
Τι ακούστηκε ότι προβάλλεται για το μέλλον για τον Ευρωπαϊκό Νότο 
για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή;
Μειωμένη διαθεσιμότητα του νερού
Αυξημένη  ξηρασία
Έντονη μείωση της βιοποικιλλότητας
Μειωμένος τουρισμός
Μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων
Αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις
Ελατωμμένη υδροηλεκτρική παραγωγή
Αύξηση του ευτροφισμού και αλατότηταςστα παράκτια ύδατα
Αυξημένες επιπτώσεις στην υγεία από τα κύματα καύσωνα
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Environment – Human Health
World Health Report (2006) – WHO

23% of all deaths can be attributed to environmental 
factors

34% of the age group of 0-14 can be attributed to 
environmental factors

Of the major Diseases, Diseases’ groups, Injuries: 
85 / 102

were found to have an attributable fraction to the whole 
disease burden

Differences and fluctuations in the various regions of 
WHO







Intrinsic benefits of modification of 
environmental factors:

Prevents disease

Minimizes the attributable  fraction of the disease 
associated cost 

They have prolonged beneficial long term effects to 
health if compared to clinical treatment

It is the most “fair” choice, because this benefits the 
population in general and not only the those well off



Γενικότερα πάντως η τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών παραγόντων μπορεί να 
προσφέρει ορισμένα εγγενή πλεονεκτήματα:

Προλαμβάνει τα νοσήματα

Eξαφανίζει το συσχετιζόμενο κόστος θεραπείας 

∆εν προσθέτει νοσογόνο φορτίο στον πληθυσμό

Έχουν παρατεταμένη διάρκεια (π.χ. επιτυγχάνουν 
πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την υγεία 
συγκρινόμενα με την ιατρική θεραπεία)

Είναι συχνά η πιο «δίκαιη» επιλογή, επειδή 
δημιουργούν περισσότερα οφέλη για πληθυσμιακές 
ομάδες ή πληθυσμούς.



Βιολογικοί μολυντές εσωτερικών χώρων για τους οποίους υπάρχουν
κατευθύνσεις, οδηγίες, βιβλιογραφικές αναφορές



Νοσήματα με την μεγαλύτερη 
περιβαλλοντικής προέλευσης 

συνεισφορά



Components of the climate system, 
their processes and interactions

Source: IPCC, 2007 (FAQ 1.2, Figure 1).



Συνιστώντα στοιχεία του κλιματικού 
συστήματος, οι διαδικασίες και οι 

αλληλεπιδράσεις τους
Source: IPCC, 2007 (FAQ 1.2, Figure 1).



Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη 
υγεία

Ποιος είναι ο φόβος μας για την παρούσα 
κατάσταση της υγείας από την κλιματική αλλαγή;

Μπορεί να επηρεάσει μόνο αρνητικά την 
παρούσα κατάσταση της υγείας μας;

Οι δυνητικά θετικές επιπτώσεις φαίνεται ότι θα 
είναι λιγότερες από τις αρνητικές, λόγω των 
κατευθείαν και έμμεσων, άμεσων και απώτερων 
χρονικά κινδύνων 
(McMichaelet al., 2012)



Climate change and health risks

What is our major fear for our present 
health status from the climate change?

Can it affect only negatively our health 
status?

Potential benefits are not expected to 
outweigh the risk of the negative health 
effects (McMichaelet al., 2012)





Key messages: Human health

Climate change is already contributing to the burden of 
disease and premature deaths in Europe.

From
extreme weather events
changes in the distribution of climate-sensitive diseases
changes in environmental and social conditions

Difficulties for quantitative projections of future climate-
sensitive health risks because of the complex
relationship between climatic and non-climatic factors, 
climate-sensitive disease and other health outcomes.

Adverse impacts of future climate change are projected 
to outweigh beneficial impacts on the global scale. The 
health costs are also estimated to be substantial in 
Europe.

source:ECDC



Ανθρώπινη υγεία

Υπάρχει ήδη επίδραση στο νοσογόνο φορτίο και στους πρόωρους 
θανάτους στην Ευρώπη
Από 

Ακραία καιρικά φαινόμενα
∆ιαφοροποιήσεις  στην κατανομή κλιματο-ευαίσθητων νοσημάτων
Αλλαγές στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες

Υπάρχουν δυσκολίες τόσο στις διάφορες συσχετίσεις, όσο και στις 
προβολές στο μέλλον για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων από 
την κλιματική αλλαγή, λόγω εξαιρετικής συνθετότητας του ζητήματος

Το οποιοδήποτε θετικό πρόσημο για την υγεία φαίνεται ότι θα υπερκαλυφθεί 
από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ομοίως, το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ως πολύ 
υψηλό. 







