπ
βαθηεξίνπ επηηπγράλεηαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ θαιιηέξγεηα ζηα θαηάιιεια ζξεπηηθά
ππνζηξψκαηα, ηνπ ζπιήλα, ησλ ιεκθνγαγγιίσλ αιιά θαη ησλ ηζηψλ ηνπ
πεηξακαηφδσνπ πνπ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο (ήπαξ, φξρεηο, επηδηδπκίδα,
αξζξψζεηο).
Πην αλαιπηηθά, ηα βαθηήξηα Brucella spp. αλαπηχζζνληαη ζηηο ζπλήζεηο
αεξφβηεο ζπλζήθεο εθηφο απφ θάπνηα είδε, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη
παξνπζία
CO2
ζε
ζπγθέληξσζε
5-10%
(κηθξναεξφθηιν
πεξηβάιινλ)
(Παπαπαλαγηψηνπ Η.Κ. & Κπξηαδνπνχινπ-Γαιαΐλα Β. 2001). Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο
είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δηαθφξσλ ακηλνμέσλ, ζεηακίλεο, βηνηίλεο, ληθνηηλακίδεο,
καγλήζηνπ, ζηδήξνπ θαη καγγάληνπ.
Ζ αλάπηπμε αξθεηψλ ζηειερψλ βειηηψλεηαη κε ηελ παξνπζία παληνζεληθνχ
νμένο θαη ηζνεξπζξηηφιεο. Δηδηθφηεξα, ηα Br. abortus, Br. melitensis θαη Br. suis
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζνεξπζξηηφιε σο πεγή ελέξγεηαο αληί ηεο γιπθφδεο. Έηζη
εμεγείηαη θαη ην θπξηφηεξν ζχκπησκα ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ,
βννεηδψλ θαη ρνίξσλ, ην νπνίν είλαη ε απνβνιή, αθνχ ζηνλ πιαθνχληα ησλ δψσλ
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απηψλ ππάξρεη πςειή ζπγθέληξσζε ηζνεξπζξηηφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο θαη ηα βαθηήξηα Brucella spp. εκθαλίδνπλ ζαθή ηξνπηζκφ πξνο ηελ
θπνθνξνχζα κήηξα.
Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμήο ηνπο είλαη 37oC κε εχξνο 10-40oC, ελψ ην
ηδαληθφ pH είλαη 6,6-7,4. Οη πξψηεο απνηθίεο δηακέηξνπ 1mm εκθαλίδνληαη κεηά απφ
επψαζε 48-72 σξψλ, ελψ ην κέγεζνο ηνπο θζάλεη ηα 2-3mm κεηά απφ 4-5 εκέξεο
(Hausler W.J. et al 1985).
Όια ηα είδε ηνπ γέλνπο δίλνπλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο απνηθίεο S (Smooth)
θάζεο, εθηφο απφ ηα Br. ovis, Br. canis θαη θάπνηα εκβνιηαθά ζηειέρε ηεο Br. abortus
(εκβνιηαθφ ζηέιερνο RB-51), πνπ δίλνπλ απνηθίεο R (Rough) θάζεο. ηηο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο ζην εξγαζηήξην, είλαη ζπρλή ε κεηάπησζε (dissociation) ησλ S απνηθηψλ
ζε απνηθίεο R, ελψ ην αληίζηξνθν είλαη ζρεηηθά ζπάλην θαηλφκελν. Δπίζεο, αξθεηά
ζπρλά εκθαλίδνληαη απνηθίεο Μ (Mucoid) θάζεο (Hausler W.J. et al 1985).
Όζνλ αθνξά ζηε κνξθνινγία ηνπο, νη απνηθίεο S είλαη ζηξνγγπιέο, δηαθαλείο,
γπαιηζηεξέο, πγξέο, κε απαιφ κειί ρξψκα, ελψ δηαζινχλ ην έκκεζν θψο πνπ
πξνζπίπηεη απφ πιάγηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην ρξψκα ηνπο γίλεηαη
ζθνηεηλφηεξν. Οη απνηθίεο ηεο R θάζεο ζπλήζσο είλαη κεγαιχηεξεο, μεξέο, κε
θνθθψδε εκθάληζε, ε επηθάλεηα ηνπο εκθαλίδεη ξσγκέο, δελ είλαη δηαθαλείο θαη ην
ρξψκα ηνπο ζπλήζσο είλαη ππφιεπθν έσο ειαθξά θίηξηλν. Οη απνηθίεο Μ θάζεο
εκθαλίδνληαη δηαπγείο κε αλνηθηφ γθξίδν ρξψκα θαη δηαθξίλνληαη ιφγσ ηεο βιελλψδνπο
πθήο ηνπο, φηαλ ηηο αγγίμνπκε κε βειφλα ή θξίθν (Alton G.G. et al 1988).
ii) Καιιηεξγεηηθά ππνζηξώκαηα
Σα θαιιηεξγεηηθά ππνζηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνκφλσζε
ησλ βαθηήξησλ Brucella spp. βξνπθέιιαο απφ δηάθνξα παζνινγηθά πιηθά ή ηελ
αλάπηπμε πξφηππσλ ζηειερψλ αλαθνξάο ή εκβνιηαθψλ ζηειερψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε δηαθξίλνληαη ζε:
Βαζηθά ζξεπηηθά ππνζηξώκαηα:
- Serum Dextrose agar (SDA): ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
αλαθαιιηεξγεηψλ απφ χπνπηεο θαιιηέξγεηεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε
εξγαζηεξηαθψλ ζηειερψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ βαθηεξίνπ απφ
κε επηκνιπζκέλν παζνινγηθφ πιηθφ (Corbel M.J. et al 1983). Πεξηέρεη:
Βαζηθφ αηκαηνχρν άγαξ (Oxoid No 2)
Αδξαλνπνηεκέλν νξφ ίππνπ
Γιπθφδε
Απνζηαγκέλν - απνζηεηξσκέλν λεξφ
- Glycerol Dextrose agar (GDA): ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ εμέηαζε ησλ
απνηθηψλ, φζνλ αθνξά ζην δηαρσξηζκφ ζε S, R ή Μ θάζε (dissociation) (Corbel J. et
al 1983). Πεξηέρεη:
Βαζηθφ αηκαηνχρν άγαξ (Oxoid)
Γιπθεξφιε
Γιπθφδε
Απνζηαγκέλν - απνζηεηξσκέλν λεξφ
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- Albimi Brucella broth: ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
θάγσλ πνπ ιχνπλ ηα βαθηήξηα Brucella spp., θαζψο επίζεο θαη, φηαλ απαηηείηαη, γηα
ηελ θαιιηέξγεηα ησλ βαθηεξίσλ ζε ππφζηξσκα πνπ δελ πεξηέρεη νξφ (Corbel J. et al
1983). Πεξηέρεη:
Albimi Brucella broth (Gibco Laboratories)
Απνζηαγκέλν - απνζηεηξσκέλν λεξφ
- Tryptone soya agar, Trypticase soy agar, Tryptic soy agar (TSA):
ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθφ κέζν απνκφλσζεο ησλ βαθηεξίσλ απφ εκβνιηαθά ζηειέρε
ή γηα αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πξφηππσλ ζηειερψλ ζην εξγαζηήξην (Alton G.G. et al
1988). Πεξηέρεη:
Θξεπηηθφ άγαξ
Πεπηφλε
Υισξηνχρν λάηξην (NaCl)
Οπφ βνδηλνχ θξέαηνο
Απνζηαγκέλν λεξφ
Οξφ ίππνπ (γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βηφηππνπ 2 ηεο Br. abortus
θαη ηεο Br. ovis).
- Potato agar θαη Dehydrated potato agar: ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζηξσκα
επηινγήο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εκβνιηαθνχ ζηειέρνπο 19 ηεο Br. abortus ζε θηάιεο
Roux (Alton G.G. et al 1988). Πεξηέρεη:
Φηιηξαξηζκέλε αιεζκέλε παηάηα
Βαζηθφ ζξεπηηθφ άγαξ
Απνζηαγκέλν λεξφ
Υισξηνχρν λάηξην (NaCl)
Πεπηφλε
Οπφ βνδηλνχ θξέαηνο
Γιπθεξφιε
Τδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (NaOH).
Δηδηθά ζξεπηηθά ππνζηξώκαηα
- Kuzdas θαη Morse agar: ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζηξσκα αλάπηπμεο ηνπ βαθηεξίνπ
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ πνιχ επηκνιπζκέλα παζνινγηθά πιηθά (Alton G.G
et al 1988). Πεξηέρεη:
Βαζηθφ άγαξ
Απνζηαγκέλν λεξφ
Cycloheximide σο κπθεηνζηαηηθφ
Bacitracin σο αληηβηνηηθφ έλαληη Gram ζεηηθψλ βαθηεξίσλ
Θεηηθή Polymyxin B σο αληηβηνηηθφ έλαληη Gram αξλεηηθψλ
βαθηεξίσλ
- Τπόζηξσκα Farrell’s ή Σξνπνπνηεκέλν θαηά Farrell SDA ππόζηξσκα:
ρξεζηκνπνηείηαη σο ζξεπηηθφ ππφζηξσκα επηινγήο γηα πνιχ επηκνιπζκέλα πιηθά
(Corbel M.J. et al 1983, Alton G.G. et al 1988). Πεξηέρεη:
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Serum Dextrose agar
Bacitracin
Cycloheximide
Polymyxin B
Vancomycin
Nalidixic acid
Nystatin
- Τγξό ππόζηξσκα Brodie θαη Sinton’s: ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα πγξφ ππφζηξσκα
εκπινπηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ απνκφλσζε ησλ
βαθηεξίσλ Brucella spp. απφ επηκνιπζκέλα πιηθά. Αθνχ ην δείγκα – πιηθφ
εκπινπηηζηεί, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζε ζηεξεφ ππφζηξσκα (Corbel M.J. et al
1983). Πεξηέρεη:
Tryptone Soya Agar (TSA)
Αδξαλνπνηεκέλν νξφ ίππνπ
Bacitracin
Θεηηθή Polymyxin B
Nalidixic acid
Vancomycin
Nystatin
Cycloheximide
Amphotericin B
D-cycloserine
- Serum Dextrose Agar VCN-F ππόζηξσκα: είλαη έλα ηξνπνπνηεκέλν Thayer Martin
ππφζηξσκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ Br. ovis
απφ ην ζπέξκα θξηνχ. Δπεηδή είλαη ιηγφηεξν αλαζηαιηηθφ γηα άιια βαθηήξηα ζε ζρέζε
κε ηα πξνεγνχκελα κέζα αλάπηπμεο, δελ ελδείθλπηαη σο ππφζηξσκα επηινγήο γηα ηελ
απνκφλσζε ησλ Brucella spp. απφ έληνλα επηκνιπζκέλα πιηθά (Corbel M.J. et al
1983). Πεξηέρεη:
Serum Dextrose agar (SDA)
VCN (Vancomycin-Colistin-Nystatin) αλαζηνιέα
Furadantin
- Γηθαζηθό ππόζηξσκα Castañeda γηα θαιιηέξγεηα αίκαηνο: ελδείθλπηαη, φηαλ
γίλεηαη πξνζπάζεηα απνκφλσζεο ησλ βαθηεξίσλ Brucella spp. απφ δείγκαηα αίκαηνο.
Υξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο θηάιεο, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη κηα πγξή θαη κηα ζηεξεή
θάζε ππνζηξψκαηνο. Ζ πγξή ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπινπηηζκφ, ελψ ε ζηεξεή γηα ηελ
αλάπηπμε ζηε ζπλέρεηα επδηάθξηησλ απνηθηψλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο ζπλερείο
αλαθαιιηέξγεηεο. Πεξηέρεη:
Υγρή υάση
Dextrose broth
Tri-sodium citrate
Απνζηαγκέλν λεξφ
Αδξαλνπνηεκέλν νξφ ίππνπ
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Όινη νη αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
ππφζηξσκα Farrell’s (Bacitracin, Cycloheximide, Polymyxin B,
Vancomycin, Nalidixic acid, Nystatin)
ηελ πεξίπησζε αλζξψπηλνπ δείγκαηνο αίκαηνο νη παξαπάλσ αληηκηθξνβηαθνί
παξάγνληεο κπνξεί λα παξαιεηθζνχλ (Corbel M.J. 1983).
Στερεή υάση
Τπφζηξσκα Farrell’s
Oxoid agar No 1
ηελ πεξίπησζε αλζξψπηλνπ δείγκαηνο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ νη αληηκηθξνβηαθνί
παξάγνληεο θαη ην ππφζηξσκα Farrell’s λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην βαζηθφ ππφζηξσκα
SDA (Corbel M.J. 1983).
- Τπνζηξώκαηα ρξσζηηθώλ γηα ηελ δνθηκή αλαζηνιήο αλάπηπμεο:
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ βηνηχπσλ ησλ εηδψλ Brucella spp.
αλάινγα κε ηελ αλαζηνιή ή κε ηεο αλάπηπμεο ζην ζπγθεθξηκέλν ππφζηξσκα.
Πεξηέρεη
Έλα απφ ηα SDA, Trypticase soy agar ή Tryptose agar σο βαζηθφ
ππφζηξσκα αλάινγα κε ην είδνο πνπ ζα αλαπηπρζεί
Μία απφ ηηο ρξσζηηθέο Thionin, Basic Fuschin ή Safranin O
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πνπ ζα αλαπηπρζεί.
iii) Σαπηνπνίεζε ηεο Brucella spp.
Υξώζε
Σα βαθηήξηα Brucella spp είλαη αξλεηηθά ζηε ρξψζε Gram. Δπίζεο, ρσξίο λα
είλαη πξαγκαηηθά νμεάληνρα, εκθαλίδνπλ κέηξηα αληίζηαζε ζηνλ απνρξσκαηηζκφ κε
αζζελή νμέα (πρ κε νμηθφ νμχ), θαη γηα απηφ ρξσκαηίδνληαη εξπζξά ζηε ρξψζε Stamp
(ηξνπνπνηεκέλε Ziehl-Neelsen) (Alton et al 1988).
πγθόιιεζε κε πνιπδύλακν αληηνξό Brucella spp.
Όια ηα είδε εκθαλίδνπλ ζπγθφιιεζε θαη εκθάληζε θξνθίδσλ θαηά ηελ αλάκεημή
ηνπο κε πνιπδχλακν αληηνξφ Brucella spp. Ζ ζπγθφιιεζε είλαη νξαηή είηε κε ηε ρξήζε
κεγεζπληηθνχ θαθνχ είηε κεξηθέο θνξέο κε γπκλφ νθζαικφ.
πγθόιιεζε κε εηδηθνύο κνλνδύλακνπο αληηνξνύο Brucella spp.
Υξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί Α, Μ θαη R αληηνξνί Brucella spp. Όια ηα είδε
αλάινγα κε ην βηφηππν, ζπγθνιινχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο κνλνδχλακνπο
αληηνξνχο, θαη έηζη είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε φρη κφλν ηνπ είδνπο, αιιά θαη ηνπ
βηφηππνπ.
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Πίλαθαο 1: πγθφιιεζε κε κνλνδχλακνπο αληηνξνχο Brucella spp. (Moyer N.P. &
Holcomb L.A. 1995, Jahans K.L. et al. 1997). Aλαθέξνληαη φια ηα είδε θαη νη βηφηππνη
ηνπ γέλνπο Brucella spp. θαη ε ζπγθφιιεζε κε ηνπο κνλνδχλακνπο αληηνξνχο.
πγθόιιεζε κε αληηνξνύο
Δίδνο
Βηόηππνο
Α
Μ
R
Br.
melitensis

Br. abortus

Br. suis

Br. neotomae
Br. ovis
Br. canis
Br. maris

1
2
3
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5

Αξθεηνί ;

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
-

Βηνρεκηθέο δνθηκέο
Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο Brucella spp. απαηηείηαη πξφζθαηε θαη θαζαξή
θαιιηέξγεηα. Πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο ζεηξά βηνρεκηθψλ δνθηκψλ πνπ πεξηιακβάλεη
(Alton G.G. et al 1975, Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Λάξηζαο 2002):
Γνθηκή θαηαιάζεο: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ηνπνζεηείηαη ζε
αληηθεηκελνθφξν πιάθα πξνζζέηνληαο ζπγρξφλσο 1-2 ζηαγφλεο πξφζθαηνπ
δηαιχκαηνο ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2) 3%. Παξαηεξείηαη ζρεκαηηζκφο
θπζαιίδσλ (έθιπζε νμπγφλνπ - Ο2). Όια ηα είδε είλαη ζεηηθά ζηε δνθηκαζία ηεο
θαηαιάζεο.
Γνθηκή νμεηδάζεο: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ηνπνζεηείηαη ζε δηεζεηηθφ
ραξηί ή ραξηί Whatman No 1 θαη πάλσ ηεο ελζηαιάζζνληαη 1-2 ζηαγφλεο πξφζθαηνπ
δηαιχκαηνο tetramethyl-p-phenylenodiamine 1%. ε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 10sec ε
απνηθία απνθηά βαζχ ηψδεο ρξψκα. Όια ηα είδε είλαη ζεηηθά ζηε δνθηκαζία εθηφο ησλ
Br. ovis θαη Br. neotomae.
Γνθηκή πδξόιπζεο ηεο νπξίαο: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο
ελνθζαικίδεηαη ζε θεθιηκέλε επηθάλεηα ππνζηξψκαηνο Christensen, επσάδεηαη ζηνπο
37νC θαη ζεκεηψλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο (ιίγα ιεπηά έσο 24 ψξεο) γηα ηελ
πδξφιπζε ηεο νπξίαο πνπ εθδειψλεηαη κε θεξαζέξπζξν ρξσκαηηζκφ ηνπ
ππνζηξψκαηνο. Όια ηα είδε είλαη ζεηηθά ζηε δνθηκή ζε ρξφλν πνπ πνηθίιιεη αλάινγα
κε ην είδνο, εθηφο ηεο Br. ovis.
Γνθηκή θηηξηθώλ: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ελνθζαικίδεηαη ζε θεθιηκέλε
επηθάλεηα ππνζηξψκαηνο Koser’s citrate medium. Μεηά απφ επψαζε γηα 48 ψξεο
ζηνπο 37νC παξαηεξείηαη ηπρφλ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο απφ πξάζηλν ζε βαζχ γαιάδην.
Όια ηα είδε είλαη αξλεηηθά ζηε δνθηκή.
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Γνθηκή ηλδόιεο: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ελνθζαικίδεηαη ζην πγξφ
ππφζηξσκα ηλδφιεο. Μεηά απφ επψαζε γηα 24-48 ψξεο ζηνπο 37νC αληρλεχεηαη ε
παξνπζία ηλδφιεο κε ηελ πξνζζήθε 5-10 ζηαγφλσλ αληηδξαζηεξίνπ Kovac’s. Γελ
εκθαλίδεηαη θφθθηλνο δαθηχιηνο, γηαηί φια ηα είδε είλαη αξλεηηθά ζηε δνθηκή.
Γνθηκή εξπζξνύ ηνπ κεζπιίνπ (methyl red): κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο
ελνθζαικίδεηαη ζε πγξφ ππφζηξσκα Clark θαη Lubs. Μεηά απφ επψαζε γηα 24-48
ψξεο ζηνπο 37νC πξνζηίζεληαη 5-10 ζηαγφλεο εξπζξνχ ηνπ κεζπιίνπ. Γελ
παξαηεξείηαη εξπζξφο ρξσκαηηζκφο (πηψζε ηνπ pH θάησ απφ 6), γηαηί φια ηα είδε
είλαη αξλεηηθά ζηε δνθηκή.
Γνθηκή Voges-Proskauer (παξαγσγή αθεηπινκεζπθαξβηλόιεο): κηθξή πνζφηεηα
θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ελνθζαικίδεηαη ζε ππφζηξσκα Clark θαη Lubs. Μεηά απφ
επψαζε γηα 24-48 ψξεο ζηνπο 37νC πξνζηίζεληαη ζε 5 κέξε θαιιηεξγήκαηνο, 3 κέξε
a-naphthol 5% θαη 1 κέξνο KOH 4%. Γελ εκθαλίδεηαη ξφδηλε ρξνηά εληφο 30 ιεπηψλ
(ζεηηθφ απνηέιεζκα), γηαηί φια ηα είδε είλαη αξλεηηθά ζηε δνθηκή.
Γνθηκή θηλεηηθόηεηαο: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ελνθζαικίδεηαη θάζεηα
ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζε δχν ππνζηξψκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη κεηά απφ
επψαζε γηα 24-48 ψξεο, ην έλα ζηνχο 37νC θαη ην άιιν ζηνπο 20νC, παξαηεξείηαη
ηπρφλ αλάπηπμε απνηθηψλ πεξηθεξηθά θαη ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα απφ ηε γξακκή
ελνθζαικηζκνχ (ζεηηθφ απνηέιεζκα). Όια ηα είδε είλαη αθίλεηα, θαη γη’ απηφ ε δνθηκή
είλαη αξλεηηθή.
Γνθηκή ληηξηθώλ (αλαγσγή ησλ ληηξηθώλ αιάησλ ζε ληηξώδε): κηθξή πνζφηεηα
θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ελνθζαικίδεηαη ζην ππφζηξσκα ησλ ληηξηθψλ (ζξεπηηθφο δσκφο
κε ληηξηθφ θάιην -ΚΝΟ3- 1%) θαη κεηά απφ επψαζε γηα 24-48 ψξεο ζηνπο 37νC
ειέγρεηαη ε παξνπζία ληηξσδψλ κε ηελ πξνζζήθε κεξηθψλ ζηαγφλσλ ζεηαληιηθνχ
νμένο πξψηα θαη α-λαθζπιακίλεο ζηελ ζπλέρεηα. Σν ππφζηξσκα απνθηά εξπζξφ
ρξψκα, γηαηί φια ηα είδε είλαη ζεηηθά ζηε δνθηκή κε εμαίξεζε ηελ Br. ovis, ζηελ νπνία
ην ρξψκα ηνπ ππνζηξψκαηνο δελ αιιάδεη.
Γνθηκή παξαγσγήο H2S (πδξνζείνπ): κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο
ελνθζαικίδεηαη ζε ζσιελάξηα κε ππφζηξσκα SDA (Serum Dextrose Agar) θαη
ηνπνζεηείηαη ηαηλία δηεζεηηθνχ ραξηηνχ, εκπνηηζκέλε κε πδαηηθφ δηάιπκα νμεηθνχ
κνιχβδνπ 10% κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βξίζθεηαη απέλαληη απν ηελ θαιιηεξγεκέλε
επηθάλεηα θαη ζε απφζηαζε 1cm. Ζ θαιιηέξγεηα ζθξαγίδεηαη θαη επσάδεηαη ζηνπο 37νC
θαη ε ηαηλία ειέγρεηαη θαζεκεξηλά γηα ηέζζεξεηο κέξεο γηα ηελ εκθάληζε δψλεο καχξνπ
ρξψκαηνο. Γίλεηαη θαζεκεξηλή αιιαγή ηεο ηαηλίαο. Όια ηα είδε είλαη αξλεηηθά ζηε
δνθηκή, εθηφο ηεο Br. abortus (βηφηππνη 1, 2, 3, 4, 9), ηεο Br. suis (βηφηππνο 1) θαη ηεο
Br. neotomae, νη νπνίεο παξάγνπλ πδξφζεην.
Γνθηκή ONPG: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο αξαηψλεηαη ζε απνζηεηξσκέλν
θπζηνινγηθφ νξφ, ζηνλ νπνίν έρεη πξνζηεζεί δηζθίν ONPG, θαη επσάδεηαη γηα 4 ψξεο
ζηνπο 37νC. Διέγρεηαη γηα αιιαγή ρξψκαηνο (θίηξηλν ρξψκα ζεκαίλεη ζεηηθή
αληίδξαζε). Όια ηα είδε ηνπ γέλνπο είλαη αξλεηηθά ζηε δνθηκή, δελ απειεπζεξψλνπλ
o-nitro-phenol απφ ηελ ν-nitrophenol-b-D-galactoside θαη επνκέλσο δελ παξαηεξείηαη
αιιαγή ρξψκαηνο.
Απαίηεζε παξνπζίαο CO2 γηα ηελ αλάπηπμε: πάληα ην πξνο θαιιηέξγεηα πιηθφ
ηνπνζεηείηαη θαη ζε ζπλζήθεο κηθξναεξφθηινπ πεξηβάιινληνο, δειαδή παξνπζία CO2
ζε ζπγθέληξσζε 5-10%. Όια ηα είδε απαηηνχλ αεξφβηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, εθηφο
ηεο Br. abortus (βηφηππνη 1, 2, 3, 4, 9) θαη ηεο Br. ovis πνπ απαηηνχλ παξνπζία CO2.
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Πίλαθαο 2: Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά φιεο νη βηνρεκηθέο δνθηκέο ηνπ γέλνπο Brucella
(Corbel M.J. et al 1983, Hausler W.J. JR et al 1985, Alton et al 1988, Αξζέλε Α.
1994).
Δίδνο