Νοσήματα που μεταδίδονται με 
διαβιβαστές – Vector borne diseases

Κροτονογενή νοσήματα 
– Tick borne diseases

Νοσήματα μεταδιδόμενα με τα κουνούπια
– Mosquito borne diseases



Κροτονογενής εγκεφαλίτις
– Tick-born encephalitis 
(TBE)
2900 cases/year (2000-2010)
ECDC, 2001

2 closely related viruses of the family
Flaviviridae: the central European encephalitis 
(CEE) virus, found in many European countries, 
and the Russian spring-summer encephalitis

Νόσος του Lyme disease, 
borelliosis
85.000 cases/year

Borrelia burgdorferi : bacterial
species of the spirochete class of the 
genus Borrelia



Ixodes ricinus
-εξάπλωση με    
της 
θερμοκρασίας

higher latitudes and altitudes, as milder winter
temperatures, longer vegetation seasons and earlier
onsets of summer appear and warmer temperatures 
occur (Jaenson and Lindgren, 2011)

northerly migration of the tick species in Sweden
(Lindgren et al., 2000)

higher altitudes in the Czech Republic (Daniel et al., 
2003)

differences between the 
distribution of ticks and the observed 
incidence of TBE (Süss et al., 2006)

marked upsurge of TBE in recent 
years: not currently possible to 
assess the relative importance of 
climatic changes and of other factors 
influencing disease incidence              
[ vaccination coverage, tourism 
patterns, public awareness, 
distribution of rodent host 
populations, socio-economic 
conditions] (Randolph, 2008). 

limited evidence that other tick-borne 
diseases may be sensitive to climate change
Some models have suggested that the 

Mediterranean basin has become suitable for 
an expansion of Crimean-Congo 
haemorrhagic fever (Maltezou and Papa, 
2010), but demographic factors and land-use 
change may be more important drivers.
Rickettsia has also expanded in recent years, 

but the reasons for this are not yet well 
understood (Gouriet et al., 2006).



Lyme disease pathogen (Borrelia burgdorferi)

High risk associated with 
mild winters
high summer temperatures
low seasonal amplitude of temperatures and 
high scores on vegetation indices

(Estrada-Pena et al., 2011).



Κουνούπι τίγρης – Asian 
tiger mosquito 

(Aedes albopictus)

Yellow fever virus

Dengue fever virus

Chikuangunya fever

Filarial nematodes (e.g.
Dirofilaria immitis)

1990: Italy
Outbreaks in Europe:

-Chikungunya in Italy (Rezza et al., 
2007)
-France (Grandadam, 2011)
-Local transmissions of Dengue in 

France (La Ruche et al., 2010) 
Croatia in 2010 (Gjenero-

Margan et al.,2011). 

Virus imported to Europe by 
travellers



Aνωφελές κουνούπι (Anopheles mosquitos)
Ελονοσία - Malaria

Risk of malaria re-establisment depends 
on its

receptivity, which refers to 
climatic and 
ecological factors favouring malaria transmission 
and to 
vector abundance, and on 

vulnerability to infection, which refers to 
either proximity to malarial areas or 
influx of infected people and/or infective 
mosquitoes

(WHO, 2007).



Culex sp. (pipiens)

Κοινός κώνωψ

Ιός του ∆υτ. Νείλου –
West Nile Virus

80 % of the cases are asymptomatic

birds and is transmitted to humans 
through Culex sp. 

outbreaks in Europe have been 
associated with high temperature, rainfall 
and humidity
(Paz and Albersheim, 2008; Semenza and 
Menne, 2009; Paz, 2012)

Other factors nfluencing the WNV risk 
include the  

populations of migrating birds
reservoir hosts
early detection
diagnosis



Σκνίπα – Sandfly
(Phlebotomus sp.)

Λεϊσμανίαση – Leishmaniasis

Leishmaniasis:most common disease
transmitted by sandflies in Europe

are endemic in the EU           
(Leishmania infantum + L. tropica)          
is heavily influenced by temperature

L. tropica : sporadically in Greece and
neighbouring countries
L. infantum is endemic Mediterranean     

region  

The evidence of an impact of climate
change on the distribution of sandfly in 
Europe is scarce (Ready, 2010). 

Climate change was suggested as one 
possible reason for the observed 
northward expansion of sandfly vectors in
Italy (Maroli et al., 2008)





Tick-borne diseases projection

An expansion of the distribution range of ticks to higher altitudes and 
latitudes is projected under future warming (Jaenson and Lindgren, 
2011) under the condition that their natural hosts (deer) would also 
shift their distribution. 

TBE is projected to shift up to higher altitudes and latitudes, 
potentially increasing the risk in some parts of Northern and Central 
Europe, unless targeted vaccination programmes and TBE 
surveillance are introduced.

TBE risk is generally projected to decrease in Southern Europe. 

Warmer winters may facilitate the expansion of Lyme borreliosis to 
higher latitudes and altitudes, particularly in northern Europe, but it 
would decrease in parts of Europe projected to experience
increased droughts (Semenza and Menne, 2009).



Μελλοντική προβολή για τα 
κροτονογενή νοσήματα στην Ευρώπη
Εξάπλωση των τσιμπουριών – κροτώνων σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο και γεωγραφικό πλάτος (Jaenson and Lindgren, 2011),
εφ’ όσον ανακατανεμηθούν και οι φυσικοί τους ξενιστές-
ελάφια

Η ΤΒΕ προβλέπεται να μετακινηθεί προς την Κεντρική 
και Βόρεια Ευρώπη, εκτός αν: εμβολιασμός και 
επιτήρηση…

ΤΒΕπροβλέπεται να μειωθεί στη νότιο Ευρώπη

Τα ίδια και από τους Semenza and Menne, 2009



Mosquito- borne diseases projections [1]

From studies: warm seasonal and annual temperature and 
sufficient rainfall provide favourable climatic conditions for 
A. albopictus in Europe 
(Medlock et al., 2006; Roiz et al., 2011). 

The climatic suitability for A. albopictus: increase in Central and 
Western Europe and 
to decrease in Southern Europe (Fischer, Thomas,et al., 2011). 

The risk of Chikungunya may also increase, particularly in those 
regions in Europe where the seasonal activity of A. albopictus
matches the seasonality of endemic Chikungunya infections
abroad (Charrel et al., 2008), thereby potentially increasing the 
importation risk.

Climate-related increase in the A. albopictus density or active 
season could lead to a small increase in risk of Dengue in Europe.



Mosquito- borne diseases projections [2]
The risk could also increase should temperature increase facilitate the re-
establishment of A. aegypti, the primary Dengue vector. 

Further modelling studies are required to assess whether climate change 
would increase or decrease the climatic suitability for A. aegypti in
continental Europe.

Some climate-related change in malaria receptivity in Europe is 
suggested, but probably not enough to re-establish malaria. 

The largest threat in Europe relates to population vulnerability, which is
influenced by sporadic introductions of the parasite through global travel 
and trade.

Climate change is not generally expected to strongly impact on WNV in 
Europe (Gale et al., 2009; Gouldand Higgs, 2009). 

However, it could influence the virus transmission through affecting the 
geographic distribution of vectors and pathogens, and changed migratory 
patterns of bird populations, as well as through changes in the life-cycle of 
bird-associated pathogens.



Sandfly diseases projections

Future climate change could impact on the distribution of 
leishmaniasis by affecting the abundance of vector 
species and parasite development. Recent modelling 
indicates that the Central European climate will become 
increasingly suitable for Phelobotomus spp. sandflies, 
thereby increasing the risk of leishmaniasis, but such an
expansion would be somewhat constrained by the 
limited migration ability of sandflies
(Fischer,Moeller, et al., 2011)

The risk of disease transmission may decrease in some 
areas in Southern Europe where climate conditions 
become too hot and dry for vector survival





Key messages: 3.2.2 Global and European sea-level 
rise

Tide gauges show that global mean sea level rose at a rate of around 1.7 mm/year 
over the
20th century, but there has been significant decadal variations around this value.

Satellite measurements show a rate of global mean sea-level rise of around 3 
mm/year over the last 2 decades.