Br.
melitensis
Br. abortus

Br. suis

Br.neotomae
Br. ovis
Br. canis
Br. maris

Βηόηππνο

1
2
3
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5

Αξθεηνί ;

Βηνρεκηθέο δνθηκέο
Καηαιάζε

Ομεηδάζε

Οπξία

Κηηξηθά

Ηλδόιε

M-R & V-P

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

Πίλαθαο 3: Βηνρεκηθέο δνθηκέο ηνπ γέλνπο Brucella (Corbel M.J. et al 1983, Hausler
W.J. JR et al 1985, Alton et al 1988, Αξζέλε Α. 1994).
Βηνρεκηθέο δνθηκέο
Βηόηππνο Απαίηεζε Παξαγσγή
Δίδνο
Κηλεηηθόηεηα
Br.
melitensis
Br. abortus

Br. suis

1
2
3
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5

ζε CO2

H2S

+
+
+
+
-/+
-

+
+
+
+
+
+
-

ONPG Νηηξηθά

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

20νC

37oC

-

-

28

Δγρεηξίδην βξνπθέιισζεο γηα ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα

Br.neotomae
Br. ovis
Br. canis
Br. maris

Αξθεηνί ;

+
-/+

+
-

-

+
+
+

-

-

Αλάπηπμε ζε ππνζηξώκαηα βαζηθώλ ρξσζηηθώλ
Ζ πξνζζήθε ησλ
ρξσζηηθψλ basic fuchsin, θαη thionin ζε δηάθνξεο
ζπγθεληξψζεηο ζηα βαζηθά ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα θαη θπξίσο ζηα Serum Dextrose
Agar (SDA) θαη Trypticase Soy Agar (TSA) επηηξέπεη ή φρη ηελ αλάπηπμε ησλ εηδψλ
θαη ησλ βηνηχπσλ ηνπ γέλνπο Brucella, έηζη ψζηε λα απνηειεί κία απφ ηηο κεζφδνπο
ηαπηνπνίεζεο ηνπ είδνπο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ρξσζηηθψλ πνηθίιιεη απφ 1:25.000
κέρξη 1:500.000 θαη εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα ζε θάζε κηα απ’ απηέο
(Hausler W.J. JR et al 1985).
Δθηφο απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ ρξσζηηθέο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε
ρξσζηηθή safranin O ζε ζπγθέληξσζε 1:10.000 γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο Br. suis ηεο
νπνίαο νη πεξηζζφηεξνη βηφηππνη δελ αλαπηχζζνληαη (Alton et al 1988).
Πίλαθαο 4: Βηνρεκηθέο δνθηκέο ηνπ γέλνπο Brucella. Φαίλεηαη ζπλνπηηθά ε αλάπηπμε
ησλ εηδψλ θαη ησλ βηνηχπσλ ησλ Brucella spp. ζε ππφζηξσκα παξνπζία ρξσζηηθψλ
ζε δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο.
Υξσζηηθέο
Δίδνο

Βηόηππνο

Basic Fuchsin

Thionin

II
III
I
II
III
Br.
1
+
+
+
+
+
melitensis
2
+
+
+
+
+
3
+
+
+
+
+
Br. abortus
1
+
+
2
3
+
+
+
+
4
+
+
5
+
+
+
+
6
+
+
+
+
9
+
+
+
+
Br. suis
1
+
+
+
+
2
+
+
+
3
+
+
+
+
+
4
+
+
+
+
+
5
+
+
+
+
+
Br.neotomae
+
+
Br. ovis
+
+
+
+
+
Br. canis
+
+
+
Br. maris
Αξθεηνί ;
+
+
+
+
+
+ = αλάπηπμε, - = αλαζηνιή αλάπηπμεο, ? = δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
I = 1 : 25.000, II = 1 : 50.000, III = 1 : 100.000, IV = 1 : 500.000
(Hausler W.J. JR et al 1985, Alton et al 1988, WHO Guidance 2003)

IV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+/?
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Λύζε από θάγνπο
Ζ ρξήζε θάγσλ εηδηθψλ έλαληη ησλ βαθηεξίσλ Brucella spp. απνηειεί κία απφ
ηηο κεζφδνπο ηαπηνπνίεζεο ηνπ είδνπο θαη ηνπ βηφηππνπ ηoπο. Δίλαη φκσο πεξίπινθε
θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα. Οη θάγνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο: Tb (Tbilisi phage), Fi 75/13 (Firenze phage), Wb
(Weybridge phage), BK2 (Berkeley phage), R/C (Rough Colony phage), Iz1
(Izatnagar phage) θαη Np (Nepean phage) (Corbel M.J. et al 1983).
Πίλαθαο 5: Λπηηθή δξάζε δηαθφξσλ θάγσλ ζηα είδε ηνπ γέλνπο Brucella.
Phage
group
1
2
3
4
5
6
7

Phage
Br.
Br.
Strain abortus melitensis
RTDα
S
R
S
R
Tb
Fi
Wb
BK2
R/C
Iz1
Np

Λ
Λ
Λ
Λ
ΚΛ
Λ
Λ

ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
Λ
ΚΛ
ΚΛ

ΚΛ
ΚΛ
Π
Λ/ΜΛ
ΚΛ
Λ/ΜΛ
ΚΛ

ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
Π
ΚΛ

Br. suis
S

R

ΚΛ
ΜΛ
Λ
Λ
ΚΛ
Λ/ΜΛ
ΚΛ

ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
Π/ΚΛ
ΚΛ

Br.
neotomae
S
R
ΚΛ/ΜΛ
Λ
Λ
Λ
ΚΛ
Λ
Λ

ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΜΛ
ΚΛ

Br.
Br.
Br.
canis ovis maris
R
R
R
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
Λ
ΚΛ
ΚΛ

ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
ΚΛ
Λ
ΚΛ
ΚΛ

ΚΛ
Λ
Λ
Λ
ΚΛ
Λ
?

α = Routine Test Dilution, Λ= Λχζε, ΚΛ = Καζφινπ ιχζε, Π= Πνηθίιιεη, ΜΛ = Μεξηθή
ιχζε, ? = δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία (Corbel M.J. et al 1983, Corbel M.J. 1998, WHO
Guidance 2003).
Μέζνδνη δηαθνξνπνίεζεο ηεο θάζεο ησλ απνηθηώλ (Corbel M.J. et al 1983,
Alton et al 1988).
Γνθηκή αθξηθιαβίλεο: κηθξή πνζφηεηα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο ελαησξείηαη ζε κηα
ζηαγφλα δηαιχκαηνο νπδέηεξεο αθξηθιαβίλεο 1:1.000 θαη παξαηεξείηαη ζην
ζηεξενζθφπην. Οη απνηθίεο Smooth θάζεο δε ζπγθνιινχληαη, νη απνηθίεο Rough
θάζεο ζπγθνιινχληαη ακέζσο, ελψ νη βιελλψδεηο ζρεκαηίδνπλ λεκάηηα.
Υξώζε ησλ απνηθηώλ κε crystal violet: ζην ηξπβιίν κε ηηο απνηθίεο πξνζηίζεηαη
δηάιπκα εξγαζίαο ρξψζεο crystal violet κε ammonium oxalate θαη κεηά απφ 20sec
παξαηεξείηαη ζην ζηεξενζθφπην. Οη απνηθίεο ηεο Smooth θάζεο δε ζπγθξαηνχλ ην
δηάιπκα ηεο ρξσζηηθήο θαη δηαηεξνχλ ηνλ θπζηνινγηθφ ρξσκαηηζκφ ηνπο κε κία ηψδε
ζηεθάλε ζηελ βάζε ηνπο. Οη απνηθίεο Rough θάζεο ιφγσ ηεο αλψκαιεο επηθάλεηαο
ηνπο θαη ησλ ξσγκψλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηή, ζπγθξαηνχλ ρξσζηηθή.
Απ’ επζείαο παξαηήξεζε θάησ από έκκεζν θσηηζκό: ρξεζηκνπνηείηαη
κηθξνζθφπην κε θίιηξν κπιε ρξψκαηνο, ζηεξενζθφπην κε θσο ππφ γσλία θαη
θαζξέθηεο πνπ αληαλαθιά ην θσο ηνπ ζηεξενζθνπίνπ θαη ην θαηεπζχλεη πξνο ηελ
θάησ επηθάλεηα ηνπ ηξπβιίνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην κηθξνζθφπην. Οη απνηθίεο
Smooth θάζεο θαίλνληαη ζπκπαγείο, ιείεο θαη ιακπεξέο έρνληαο κπιε ρξσκαηηζκφ.
Οη Rough θαίλνληαη μεξέο, θνθθψδεηο θαη θίηξηλεο, ελψ νη Moucoid γθξίδεο κε
βιελλψδε ζχζηαζε θαη εκθάληζε.
πγθόιιεζε κε εηδηθό κνλνδύλακν αληηνξό βξνπθέιιαο: νη rough απνηθίεο
ζπγθνιινχληαη απφ ην κνλνδχλακν R αληηνξφ, ελψ φιεο νη άιιεο φρη.
Λύζε από R θάγνπο: νη R απνηθίεο ιχνληαη απφ ηνλ R/C θάγν, ελψ φιεο νη άιιεο δε
ιχνληαη.
Υξήζε αλνζνεηδηθήο ρξώζεο: απαηηνχληαη δχν εηδηθνί αληηνξνί, ν έλαο έλαληη
Smooth ζηειερψλ Brucella spp., ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε HRPX (Horse Radish
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Peroxidase) θαη ν άιινο έλαληη Rough ζηειερψλ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε FITC
(Fluorosceine Iso-thiocyanate). ηε ζπλέρεηα παξαζθεπάδνληαη επηρξίζκαηα απφ ηηο
πξνο εμέηαζε απνηθίεο θαη αθνχ βαθνχλ κε εηδηθέο ηερληθέο, εμεηάδνληαη ζε
κηθξνζθφπην ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο κήθνπο θχκαηνο 490nm. Σα Smooth ζηειέρε
θαίλνληαη θαθέ, ελψ ηα rough θαίλνληαη πξάζηλα.
Γνθηκή ζεξκνζπγθόιιεζεο: νη rough απνηθίεο ζηειερψλ, ζπγθνιινχληαη κεηά απφ
ζέξκαλζε ζηνπο 80-100νC γηα 2 ψξεο, φηαλ ελαησξεζνχλ ζε δηάιπκα ρισξηνχρνπ
λαηξίνπ (NaCl) 0,15 Μ. Δίλαη κέζνδνο ζπκπιεξσκαηηθή ησλ παξαπάλσ.
Δπαηζζεζία ζε θπζηθνύο θαη ρεκηθνύο παξάγνληεο: Ζ ηθαλφηεηα επηβίσζεο
ησλ Brucella spp. εθηφο μεληζηή είλαη ζρεηηθά κεγάιε ζε ζρέζε κε άιια αζπνξνγφλα
βαθηήξηα, εηδηθά φηαλ βξίζθεηαη θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο, φπσο pH>4, ρακειή
ζεξκνθξαζία, πςειή πγξαζία θαη απνπζία απ’ επζείαο έθζεζεο ζην ειηαθφ θψο.
Παξακέλνπλ ινηκνγφλα γηα αξθεηνχο κήλεο ζην λεξφ, ζηα απνβιεζέληα έκβξπα θαη
ζηνπο εκβξπηθνχο πκέλεο, ζηα θφπξαλα θαη ζηα πγξά απφβιεηα, ζην καιιί, ζην
ρνξηφδεκα, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηα ελδχκαηα θαη ππνδήκαηα θά (αξξήο Κ.
2002).
γ. Μνξηαθέο κέζνδνη (PCR, Real Time PCR)
Ζ Aιπζηδσηή Aληίδξαζε Πνιπκεξάζεο (Polymerase Chain Reaction, PCR), θαη
ε Αιπζηδσηή Αληίδξαζε Πνιπκεξάζεο αιεζνχο ρξφλνπ (Real Time PCR)
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ παζνγφλνπ
παξάγνληα θαη θπξίσο γηα ηελ ηππνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ππφηππσλ ηνπ παζνγφλνπ.
Χζηφζν, νη κνξηαθέο απηέο ηερληθέο, ζπλεζσο έρνπλ ρακειφηεξε δηαγλσζηηθή
επαηζζεζία ζπγθξηηηθά κε ηηο κηθξνβηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ε
εηδηθφηεηά ηνπο πξνζεγγίδεη ην 100%. Καιχηεξα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ φηαλ
ζπλδπάδνληαη ε κηθξνβηνινγηθή θαιιηέξγεηα παξάιιεια κε ηε κνξηαθή αλίρλεπζε ηνπ
κηθξννξγαληζκνχ (Godfroid J, Nielsen K, Saegerman C. Diagnosis of brucellosis in
livestock and wildlife. Croat Med J.2010, 51: 296-305).
2. Έκκεζε Γηάγλσζε
Ζ έκκεζε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ηίζεηαη κε ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ, ζηνλ
νξφ ηνπ αίκαηνο ή ζην γάια ησλ δψσλ πνπ ήιζαλ ζε επαθή κε βαθηήξηα ηνπ γέλνπο
Brucella κε ηε ρξήζε νξνινγηθψλ δνθηκψλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη κνιχλζεηο απφ
Βr. abortus θαη Βr. melitensis πξνθαινχλ δηαθνξεηηθή λφζν κε πνηθίια ζπκπηψκαηα
ζε θάζε εππαζέο είδνο μεληζηή, πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ
αλαπηπρηεί εηδηθέο νξνινγηθέο δνθηκέο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο κφιπλζεο ησλ πξνβάησλ
απφ Βr. melitensis. Αληί γηα απηφ ζεσξείηαη φηη νη νξνινγηθέο δνθηκέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο κφιπλζεο ζηα βννεηδή απφ Βr. abortus είλαη
εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο γηα ηε δηάγλσζε ηεο κφιπλζεο απφ Βr. melitensis ζηα κηθξά
κεξπθαζηηθά. Δηζη, νη δνθηκέο RB θαη CF είλαη νη κφλεο αλαγλσξηζκέλεο δνθηκέο,
ηφζν απφ ηελ ΔΔ φζν θαη απφ ηνλ OIE, γηα ηελ νξνινγηθή δηάγλσζε ηεο
βξνπθέιισζεο ζε πξφβαηα, αίγεο θαη βννεηδή (Farina 1985, Alton 1990a, MacMillan
1990a, ΔCD 1991; OIE 2004a).

31

Δγρεηξίδην βξνπθέιισζεο γηα ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα

Άιιε αλαγλσξηζκέλε νξνινγηθή δνθηκή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο
βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ απφ Br. abortus, είλαη ε έκκεζε αλνζνελδπκηθή
δνθηκή (i-ELISA).
α. Γνθηκή ηνπ Δξπζξνύ ηεο Βεγγάιεο (Rose Bengal, RB)
Ζ δνθηκή ηνπ Δξπζξνχ ηεο Βεγγάιεο [Rose Bengal Test, RBT, (δίρισξνηεηξατσδνθινπνξθεΐλε)] αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Rose θαη Roepke ην 1957 γηα ηε
δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ. Καηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
δνθηκψλ oξνζπγθφιιεζεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε αληηγφλνπ βαθηεξίσλ ηνπ
γέλνπο Βrucella, ξπζκηζκέλνπ σο πξνο ην pH (Buffered Brucella Antigen Test –
BBAT) θαη θερξσζκέλνπ κε δηάιπκα 1% ηεο ρξσζηηθήο εξπζξφ ηεο Βεγγάιεο. Λφγσ
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή), ζπζηήλεηαη σο πξνθαηαξθηηθή
δνθηκή δηαινγήο (screening test), ε νπνία αμηνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ πνηκλίσλ σο πξνο ηε βξνπθέιισζε (flock screening test) θαη
φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κνιπζκέλσλ δψσλ (FAO/WHO 1986, ΟΗΔ 2004).
H δνθηκή RB παξνπζηάδεη κεγάιε παξαιιαθηηθφηεηα ζηελ επαηζζεζία, φηαλ
εθαξκφδεηαη ζε νξφ αίκαηνο πξνβάησλ. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή %
πεξηεθηηθφηεηα ησλ αληηγφλσλ ζε βαθηεξηαθά θχηηαξα, φπσο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν
βαζκνλφκεζήο ηεο δνθηκήο. Χο εθ ηνχηνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν, νξνί πνπ
πξνέξρνληαη απφ δψα κνιπζκέλα απφ Βr. melitensis, λα δίλνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα
ζηε δνθηκή RB θαη αξλεηηθφ ζηε δνθηκή CF.
Όζνλ αθνξά ηα πξφβαηα, δηαπηζηψζεθε φηη ε επαηζζεζία ηεο RB, βειηηψλεηαη
ζεκαληηθά φηαλ ηo αληηγφλν ηηηινπνηεζεί έλαληη νκάδαο νξψλ αίκαηνο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ πξφβαηα κνιπζκέλα απφ Βr. melitensis (κφιπλζε επηβεβαησκέλε κε
απνκφλσζε ηεο Βr. melitensis) θαη νξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξφβαηα,
απαιιαγκέλα απφ Βr. melitensis. Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη, ε επαηζζεζία ηεο
δνθηκήο RB βειηηψλεηαη κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο φηαλ ε
αλαινγία ηνπ φγθνπ ηνπ εμεηαδφκελνπ νξνχ πξνο ηνλ φγθν ηνπ αληηγφλνπ
κεηαβάιιεηαη ζε 3/1. Δηδηθφηεξα, ε επαηζζεζία ηεο ηξνπνπνηεκέλεο δνθηκήο RB
(modified RB, m-RB) βειηηψλεηαη, φηαλ αληί γηα 25κl νξνχ αίκαηνο αλακηγλχνληαη
75κl, κε 25 κl αληηγφλνπ (Blasco et al 1994a).
Ζ επαηζζεζία ηεο δνθηκήο RB, επεξεάδεηαη επίζεο θαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ησλ
αληηδξαζηεξίσλ (αληηγφλνπ θαη ηνπ νξνχ αίκαηνο) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο ηεο
δνθηκήο. ε πεξίπησζε πνπ ηα αληηδξαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 4 νC,
ηφηε ε επαηζζεζία ηεο δνθηκήο πεξηνξίδεηαη. Χο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
δνθηκήο, ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
Αζθάιεηα: Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε
ηνπο γεληθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο δνθηκήο ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα θνξά ηελ θαηάιιειε
εξγαζηεξηαθή ελδπκαζία θαη γάληηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηελεξγείηαη θαζαξηζκφο θαη
απνιχκαλζε ησλ ρεξηψλ κε ην θαηάιιειν αληηζεπηηθφ δηάιπκα.
πληήξεζε ησλ πξνο εμέηαζε δεηγκάησλ: Οη νξνί ηνπ αίκαηνο κπνξνχλ λα
ζπληεξεζνχλ ρσξίο λα ππνζηνχλ αιινίσζε γηα 72 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 5±3νC.
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Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην λα ζπληεξεζνχλ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ε ζεξκνθξαζία
ζπληήξεζεο είλαη ≤ -16νC.
Δξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο:
1 Πιάθεο γπάιηλεο ή θεξακηθέο ιεπθνχ ρξψκαηνο ρσξηζκέλεο ζε θπθιηθά ή
ηεηξάγσλα ηκήκαηα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 15mm
2 Μνλνθάλαιε πηπέηα ξπζκηδφκελνπ φγθνπ 5-50κl
3 Μνλνθάλαιε πηπέηα ξπζκηδφκελνπ φγθνπ 50-200κl
4 Αλαθηλεηήο πιαθψλ δχν ή ηξηψλ δηεπζχλζεσλ πνπ δηαζέηεη ηξάπεδα κε θσηηζκφ.
Ο αλαθηλεηήο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε 4min γηα ηε ξχζκηζε
ηνπ ρξφλνπ αλαθίλεζεο
5 Γπάιηλνη ή πιαζηηθνί ζηπιενί γηα ηελ αλάκημε ηνπ νξνχ θαη ηνπ αληηγφλνπ
6 Φπγείν εξγαζηεξίνπ
7 Φπγφθεληξνο

Δηθόλα 6. Αλαθηλεηήο πιαθψλ θαη
αλαιψζηκα.

Αληηδξαζηήξηα:
1 Αληηγφλν Rose Bengal έηνηκν γηα ρξήζε. Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ηνπ
αληηγφλνπ είλαη 4νCθαη φρη ≤1νC
2 Μάξηπξαο ζεηηθνχ νξνχ βννεηδνχο (22,2 κνλάδεο/ml), ν νπνίνο έρεη επηιεγεί έηζη
ψζηε λα δίλεη ειαθξά ζεηηθή αληίδξαζε (+). Ο νξφο παξαζθεπάδεηαη ζην
εξγαζηήξην κε ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ
3 Μάξηπξαο αξλεηηθνχ νξνχ βννεηδνχο (18,2 κνλάδεο/ml), ν έρεη επηιεγεί έηζη ψζηε
λα δίλεη αξλεηηθή αληίδξαζε(-). Ο νξφο παξαζθεπάδεηαη ζην εξγαζηήξην κε ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ
4 Αξλεηηθφο νξφο βννεηδνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαιχηεο
5 Γείγκαηα αίκαηνο πξνο εμέηαζε
Αληηγόλν Rose Bengal: Χο αληηγφλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκήο ρξεζηκνπνηείηαη
ελαηψξεκα λεθξψλ θπηηάξσλ ηνπ Βr. abortus βηφηππνο 1, ζηέιερνο 99 (Weybridge) ή
1119-3 (USDA), νη απνηθίεο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ιεία θάζε (θάζε
S). Σα λεθξά βαθηεξηαθά θχηηαξα βξίζθνληαη ζε αλαινγία 8% ζε θαηληθνχρν δηάιπκα

33

Δγρεηξίδην βξνπθέιισζεο γηα ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα

θαη γαιαθηηθφ ξπζκηζηηθφ δηάιπκα (lactate buffer) κε pH 3.65±0,05 (Commission
Regulation 2002). Σν φμηλν απηφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην δηφηη ζε ρακειφ pH
πεξηνξίδνληαη νη κε εηδηθέο αληηδξάζεηο, επεηδή κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε ηθαλφηεηα
ζπγθφιιεζεο ησλ κε εηδηθψλ αλoζνζθαηξηλψλ ηεο θιάζεο M (IgM) κε ην αληηγφλν.
Αληίζεηα, ε ηθαλφηεηα ζπγθφιιεζεο ησλ εηδηθψλ αλoζνζθαηξηλψλ ηεο ππνθιάζεσο G1
(IgG1) δελ επεξεάδεηαη (Corbel 1973; Αllan et al 1976).
Όηαλ παξαιακβάλνπκε αληηγφλν Rose Bengal ζα πξέπεη απηφ απαξαίηεηα λα
ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο φηη ηζρχνπλ νη
πξναλαθεξφκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Απαξάβαηε πξνυπφζεζε είλαη, ην αληηγφλν λα έρεη ηηηινπνηεζεί έηζη ψζηε λα
πξνθαιεί ζπγθφιιεζε ηνπ Γηεζλνχο νξνχ αλαθνξάο (ΟΗΔ International Standard
Serum-ΟΗΔΗSS, 2008 ζε αξαίσζε 1/45 (22,2 ICFTU/ml), ελψ δε ζα πξέπεη λα
πξνθαιεί ζπγθφιιεζε ζε αξαίσζε 1/55 (18,2 ICFTU/ml). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη
πσο γλσξίδνπκε φηη ν ζεηηθφο νξφο ΟΗΔΗSS έρεη 1000 κνλάδεο/ml. Aλ ν ζπγθεθξηκέλνο
νξφο αξαησζεί θαηά 45 θνξέο κε αξλεηηθφ νξφ ηφηε απφ 1000 κνλάδεο/ml ζα
απνθηήζεη 22,2 κνλάδεο/ml (1000/45=22,2) θαη ζα πξέπεη λα δίλεη ζεηηθφ απνηέιεζκα
έλα ζηαπξφ (+), δειαδή 25% ζπγθφιιεζε, φηαλ εμεηάδεηαη κε ηε δνθηκή Rose Bengal.
Αληίζεηα, αλ ν νξφο απηφο αξαησζεί θαηά 55 θνξέο κε αξλεηηθφ νξφ ηφηε απφ 1000
κνλάδεο/ml ζα απνθηήζεη 18,2 κνλάδεο/ml (1000/55=18,2) θαη ζα πξέπεη λα δίλεη
αξλεηηθφ απνηέιεζκα, δειαδή 0% ζπγθφιιεζε φηαλ εμεηάδεηαη κε ηε δνθηκή Rose
Bengal. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη:
α) Αλ δηαηξέζνπκε ηελ αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ελφο δηαιχκαηνο (πρ 1000
κνλάδεο/ml) κε ζπγθεθξηκέλε αξαίσζε (πρ 1/45 ή 1/55) ιακβάλνπκε έλαλ αξηζκφ πνπ
ππνδειψλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε κνλάδεο ηνπ λένπ-ηειηθνχ δηαιχκαηνο πνπ
πξνθχπηεη κεηά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αξαίσζε ηνπ (πρ 22,2 κνλάδεο/ml ε 18,2
κνλάδεο/ml).
Γειαδή: Πεξηεθηηθφηεηα Αξρηθνχ Γ/ηνο : αξαίσζε = Πεξηεθηηθφηεηα Σειηθνχ
Γ/ηνο. Πρ 1000 κνλάδεο/ml:1/45= 22,22 κνλάδεο/ml.
β) Αληίζεηα, αλ δηαηξέζνπκε ηελ αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ελφο δηαιχκαηνο (πρ
1000 κνλάδεο/ml) κε ηελ ηειηθή πεξηεθηηθφηεηα ελφο δηαιχκαηνο πνπ ζέινπκε λα
πξνθχςεη κεηά απφ αξαίσζή ηνπ (πρ απφ1000 κνλάδεο/ml ζε 22,2 κνλάδεο/ml ή 18,2
κνλάδεο/ml) βξίζθνπκε ηελ αξαίσζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ν νξφο(1/45 ή
1/55).
Γειαδή: Πεξηεθηηθφηεηα Αξρηθνχ Γ/ηνο : Πεξηεθηηθφηεηα Σειηθνχ Γ/ηνο =
αξαίσζε. Πρ 1000 κνλάδεο/ml: 22,22 κνλάδεο/ml =1/45.
Σα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ ζε βάζνο, ψζηε λα
πεξάζνπκε ζην επφκελν ζηάδην θαη λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξαζθεπάδνπκε ην ζεηηθφ θαη ηνλ αξλεηηθφ κάξηπξα ηεο δνθηκήο Rose Bengal
(ηνπξλάξα Αζ., 2015).
Παξαζθεπή Μαξηύξσλ Γόθηκεο Rose Bengal
- Παξαζθεπή Μάξηπξα Θεηηθνύ Οξνύ: Αο πξνβνχκε ζε έλα παξάδεηγκα:
Έζησ φηη ζην εξγαζηήξην έρεη παξαιεθζεί ζεηηθφο νξφο βννεηδνχο κε 186,4
κνλάδεο/ml. O νξφο απηφο ζα πξέπεη λα αξαησζεί ηφζεο θνξέο ψζηε ηειηθά λα
πξνθχςεη έλα δηάιπκα κε 22,2 κνλάδεο/ml(+). Πφζεο θνξέο φκσο πξέπεη λα αξαησζεί;
Γηα λα βξνχκε ηελ αξαίσζε κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θάλνπκε ηνπο εμήο
ππνινγηζκνχο: 186,4 κνλάδεο/ml : 22,2 κνλάδεο/ml=1/8,39.
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Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ν ζεηηθφο νξφο κε 186,4 κνλάδεο/ml λα αξαησζεί 1/8,39
ψζηε λα πξνθχςεη δ/κα κε 22,2 κνλάδεο/ml. Ο νξφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεηηθφο
κάξηπξαο δνθηκήο Rose Bengal θαη φηαλ εμεηάδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή δίλεη
έλα ζηαπξφ (+).
Σν επφκελν βήκα είλαη λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ νξνχ ηνπ ζεηηθνχ
κάξηπξα πνπ ζέινπκε λα παξαζθεπάζνπκε. Πνζφηεηα 5ml ζεσξείηαη αξθεηή.
Υξεζηκνπνηνχκε ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ.
Δηδηθφηεξα: Αξαίσζε 1/8,39 ζεκαίλεη:
ηα 8,39 ml δ/ηνο ην
1 ml είλαη ζεηηθφο νξφο κε 186,4 κνλάδεο/ml
5,00 ml δ/ηνο
X

X= 0,595 ml

5ml-0,595ml=4,405ml.

Άξα, ην ηειηθφ δ/κα ησλ 5ml ζα παξαζθεπαζηεί κε ηε πξνζζήθε 0,595 ml ζεηηθνχ
νξνχ (186,4 κνλάδεο/ml) ζε 4,405ml αξλεηηθνχ νξνχ βννεηδνχο. Σν ηειηθφ απηφ δ/κα
φγθνπ 5ml, δηαλέκεηαη ζε eppendorf (60κl/eppendorf) θαη ζπληεξείηαη ηνπιάρηζηνλ
ζηνπο -20νC.
- Παξαζθεπή Μάξηπξα Αξλεηηθνύ Οξνύ: Δάλ ζην εξγαζηήξην έρεη παξαιεθζεί
ζεηηθφο νξφο βννεηδνχο κε 186,4 κνλάδεο/ml ν νξφο απηφο ζα πξέπεη λα αξαησζεί
ηφζεο θνξέο ψζηε ηειηθά λα πξνθχςεη έλα δηάιπκα κε δηάιπκα 18,2 κνλάδεο/ml. Γηα
λα βξνχκε ηελ αξαίσζε κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θάλνπκε ηνπο εμήο
ππνινγηζκνχο: 186,4 κνλάδεο/ml : 18,2 κνλάδεο/ml=1/10,24.
Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ν ζεηηθφο νξφο κε 186,4 κνλάδεο/ml ζα πξέπεη λα
αξαησζεί 1/10,24 ψζηε λα πξνθχςεη δ/κα κε 18,2 κνλάδεο/ml. Ο νξφο απηφο
ρξεζηκνπνηείηαη σο αξλεηηθφο κάξηπξαο δνθηκήο Rose Bengal θαη φηαλ εμεηάδεηαη κε
ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή δίλεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα (0% ζπγθφιιεζε).
Σν επφκελν βήκα είλαη λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ νξνχ ηνπ αξλεηηθνχ
κάξηπξα πνπ ζέινπκε λα παξαζθεπάζνπκε. Πνζφηεηα 5ml ζεσξείηαη αξθεηή.
Υξεζηκνπνηνχκε ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ.
Δηδηθφηεξα: Αξαίσζε 1/10,24 ζεκαίλεη:
ηα 10,24 ml δ/ηνο ην 1 ml είλαη ζεηηθφο νξφο κε 186,4 κνλάδεο/ml
ηα 5,00 ml δ/ηνο
X

X= 0,488 ml

5ml-0,488ml=4,512ml.

Άξα, ην ηειηθφ δ/κα ησλ 5ml ζα παξαζθεπαζηεί κε ηελ πξνζζήθε 0,488 ml ζεηηθνχ
νξνχ (186,4 κνλάδεο/ml) ζε 4,512ml αξλεηηθνχ νξνχ βννεηδνχο. Σν ηειηθφ απηφ δ/κα
φγθνπ 5ml, δηαλέκεηαη ζε eppendorf (60κl/eppendorf) θαη ζπληεξείηαη ηνπιάρηζηνλ
ζηνπο -20νC (ηνπξλάξα Αζ., 2015).
Δθαξκνγή ηεο Γνθηκήο Rose Bengal: Με ηε δνθηκή απηή αληρλεχεηαη ε ζπγθφιιεζε
θερξσζκέλνπ αληηγφλνπ ξπζκηζκέλνπ σο πξνο ην pH κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα ηνπ
εμεηαδφκελνπ νξνχ, εθφζνλ ππάξρνπλ.
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Γηελέξγεηα ηεο δνθηκήο Rose Bengal γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηεο
Br. abortus ζε νξό αίκαηνο βννεηδώλ
Ζ επαηζζεζία ηεο RB, επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ησλ αληηδξαζηεξίσλ
(αληηγφλνπ θαη ηνπ νξνχ αίκαηνο) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο ηεο δνθηκήο. ε
πεξίπησζε πνπ ηα αληηδξαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 4νC, ηφηε ε
επαηζζεζία ηεο δνθηκήο πεξηνξίδεηαη. Χο εθ ηνχηνπ πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο
δνθηκήο, ηα αληηδξαζηήξηα αιιά θαη ηα δείγκαηα νξψλ αίκαηνο ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (Αlton et al 1988), ηνπιάρηζην γηα
30min.
Γηα λα απνθεπρζεί ε αιινίσζε ηνπ αληηγφλνπ απφ ηηο ζπρλέο αιιαγέο
ζεξκνθξαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη πνζφηεηα αληηγφλνπ πνπ λα είλαη επαξθήο γηα ηηο
εμεηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα. Πξηλ απφ ηε ρξήζε ην
αληηγφλν αλαθηλείηαη έηζη ψζηε ην δηάιπκα λα είλαη νκνγελνπνηεκέλν. Σα δείγκαηα
αίκαηνο θπγνθεληξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζεί ν νξφο ηνπ αίκαηνο. ην θάζε
ηκήκα ηεο πιάθαο ηνπνζεηνχληαη 30κl ζεηηθνχ (22,2 κνλάδεο/ml) θαη 30κl αξλεηηθνχ
νξνχ κάξηπξα (18,2 κνλάδεο/ml).
ηα ηκήκαηα ηεο πιάθαο πνπ έρνπλ νη κάξηπξεο ηνπνζεηείηαη κία ζηαγφλα
αληηγφλνπ. Ζ πνζφηεηα ηνπ αληηγφλνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε
επαθή κε ηνπο νξνχο-κάξηπξεο.

Δηθόλα 7 – 10. Γηαδηθαζία RBT. ηελ εηθφλα 10, ην θειί κε ηελ θξνθθίδσζε
είλαη ζεηηθφ κε 4+.
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Ζ πνζφηεηα ηνπ αληηγφλνπ θαη ησλ νξψλ αλακηγλχνληαη κε ηε βνήζεηα
πιαζηηθνχ ή γπάιηλνπ ζηπιενχ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θειίδα δηακέηξνπ
ηνπιάρηζηνλ 15mm.
Ακέζσο κεηά ηελ αλάκημε ηνπ αληηγφλνπ θαη ησλ νξψλ, ε πιάθα ηνπνζεηείηαη
ζηνλ αλαθηλεηή θαη αλαθηλείηαη επί 4 ιεπηά. Ο ρξφλνο ηεο αλαθίλεζεο πξέπεη λα
ηεξείηαη επαθξηβψο. Αλακέλεηαη ν ζεηηθφο κάξηπξαο λα δψζεη + ελψ ν αξλεηηθφο –.
ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ηεο δνθηκήο
πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ-νξψλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ
εμεηάζηεθαλ θαη νη κάξηπξεο.
πκπιεξψλεηαη Φχιιν Δξγαζίαο Αμηνιφγεζεο καξηχξσλ θαη ηεο Γνθηκήο Rose
Bengal κε ηα ζηνηρεία ηνπ αληηγφλνπ (αξηζκφο παξηίδαο, εκεξνκελία παξαγσγήο,
εκεξνκελία ιήμεο θά) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ είλαη
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλερήο εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ
αληηδξαζηεξίσλ θαη εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ηεο δνθηκήο (ηνπξλάξα Αζ., 2015).
Γηελέξγεηα ηεο δνθηκήο Rose Bengal γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηεο
Br. melitensis ζε νξό αίκαηνο αηγώλ ή πξνβάησλ
Ζ δνθηκή Rose Bengal φηαλ εθαξκφδεηαη ζε νξνχο αίκαηνο πνπ πξνέξρνληαη
απφ πξφβαηα θαη αίγεο έρεη κεησκέλε επαηζζεζία. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε
επαηζζεζία ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ρξεζηκνπνηνχληαη 75κl νξνχ, ηα νπνία
αλακηγλχνληαη κε κηα ζηαγφλα (30κl) αληηγφλνπ.
Ζ αλάκημε ηνπ νξνχ θαη ηνπ αληηγφλνπ, ν ρξφλνο αλαθίλεζεο, ε αλάγλσζε θαη ε
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο φηαλ ε εμέηαζε
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο νξνχο αίκαηνο βννεηδψλ.
Αλάγλσζε απνηειεζκάησλ: Ζ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ακέζσο κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθίλεζεο ησλ 4 ιεπηψλ ηεο ψξαο, κε γπκλφ νθζαικφ θαη
ρσξίο ηε βνήζεηα κεγεζπληηθνχ θαθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάγλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηξάπεδα ε νπνία λα δηαζέηεη θσηηζκφ.
Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
Όηαλ ε δνθηκή δηελεξγείηαη ζε επίπεδεο πιάθεο, ηα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη
σο ΑΡΝΖΣΗΚΟ ή ΘΔΣΗΚΟ. Αξλεηηθφ ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα φηαλ ζην κίγκα ηνπ
νξνχ θαη ηνπ αληηγφλνπ δελ παξαηεξείηαη ζπγθφιιεζε.
Θεηηθό ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα φηαλ ζην κίγκα ηνπ νξνχ θαη ηνπ αληηγφλνπ
παξαηεξνχληαη έζησ θαη ίρλε ζπγθφιιεζεο. Σα ίρλε ζπγθφιεζεο εθθξάδνληαη κε
ζηαπξνχο. Δηδηθφηεξα:
1 ζηαπξφο (+) αληηζηνηρεί ζε βαζκφ ζπγθφιιεζεο 25%
2 ζηαπξνί (++) αληηζηνηρνχλ ζε βαζκφ ζπγθφιιεζεο 50%
3 ζηαπξνί (+++) αληηζηνηρνχλ ζε βαζκφ ζπγθφιιεζεο 75%
4 ζηαπξνί (++++) αληηζηνηρνχλ ζε βαζκφ ζπγθφιιεζεο 100%
Πξνζνρή! Γελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζεηηθή αληίδξαζε, ε νπνία
εκθαλίδεηαη κεηά απφ αλαθίλεζε 4 ιεπηψλ ηεο ψξαο (ηνπξλάξα Αζ., 2015).
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ηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, είλαη απαξαίηεην ην απνηέιεζκα λα
επηβεβαηψλεηαη κε άιιε νξνινγηθή δνθηκή, ε νπνία θαη ζεσξείηαη σο ηειηθή.
Καηαζηξνθή ησλ νξώλ: Μεηά ηελ
θαηαζηξέθνληαη ζε απνηεθξσηηθφ θιίβαλν.

νινθιήξσζε

ηεο

εμέηαζεο,

νη

νξνί

β. Γνθηκή ζύλδεζεο ηνπ ζπκπιεξώκαηνο (Complement Fixation Test, CFT)
Ζ δνθηκή ζχλδεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (CFT) πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά απφ
ηνλ Bordet ηo 1900, ν νπνίνο αξγφηεξα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Gengou, ηελ εθάξκνζε
κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ην ζπκπιήξσκα ζε πνιιέο
ινηκψμεηο ησλ δψσλ, φπσο θπκαηίσζε θαη παλψιε (Dumas 1958, 1964, 1969). Δίλαη
πάξα πνιχ αμηφπηζηε νξνινγηθή δνθηκή γηα ηελ αλίρλεπζε ηφζν ηεο νμείαο, φζν θαη
ηεο ρξφληαο κνξθήο βξνπθέιισζεο. Αληρλεχεη θαη απηή ηα αληηζψκαηα IgG1.
Ζ δνθηκή CF ζηεξίδεηαη ζηε δξάζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (Complement-C). Σν
ζπκπιήξσκα απνηειείηαη απφ ζεηξά πξσηετληθψλ παξαγφλησλ, πνπ δηαθέξνπλ
κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε ρεκηθή δνκή, κε ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνπλ ην θαζέλα
μερσξηζηέο ρεκηθέο ηδηφηεηεο. Ζ θχξηα ηδηφηεηα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, είλαη ε ηθαλφηεηά
ηνπ λα ζπλδέεηαη κε ζχκπινθα αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο. Χο δείθηεο γηα ηε δηαπίζησζε
ηεο ζχλδεζεο απηήο, ρξεζηκνπνηνχληαη εξπζξά αηκνζθαίξηα πξνβάηνπ, πνπ έρνπλ
επαηζζεηνπνηεζεί κε εηδηθφ άλνζν νξφ (αληηζψκαηα θνλίθινπ έλαληη εξπζξψλ
αηκνζθαηξίσλ πξνβάηνπ) γλσζηφ σο αηκνιπζίλε (Haemolysin-H). Κχξηα πεγή
ζπκπιεξψκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκήο, είλαη ζπλήζσο νξφο ηλδηθνχ ρνηξηδίνπ,
θαζφηη ν νξφο ηνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (Alton et al
1988; Nielsen 2002; Κνπηφπνπινο 2008). Tν ζπκπιήξσκα ηνπ ππφ εμέηαζε νξνχ
πνπ πξνέξρεηαη απφ αίγεο θαη πξφβαηα αδξαλνπνηείηαη κεηά απφ ζέξκαλζε ζηνπο 6065νC γηα 30-60min.
Ζ δνθηκή εθαξκφδεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην αλακηγλχνληαη ν
αδξαλνπνηεκέλνο ππφ εμέηαζε νξφο κε ην αληηγφλν θαη ην ζπκπιήξσκα. Δθφζνλ
ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο ηνπ δψνπ ππάξρνπλ αληηζψκαηα θαηά ησλ βαθηεξίσλ Brucella
spp. ζρεκαηίδεηαη ζχκπινθν κε ην αληηγφλν ηεο δνθηκήο, ην νπνίν θαη δεζκεχεη ην
ζπκπιήξσκα.
Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, πξνζηίζεηαη ην αηκνιπηηθφ ζχζηεκα, πνπ απνηειείηαη
απφ ελαηψξεκα επαηζζεηνπνηεκέλσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ πξνβάηνπ. Σν
ζπκπιήξσκα πνπ δεζκεχηεθε θαηά ην πξψην ζηάδην, δελ είλαη δηαζέζηκν
πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη ηε ιχζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα
απηά παξακέλνπλ αθέξαηα θαη θαζηδάλνπλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζσιελαξίνπ φπνπ
γίλεηαη ε δνθηκή (ζεηηθφ απνηέιεζκα). Αληηζέησο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο
αληηζσκάησλ ζηνλ ππφ εμέηαζε νξφ, ην δηαζέζηκν ζπκπιήξσκα ελεξγνπνηείηαη θαη
δξα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ
πξνβάηνπ, πξνθαιψληαο ηε ιχζε ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο ξήμεο ηεο κεκβξάλεο ησλ
εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη ε εκθάληζε
εξπζξνχ ρξσκαηηζκνχ ζην δηάιπκα (αξλεηηθφ απνηέιεζκα) (Alton et al 1988; Nielsen
2002).
Σα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο CF, εθθξάδνληαη ζε Γηεζλείο κνλάδεο
(ICFTU/ml). Οξνί κε ηίηιν ≥20 ICFTU/ml ζεσξνχληαη ζεηηθνί (Commission Regulation,
2002, EC 535/2002 of 21 March 2002 amending Annec C to Council Directive
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64/432/EEC and amending Decision 200/300/EC.Official Journal L 080 23/3/2002
p22-28). Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ηίηινπ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα σο
ζεηηθά ή αξλεηηθά επεξεάδεη άκεζα ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο δνθηκήο. Ζ
πηνζέηεζε πςειψλ ηίηισλ γηα ηα ζεηηθά δείγκαηα κεηψλεη ηελ επαηζζεζία ηεο δνθηκήο
θαη επνκέλσο νδεγεί ζε ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, ε νξηνζέηεζε
ρακειψλ ηίηισλ ζεηηθφηεηαο κεηψλεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο δνθηκήο θαη νδεγεί ζε ςεπδψο
ζεηηθά απνηειέζκαηα (Crawford et al, 1990).
ηα πξφβαηα θαη ηηο αίγεο, ηα αληηζψκαηα πνπ δεζκεχνπλ ην ζπκπιήξσκα,
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ηεο θιάζεο IgG1. Αληίζεηα, νη
αλνζνζθαηξίλεο ηεο θιάζεο IgG2, δε δεζκεχνπλ ην ζπκπιήξσκα θαη παξεκπνδίδνπλ
ηε ζχλδεζή ηνπ κε άιιεο αλνζνζθαηξίλεο ζπκκεηέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ
εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνδψλεο. Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ IgΜ λα
δεζκεχνπλ ην ζπκπιήξσκα, απηή επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία αδξαλνπνίεζεο
ησλ ππφ εμέηαζε νξψλ. Όηαλ νη νξνί αδξαλνπνηνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 56νC ε
ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο επεξεάδεηαη ειάρηζηα, ελψ φηαλ
αδξαλνπνηνχληαη ζηνπο 65νC, απηή αλαζηέιιεηαη πιήξσο.
Ζ δνθηκή CF παξνπζηάδεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ε πνιππινθφηεηά ηεο, ε
κεγάιε πνηθηιία ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνπ απαηηείηαη λα
ηηηινπνηεζνχλ, ην θαηλφκελν ηεο πξνδψλεο, ε αληη-ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλνη νξνί απνπζία αληηγφλνπ, ε δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο
δνθηκήο ζε νξνχο κε αηκφιπζε, φπσο επίζεο θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ εξκελεία
ησλ απνηειεζκάησλ (Nielsen, 2002).
Παξά ηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα, ε CF έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο σο ε θχξηα
δνθηκή γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο κφιπλζεο ζε δψα, ζηα νπνία αληρλεχνληαη
αληηζψκαηα θαηά ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella κε ηε δνθηκή RB. ε ζπλδπαζκφ
κε ηε δνθηκή RB, ε CF εθαξκφδεηαη γηα ηνλ έιεγρν κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ θαη θαηά
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθξίδσζεο ηεο λφζνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δνθηκψλ RB
θαη CF, απμάλεη κελ ηελ επαηζζεζία ηνπ δηαγλσζηηθνχ ζρήκαηνο, νδεγεί φκσο ζε
κείσζε ηεο εηδηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ςεπδψο
ζεηηθψλ νξνινγηθψλ αληηδξάζεσλ, θπξίσο ζε πξφβαηα νη νπνίεο νθείινληαη ζε
δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο (Garin-Bastuji et al,1998).
Δξγαζηεξηαθόο Δμνπιηζκόο
1 Δπσαζηηθφο θιίβαλνο ξπζκηζκέλνο ζηνπο 37νC
2 Φπγφθεληξνο γηα ζσιελάξηα θαη πιάθεο κηθξνηηηινπνίεζεο
3 Αλαθηλεηήο πιαθψλ κηθξνηηηινπνίεζεο, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ
επσαζηηθνχ θιηβάλνπ
4 Τδαηφινπηξν ην νπνίν ξπζκίδεηαη ζηνπο 37νC, 56νC, 58νC, 60νC θαηά πεξίπησζε
5 Γηάιηλνη ζσιήλεο κε ππζκέλα ζρήκαηνο U φγθνπ 50ml
6 Γηάιηλνη ζσιήλεο θσληθνί βαζκνλνκεκέλνη, φγθνπ 15ml
7 Απιή πηπέηα ξπζκηδφκελνπ φγθνπ 5κL – 50κl
8 Απιή πηπέηα ξπζκηδφκελνπ φγθνπ 200κL – 1000κl
9 Πνιπθάλαιε πηπέηα ξπζκηδφκελνπ φγθνπ 5κL – 50κl
10 Ρχγρε θαηάιιεια γηα ηηο αλαθεξφκελεο πηπέηεο
11 Πνηήξηα δέζεσο γηα ηελ αξαίσζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ
12 Απιά πάιηλα ζσιελάξηα αηκνιεςίαο
13 Φνξείο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελαξίσλ
14 Θεξκφκεηξν κε θιίκαθα απφ 0ν C έσο 100νC
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15 Γνρεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηε ιήςε απφ ηηο πηπέηεο
16 Απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πιαθψλ κηθξνηηηινπνίεζεο
17 Πιάθεο κηθξνηηηινπνίεζεο 96 βνζξίσλ κε ππζκέλα ζρήκαηνο U. Απαηηείηαη 1
πιάθα γηα 48 δείγκαηα φηαλ ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη σο δνθηκή αλίρλεπζεο
(screening) θαη 1 πιάθα γηα 6 δείγκαηα φηαλ ε δνθηκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηηηινπνίεζε ησλ αληηζσκάησλ
18 Πιάθα κηθξνηηηινπνίεζεο 96 βνζξίσλ κε ππζκέλα ζρήκαηνο U γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ καξηχξσλ ηεο δνθηκήο πλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο
19 Καζξέπηεο αλάγλσζεο πιαθψλ κηθξνηηηινπνίεζεο
20 Υξνλφκεηξν
Αληηδξαζηήξηα – Υεκηθέο Δλώζεηο
1 Απεζηαγκέλν θαη απνζηεηξσκέλν λεξφ
2 Αξαησηηθφ ζχλδεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (Tampon Veronal Buffer – TV)
3 Αληηγφλν: χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ΔΔ, σο αληηγφλν γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο δνθηκήο ρξεζηκνπνηείηαη ελαηψξεκα ηεο Βr. abortus βηφηππνο 1
ζηέιερνο 99 (Weybridge) ή 1119-3 (USDA) ζε θνξκνινχρν θπζηνινγηθφ νξφ
(θαηλφιε 5%) ή ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα βαξβηηάιεο, νη απνηθίεο ηνπ νπνίνπ ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ιεία θάζε (θάζε S) (Commission Regulation, 2002)
4 πκπιήξσκα: Λπνθηινπνηεκέλν ζπκπιήξσκα ηλδηθνχ ρνηξηδίνπ, ην νπνίν
πξνεγνπκέλσο έρεη ηηηινπνηεζεί θαη πξνεηνηκαζηεί ζε ηδαληθή αξαίσζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκήο (αξαίσζε εξγαζίαο)
5 Αηκνιπηηθφ ζχζηεκα: ην νπνίν απνηειείηαη απφ:
α) Αηκνιπζίλε ε νπνία είλαη αληηζψκαηα θνλίθινπ θαηά εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ
πξνβάηνπ. Ζ αηκνιπζίλε πξηλ απφ ηε ρξήζε πξέπεη λα έρεη ηηηινπνηεζεί θαη λα
πξνεηνηκαζηεί ζε ηδαληθή αξαίσζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκήο
(αξαίσζε εξγαζίαο) θαη
β) Γηάιπκα 3% εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ πξνβάηνπ: Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ
πξνβάηνπ αξαηψλνληαη κε αξαησηηθφ ζχλδεζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο (TV), έηζη
ψζηε λα επηηπγράλεηαη πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο ζε εξπζξά αηκνζθαίξηα
πξνβάηνπ 3%
6 Θεηηθφο νξφο ειέγρνπ: Οξφο δψνπ πνπ πεξηέρεη γλσζηή ζπγθέληξσζε
αληηζσκάησλ, θαηά ηνπ αληηγφλνπ Brucella abortus, Br. melitensis, Br. suis
7 Αξλεηηθφο νξφο ειέγρνπ: Οξφο δψνπ πνπ είλαη γλσζηφ φηη δελ πεξηέρεη
αληηζψκαηα, θαηά ηνπ αληηγφλνπ Brucella abortus, Br. melitensis, Br. suis
Δηθόλα 11. Απνηειέζκαηα
απφ ηε CFT.
Πιάθα Νν 1. Κάζε δείγκα
κπαίλεη ζε 2 ζηήιεο θαη
αξαηψλεηαη πξνο ηα θάησ. Σα
δείγκαηα 1, 3, 5 θαη 6 είλαη
ζεηηθά. Σα δείγκαηα 2 θαη 4
είλαη αξλεηηθά.
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γ. Έκκεζε αλνζνελδπκηθή δνθηκή (indirect ELISA, i-ELISA)
Ζ έκκεζε αλνζνελδπκηθή δνθηκή (indirect ELISA, i-ELISA), αλαπηχρζεθε απφ
ηνλ Carlsson θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1976, κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε ηεο
βξνπθέιισζεο ζηνλ άλζξσπν. Παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα.
Ζ δνθηκή i-ELISA αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δνθηκψλ, ζηηο νπνίεο ην αληηγφλν
πξνζξνθάηαη ζπλήζσο ζε πιάθα πνιιαπιψλ βνζξίσλ απφ πνιπζηπξέλην. Ζ
παξνπζία αλνζνζθαηξηλψλ ζην εμεηαδφκελν δείγκα νδεγεί ζηελ πξνζθφιιεζή ηνπο
ζην πξνζξνθεκέλν αληηγφλν. Οη πξνζθνιιεκέλεο αλνζνζθαηξίλεο αληρλεχνληαη κε ηε
βνήζεηα θαηάιιεινπ ζπδεχγκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ άληη-αληίζσκα
ζεζεκαζκέλν κε έλδπκν. Σν ηειεπηαίν ιεηηνπξγεί σο δείθηεο, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ
κε ρξσκνγφλν ππφζηξσκα εκθαλίδεη αληίδξαζε ρξψκαηνο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη
ηελ παξνπζία αληηζσκάησλ ζην εμεηαδφκελν.
Σν είδνο ησλ αληηγφλσλ, πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο ζηελ δνθηκή iELISA γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο πξνβάησλ θαη αηγψλ απφ Βr. melitensis,
πνηθίιιεη. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηγφλα νιφθιεξα βαθηεξηαθά θχηηαξα, ήκηθεθαζαξκέλνη S-LPS, πνιπζαθραξίηεο, αιιά θαη πξσηεΐλεο. Αλάκεζα ζηα είδε ησλ
αληηγφλσλ, ηα S-LPS είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά, δηφηη αθελφο
ζεσξνχληαη σο αλνζνθπξίαξρα, αθεηέξνπ πξνζξνθνχληαη ζηαζεξά ζηελ επηθάλεηα
ησλ βνζξίσλ πνιπζηπξελίνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ αληηγφλσλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη
αληηγφλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε ηεο Br. abortus ελψ, θαηάιιεια γηα ηε
δηάγλσζε ηεο κφιπλζεο απφ βαθηήξηα Βr. melitensis, ζεσξνχληαη θαη απηά πνπ
πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε ηεο Br. melitensis. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκήο i-ELISA
πξνηηκάηαη φκσο, ε ρξήζε νκφινγσλ αληηγφλσλ (Δuropean Union Committee 2001).
Όζνλ αθνξά ην ζχδεπγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δνθηκή i-ELISA, απηφ
ζπλήζσο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε εθιεθηηθφηεηα ζηελ αλίρλεπζε θπξίσο ησλ
αλνζνζθαηξηλψλ ηεο θιάζεσο IgG θαη ιηγφηεξν ησλ αληίζηνηρσλ ηεο IgΜ. Σν γεγνλφο
απηφ, επεξεάδεη ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο κφιπλζεο, ιφγσ ηεο πξψηκεο παξαγσγήο
ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ηεο θιάζεσο IgΜ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο IgG (Butler
et al 1986).
Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ηεο δνθηκήο i-ELISA ζε πξφβαηα, κειεηήζεθε
απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Όζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία, απηή πξνζδηνξίζζεθε ζην
100% θαη 91,7%, φηαλ σο ζεηηθνί νξνί αλαθνξάο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείγκαηα ηα
νπνία ειήθζεζαλ απφ πξφβαηα ζηα νπνία ε ινίκσμε είρε επηβεβαησζεί κε
απνκφλσζε ηνπ ινηκνγφλνπ παξάγνληα. Όζνλ αθνξά ηελ εηδηθφηεηα ηεο δνθηκήο iELISA, απηή πξνζδηνξίζζεθε ζην 100% θαη 97,6% φηαλ νη αξλεηηθνί νξνί αλαθνξάο
πξνέξρνληαλ απφ πξφβαηα πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο «ειεχζεξα βξνπθέιισζεο»
(Νηelsen et al 2004).
Αλ θαη ε δνθηκή i-ELISA έρεη απνδεηρζεί πνιχηηκε γηα ηε δηάγλσζε ηεο
κφιπλζεο απφ Br. melitensis ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, απαηηνχληαη έξεπλεο, γηα λα
αμηνινγεζεί θαη ζε ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο έγθπξε γηα ηε
δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αηγνπξνβάησλ είλαη απαξαίηεην λα ηππνπνηεζεί
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
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δ. Αληαγσληζηηθή αλνζνελδπκηθή δνθηκή (competitive ELISA, c-ELISA)
Αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηε δηάθξηζε ησλ εκβνιηαθψλ αληηζσκάησλ απφ απηά
ηεο θπζηθήο ινίκσμεο. Χζηφζν απαηηνχληαη επηπιένλ έξεπλεο, ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί
σο έγθπξε γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο. (European Commission, 2001).
ε. Γνθηκή πόισζεο θζνξίδνληνο θσηόο (FPA)
Πιενλεθηεί ησλ ήδε εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ, ιφγσ ηεο απιφηεηαο, ηεο
ηαρχηεηαο ιήςεο απνηειεζκάησλ θαη ηεο αληηθεηκεληθήο εξκελείαο ηνπο (ηνπξλάξα,
2008).
Οη Δλδνδεξκηθέο δνθηκέο θαη ην Milk Ring Test δε ρξεζηκνπνηνχληαη
πξαθηηθά ζηε δηάγλσζε ηεο Βr.melitensis.
χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή θ. K. Nielsen κηα ζχληνκε θαηάηαμε ησλ
εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ δηάγλσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ζηα δψα είλαη ε εμήο:
i) Σερληθέο απ’ επζείαο αλίρλεπζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπ βαθηεξίνπ
Καιιηέξγεηα θαη απνκφλσζε ηνπ βαθηεξίνπ
Σερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο (PCR)
ii) Οξνινγηθέο δνθηκέο αλίρλεπζεο ησλ εηδηθώλ αληηζσκάησλ έλαληη ησλ
βαθηεξίσλ Brucella spp.
-- πγθνιιεηηλναληηδξάζεηο
Βξαδεία νξνζπγθφιιεζε ζε ζσιελάξηα ή κέζνδνο Wright (Serum Agglutination
Test – SAT) – 2ME SAT – DTT SAT – EDTA SAT – RIV SAT (Rivanol SAT)
Rose Bengal – BPAT
Milk Ring Test (MRT)
Γνθηκή ηεο χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο (Complement Fixation Test. CFT)
-- Βαζηθέο δεζκεπηηθέο νξνινγηθέο κέζνδνη
Enzyme linked Immunosorbent Assay – ELISA [Indirect ELISA (iELISA),
Competitive ELISA (cELISA)]
Ραδηναλνζνινγηθή κέζνδνο (RIA)
Particle Concentration Fluorescence Immunoassay (PCFIA)
Μέζνδνο ηεο θζνξίδνπζαο πφισζεο ηνπ θσηφο (Fluorescence Polarization
Assay – FPA)
iii) Αληηδξάζεηο αλνζνθαζίδεζεο
Αλνζνδηάρπζε ζε άγαξ (Agar Gel Immunodiffusion test – AGID)
Απιή αθηηλσηή αλνζνδηάρπζε (Single Radial Immunodiffusion test – SRID).
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Ε. Απνζηνιή – Παξαιαβή Γεηγκάησλ
Γεληθέο Αξρέο γηα ηε ζπιινγή θαη απνζηνιή δεηγκάησλ παζνινγηθνύ πιηθνύ
Γηα ηελ απνκφλσζε ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
πιηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ηελ απνκφλσζε ζην
εξγαζηήξην. Σα δείγκαηα πνπ ζα απνζηαινχλ ζην εξγαζηήξην γηα δηάγλσζε ηεο
λφζνπ, πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε ην δπλαηφλ πην άζεπην ηξφπν, θαη λα ηνπνζεηνχληαη
ζε θαζαξνχο θαη απνζηεηξσκέλνπο πεξηέθηεο, θαζψο ε θαιιηέξγεηα είλαη δχζθνιε θαη
ρξνλνβφξα θαη ε αλάπηπμή ηνπο παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ ηαρέσο
αλαπηπζζφκελσλ κηθξννξγαληζκψλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη επηπιένλ γηα ηελ
αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη
ε επηκφιπλζε κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή παζνινγηθνχ πιηθνχ γηα βαθηεξηνινγηθέο
εμεηάζεηο απνκφλσζεο ηνπ βαθηεξίνπ, ζα παξέρνληαη απφ ην Δζληθφ Δξγαζηήξην
Αλαθνξάο Βξνπθέιισζεο ζηε Λάξηζα.
Γεδνκέλνπ φηη ν κειηηαίνο ππξεηφο απνηειεί ηε ζπρλφηεξε δσναλζξσπνλφζν,
ζπληζηάηαη θαηά ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε ιήςε παζνινγηθνχ πιηθνχ, λα
ιακβάλνληαη ηα ζπλήζε κέηξα βηναζθάιεηαο (θαηάιιεια γάληηα θαη ελδπκαζία, κάζθαπξνζηαηεπηηθά γπαιηά, θξνληίδα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ φπσο ηξχπεκα απφ
βειφλεο ή ηξαπκαηηζκφο απφ αηρκεξά εξγαιεία).
Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο πξηλ απφ ηελ απνζηνιή παζνινγηθνύ πιηθνύ
(Τπόδεηγκα Α7) ζα πξέπεη πάληα λα πξνεγείηαη επηθνηλσλία κε ην αξκφδην
εξγαζηήξην.
Σα δείγκαηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην Γειηίν Απνζηνιήο Παζνινγηθνχ
Τιηθνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθφ θάθειν ή δηαθάλεηα θαη επηζπλάπηεηαη ζην
εμσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζίαο απνζηνιήο. ην έληππν απηφ πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη
εμήο πιεξνθνξίεο:
Όλνκα, επψλπκν θαη δηεχζπλζε ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Όλνκα, επψλπκν, ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, αξηζκνί ηειεθψλνπ θαη
θαμ ηνπ απνζηνιέα.
Εεηνχκελεο εμεηάζεηο.
Δίδνο, θπιή, γέλνο, ειηθία θαη ηαπηφηεηα ηνπ δψνπ.
Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο θαη απνζηνιήο.
Καηάινγνο ησλ δεηγκάησλ πνπ απνζηέιινληαη. Αληίγξαθν ηεο ιίζηαο απηήο πξέπεη
λα πεξηέρεηαη θαη κέζα ζην δέκα, κεηαμχ ηεο δεπηεξνγελνχο θαη ηεο εμσηεξηθήο
ζπζθεπαζίαο.
Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο, ζπζθεπαζίαο θαη απνζηνιήο δεηγκάησλ αηκνιεςίαο
1. Απφ θάζε εμεηαδφκελν δψν ιακβάλεηαη θάζε θνξά έλα δείγκα αίκαηνο, ην νπνίν θαη
ηνπνζεηείηαη ζε θηαιίδην ρσξίο αληηπεθηηθφ (γηα ζπιινγή νξνχ θαη δηεμαγσγή ησλ
νξνινγηθψλ εμεηάζεσλ).
2. Σν δείγκα ζπιιέγεηαη θαηά ην ζπλήζε ηξφπν δεηγκαηνιεςίαο κε θηαιίδην θελνχ ή κε
ζχξηγγα κηαο ρξήζεο.
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3. Πάλσ ζην αληίζηνηρν θηαιίδην ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν ιήθζεθε ην δείγκα
αλαγξάθνληαη επαλάγλσζηα θαη κε αλεμίηειν καξθαδφξν ν θσδηθφο εθκεηάιιεπζεο
θαζψο θαη ν θσδηθφο ηνπ δψνπ.
4. Ο ειάρηζηνο φγθνο ηνπ αηκνδείγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 2ml.
5. Σα πξνο εμέηαζε αηκνδείγκαηα ακέζσο κεηά ηελ αηκνιεςία ζα πξέπεη λα
ζπληεξνχληαη ζε ςχμε (+4νC). Ζ ζπληήξεζε ησλ δεηγκάησλ κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί
λα γίλεη ην πνιχ κέρξη 2 εκέξεο. Πέξαλ ησλ 2 εκεξψλ απαηηείηαη ε άκεζε απνζηνιή
ησλ αηκνδεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην γηα εμέηαζε. (Αλ ηα αηκνδείγκαηα δελ απνζηαινχλ
ζην εξγαζηήξην, ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ν νξφο ηνπο θαη λα ζπληεξεζεί ζε
ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ – 18νC).
6. Ζ απνζηνιή ησλ αηκνδεηγκάησλ πξνο ην εξγαζηήξην πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ςχμε
(ηζνζεξκηθφ δνρείν πνπ λα πεξηέρεη παγνθχζηεηο, νη νπνίεο λα κελ έξρνληαη ζε άκεζε
επαθή κε ηα αηκνδείγκαηα).
7. Σα δείγκαηα πξνσζνχληαη ζην αξκφδην εξγαζηήξην ζπλνδεπφκελα απφ ην Γειηίν
Οξνινγηθνχ Διέγρνπ γηα ηε βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη πξνβάησλ πιήξσο
ζπκπιεξσκέλν
ζχκθσλα
κε
ην
ζρεηηθφ
ππφδεηγκα
ηνπ
Σκήκαηνο
Εσναλζξσπνλφζσλ.
8. Ζ απνζηνιή ηνπ Γειηίνπ Οξνινγηθνχ Διέγρνπ (θαη ηα ηξία αληίηππα) ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ, (βι. Παξάξηεκα). Κάζε ΓΟΔ έρεη ην δηθφ ηνπ
δηαβηβαζηηθφ κε ηνλ ίδην αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Σα έμνδα απνζηνιήο ησλ
αηκνδεηγκάησλ ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ην δηαβηβαζηηθφ απνζηνιήο πνπ εθδίδεη ε
ΣΚΑ βαξχλνπλ ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΑΑΣ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ΚΤΑ
νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ εμπγίαλζε δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Όια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ δεηγκάησλ ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθφ
θάθειν ή δηαθάλεηα θαη επηζπλάπηνληαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζίαο απνζηνιήο.

Δηθόλεο 12 – 16. πζθεπαζία αηκνδεηγκάησλ γηα απνζηνιή.
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Λόγνη αθαηαιιειόιεηαο δείγκαηνο
Αλεπαξθήο πνζφηεηα
Αηκνιπκέλν δείγκα
Κελφ, ζπαζκέλν ή αλνηρηφ θηαιίδην
Διιηπήο ηαπηνπνίεζε δείγκαηνο
Με ηήξεζε ησλ νδεγηψλ απνζηνιήο
Σαπηνπνηεκέλα δείγκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θσδηθνχοδψνπ/
ζήκαλζε δείγκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην δειηίν απνζηνιήο.
Αθαηάιιεια θηαιίδηα αηκνιεςίαο (πρ θηαιίδηα πνπ πεξηέρνπλ αληηπεθηηθέο
νπζίεο)
ηελ πεξίπησζε πνπ ην Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην θξίλεη θάπνηα αηκνδείγκαηα
αθαηάιιεια, ηα απνξξίπηεη θαη απνζηέιιεη ζηελ θηεληαηξηθή αξρή πξνέιεπζεο ησλ
δεηγκάησλ έγγξαθν κε ην νπνίν ελεκεξψλεη γηα ηελ απφξξηςε ησλ δεηγκάησλ, θαζψο
θαη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο απηψλ. Ζ αηκνιεςία ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη απφ
ηα αληίζηνηρα δψα.
Γηαδηθαζία απόξξηςεο κεηά ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε
Μεηά ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ απηά δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε
ζε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ςπγεία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 5
εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία ππνρξεσηηθά κηθξφηεξε ή ίζε κε 5νC κέρξη ηελ ηειηθή
επεμεξγαζία κε πγξή απνζηείξσζε θαη ηελ απφξξηςε ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
βηναζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ κφιπλζε θαη ηελ
απνηξνπή ηεο επηκφιπλζεο εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ.
Ζ απνζηείξσζε είλαη ε πγξή ή μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ, ψζηε απηά λα εμνκνησζνχλ, φζνλ αθνξά ζην κηθξνβηαθφ θνξηίν ηνπο κε
ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Ζ απνζηείξσζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη ζηνπο 121 νC θαη ζε
1,1Atm γηα 30 ιεπηά.
Απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ
Α. Αηκνδείγκαηα από ηε ΕΔΜ
Σα αηκνδείγκαηα ζηε ΕΔΜ πξνέξρνληαη απφ φια ηα ελήιηθα αξζεληθά
αηγνπξφβαηα (ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη απφ ηα ελήιηθα ζειπθά αλεκβνιίαζηα
αηγνπξφβαηα) θαη πθίζηαληαη αξρηθά εμέηαζε κε Rose Bengal (RBT).
1: ηελ εθκεηάιιεπζε κε ηζηνξηθφ βξνπθέιισζεο (πνπ είρε δψζεη έζησ θαη έλα
ζεηηθφ απνηέιεζκα) ή δελ είρε εκβνιηαζηεί, θαηά ην ηξέρνλ θαη πξνεγνχκελν έηνο:
1.1: Όια ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε RBT ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη.
1.2: ε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζεηηθά ηα αηκνδείγκαηα ζηε RBT ζε πνζνζηφ
κεηαμχ 6% θαη 49%, ηφηε θαη φινη νη ππφινηπνη αξλεηηθνί νξνί εμεηάδνληαη κε ηε CFT).
Σα ζεηηθά δψα είηε ζηε RBT είηε ζηε CFT ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη.
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1.3: Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζεηηθά ηα αηκνδείγκαηα ζηε RBT ζε
πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 50%, δε ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε κε CFT. Όινη νη νξνί
ζεσξνχληαη ζεηηθνί θαη ηα δψα ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη.
2: ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ δελ έρεη ηζηνξηθφ βξνπθέιισζεο θαη έρεη εκβνιηαζηεί,
θαηά ην ηξέρνλ θαη πξνεγνχκελν έηνο:
2.1: Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε RBT ειέγρνληαη γηα επηβεβαίσζε κε CFT. Σα
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε CFT ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη.
2.2: ε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζεηηθά ηα αηκνδείγκαηα ζηε RBT ζε πνζνζηφ
κεηαμχ 6% θαη 49%, ηζρχεη φ,ηη θαη ζην ζεκείν 1.2.
2.3: Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζεηηθά ηα αηκνδείγκαηα ζηε RBT ζε
πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 50%, ηζρχεη φ,ηη θαη ζην ζεκείν 1.3.
Σξέρνλ ή
1-5% RBT(+)
6-49%RBT(+) >50% RBT(+)
πξνεγνύκελν έηνο
Αλεκβνιίαζηε
θαγή κφλν ηα RBT(+)
Δπηβεβαίσζε κε θαγή φισλ
εθκεηάιιεπζε ή κε
CFT.
ησλ δψσλ
ζεηηθφ θξνχζκα
θαγή είηε
πνπ
Δκβνιηαζκέλε
Δπηβεβαίσζε κε CFT.
RBT(+) είηε
δεηγκαηίζηεθ
εθκεηάιιεπζε θαη
θαγή ΜΟΝΟ RBT(+) θαη
CFT(+)
αλ
ρσξίο ζεηηθφ θξνχζκα
CFT(+)
Πίλαθαο 6. Υεηξηζκφο αηκνδεηγκάησλ απφ ηε ΕΔΜ.
Β) Αηκνδείγκαηα από ηε ΕΔΚ
Σα αηκνδείγκαηα ζηε ΕΔΚ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ φια ηα αηγνπξφβαηα
κεγαιχηεξα ησλ 6 κελψλ θαη πθίζηαληαη αξρηθά εμέηαζε κε Rose Bengal (RBT).
1: ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε εθκεηάιιεπζε αλήθεη ζε θαζεζηψο
M1, Μ2, Μ3, Μ4 ειέγρνληαη γηα επηβεβαίσζε κε CFT. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε
CFT ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη.
2: ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε εθκεηάιιεπζε αλήθεη ζε θαζεζηψο
Μ+, θάζε νξφο αίκαηνο πνπ ζα δψζεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηε RBT ζεσξείηαη φηη
αλήθεη ζε κνιπζκέλν δψν, ην νπνίν ζθάδεηαη θαη απνδεκηψλεηαη.
3: Αλεμαξηήησο πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζεηηθά ηα
αηκνδείγκαηα ζηε RBT ζε πνζνζηφ κεηαμχ 6% θαη 49%, ηφηε θαη φινη νη ππφινηπνη
αξλεηηθνί νξνί εμεηάδνληαη κε CFT. Σα ζεηηθά δψα είηε ζηε RBT είηε ζηε CFT
ζθάδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη.
4: Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζεηηθά ηα αηκνδείγκαηα ζηε RBT ζε πνζνζηφ
ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 50% θαη αλεμαξηήησο πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο, δε ρξεηάδεηαη
επηβεβαίσζε κε CFT. Όινη νη νξνί θξίλνληαη ζεηηθνί θαη ηα δψα ζθάδνληαη θαη
απνδεκηψλνληαη.
1-5% RBT(+)
6-49%RBT(+)
>50% RBT(+)
Καζεζηψο Μ+
θαγή κφλν ηα
RBT(+)
Δπηβεβαίσζε κε
θαγή φισλ
CFT.
Καζεζηψο Μ1, Μ2,
Δπηβεβαίσζε κε
ησλ δψσλ πνπ
θαγή είηε RBT(+)
Μ3, Μ4
CFT.
δεηγκαηίζηεθαλ
είηε CFT(+)
θαγή ΜΟΝΟ
RBT(+) θαη CFT(+)
Πίλαθαο 7. Υεηξηζκφο αηκνδεηγκάησλ απφ ηε ΕΔΚ.
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Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο από αηκνδείγκαηα
Ο θίλδπλνο απφ ην ρεηξηζκφ ησλ αηκνδεηγκάησλ ζπλίζηαηαη ζηελ άκεζε επαθή
κε ακπρέο ηνπ δέξκαηνο ή ζε κφιπλζε δηακέζνπ ηνπ νθζαικηθνχ, ξηληθνχ, ζηνκαηηθνχ
βιελλνγφλνπ, (εθφζνλ ην δψν βξίζθεηαη ζε θάζε βαθηεξηαηκίαο) ή ηνπ παζνινγηθνχ
πιηθνχ, ηεο ζθφλεο θαη ησλ ξίπσλ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηα θηαιίδηα αηκνιεςίαο.
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απαηηείηαη:
1. άκεζε πιχζε ηεο πεξηνρήο κε άθζνλν λεξφ θαη ρξήζε θαηάιιεινπ απνιπκαληηθνχ
δηαιχκαηνο,
2. θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηνπ ξνπρηζκνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ επηθαλεηψλ
πνπ ηπρφλ επηκνιπλζήθαλ,
3. αλαθνξά ζηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ηκήκαηνο,
4. άκεζε επίζθεςε ζε γηαηξφ θαη
5. νξνινγηθέο εμεηάζεηο ζε δηάζηεκα 2-3 εβδνκάδσλ απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο.
Πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή αηπρεκάησλ
Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, αιιά
θαη ηελ απνθπγή επηκφιπλζεο ησλ δεηγκάησλ.
Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θνξά πνδηέο εξγαζηεξίνπ κε καθξηά καλίθηα.
Σν πξφζσπν, ηα κάηηα θαη ην ζηφκα ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε εηδηθέο
κάζθεο ή γπαιηά (ρεηξηζκφο παζνινγηθνχ πιηθνχ).
Ο πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη ξνπρηζκφο (γπαιηά, κάζθεο, πνδηέο)
είλαη ππνρξεσηηθφο εληφο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ. ΠΡΟΟΥΖ: δε ζα πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη καδί κε ηα θαλνληθά ξνχρα ή λα θνξηνχληαη εθηφο εξγαζηεξηαθνχ
ρψξνπ!
Γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ρεηξηζκψλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ειαζηηθψλ
γαληηψλ κηαο ρξήζεο, ηα νπνία αθαηξνχληαη κε εθζηξνθή θαη απνξξίπηνληαη καδί κε ηα
κνιπζκαηηθά απφβιεηα πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, ην πνηφ, ην θαγεηφ ζηνπο ρψξνπο ησλ δνθηκψλ.
Απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαζψο θαη νη επαθέο κε ην ζηφκα, ηα
κάηηα θαη ην πξφζσπν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ.
Σα ρέξηα ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά κε ρξήζε ζαπνπληνχ ή
απνιπκαληηθνχ απφ δηαλεκεηή, πξηλ θαη κεηά απφ θάζε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε, θαζψο
θαη θάζε θνξά πνπ ηα άηνκα εμέξρνληαη απφ ην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε βξχζε
ηχπνπ ρεηξνπξγείνπ. Γηα ην ζηέγλσκα ρξεζηκνπνηνχληαη ραξηνπεηζέηεο κίαο ρξήζεο.
Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε εληφο
ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δεηγκάησλ θαη
ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
Μεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο γίλεηαη θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ επηθαλεηψλ (πάγθνη εξγαζίαο) πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε κε θαηάιιειν δηάιπκα ρισξίλεο ή αληίζηνηρν απνιπκαληηθφ.
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Ζ. Δπξσπατθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία
Ζ Δπξσπατθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία πνπ αθνξά ην πξφγξακκα ειέγρνπ θαη
εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο αηγνπξνβάησλ, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
βξνπθειιηθψλ δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.

Δπξσπατθή Ννκνζεζία
Καλνληζκφο 853/2004
ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ
Καλνληζκφο 854/2004
ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ

«Γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα
δσηθήο πξνέιεπζεο» (L226/22, 29.04.2004)

«Γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ
πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν» (L226/83,
29.04.2004)
«Γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο
Καλνληζκφο 21/2004
ησλ αηγνπξνβάησλ θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ
ηνπ πκβνπιίνπ
(ΔΚ) αξηζ. 1782 /2003 θαη ησλ νδεγηψλ 92/102/ΔΟΚ θαη
64/432/ΔΟΚ» (L5, 09.01.2004)
«Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ
Καλνληζκφο
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο ειάρηζηνπο ειέγρνπο πνπ
1505/2006 ηεο
πξέπεη λα δηελεξγνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε
Δπηηξνπήο
θαηαγξαθή ησλ αηγνπξνβάησλ» (L280, 12.10.2006)
«Γηα ηε ζέζπηζε ρξεκαηνδνηηθήο δξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο γηα
Απφθαζε 90/242/ΔΟΚ
ηελ εμάιεηςε ηεο βξνπθέιισζεο ησλ πξνβάησλ θαη αηγψλ»
ηνπ πκβνπιίνπ
(L140, 01.06.1990)
«Γηα ηελ έγθξηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ γηα
Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηελ εθξίδσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε νξηζκέλσλ
2012/761/ΔΔ ηεο
λνζεκάησλ ησλ δψσλ θαη δσναλζξσπνλφζσλ, ηα νπνία
Δπηηξνπήο ηεο 30-11- ππέβαιαλ ηα θξάηε κέιε γηα ην έηνο 2013, θαζψο θαη ηεο
2012
ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ηεο Έλσζεο ζηα πξνγξάκκαηα
απηά»
«ρεηηθά κε ην θαζεζηψο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέπεη ην
Οδεγία 91/68/ΔΟΚ
ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην αηγνπξνβάησλ» (L 46 ηεο
ηνπ πκβνπιίνπ
19.02.1991)

Δζληθή Ννκνζεζία
ΠΓ 41/2006 (ΦΔΚ Α`
44)
ΠΓ 242/2005 (ΦΔΚ Α`
291)

«Παξαθνινχζεζε ησλ δσνλφζσλ θαη ησλ δσνλνζνγφλσλ
παξαγφλησλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2003/99/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ»
«Τγεηνλνκηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα δψληα
αηγνπξφβαηα, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξίνπ, ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδ. 91/68/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο
ηζρχεη»
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ΠΓ 133/1992 (ΦΔΚ Α`
66)

«Δπηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη
παξαζηηηθά λνζήκαηα ησλ δψσλ»

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΤΑ θαη ΚΤΑ)
ΤΑ 4888/130873/ 3112-2012 (ΦΔΚ Β`
3545)
ΤΑ 4887/130865/ 3112-2012 (ΦΔΚ Β`
3544)

ΚΤΑ 134167/2011
(ΦΔΚ Β` 823)

ΚΤΑ 263493/2004
(ΦΔΚ Β` 1253)

«Πξφγξακκα ειέγρνπ θαη εθξίδσζεο ηεο βξνπθέιισζεο ησλ
αηγψλ θαη πξνβάησλ»
«Πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο βξνπθέιισζεο ησλ αγειαίσλ
βννεηδψλ απφ ην βαθηήξην Br. melitensis»
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 263493/27.07.2004 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ θαη ηνπ δσηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 21/2004 ηνπ
πκβνπιίνπ» (Β` 1253), ζε εθηέιεζε ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ)
1505/2006, 933/2008 θαη 759/2009 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1560/2007 ηνπ πκβνπιίνπ»
«πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ
αηγνπξνβάησλ θαη ηνπ δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε εθαξκνγή
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ»
Αθνινπζεί ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
(Με κπιε γξάκκαηα ζην Παξάξηεκα
επηζεκαίλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλά ΠΔ ιφγσ ηνπ
«Καιιηθξάηε» ή λνκνζεζία πνπ κπνξεί λα έρεη αιιάμεη).
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Τπόδεηγκα Α1α

Γειηίν Δκβνιηαζκνύ θαηά ηεο Βξνπθέιισζεο ησλ Αηγνπξνβάησλ
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία:……………………………………………………………..………… Ζκεξνκελία: ___/___/201__, Αξ. πξση.: …………….…….
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο: Δκβνιηαζκέλε……/ Αλεκβνιίαζηε……/ Θεηηθφ(ά) θξνχζκα(ηα)…… (ζεκεηψζηε κε )
Κσδηθόο Αξηζκόο Δθκεηάιιεπζεο: EL______________,
ηνηρεία θηελνηξφθνπ: Όλνκα………………….…………... Δπίζεην…………………….………...……………. Παηξψλπκν………….………………..
Γηεχζπλζε εθκεηάιιεπζεο: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/ Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East
Σειέθσλν νηθίαο: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Κηλεηφ ηειέθσλν: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ζεξηλήο δηαβίσζεο εθκεηάιιεπζεο: …..……………….…………………………………………………………………………….
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ζεξηλήο δηαβίσζεο εθκεηάιιεπζεο: ………………..…………………………………………………………………………………
Δίδνο

Ζιηθία

Θειπθά εκβνιηαζκέλα δώα
Θειπθά δώα πνπ
Θειπθά δώα πνπ έκεηλαλ Αξζεληθά
(από πξνεγνύκελα έηε) εκβνιηάζηεθαλ ζήκεξα
αλεκβνιίαζηα
δώα

ύλνιν
Εώσλ

> 6 κελψλ
Πξόβαηα 3-6 κελψλ
< 3 κελψλ
> 6 κελψλ
3-6 κελψλ
Αίγεο
< 3 κελψλ

ύλνιν Εώσλ
* Σν παξφλ έγγξαθν έρεη αμία Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θηελνηξφθνπ θαη απνηειεί απνγξαθή ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.
** Δπηζπλάπηεηαη θαηάινγνο κε ηνπο αξηζκνχο ζήκαλζεο ησλ εκβνιηαζζέλησλ δψσλ.

Ζκεξνκελία εκβνιηαζκνχ: ___/___/201__
Σν παξφλ ΓΔ έρεη ηζρχ ΜΟΝΟ εθφζνλ έρνπλ εκβνιηαζηεί ≥90% ησλ
ζειπθψλ δψσλ (>3κελψλ) θαη κέρξη 30/06/201__ ή 31/12/201__

Ο/Ζ θηελνηξόθνο

θξαγίδα

Ο/Ζ Πξντζηάκελνο/ε

Ο/Ζ θηελίαηξνο πνπ δηελέξγεζε ηνλ εκβνιηαζκό
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Τπόδεηγκα Α1β

Καηάινγνο κε ηα εκβνιηαζζέληα αηγνπξόβαηα
ηεο εθκεηάιιεπζεο EL__________________
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Αξηζκφο ζήκαλζεο
(Κσδηθφο δψνπ)

Ζκεξνκελία εκβνιηαζκνχ: ___/___/201__

3 - 6 Άλσ ησλ 6 Αίγα Πξφβαην α/α
κελψλ
κελψλ
(Νεαξά) (Δλήιηθα)

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Αξηζκφο ζήκαλζεο
(Κσδηθφο δψνπ)

3 - 6 Άλσ ησλ Αίγα Πξφβαην
κελψλ 6 κελψλ
(Νεαξά) (Δλήιηθα)

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

πκπιεξψζηε κε  ηηο ππφινηπεο ζηήιεο.
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Τπόδεηγκα Α2
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………………………………….……
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ΚΣΖΝ. ΓΡΑΦΔΗΟ …………
………………………………………………………………
Σαρ. Γ/λζε
ΣΚ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αξ. πξση:

____/____/201__

Πξνο: Κηεληαηξηθό εξγαζηήξην ………………..
…………………………………………..……
………………………………………..………
Τπόςε θ./θα

Γηαβηβαζηηθό εκείσκα
ΘΔΜΑ: «Απνζηνιή δεηγκάησλ αίκαηνο από αηγνπξόβαηα»
1) αο δηαβηβάδνπκε ………………………………….…………………… (____) δείγκαηα
αίκαηνο αηγνπξνβάησλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην επηζπλαπηφκελν Γειηίν Οξνινγηθνχ Διέγρνπ
γηα ηε βξνπθέιισζε αηγνπξνβάησλ θαη παξαθαινχκε λα εμεηαζηνχλ γηα βξνπθέιισζε.
Σα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ην θνπάδη αηγνπξνβάησλ κε θσδηθφ αξηζκφ EL___________
ηνπ/ηεο θηελνηξφθνπ θ./θα ………….……………………….…………… ηνπ ………………..………..,
θαηνίθνπ ……………………………. ηνπ Γήκνπ ……………………………...., πνπ απνηειείηαη απφ
_____ αηγνπξφβαηα, (____ ζειπθά θαη ____ αξζεληθά). Σα αηγνπξφβαηα ειηθίαο άλσ ησλ 6 κελψλ
είλαη ____ ζειπθά θαη ____ αξζεληθά.
ηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε ζπλππάξρνπλ ηα θνπάδηα κε EL___________, EL___________,
EL___________.
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θνπαδηνχ: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/
Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East. Πεξηνρή: ………………………………………………..
Ζ αηκνιεςία έγηλε απφ ηνλ/ηελ επίζεκν/ηδηψηε θηελίαηξν θ./θα ….…………………………….
ιφγσ α) δηαηήξεζεο θαζεζηψηνο Μ4 ή β) αιιαγήο θαζεζηψηνο ή γ) κεηαθίλεζεο αηγνπξνβάησλ ή δ)
ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο REV-1 ή ε) άιιν ιφγν (πξνζδηνξίζηε) …………………………………..
Ζ πξνεγνχκελε αηκνιεςία είρε γίλεη ηελ ____/____/201__ απφ ηνλ/ηελ επίζεκν/ηδηψηε
θηελίαηξν θ./θα ….……………………………. κε ην ππ’ αξ. πξση. ………………….. ΓΟΔ.
Σν ηειεπηαίν ζεηηθφ θξνχζκα βξνπθέιισζεο ζην θνπάδη ήηαλ ην έηνο 20___.

Ο/Ζ θηελίαηξνο
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Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ γηα ηε Βξνπθέιισζε ησλ Αηγνπξνβάησλ (1/2)
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία: ………………………………………………………

Τπόδεηγκα Α3α
Ζκεξνκελία: ___/___/201__, Αξ. πξση.: …………….…….

Κσδηθόο Αξηζκόο Δθκεηάιιεπζεο: EL__________, πζηεγάδεηαη κε ηηο εθκεηαιιεχζεηο: EL__________, EL__________, EL__________,

Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ζηε
Εώλε Δκβνιηαζκνύ
Εώλε Δθξίδσζεο

Μ1

Μ2

Δκβνιηαζκέλε
Μ3
Μ4

Αλεκβνιίαζηε
Μ4 αλαζηνιή

Θεηηθφ(ά) θξνχζκα(ηα)
Μ+

(ζεκεηψζηε κε )

ηνηρεία θηελνηξφθνπ: Όλνκα………………….…………... Δπίζεην…………………….………...……………. Παηξψλπκν………….………………..
Γηεχζπλζε εθκεηάιιεπζεο: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/ Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East
Σειέθσλν νηθίαο: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Κηλεηφ ηειέθσλν: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
Δίδνο
Πξόβαηα

Αίγεο

Ζιηθία
> 6 κελψλ
3-6 κελψλ
< 3 κελψλ
> 6 κελψλ
3-6 κελψλ
< 3 κελψλ

Θειπθά δώα

Αξζεληθά δώα

ύλνιν Εώσλ

ύλνιν Εώσλ
* Σν παξφλ έγγξαθν έρεη αμία Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θηελνηξφθνπ θαη απνηειεί απνγξαθή ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.

θξαγίδα

Ο/Ζ θηελνηξόθνο

Ζκεξνκελία αηκνιεςίαο: ___/___/201__
Σν παξφλ ΓΟΔ έρεη ηζρχ ΜΟΝΟ εθφζνλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα
είλαη αξλεηηθά θαη κέρξη 30/06/201__ ή 31/12/201__

Ο/Ζ Πξντζηάκελνο/ε

Ο/Ζ θηελίαηξνο πνπ δηελέξγεζε ηελ αηκνιεςία

53

Δγρεηξίδην βξνπθέιισζεο γηα ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα

Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ γηα ηε Βξνπθέιισζε ησλ Αηγνπξνβάησλ (2/2)β
Τπόδεηγκα Α3
Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση.: …………….…….

Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην: …………………………………………………………………
Αξηζκφο Γειηίνπ: …………………………..
Ζκεξνκελία παξαιαβήο δεηγκάησλ: ___/___/201__
Αξηζκφο δεηγκάησλ: ………... Καηάζηαζε δεηγκάησλ: …………………….………………………… Αξηζκφο δεηγκάησλ κε αηκφιπζε: ………..….……
Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε RBT: …./…../201……. Κσδηθφο: ……………… Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε CFT: …./…../201…. Κσδηθφο: ……..……..……..
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ήκαλζε
δείγκαηνο

Κσδηθόο δώνπ
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παξαηεξήζεηο

α/α

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ήκαλζε
δείγκαηνο

Κσδηθόο δώνπ

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παξαηεξήζεηο

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Απνηειέζκαηα: απφ ηα ……….. δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά, ηα ………. ήηαλ ζεηηθά κε ηελ RBT θαη ηα ………. ήηαλ ζεηηθά κε ηε CFT θαη
ηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 17 ηεο ΤΑ 4888/130873 (ΦΔΚ Β` 3545/31-12-2012).
Ο/Ζ Τπεύζπλνο/ε εξγαζηεξίνπ

θξαγίδα

Ο/Ζ ελεξγήζαο/ζα ηελ εμέηαζε
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Τπόδεηγκα Β1
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ …………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ΚΣΖΝ. ΓΡΑΦΔΗΟ …………
………………………………………………………………
Σαρ. Γ/λζε
ΣΚ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αξ. πξση:

____/____/201__

Πξνο: Κηεληαηξηθό εξγαζηήξην …………………………
……………………………………………………...…
………………………………………..…………….…
Τπόςε θ./θα ….…………….…………..………….

Γηαβηβαζηηθό εκείσκα
ΘΔΜΑ: «Απνζηνιή δεηγκάησλ αίκαηνο/ δεηγκάησλ γάιαθηνο από βννεηδή»
1) αο δηαβηβάδνπκε ………………………………….…………………… (____) δείγκαηα
αίκαηνο/ γάιαθηνο βννεηδψλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην επηζπλαπηφκελν Γειηίν Οξνινγηθνχ
Διέγρνπ γηα ηε βξνπθέιισζε βννεηδψλ θαη παξαθαινχκε λα εμεηαζηνχλ γηα βξνπθέιισζε.
Σα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ αγέιε βννεηδψλ κε θσδηθφ αξηζκφ EL___________
ηνπ/ηεο θηελνηξφθνπ θ./θα ………….……………………….…………… ηνπ ………………..………..,
θαηνίθνπ ……………………………. ηνπ Γήκνπ ……………………………...., πνπ απνηειείηαη απφ
_____ βννεηδή, (____ ζειπθά θαη ____ αξζεληθά). Σα βννεηδή ειηθίαο άλσ ησλ 12 κελψλ είλαη
____ ζειπθά θαη ____ αξζεληθά. Σν πγεηνλνκηθφ θαζεζηψο ηεο αγέιεο είλαη Β___.
ηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε ζπλππάξρνπλ νη αγέιεο κε EL___________, EL___________,
EL___________.
Ζ αγέιε δελ είλαη/είλαη ζε πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ κε ην εκβφιην RB-51/REV-1.
Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο αγέιεο: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/
Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East. Πεξηνρή: ………………………………………………..
Ζ αηκνιεςία/γαιαθηνιεςία έγηλε απφ ηνλ/ηελ δεκφζην/ηδηψηε θηελίαηξν θ./θα
….……………………………. ιφγσ α) δηαηήξεζεο θαζεζηψηνο Β3 ή Β4 ή β) αιιαγήο θαζεζηψηνο
ή γ) κεηαθίλεζεο βννεηδψλ ή δ) ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο REV-1 ή ε) ζεηηθήο γαιαθηνιεςίαο
ή ζη) άιιν ιφγν (πξνζδηνξίζηε) …………………………………..
Ζ πξνεγνχκελε αηκνιεςία/γαιαθηνιεςία είρε γίλεη ηελ ____/____/201__ απφ ηνλ/ηελ
δεκφζην/ηδηψηε θηελίαηξν θ./θα ….…………………………….
Ζ αγέιε δελ έρεη κνιπλζεί πνηέ απφ βξνπθέιισζε./ Σν ηειεπηαίν ζεηηθφ θξνχζκα
βξνπθέιισζεο ζηελ αγέιε ήηαλ ην έηνο 20___.
Ο/Ζ θηελίαηξνο
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Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ γηα ηε Βξνπθέιισζε Βννεηδώλ

Τπόδεηγκα Β2

ε πεξηνρέο πνπ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα εθξίδσζεο

Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην: ………………………………………………………………………………
Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση. Γηαβηβαζηηθνύ: ………………………. Αξηζκφο Γειηίνπ: ………………………….. Αξ. πξση. Κηελ Δξγ: …………….…….
Ζκεξνκελία παξαιαβήο δεηγκάησλ: ___/___/201__
Αξηζκφο δεηγκάησλ: ………...
Καηάζηαζε δεηγκάησλ: …………………….…………………………
Αξηζκφο δεηγκάησλ κε αηκφιπζε: ………….……
Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε RBT: …./…../201….
Κσδηθφο:………………
Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε CFT: …./…../201….
Κσδηθφο:…………..……..
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ήκαλζε
δείγκαηνο

ήκαλζε βννεηδνύο

Φύιν
(♂♀)

RBT

CFT

Παξαηεξήζεηο α/α

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ήκαλζε
δείγκαηνο

ήκαλζε βννεηδνύο

Φύιν
(♂♀)

RBT

CFT

Παξαηεξήζεηο

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Ο/Ζ ππεχζπλνο/ε εξγαζηεξίνπ

Ο/Ζ ελεξγήζαο/ζα ηελ εμέηαζε
θξαγίδα
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Τπόδεηγκα Β3α

Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ γηα ηε Βξνπθέιισζε ζηα αγειαία βννεηδή (1/2)
ε πεξηνρέο πνπ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ κε REV-1

Κηεληαηξηθή Τπεξεζία: ……………………………………………………………………………

Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση.: …………….…….

Κσδηθόο Αξηζκόο Δθκεηάιιεπζεο: EL__________________
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο
ζηε Εψλε Δκβνιηαζκνχ
Δκβνιηαζκέλε
Αλεκβνιίαζηε
Θεηηθφ(ά) θξνχζκα(ηα)
(ζεκεηψζηε κε )

ηνηρεία θηελνηξφθνπ: Όλνκα………………….…………... Δπίζεην…………………….………...……………. Παηξψλπκν………….…………….…..
Γηεχζπλζε εθκεηάιιεπζεο: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/ Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East
Σειέθσλν νηθίαο: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κηλεηφ ηειέθσλν: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
πζηεγάδεηαη κε ηηο εθκεηαιιεχζεηο: EL__________, EL__________, EL__________,
Δίδνο

Ζιηθία

Αγειαία
βννεηδή

< 1 έηνπο
> 1 έηνπο

Θειπθά
δώα

Αξζεληθά
δώα

ύλνιν
Εώσλ

ύλνιν Εώσλ
* Σν παξφλ έγγξαθν έρεη αμία Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θηελνηξφθνπ θαη απνηειεί απνγξαθή ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.

Ζκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο: ___/___/201__
Σν παξφλ ΓΟΔ έρεη ηζρχ κέρξη ___/___/201__
Ο/Ζ θηελνηξφθνο

Ο/Ζ θηελίαηξνο πνπ
δηελέξγεζε ηελ αηκνιεςία

Ο/Ζ Πξντζηάκελνο
θξαγίδα
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Τπόδεηγκα Β3β

Γειηίν Οξνινγηθνύ Διέγρνπ γηα ηε Βξνπθέιισζε ζηα αγειαία βννεηδή (2/2)
Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην: ………………………………………………………………………………
Αξηζκφο Γειηίνπ: …………………………..
Ζκεξνκελία παξαιαβήο δεηγκάησλ: ___/___/201__

Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση.: ………………….

Αξηζκφο δεηγκάησλ: ………... Καηάζηαζε δεηγκάησλ: …………………….………………………… Αξηζκφο δεηγκάησλ κε αηκφιπζε: ………….……
Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε RBT: …./…../201….
Κσδηθφο:……………… Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε CFT: …./…../201…. Κσδηθφο:…………..……..
πζηεγάδεηαη κε ηηο εθκεηαιιεχζεηο: EL__________, EL__________, EL__________,
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ήκαλζε
δείγκαηνο

ήκαλζε βννεηδνύο

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παξαηεξήζεηο

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

α/α

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ήκαλζε
δείγκαηνο

ήκαλζε βννεηδνύο

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παξαηεξήζεηο

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Ο/Ζ Τπεχζπλνο/ε εξγαζηεξίνπ

Ο/Ζ ελεξγήζαο/ζα ηελ εμέηαζε
θξαγίδα
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Τπόδεηγκα Β4

Γειηίν Γαιαθηνιεςίαο γηα ηε Βξνπθέιισζε Βννεηδώλ
Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην: ………………………………………………………………………………
Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση. Γηαβηβαζηηθνύ: ……………………….
Αξηζκφο Γειηίνπ: ………………………….. Αξ. πξση. Κηελ. Δξγ.: …………….…
Ζκεξνκελία παξαιαβήο δεηγκάησλ: ___/___/201__
Αξηζκφο δεηγκάησλ: ………...

Ζκεξνκελία εμέηαζεο κε ELISA: …./…../201….
Κσδηθφο: ………………
Καηάζηαζε δεηγκάησλ: …………………….………
Απνηειέζκαηα εμέηαζεο
Αξλεηηθφ
Θεηηθφ
Παξαηεξήζεηο …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ο/Ζ Τπεχζπλνο/ε εξγαζηεξίνπ

Ο/Ζ ελεξγήζαο/ζα ηελ εμέηαζε
θξαγίδα
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Τπόδεηγκα Β5α

Γειηίν Δκβνιηαζκνύ θαηά ηεο Br. melitensis ζηα αγειαία βννεηδή
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία:…………………………………………………………………………………

Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση.: …………….…….

Κσδηθόο Αξηζκόο Δθκεηάιιεπζεο: EL__________________
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο: Δκβνιηαζκέλε……/ Αλεκβνιίαζηε……/ Θεηηθφ(ά) θξνχζκα(ηα)…… (ζεκεηψζηε κε )
ηνηρεία θηελνηξφθνπ: Όλνκα………………….…………... Δπίζεην…………………….………...……………. Παηξψλπκν………….………………..
Γηεχζπλζε εθκεηάιιεπζεο: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/ Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East
Σειέθσλν νηθίαο: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κηλεηφ ηειέθσλν: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ζεξηλήο δηαβίσζεο εθκεηάιιεπζεο: …..……………….…………………………………………………………………………….
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ζεξηλήο δηαβίσζεο εθκεηάιιεπζεο: ………………..…………………………………………………………………………………

Δίδνο

Ζιηθία

Αγειαία
βννεηδή

< 1 έηνπο
> 1 έηνπο

Θειπθά δώα
Θειπθά εκβνιηαζκέλα
Θειπθά δώα
πνπ
Αξζεληθά ύλνιν
δώα
πνπ έκεηλαλ
εκβνιηάζηεθαλ
δώα
Εώσλ
(από πξνεγνύκελα έηε)
αλεκβνιίαζηα
ζήκεξα

ύλνιν Εώσλ
* Σν παξφλ έγγξαθν έρεη αμία Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θηελνηξφθνπ θαη απνηειεί απνγξαθή ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.
** Δπηζπλάπηεηαη θαηάινγνο κε ηνπο αξηζκνχο ζήκαλζεο ησλ εκβνιηαζζέλησλ δψσλ.

Ζκεξνκελία εκβνιηαζκνχ: ___/___/201__
Σν παξφλ ΓΔ έρεη ηζρχ κέρξη ___/___/201__
θξαγίδα

Ο/Ζ θηελνηξφθνο

Ο/Ζ Πξντζηάκελνο

Ο/Ζ θηελίαηξνο πνπ δηελέξγεζε ηνλ
εκβνιηαζκφ
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Τπόδεηγκα Β5β

Καηάινγνο κε ηα εκβνιηαζζέληα ζειπθά βννεηδή κε Rev-1 (ή RB-51)
Αγέιε EL__________________
Ζκεξνκελία εκβνιηαζκνχ: ___/___/201__
α/α
ήκαλζε βννεηδνύο
ήκαλζε βννεηδνύο
46
EL
EL
47 EL
EL
48 EL
EL
49 EL
EL
50 EL
EL
51 EL
EL
52 EL
EL
53 EL
EL
54 EL
EL
55 EL
EL
56 EL
EL
57 EL
EL
58 EL
EL
59 EL
EL
60 EL
EL
61 EL
EL
62 EL
EL
63 EL
EL
64 EL
EL
65 EL
EL
66 EL
EL
67 EL
EL
68 EL
EL
69 EL
EL
70 EL
EL
71 EL
EL
72 EL
EL
73 EL
EL
74 EL
EL
75 EL
EL
76 EL
EL
77 EL
EL
78 EL
EL
79 EL
EL
80 EL
EL
81 EL
EL
82 EL
EL
83 EL
EL
84 EL
EL
85 EL
EL
86 EL
EL
87 EL
EL
88 EL
EL
89 EL
EL
90 EL
EL
Ο/Ζ θηελίαηξνο πνπ δηελέξγεζε ηνλ εκβνιηαζκφ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Γειηίν Δκβνιηαζκνύ ζηα βννεηδή κε RB-51
Κηεληαηξηθή Τπεξεζία:…………………………………………………………………………………

Ζκεξνκελία: ___/___/201__
Αξ. πξση.: …………….…….

Κσδηθόο Αξηζκόο Δθκεηάιιεπζεο: EL__________________
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο: Β___
ηνηρεία θηελνηξφθνπ: Όλνκα………………….…………... Δπίζεην…………………….………...……………. Παηξψλπκν………….………………..
Γηεχζπλζε εθκεηάιιεπζεο: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………..……….North/ Γεσγξαθηθφ κήθνο: ………………………East
Σειέθσλν νηθίαο: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κηλεηφ ηειέθσλν: 69_ _ _ _ _ _ _ _.

Δίδνο

Ζιηθία

Βννεηδή

< 1 έηνπο
> 1 έηνπο

Θειπθά δώα
Θειπθά εκβνιηαζκέλα
Θειπθά δώα
πνπ
Αξζεληθά ύλνιν
δώα
πνπ έκεηλαλ
εκβνιηάζηεθαλ
δώα
Εώσλ
(από πξνεγνύκελα έηε)
αλεκβνιίαζηα
ζήκεξα

ύλνιν Εώσλ
* Σν παξφλ έγγξαθν έρεη αμία Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θηελνηξφθνπ θαη απνηειεί απνγξαθή ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.
** Δπηζπλάπηεηαη θαηάινγνο κε ηνπο αξηζκνχο ζήκαλζεο ησλ εκβνιηαζζέλησλ δψσλ.

Ζκεξνκελία εκβνιηαζκνχ: ___/___/201__

θξαγίδα

Ο/Ζ θηελνηξφθνο

Ο/Ζ Πξντζηάκελνο

Ο/Ζ θηελίαηξνο πνπ δηελέξγεζε ηνλ
εκβνιηαζκφ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ …………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ΚΣΖΝ. ΓΡΑΦΔΗΟ …………
………………………………………………………………
Σαρ. Γ/λζε
ΣΚ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αξ. πξση:

____/____/201__

Πξνο: 1. Κηελνηξόθν θ./θα ………………………………..
……………………………………………………….…..
Κνηλ.: 2. Σπξνθνκείν/ Γαιαθηνβηνκεραλία ……….....….
…………………………………………………………...
……………………….…………………………………..

Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθνύ Καζεζηώηνο ηεο Αγέιεο
Βεβαηψλεηαη φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ θιηληθή εηθφλα
ησλ δψσλ, ε αγέιε βννεηδψλ ηνπ/ηεο θηελνηξφθνπ θ./θα ……………………………..……… ηνπ
……………………., θαηνίθνπ …………………………………… κε θσδηθφ εθκεηάιιεπζεο
EL__________, ε νπνία απνηειείηαη απφ ……………………….…. (___) βννεηδή, (δειαδή ___
ζειπθά θαη ___ αξζεληθά), αλήθεη ζην πγεηνλνκηθφ θαζεζηψο Β________ θαη Σ_______.
Απηφ ην πγεηνλνκηθφ θαζεζηψο ζεκαίλεη φηη πιεξνχληαη/ δελ πιεξνχληαη νη
πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή λσπνχ γάιαθηνο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην
θεθάιαην I ηνπ ηκήκαηνο IX (πεξί λσπνχ γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ) ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο
Απξηιίνπ 2004 (L226/22), φπσο ηζρχεη.
Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αηκνιεςίαο/γαιαθηνιεςίαο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα:
____/____/201__
Ζκεξνκελία ηειεπηαίνπ θπκαηηληζκνχ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα: ____/____/201__
Ζκεξνκελία ηειεπηαίνπ εκβνιηαζκνχ: ____/____/201__

Δίδνο εκβνιίνπ: RB-51

Ζ βεβαίσζε ηζρχεη κέρξη ηελ επφκελε αηκνιεςία/γαιαθηνιεςία/θπκαηηληζκφ, δειαδή
ηελ ____/____/201__.

O/Ζ θηελίαηξνο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ …………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ΚΣΖΝ. ΓΡΑΦΔΗΟ …………
………………………………………………………………
Σαρ. Γ/λζε
ΣΚ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αξ. πξση:

____/____/201__

ν

Πξνο: Κηεληαηξηθό εξγαζηήξην Λάξηζαο. 6 ρικ
Λάξηζαο – Σξηθάισλ, ΣΚ. 41110.
Τπόςε θ./θα …………………………………

ΘΔΜΑ: «Απνζηνιή παζνινγηθνύ πιηθνύ»
1) Απνζηέιινπζα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία: ……………………………………………….……..….…..
2) Ολνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν ηδηνθηήηε: …………………………….………....……
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………..……………..…………
3) Κσδηθφο εθκεηάιιεπζεο: EL _______________
4) Δίδνο, θχιν, ειηθία δψνπ: ……………………………………………………………………………..
5) Δίδνο απνζηειιφκελνπ παζνινγηθνχ πιηθνχ: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
6) Ζκεξνκελία ιήςεο παζνινγηθνχ πιηθνχ: ____/____/201__, Ώξα: …..:……
7) Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο λφζνπ: ____/____/201__
8) Ζκεξνκελία ζαλάηνπ: ____/____/201__, Ώξα: …..:……
9) Δπηδσνηηνινγηθέο πιεξνθνξίεο – ηζηνξηθφ ηεο λφζνπ (ππάξρνληα δψα, λνζνχληα, ζαλφληα θηι):
.....…………………………………………………………………………………………………………..….
……………..……………………………………………………………………………………………….….
……………..……………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………….
10) Τγεηνλνκηθφ θαζεζηψο βξνπθέιισζεο:
11) πκπηψκαηα (θιηληθά επξήκαηα): ………………………………………………………………......….
………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………….……………….
12) Νεθξνηνκηθά επξήκαηα: …………………………………………………………………................……
………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
13) Θεξαπεπηηθή αγσγή: ……………………………………………………………………………….....…
14) Κιηληθή δηάγλσζε: ………………………………………………………………………………………..
15) Αηηνχκελε εμέηαζε - αλαδήηεζε: ……………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
16) Ζκεξνκελία θαη κέζν απνζηνιήο (πρ. ΚΣΔΛ, courier): ____/____/201__, ……………………….

Ο/Ζ θηελίαηξνο
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Τπόδεηγκα 8
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ,
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΛΑΡΗΑ
ΔΘΝΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ
Σαρ. Γ/λζε
ΣΚ.
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

ν

6 km Δ.Ο.Λάξηζαο – Σξηθάισλ
41110
Γξ. Α. ηνπξλάξα – Σζειεπίδνπ
2410-617980
2410-617982
vetlab@otenet.gr

Λάξηζα,

____/____/201__

Αξ. πξση:

Πξνο: ΤΠΔΠΑ. Γεληθή Γ/λζε Βηώζηκεο Εσηθήο
Παξαγσγήο & Κηεληαηξηθήο. Γηεύζπλζε
Τγείαο ησλ Εώσλ. Σκήκα
Εσναλζξσπνλόζσλ
Κνηλ.: ΤΠΔΠΑ. Γεληθή Γ/λζε Βηώζηκεο Εσηθήο
Παξαγσγήο & Κηεληαηξηθήο. Γ/λζε
Πξνζηαζίαο ησλ Εώσλ, Φαξκάθσλ θαη
Κηεληαηξηθώλ Δθνδίσλ. Σκήκα
Κηεληαηξηθώλ Φαξκάθσλ, Καηάινηπσλ
θαη Κηεληαηξηθώλ Δθνδίσλ

Θέκα: «α) Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 2 θηαιηδίσλ ησλ παξηίδσλ 131365, 2 θηαιηδίσλ
ησλ παξηίδσλ 131366 θαη 2 θηαιηδίσλ ησλ παξηίδσλ 131364 κε εκεξνκελία ιήμεο
05/2014 έθαζην, εκβνιίνπ REV-1 θαη
β) Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 6 θηαιηδίσλ δηαιπηώλ κε αξηζκό παξηίδαο 140077
θαη εκεξνκελία ιήμεο, 06/2015.»
Α) Έιεγρνο δηαιύηε γηα ην εκβόιην REV-1. Παξηίδα δηαιπηώλ 140077
Όγθνο: 2ml/θηαιίδην
Αξηζκφο δφζεσλ: 50 δφζεηο /θηαι. δηαιχηε
Έιεγρνο ζηεηξφηεηαο δηαιχηε: Γελ αλαπηχρζεθαλ
κηθξννξγαληζκνί, κπθνπιάζκαηα θαη κχθεηεο.

αεξφβηνη,

αλαεξφβηνη,

ςπρξφθηινη

πκπέξαζκα: Οη δηαιύηεο κε αξηζκό παξηίδαο 140077 δηαπηζηώζεθε όηη είλαη ζηείξνη
θαη επνκέλσο θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ εκβνιίνπ REV-1 ησλ
παξηίδσλ 131364, 131365, 131366.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ κφλν ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο θηαιηδίνπ ησλ
δηαιπηψλ πνπ αλαζηάιζεθε ζην Δξγαζηήξην.
Β) Έιεγρνο Δκβόιηνπ REV-1

Παξηίδα
α/α

1
2
3

Έιεγρνο
Τγξαζίαο
Τγξαζία

131365
131366
131364

<2%
<2%
<2%

Έιεγρνο ζηεηξόηεηαο
Αεξφβηα
Βαθηήξηα
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ

Αλαεξφβηα
βαθηήξηα
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ

Φπρξφθηια
βαθηήξηα
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ

Μπθφπιαζκα

Μχθεηεο

Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ

Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ
Αξλεηηθφ
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Παξηίδα
α/α

1
2
3

131365
131366
131364

Υαξαθηεξηζηηθά
ηειέρνπο

Έιεγρνο δηάζπαζεο
απνηθηώλ (dissociation)
κε ρξώζε Crystal Violet

Καηακέηξεζε
Απνηθηώλ

Αλάπηπμε απνηθηψλ
Brucella spp. ζηα εηδηθά
ππνζηξψκαηα
Ναη
Ναη
Ναη

Απνηθίεο

Αξηζκφο απνηθηψλ αλά
δφζε εκβνιίνπ

>99%
>99%
>99%

2,7 x 10 CFT/DOSE
8
2,5 x 10 CFT/DOSE
8
2,3 x 10 CFT/DOSE

8

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα, ηα εκβνιηαθά ζηειέρε ησλ παξηίδσλ 131365,
131366, 131364 αλαπηχρζεθαλ θαλνληθά ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ δηάζπαζε.
πκπέξαζκα: Σα εκβόιηα REV-1 ησλ παξηίδσλ 131364, 131365, 131366 είλαη
θαηάιιεια γηα ρξήζε. Γίλεηαη παξάηαζε έσο ηηο 30/07/2014.Ο έιεγρνο δηελεξγήζεθε
ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην Manual of Standards for Diagnostic Test
and Vaccines (Office International Des Epizooties 2008).
εκείσζε: Σα απνηειέζκαηα αθνξνχλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε παξηίδα εκβνιίσλ πνπ απνζηάιζεθε
ζην Δξγαζηήξην.

Ο/Ζ ελεξγήζαο/ζα ηελ εμέηαζε

O/Ζ Πξντζηάκελνο/ε ηεο Γ/λζεο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ

Κηελίαηξνο
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Βξνπθέιισζε 2015
A) ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ
ΑNOΟΔΝΕΤΜΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ ΗNDIRECT ELISA ΓΗΑ ΣΖ
ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ Δ ΟΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ
ΒΟΟΔΗΓΩΝ
Γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηεο Brucella abortus ζε νξφ γάιαθηνο βννεηδψλ
κε ηελ Αλνζνελδπκηθή δνθηκή Indirect Elisa.
Γηα ζπλελσκέλα δείγκαηα γάιαθηνο ή νξνχ γάιαθηνο:
1. H δνθηκή πξέπεη λα έρεη βαζκνλνκεζεί, ψζηε πξναξαίσζε 1/1000 ηνπ OIEISS ή
πξναξαίσζε 1/16 ηνπ OIEELISAWPSS ή πξναξαίσζε 1/125 ηνπ OIEELISASPSS ζε
αξλεηηθφ νξφ (ή ζε αξλεηηθφ νξφ πξνεξρφκελν απφ ζπλέλσζε δεηγκάησλ) θαη εθ λένπ
αξαίσζε 1/10 ζε αξλεηηθφ γάια πξέπεη λα δίλνπλ ζεηηθή αληίδξαζε.
2. Σν ΟΗΔELISANSS αξαησκέλν 1/10 ζε αξλεηηθφ γάια πξέπεη λα δίλεη αξλεηηθή
αληίδξαζε.
3. Ζ δνθηκή πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα αληρλεχεη παξνπζία κφιπλζεο ζε κεκνλσκέλν δψν
ηεο νκάδαο δψσλ, ηεο νπνίαο έρνπλ ζπλελσζεί ηα δείγκαηα γάιαθηνο ή νξνχ γάιαθηνο.
4. ε θάζε ζπζθεπαζία (KIT) πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο δνθηκήο πιηθά θαη ζε επαξθή πνζφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη (Μηθξνπιάθεο Elisa 8x12 βνζξίσλ κε θαζεισκέλν αληηγφλν,
ζχδεπγκα, ρξσκνγφλν, ζεηηθφο θαη αξλεηηθφο κάξηπξαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΔ, δηάιπκα γηα ηελ αξαίσζε ησλ δεηγκάησλ, πιπζηηθφ δηάιπκα
πιαθψλ θαη δηάιπκα αλαζηνιήο ηεο αληίδξαζεο).
1. Οη ζηήιεο ησλ κηθξνπιαθψλ ηεο Η-Elisa πξέπεη λα είλαη απνζπψκελεο, ψζηε λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα εμέηαζεο κεκνλσκέλσλ αξηζκψλ δεηγκάησλ.
2. Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζην 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
παξάδνζεο.
πζθεπαζία
kit ησλ 10 πιαθψλ
Πνζόηεηα
10 kit
1)

α/α Καηάινγνπ: 46

Αλoζνελδπκηθή Γνθηκή Ηndirect ELISA γηα ηε Γηάγλσζε
ηεο Βξνπθέιισζεο ζε Οξό Αίκαηνο Βννεηδώλ
Γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηνπ βαθηήξηνπ Brucella abortus ζε νξφ αίκαηνο
βννεηδψλ κε ηελ Αλνζνελδπκηθή Γνθηκή Indirect Elisa.
Γηα κεκνλωκέλα δείγκαηα νξνύ:
1. Ζ δνθηκή πξέπεη λα έρεη βαζκνλνκεζεί, ψζηε πξναξαίσζε 1/150 ηνπ OIEISS ή
πξναξαίσζε 1/2 ηνπ OIEELISAWPSS ή πξναξαίσζε 1/16 ηνπ OIEELISASPSS ζε
αξλεηηθφ νξφ (ή ζε αξλεηηθφ νξφ πξνεξρφκελν απφ ζπλέλσζε δεηγκάησλ) πξέπεη λα
δίλνπλ ζεηηθή αληίδξαζε.
2. H πξναξαίσζε 1/600 ηνπ OIEISS ή πξναξαίσζε 1/8 ηνπ OIEELISAWPSS ή
πξναξαίσζε 1/64 ηνπ OIEELISASPSS ζε αξλεηηθφ νξφ (ή ζε αξλεηηθφ νξφ πξνεξρφκελν
απφ ζπλέλσζε δεηγκάησλ) πξέπεη λα δίλνπλ αξλεηηθή αληίδξαζε.
3. Ο OIEELISANSS πξέπεη λα δίλεη πάληα αξλεηηθή αληίδξαζε.
4. ε θάζε ζπζθεπαζία (kit) πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο δνθηκήο πιηθά θαη ζε επαξθή πνζφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη (Μηθξνπιάθεο Elisa 8x12 βνζξίσλ κε θαζεισκέλν αληηγφλν,
ζχδεπγκα, ρξσκνγφλν, ζεηηθφο θαη αξλεηηθφο κάξηπξαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΔ, δηάιπκα γηα ηελ αξαίσζε ησλ δεηγκάησλ πιπζηηθφ δηάιπκα
πιαθψλ θαη δηάιπκα αλαζηνιήο ηεο αληίδξαζεο).
Οη ζηήιεο ησλ κηθξνπιαθψλ I-Elisa πξέπεη λα είλαη απνζπψκελεο, ψζηε λα ππάξρεη
2)

α/α Καηάινγνπ: 47
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δπλαηφηεηα εμέηαζεο κεκνλσκέλσλ αξηζκψλ δεηγκάησλ.
πζθεπαζία
kit ησλ 10 πιαθψλ
Πνζόηεηα
10 kit
3)

α/α Καηάινγνπ: 225

Αληηγόλν ύλδεζεο πκπιεξώκαηνο

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο βννεηδψλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ ζε νξφ αίκαηνο κε
ηε δνθηκή χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο.
Σν αληηγφλν πξέπεη λα πεξηέρεη ελαηψξεκα βαθηεξίσλ Β. abortus βηφηππνο 1 ζηέιερνο
99 (Weybridge) ή 1119-3 (USDA) ζε δηάιπκα phenol-saline(NaCl 0,85%(m/v) θαη phenol
0,5% ή ζε δηάιπκα Veronal buffer.
Tν αληηγφλν πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε θηαιίδηα 100ml θαη λα αξαηψλεηαη 1/10 ή
1/100.
Σo αληηγφλν πξέπεη λα έρεη ηηηινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ, έηζη ψζηε λα
δίλεη 50% αηκφιπζε φηαλ αληηδξά κε ην Γηεζλή Οξφ Αλαθνξάο (ΟΗΔ International Standard
Serum-ΟΗΔΗSS) ζε αξαίσζε 1/200.
πζθεπαζία
Φηάιε ησλ 100ml
Πνζόηεηα
6 θηάιεο
4)

α/α Καηάινγνπ: 226

Αληηγόλν ROSE BENGAL

Γηα ηελ νξνινγηθή δηάγλσζε ηεο Βξνπθέιισζεο ησλ βννεηδψλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ κε
ηε δνθηκή Rose Bengal.
Σν αληηγφλν πξέπεη λα πεξηέρεη ελαηψξεκα βαθηεξίσλ Β. abortus βηφηππνο 1 ζηέιερνο
99 (Weybridge) ή 1119-3 (USDA) ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κε pH 3,65±0,05 θερξσζκέλν κε
ηε ρξσζηηθή Δξπζξφ ηεο Βεγγάιεο.
To αληηγφλν ηεο δνθηκήο πξέπεη λα έρεη ηηηινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ,
έηζη ψζηε λα δίλεη ζεηηθή αληίδξαζε κε ηνλ Γηεζλή νξφ αλαθνξάο (ΟΗΔ International
Standard Serum-ΟΗΔΗSS) φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε αξαίσζε 1/45 (22,2 ICFTU/ml) θαη
αξλεηηθή φηαλ βξίζθεηαη ζε αξαίσζε 1/55 (18,2 ICFTU/ml).
Σν αληηγφλν πξέπεη λα είλαη ζηείξν, έηνηκν πξνο ρξήζε θαη λα έρεη παξαζθεπαζζεί
πξφζθαηα.
πζθεπαζία
θηάιεο ηνπ 1lit, ησλ 100ml ή10ml
Πνζόηεηα
25 lit
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο
5)

α/α Καηάινγνπ: 227Α

Θεηηθόο Οξόο Brucella abortus

Γηα ηελ νξνινγηθή δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο βννεηδψλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ κε ηε
δνθηκή ηεο χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο.
Σν πξντφλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έληππεο νδεγίεο ζηηο νπνίεο λα αλαθέξεηαη ν
βαζκφο ζεηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζε κία πξνθαζνξηζκέλε αξαίσζε κεηά απφ
ηηηινπνίεζε ζηε δνθηκή χλδεζε ηνπ πκπιεξψκαηνο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
πζθεπαζία
θηαιίδηα ηνπ 1ml
Πνζόηεηα
50 θηαιίδηα
6)

α/α Καηάινγνπ: 338

Haemolytic serum (Anti-sheep hemolysin)

Οξφο αίκαηνο θνλίθινπ πνπ πεξηέρεη πςειφ ηίηιν αληηζσκάησλ (ειάρηζηνο ηίηινο κίαο
αηκνιπηηθήο κνλάδαο 1:5.000) θαηά ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ πξνβάηνπ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ αηκνιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δνθηκή ηεο ζχλδεζεο
ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. Πξέπεη λα έρεη ηηηινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή Kolmer θαη λα
αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ζε IU/ml ζε θάζε θηαιίδην.
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Μνξθή
πζθεπαζία
Πνζόηεηα
7)

ιπφθηιε
θνπηί ησλ 2 θηαιηδίσλ ησλ 2,5ml έθαζην
4 θνπηηά

α/α Καηάινγνπ: 345

πκπιήξσκα [COMPLEMENT]

Λπνθηινπνηεκέλν ζπκπιήξσκα ηλδηθνχ ρνηξηδίνπ κε ηνλ απαξαίηεην δηαιχηε γηα
αλαζχζηαζε ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέζνδν χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηζσκάησλ νξηζκέλσλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ πρ
βξνπθέιισζε, ριακχδηα θηι.
Μνξθή
ιπφθηιε
πζθεπαζία
1 θνπηί: 2vials x 3,5ml complement + 2 vials x 5,5ml solvent (αξαησηηθφ)
Πνζόηεηα
25 θνπηηά
Αλoζνελδπκηθή Γνθηκή Competitive ELISA γηα ηελ
Αλίρλεπζε Αληηζσκάησλ θαηά ηνπ Β. abortus ζε Οξό
Αίκαηνο Βννεηδώλ, Πξνβάησλ θαη Αηγώλ
H δνθηκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηνπ B. abortus ζε νξφ
αίκαηνο βννεηδψλ, πξνβάησλ θαη αηγψλ.
ε θάζε ζπζθεπαζία (kit) πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο δνθηκήο θαη ζε επαξθή πνζφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δνθηκψλ
πνπ πξνβιέπνληαη (Μηθξνπιάθεο Elisa 8x12 βνζξίσλ κε θαζεισκέλν αληηγφλν, ηζρπξφο
ζεηηθφο κάξηπξαο, αζζελήο ζεηηθφο κάξηπξαο, θαη αξλεηηθφο κάξηπξαο, ξπζκηζηηθφ
δηάιπκα πξναξαίσζεο νξψλ, κνλνθισληθά αληηζψκαηα εηδηθά γηα ηνλ επίηνπν Οπνιπζαθραξίηε ηνπ αληηγφλνπ S-LPS ηεο B. abortus S 1119-3 ζε ιπφθηιε κνξθή, ππθλφ
πιπζηηθφ δηάιπκα, ζχδεπγκα κνλνθινληθψλ αληη-αληηζσκάησλ πνληηθηνχ ηεο θιάζεο IgG
εηδηθφ γηα κεξπθαζηηθά ζεζεκαζκέλν κε ελδπκν Peroxidase, δηάιπκα ρξσκνγφλνπ,
δηάιπκα ζεηηθνχ νμέσο).
Οη ζηήιεο ησλ κηθξνπιαθψλ C-Elisa πξέπεη λα είλαη απνζπψκελεο, ψζηε λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα εμέηαζεο κεκνλσκέλσλ αξηζκψλ δεηγκάησλ.
πζθεπαζία
kit ησλ 10 πιαθψλ
Πνζόηεηα
2 kit
8)

α/α Καηάινγνπ: 455

α/α Καηάινγνπ: 515 Ca-Mg veronal buffer (Υεκηθά)
Να ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξαίσζε νξψλ θαη αληηδξαζηεξίσλ ζηε κέζνδν ζχλδεζεο
ζπκπιεξψκαηνο θαη λα έρεη ηελ παξαθάησ ζχζηαζε:
9)

Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g
Sodium chloride
8,5
Diethylmalonylurea
0,575
Sodium dithylmalonylurea
0,185
Magnesium chloride
0,168
Calcium chloride
0,028
πζθεπαζία
Πνζόηεηα
10)

Τιηθφ ζε ιπφθηιε κνξθή εληφο θηαιηδίσλ. 4 θηαιίδηα/ θνπηί ηα νπνία
απνδίδνπλ 4 lit έηνηκνπ πξνο ρξήζε πξντφληνο
1 θνπηί

α/α Καηάινγνπ: 531

I-ELISA ζε γάια θαη ζε νξό αίκαηνο βννεηδώλ (θνηλό)

1. H δνθηκή πξέπεη λα έρεη βαζκνλνκεζεί, ψζηε πξναξαίσζε 1/1000 ηνπ OIEISS ή
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πξναξαίσζε 1/16 ηνπ OIEELISAWPSS ή πξναξαίσζε 1/125 ηνπ OIEELISASPSS ζε
αξλεηηθφ νξφ (ή ζε αξλεηηθφ νξφ πξνεξρφκελν απφ ζπλέλσζε δεηγκάησλ) θαη εθ λένπ
αξαίσζε 1/10 ζε αξλεηηθφ γάια λα δίλνπλ ζεηηθή αληίδξαζε.
2. Σν ΟΗΔELISANSS αξαησκέλν 1/10 ζε αξλεηηθφ γάια πξέπεη λα δίλεη αξλεηηθή
αληίδξαζε.
3. Ζ δνθηκή πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα αληρλεχεη παξνπζία κφιπλζεο ζε κεκνλσκέλν δψν
ηεο νκάδαο δψσλ, ηεο νπνίαο έρνπλ ζπλελσζεί ηα δείγκαηα γάιαθηνο ή νξνχ γάιαθηνο.
4. Ζ δνθηκή πξέπεη λα έρεη βαζκνλνκεζεί, ψζηε πξναξαίσζε 1/150 ηνπ OIEISS ή
πξναξαίσζε 1/2 ηνπ OIEELISAWPSS ή πξναξαίσζε 1/16 ηνπ OIEELISASPSS ζε
αξλεηηθφ νξφ (ή ζε αξλεηηθφ νξφ πξνεξρφκελν απφ ζπλέλσζε δεηγκάησλ) λα δίλνπλ
ζεηηθή αληίδξαζε.
5. H πξναξαίσζε 1/600 ηνπ OIEISS ή πξναξαίσζε 1/8 ηνπ OIEELISAWPSS ή
πξναξαίσζε 1/64 ηνπ OIEELISASPSS ζε αξλεηηθφ νξφ (ή ζε αξλεηηθφ νξφ πξνεξρφκελν
απφ ζπλέλσζε δεηγκάησλ) λα δίλνπλ αξλεηηθή αληίδξαζε.
6. Ο OIEELISANSS πξέπεη λα δίλεη πάληα αξλεηηθή αληίδξαζε.
7. ε θάζε ζπζθεπαζία (kit) πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο δνθηκήο πιηθά θαη ζε επαξθή πνζφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη (Μηθξνπιάθεο Elisa 8x12 βνζξίσλ κε θαζεισκέλν αληηγφλν,
ζχδεπγκα, ρξσκνγφλν, ζεηηθφο θαη αξλεηηθφο κάξηπξαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΔ, δηάιπκα γηα ηελ αξαίσζε ησλ δεηγκάησλ πιπζηηθφ δηάιπκα
πιαθψλ θαη δηάιπκα αλαζηνιήο ηεο αληίδξαζεο).
8. Οη ζηήιεο ησλ κηθξνπιαθψλ I-Elisa πξέπεη λα είλαη απνζπψκελεο, ψζηε λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα εμέηαζεο κεκνλσκέλσλ αξηζκψλ δεηγκάησλ.
πζθεπαζία
kit ησλ 10 πιαθψλ
Πνζόηεηα
2 kit
11)

α/α Καηάινγνπ: (Γελ ππάξρεη)

Μνλνί Αζθνί πιινγήο Αίκαηνο

Αζθφο ζπιινγήο αίκαηνο γηα ηε δηάγλσζε ηεο βξνπθέιισζεο βννεηδψλ, πξνβάησλ θαη
αηγψλ ζε νξφ αίκαηνο κε ηε δνθηκή χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο.
Σν ζχζηεκα ζπιινγήο αίκαηνο πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε εηδηθφ ζχζηεκα ιήςεσο
δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελφ ζε θιεηζηφ θχθισκα. Ο ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο λα κελ
πξνθαιεί θακηάο κνξθήο αηκφιπζε ζηα ιεθζέληα δείγκαηα θαη λα θέξεη θάιπκκα
εμαζθαιίδνληαο ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ. Πξέπεη λα θέξεη α) 63ml αληηπεθηηθφ CPDA-1,
ρσξεηηθφηεηαο 400-450ml θαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ πηζαλά
ηξππήκαηα ηεο βειφλεο θαη απφ πηζαλφ θίλδπλν κφιπλζεο γηα ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ,
β) λα παξέρεη πιήξε αζθάιεηα θαη λα κελ αζθαιίδεη πξηλ απφ ηελ αηκνιεςία θαη κε θαλέλα
ρεηξηζκφ. Μεηά ηελ αζθάιηζε ηεο βειφλεο ην ζχζηεκα δε ζα επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε
ηεο, γ) ην ελζσκαησκέλν δεηγκαηνιεπηηθφ ζχζηεκα λα δηαζέηεη θάιπκκα εμαζθαιίδνληαο
ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ, δ) ην πιαζηηθφ ησλ αζθψλ λα είλαη απφ δηαπγέο θαη άρξσκν
πιαζηηθφ PVC, ε) νη αζθνί λα είλαη ζπζθεπαζκέλνη αλά έλαο, ρσξίο λα είλαη δηπισκέλνη κε
ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε ζηξέβισζε ηνπ απινχ αηκνιεςίαο θαη ησλ ζπλδεηηθψλ
ζσιελψζεσλ, ζε πιαζηηθνπνηεκέλν θχιιν δηαθαλέο κε δπλαηφηεηα αληίιεςεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη θαηφπηλ ζε ραξηνθηβψηην.
Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο αξηζκφο παξηίδαο, εκεξνκελία παξαγσγήο,
εκεξνκελία ιήμεο, πεξηερφκελν αληηπεθηηθφ, ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο, είδνο ηνπ αζθνχ
θηι λα αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ πιαζηηθή ζήθε θαζψο θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο
ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηην).
Πνζόηεηα
20 αζθνί
Ο ηφπνο παξάδνζεο γηα φια ηα αληηδξαζηήξηα είλαη ζην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο
Βξνπθέιισζεο (Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Λάξηζαο) θαη ε παξάδνζε είλαη άκεζε. Ο ρξφλνο
ιήμεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
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Σα πξντφληα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ Πνηφηεηαο
(Certificate of quality control) γηα θάζε παξηίδα πξντφληνο πνπ απνζηέιιεηαη ζην
εξγαζηήξην, εηδάιισο δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαιαβή γηα ηηο παξηίδεο πνπ δε
ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
έληππεο νδεγίεο ηνπιάρηζην ζε κία απφ ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο γιψζζεο ζηηο νπνίεο
λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη ιήμεο ηνπο.
Οη πξναλαθεξφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νξίζζεθαλ κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζ. 535/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21 Μαξηίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
παξαξηήκαηνο Γ ηεο νδεγίαο 64/432 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
απφθαζεο 2000/330/ΔΚ. Καηά ζπλέπεηα είλαη απαξαίηεην λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ηεο δνθηκήο.
B) ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΑΚΣΖΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ

1)

α/α Καηάινγνπ: Α2

AGAR GRANULATED

ηεξενπνηεηηθή νπζία πςειήο θαζαξφηεηαο θαη πεθηηθήο ηθαλφηεηαο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ζξεπηηθψλ ζηεξεψλ ππνζηξσκάησλ.
Μνξθή
θνθθψδεο
πζθεπαζία 1.000g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο Σνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
2)

πνπ

α/α Καηάινγνπ: Α14 BLOOD AGAR BASE No ΗΗ

Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνκφλσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ παζνγφλσλ
κηθξννξγαληζκψλ.
Μνξθή
ζθφλε ή θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία ηεκάρην ησλ 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο 3-4 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Proteose peptone
15,0
Liver digest
2,5
Yeast extract
5,0
Sodium chloride
5,0
Agar
12,0

3)

α/α Καηάινγνπ: Α24 BRUCELLA MEDIUM BASE

Θξεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα Brucella spp.
Μνξθή
ζθφλε ή θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
2 ζπζθεπαζίεο
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
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Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Peptone
10,0
Lab-Lemco
5,0
Glucose
10,0
Sodium chloride
5,0
Agar
15,0
pH 7,4±0,2
4)

α/α Καηάινγνπ: Α79 MACCONKEY AGAR

Τπφζηξσκα εθιεθηηθφ γηα ηελ απνκφλσζε θνινβαθηεξηνεηδψλ, Salmonella spp.,
Shigella spp.
Μνξθή
ζθφλε ή θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 1 ζπζθεπαζία
Πνζόηεηα
500g
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Peptone from casein
17,00
Peptone from meat
3,00
Sodium chloride
5,00
Lactose
10,00
Βile salt mixture
1,50
Neutral red
0,03
Crystal violet
0,001
Agar-agar
13,50
pH 7,1+0,2
5)

α/α Καηάινγνπ: Α89 MEAT EXTRACT (BEEF EXTRACT), desiccated

Δκπινπηηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ παξαζθεπή ζξεπηηθψλ ππνζηξσκάησλ.
Αληηθαζηζηά ην εθρχιηζκα θξέαηνο εκπινπηίδνληαο κε άδσην, βηηακίλεο, ακηλνμέα θαη
νξγαληθά ζπζηαηηθά ηα ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα.
Μνξθή
ζθφλε
πζθεπαζία 1 ζπζθεπαζία
Πνζόηεηα
500g
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή αλάιπζε%
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα
Total nitrogen (ΣΝ)
13,9
Amino nitrogen (ΑΝ)
2

6)

α/α Καηάινγνπ: Α90 METHYL RED VOGUES PROSKAUER BROTH

Παξαηεξήζεηο: Σν πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ
ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίδνζή ηνπ κε ηνπιάρηζηνλ 2 ζεηηθά θαη
2 αξλεηηθά ζηειέρε κηθξννξγαληζκψλ, θαηά πξνηίκεζε ζε κεηθηέο θαιιηέξγεηεο (ζεηηθψλ
θαη αξλεηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ καξηχξσλ )θαη ζε κνλνθαιιηέξγεηα.
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Μνξθή
πζθεπαζία
Πνζόηεηα
Υξόλνο ιήμεο

ζθφλε
500g
2 ζπζθεπαζίεο
3-4 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο

Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Peptone
7,00
Dextrose
5,00
Dipotassium Hydrogen
5,00
phosphate (K2HPO4)
Lactose
10,00
o
pH 6,9+0,2 ζηνπο 25 C
7)

α/α Καηάινγνπ: Α96 Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis medium (MSRV)

Ζκίξξεπζην εκπινπηηζηηθφ ππφζηξσκα γηα απνκφλσζε ησλ Salmonella spp.
Παξαηεξήζεηο: Σν πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ
ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά
ζηειέρε κηθξννξγαληζκψλ καξηχξσλ.
Μνξθή
ζθφλε πξνο αλαζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο θαη’ ειάρηζην 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Tryprose
4,59
Casein hydrolysate
4,59
Sodium chloride
7,34
Potassium dihydrogen phosphate
1,47
Magnesium chloride anhydrous
10,93
Malachite green
0,037
Agar-agar
2,7

8)

α/α Καηάινγνπ: Α98

MOTILITY AGAR

Τπφζηξσκα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ Listeria monocytogenes.
Μνξθή
ζθφλε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Casein peptone
20
Meat peptone
6,1
Agar
3,5
o
pH 7,3±0,2 ζηνπο 25 C
9)

α/α Καηάινγνπ: Α109

NUTRIENT AGAR [granulated]
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Τιηθφ γεληθήο ρξήζεο
Μνξθή
θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο θαη’ ειάρηζην 2-3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Meat extract
3,0
Peptone from meat
Agar
pH: 7,0+0,2 ζηνπο 25 C

5,0
12

o

10)

α/α Καηάινγνπ: Α122

PEPTONE WATER (Buffered) [granulated]

Πξνεκπινπηηζηηθφ κε εθιεθηηθφ αξαησηηθφ ππφζηξσκα γηα απνκφλσζε παζνγφλσλ
εληεξνβαθηεξηνεηδψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Salmonella spp, ζχκθσλα κε ην ISO 6579
(2002).
Μνξθή
θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
2 ζπζθεπαζίεο
Υξόλνο ιήμεο θαη’ ειάρηζην 2-3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Enzymatic digest of casein (Peptone)
10,0
Sodium cloride (NaCl)
5,0
Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate
9,0
(Na2HPO4 12H2O)
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
1,5
pH: 7,0+0,2 ζηνπο 25oC. Απνζηείξσζε ζηνπο 121oC γηα 15min
11)

α/α Καηάινγνπ: Α144

SIMMONS CITRATE AGAR

Τπφζηξσκα θαηάιιειν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εληεξνβαθηεξηνεηδψλ, κε βάζε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θηηξηθψλ σο κνλαδηθή πεγή άλζξαθα.
Μνξθή
ζθφλε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
2 ζπζθεπαζίεο
Υξόλνο ιήμεο 3-4 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Ammonium Dihydrogen Phosphate
1.0
Dipotassium Phosphate
1.0
Sodium Chloride
5.0
Sodium Citrate
2.0
Magnesium Sulfate
0.2
Agar
15.0
Bromothymol Blue
0.08
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pH: 7,0+0,2 ζηνπο 25oC
α/α Καηάινγνπ: Α159

12)

TRIPLE SUGAR IRON AGAR

ηεξεφ ππφζηξσκα γηα έιεγρν δχκσζεο ζαθράξσλ & παξαγσγήο πδξφζεηνπ ησλ
εληεξνβαθηεξηνεηδψλ.
Παξαηεξήζεηο: ε ζχλζεζε, ηo pH θαη ε ζεξκνθξαζία επψαζεο νξίδνληαη απφ ην ΗSΟ
6579:2002 θαη ην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο.
Σν πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίδνζή ηνπ κε ηνπιάρηζηνλ 2 ζεηηθά θαη 2 αξλεηηθά
ζηειέρε κηθξννξγαληζκψλ.
Μνξθή
θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο θαη’ ειάρηζην 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Meat extract
3,0
Yeast extract
3,0
Peptone
20,0
Sodium chloride (NaCl)
5,0
Lactose
10,0
Sucrose
10,0
Glucose
1,0
Iron(III) citrate
0,3
Sodium thiosulfate
0,3
Phenol-red
0,024
Agar
12,5
pH 7,4 0,2 ζηνπο 25°C

13)

α/α Καηάινγνπ: Α160

TRIPLE SUGAR IRON AGAR

Καηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ κηθξννξγαληζκψλ (γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ζηειερψλ ησλ κηθξνβίσλ ζην Star Protocol.
Μνξθή
ζθφλε ή θνθθψδεο
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Peptone from casein
15,00
Peptone from soymeal
5,00
Sodium chloride
5,00
Agar – agar
15,00
pH 7,3 ζηνπο 25νC
14)

α/α Καηάινγνπ: Α167

TRYPTONE WATER

Εσκφο γηα ηελ αλίρλεπζε ηλδφιεο ησλ ζεηηθψλ κηθξνβίσλ.
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Μνξθή
πζθεπαζία
Πνζφηεηα
Υξφλνο ιήμεο

ζθφλε πξνο αλαζχζηαζε
500g
2 ζπζθεπαζίεο
θαη’ ειάρηζην 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθφηεηα g/lt
Peptone from casein
10,00
Sodium chloride
5,00

pH 7,5 0,2
15)

α/α Καηάινγνπ: Α172

UREA AGAR

Τπφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ
κεηαβνιίδνπλ ηελ νπξία (πξνηεηλφκελν απφ ηνλ Christensen).
Μνξθή
θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
2 ζπζθεπαζίεο
Υξόλνο ιήμεο Σξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Peptone from meat
1,0
D(+)glucose
1,0
sodium chloride
5,0
potassium dihydrogen phosphate
2,0
phenol red
0,012
agar-agar
12,0
pH 6,8±0,2 ζηνπο 25νC
α/α Καηάινγνπ: Α179

Xylose Lysine Desoxycholate Agar (XLD agar)
[granulated]
Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ Salmonella spp. ζχκθσλα κε ην
ISO 6579-2002.
Μνξθή
θνθθψδεο ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο θαη’ ειάρηζην 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
16)

Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Yeast extract
3,0
Sodium chloride (NaCl)
5,0
Xylose
3,75
Lactose
7,5
Sucrose
7,5
L-Lysine (hydrochloride)
5,0
Sodium thiosulfate
6,8
Iron (III) ammonium
0,8
citrate
Phenol red
0,08
Sodium deoxycholate
1,0
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Agar
pH 7.4±0.2 ζηνπο 25νC
17)

α/α Καηάινγνπ: Α184

14,5

Brucella selective supplement

Λπνθηινπνηεκέλν εθιεθηηθφ ζπκπιήξσκα ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην ππφζηξσκα
Brucella medium base γηα ηελ απνκφλσζε βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella spp.
Μνξθή
ζθφλε πξνο αλαζχζηαζε
πζθεπαζία πζθεπαζία ησλ 10 θηαιίδησλ. 1 θηαιίδην ηθαλφ λα παξαζθεπάζεη έθαζην
ην αλψηεξν 500ml ππνζηξψκαηνο
Πνζόηεηα
2 ζπζθεπαζίεο
Υξόλνο ιήμεο 20 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα /vial
Polymyxin B (as SO4)
2.500 IU
Nystatin
50.000 IU
Bacitracin
12.500 IU
Cycloheximide
50,00mg
Nalidixic acid
2,5mg
Vancomycin (as HCL)
10,00mg

18)

α/α Καηάινγνπ: Α244

ΟΡΟ ΗΠΠΟΤ (HORSE SERUM)

Οξφο ίππνπ θαηάιιεινο γηα θπηηαξνθαιιηέξγεηεο.
-Να είλαη απνζηεηξσκέλνο κε δηήζεζε.
-Να είλαη ειεγκέλνο γηα ηνχο θαη κπθφπιαζκα.
-Να ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο θαη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνο (approved)
απφ ηελ ΔE.
πζθεπαζία 1 θηαιίδην ησλ 500ml
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
19)

α/α Καηάινγνπ: (Γελ ππάξρεη)

UREA BROTH

Τιηθφ γηα ηνλ εθιεθηηθφ εκπινπηηζκφ κηθξννξγαληζκψλ.
Μνξθή
ζθφλε ε θνθθψδεο ε ζχζηαζε
πζθεπαζία 500g
Πνζόηεηα
1 ζπζθεπαζία
Υξόλνο ιήμεο 2-3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
Σππηθή ζύλζεζε ηειηθνύ πξντόληνο
Οπζία
Πεξηεθηηθόηεηα g/lt
Yeast extract
0,1
Potassium dihydrogen phospate
9,1-9,5
Disodium hydrogen phoshate
9,5
Urea
20
Phenol red
0,01

H Πξντζηακέλε ηνπ Δξγαζηεξίνπ
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47
225
226
227Α
338
345

7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

455
531
Νέν
A2
A14
A24
A79
A89
A90
A96
A98
A109
Α122
Α144
A159
A160
A167
A172
A179
A184
A244
Νέν

I-ELISA ζε νξφ αίκαηνο βννεηδψλ
Αληηγφλν χλδεζεο πκπιεξψκαηνο
Αληηγφλν Rose Bengal
Θεηηθφο νξφο Brucella
Αηκνιπζίλε χλδεζεο πκπιεξψκαηνο
πκπιήξσκα χλδεζεο πκπιεξψκαηνο
Competitive Elisa (C-ELISA) ζε νξφ αίκαηνο βννεηδψλ,
πξνβάησλ θαη αηγψλ
I-ELISA ζε γάια θαη νξφ αίκαηνο βννεηδψλ (θνηλφ)
Αζθνί Αηκνιεςίαο
Agar - Agar
BLOOD AGAR
Brucella Medium Base
MC
Meat extract
Methyl Red Vogues Proskauer Broth
ΜSRV (Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis medium)
Motiliti agar
Νutrient agar granulated
Peptone Water(Buffered) granulated
Simmons Citrate agar
Triple Sugar Iron Agar
ΣSA
Tryptone Water
Urea agar
XLD
Brucella selective supplement
Horse Serum
Urea Broth

πζθεπαζία

Σηκή κε ΦΠΑ

1
2
3
4
5
6

Αληηδξαζηήξηα θαη ππνζηξώκαηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο
βξνπθέιισζεο

Σηκή ρσξίο
ΦΠΑ

α/α
θαηάινγνπ

Σηκή Μνλάδαο

α/α

Πνζόηεηα

Πίλαθαο 6. Παξάδεηγκα αλαιψζηκσλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθηίκεζεο θφζηνπο, ζε εζληθφ επίπεδν

kit ησλ 10 πιαθψλ
θηαιίδην ησλ 100 ml
θηαιίδην ησλ 100ml
θηαιίδην ηνπ 1ml
2 θηαιίδηα ησλ 2,5 ml
2 θηαιίδηα ησλ 3,5 ml

10
6
250
50
4
25

575,00
120,00
130,00
25,00
220,00
200,00

5.750,00
720,00
32.500,00
1.250,00
880,00
5.000,00

7.072,50
885,60
39.975,00
1.537,50
1.082,40
6.150,00

kit ησλ 10 πιαθψλ
kit ησλ 10 πιαθψλ
Σεκάρην
1.000g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
500g
ησλ 10 θηαιηδίσλ
500ml
500g
ΤΝΟΛΟ

2
5
20
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
398

1.100,00
500,00
4,50
317,07
44,72
138,21
40,65
203,25
56,91
56,91
186,99
130,08
73,17
44,72
81,30
300,81
48,78
52,85
105,69
101,63
130,08
130,08

2.200,00
2.500,00
90,00
317,07
44,72
276,42
40,65
203,25
113,82
56,91
186,99
130,08
146,34
89,44
81,30
300,81
97,56
105,70
105,69
203,26
130,08
130,08
53.650,18 €

2.706,00
3.075,00
110,70
390,00
55,00
340,00
50,00
250,00
140,00
70,00
230,00
160,00
180,00
110,01
100,00
370,00
120,00
130,01
130,00
250,01
160,00
160,00
65.989,72 €
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Γηεπζύλζεηο θαη ζηνηρεία ησλ θηεληαηξηθώλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα
α/α

Κηεληαηξηθά
Δξγαζηήξηα

Σνπηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα
(RVLs*)

Τπεύζπλνο θηελίαηξνο

Σειέθσλα

Fax

email

6ν ρικ Λάξηζαο - Σξηθάισλ, ΣΚ.41110

ηνπξλάξα - Σζειεπίδνπ
Αζαλαζία

2410-617980 2410617981

2410-617982

vetlab@otenet.gr

Αζήλαο

Νεαπφιεσο 25, ΣΚ.15310
Αγ. Παξαζθεπή

Κπξκά Άλλα

210-6010903 εζση.
128

210-6399477

brucellalab@gmail.com

Θεζζαινλίθεο

26εο Οθησβξίνπ 80, ΣΚ.54627
Θεζζαινλίθε

4

Ζξάθιεηνπ

Ληκέλαο Ζξαθιείνπ, Πξνβιήηα 3,
ΣΘ.1902, ΣΚ.71110 Ζξάθιεην

5

Ησαλλίλσλ

Υξ. Καηζάξε 2, ΣΚ.45444 Ησάλληλα

6

Καβάιαο

Ακπγδαιεψλαο, ΣΚ.64012 Καβάια

7

Κνκνηελήο

7ν ρικ Κνκνηελήο - Ξάλζεο, ΣΚ.69100
Κνκνηελή

1
2
3

8

Λάξηζαο (NRL)**

Σξίπνιεο

Πέιαγνο Αξθαδίαο, ΣΚ.22100 Σξίπνιε

Παπαπνζηφινπ Καηεξίλα

2310-566044

Λνγάξνο Γεκήηξεο

2310-566042

2310-552023

Μπάζηλαο Γεκήηξεο

2810-280869

2810-341743

Παλάγηνπ Αζελά

26510-27396

26510-33541

Μαληνχδεο Γεκήηξεο

2510-391865 εζση.
103

2510-391865

Καηζανχλεο Γεψξγηνο

25310-36796

25310-36796

ηάλα Παλαγηψηα

2710-226849

Εαξνπριηψηε Αγγειηθή

2710-232909

brucellakkith@gmail.com

Φνχζθεο Ησάλλεο

vetlabher@ath.forthnet.gr
keioan1@otenet.gr
ktekav@yahoo.gr
ktekomot@yahoo.gr
2710-232909

arcadialab@tri.forthnet.gr

*Regional Veterinary Laboratories
**National Reference Laboratory (Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο).
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Γεσγξαθηθή αξκνδηόηεηα Κηεληαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ
α/α

Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα
Λάξηζαο (NRL)

Γηαπίζηεπζε

Αξκνδηόηεηα (Πεξηθέξεηεο)

ΔΤΓ 834

Θεζζαιίαο

ΔΤΓ 695

1

Θεζζαινλίθεο

----

Αηηηθήο, Νφηηνπ Αηγαίνπ, Βφξεηνπ Αηγαίνπ, ηεξεάο
Διιάδαο, ΠΔ Αηησιναθαξλαλίαο, ΠΔ Εαθχλζνπ, ΠΔ
Κεθαιιελίαο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Ζξάθιεηνπ

----

Κξήηεο

Ησαλλίλσλ

ΔΤΓ 488-2

Ζπείξνπ, ΠΔ Κέξθπξαο, ΠΔ Λεπθάδαο

Καβάιαο

----

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Κνκνηελήο

----

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Σξίπνιεο

----

Πεινπνλλήζνπ, ΠΔ Αραΐαο, ΠΔ Ζιείαο

Αζήλαο
2
3
4
5
6
7
8
Τιηθά/Πξντφληα
ππνβαιιφκελα ζε δνθηκή

Σχπνη δνθηκψλ/ Μεηξνχκελεο ηδηφηεηεο

Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη/
Υξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο

1. Αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ησλ
βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella spp.

Γνθηκή Rose Bengal (RB) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο
Δπηηξνπήο αξ. 535/2002 πνπ ηξνπνπνηεί ην Παξάξηεκα C
ηεο Οδεγίαο 64/432/EEC θαη ηελ Απφθαζε 2004/226/EC,
Οξφο αίκαηνο νηθφζηησλ ή άγξησλ
φπσο ηζρχνπλ.
κεξπθαζηηθψλ, ηππνεηδψλ, ρνίξσλ,
θακεινεηδψλ, ζαξθνθάγσλ δψσλ
2. Αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ησλ Γνθηκή ηεο χλδεζεο ηνπ πκπιεξψκαηνο ( – CFT)
θαη αλζξψπσλ
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο αξ. 535/2002 πνπ
βαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Brucella spp.
ηξνπνπνηεί ην Παξάξηεκα C ηεο Οδεγίαο 64/432/EEC θαη ηελ
Απφθαζε 2004/226/EC, φπσο ηζρχνπλ.
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πληκήζεηο
ΑΛΤΜ: Απφθαζε Λήςεο Τγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ
ΑΠΘ: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
ΓΓΚ: Γεληθή Γηεχζπλζε Βηψζηκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Κηεληαηξηθήο ηνπ ΤΠΑΠΔ
ΓΑΟΚ: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (ηεο ΠΔ)
ΓΔ: Γειηίν Δκβνιηαζκνχ
ΓΚ: Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο (ηεο Πεξηθέξεηαο)
ΓΜΔ: Γειηίν Μεληαίαο Δπνπηείαο
ΓΟΔ: Γειηίν Οξνινγηθνχ Διέγρνπ
ΓΤΕ: Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ ΤΠΑΠΔ
ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε
ΔΔΑΒ: Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Βξνπθέιισζεο ζηε Λάξηζα
ΔΟΦ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ
ΕΔΚ: Εψλε Δθξίδσζεο
ΕΔΜ: Εψλε Δκβνιηαζκνχ
ΓΚΚΑ: Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ
ΓΚΚΘ: Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο
ΚΤΑ: Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΜΒ: Μνξηαθφ Βάξνο
ΠΓ: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
ΠΔ: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
ΣΕΤΕ: Σκήκα Εσναλζξσπνλφζσλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ ΤΠAΠE
ΣΚΑ: Σνπηθή Κηεληαηξηθή Αξρή, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο».
ΤΑ: Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΤΠΑΠΔ: Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
CFT: Complement Fixation Test
CFU: Colony Forming Units
Da: Dalton
OIE: Office International des Epizooties (World Organisation for Animal Health)
RBT: Rose Bengal Test
Δηθόλεο
Ζ εηθφλα ζην εμψθπιιν θαη ε εηθφλα 6 είλαη απφ ην αξρείν ηεο θηελίαηξνπ Κπξκά Άλλαο,
απφ ην Δξγαζηήξην Βξνπθειιψζεσλ ζην ΚΚΗΑ (2012).
Ζ εηθφλα 1 ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο θηελίαηξνπο Γειαβέξε Γεκήηξην θαη Καηζηψιε
Αξηζηνκέλε (2012).
Ζ εηθφλα 2 είλαη απφ ην αξρείν ηνπ θηελίαηξνπ Καηζηψιε Αξηζηνκέλε (2013).
Οη εηθφλεο 7 – 9 είλαη απφ ην αξρείν ηεο θηελίαηξνπ Εαξνπριηψηε Αγγειηθήο, απφ ην
Δξγαζηήξην Βξνπθειιψζεσλ ζηελ Σξίπνιε (2014).
Οη εηθφλεο 10 – 11 είλαη απφ ην αξρείν ηεο θηελίαηξνπ ηνπξλάξα Αζαλαζίαο, απφ ην
Δξγαζηήξην Βξνπθειιψζεσλ ζηε Λάξηζα (2015).
Οη εηθφλεο 12-16 είλαη απφ ην αξρείν ηνπ θηελίαηξνπ Λάκπξε Βαζίιεηνπ, απφ ην Σκήκα
Κηεληαηξηθήο Λεπθάδαο (2015).
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