Sea level is not rising uniformly at all locations, with some locations experiencing 
much greater than average rise.

Projections of global mean sea-level rise in the 21st century range between 20 cm 
and about 2 m. Modelling uncertainty contributes at least as much to the overall 
uncertainty as uncertainty about future GHG emissions scenarios. It is likely that 21st 
century sea-level rise will be greater than during the 20th century. It is more likely to 
be less than 1 m than to be more than 1 m.

Coastal impacts also depend on the vertical movement of the land, which can either 
add to or subtract from climate-induced sea-level change, depending on the 
particular location.
Source:ECDC



Key messages: Water - and food - borne diseases

• It is not possible to assess whether past climate change has 
already affected water- and food - borne diseases in Europe.

• Climate change will likely increase the risk of food - and water
- borne diseases in many parts of Europe.

• Increased temperatures could increase the risk of 
salmonellosis.

• Where precipitation or extreme flooding is projected to 
increase in Europe, the risk of campylobacteriosis and 
cryptosporidiosis could increase.

• Climate change can impact food safety hazards throughout 
the food chain.

Sourse: ECDC



Υδατογενή, Τροφιμογενή Νοσήματα  
Water- and Food-borne Diseases

Higher Air temperatures
(quality of food during transport / storage / handling)

Higher Water temperatures
(increase growth rate of certain pathogens, e.g. Vibrio spp. > food-borne 
outbreaks, severe necrotic ulcers, septicemia, death in susceptible persons 
with wounds bathing in contaminated waters, Lindgren et al., 2012)

Heavy Water Rainfall events more often Extreme Events (e.g. flooding >
contamination of drinking / recreational / irrigation > disruption of water 
supply and sanitation systems (WHO, 2011b) –Cryptosporidiosis

Past trends not possible / lack, gap of data about climatic factors and 
selective pathogens

Modulation by:
Quality of food safety measures
Capacity and quality of water treatment systems
Human behavior
etc.



Campylobacter [ECDC]
Fleury et al., 2006; Bi et 
al., 2008

Incidence linked
to mean temperatures, but +/-

Patrick et al., 2004;
Lake et al., 2009

1. High ambient temperatures

2.        Relatively low humidity 
increased incidence

WHO, 2008b 1.Campylobacter does not replicate outside its animal host 
2. seasonal incidence peak does not occur during the hottest time of 
the year
3. Rain in early spring can trigger campylobacteriosis outbreaks

Pebody et al., 1997; 
Hearnden et al., 2003

Outbreaks more often in rural areas > households supplied by private 
water sources > more susceptible to contamination during 
extreme weather events

Palmer et al., 1983; 
Savill et al., 2001

1. Increase in heavy rainfall events in northern Europe > the risk of
surface and groundwater contamination is expected to rise

2. Climate change might increase the use of rainwater during times 
of drought in certain locations > if the harvesting of rainwater 
increases, Campylobacter in untreated roof run-off water might 
contribute to an increased risk of animal / human disease



Salmonella [1] [ECDC]
Naumova et al., 
2006;
Zhang et al., 2007;
Nichols et al., 2009

A raise in weekly temperature is followed by
an increase in salmonellosis in different settings

Lake et al., 2009 Ambient seasonal temperatures are suspected 
drivers of reported salmonellosis cases,

but an influence of temperature might be 
attenuated by public health interventions

Craig et al., 2003;
Martinez-Urtaza et
al., 2004

Seasonal detection frequencies Salmonella sp.
in water environments were related to monthly
maximum precipitation in summer and fall
following faecal contamination events



Salmonella [2] [ECDC]
ECDC Floods caused by heavy rainfall events may disrupt water 

treatment and sewage systems and contribute to increased
exposure to Salmonella sp. and other pathogens
Salmonellosis continues to decline in Europe over the last 

decade, in part due to control measures
Thus, health promotion and food safety policies should be 

able to mitigate adverse impacts on public health
Watkiss 
and Hunt, 
2012

by the 2020s the average annual number of temperature-
related cases of salmonellosis in Europe may increase by 
almost 20 000 as a result of climate change, in addition to 
increases expected from population changes

by the 2071–2100 period, climate change could result in 
up to 50 % more temperature-related cases than would be 
expected on the basis of population change alone. 
However,these estimates need to be interpreted with 
caution, due to high uncertainty



Vibrio (non-cholera) [ECDC]
Pedersen 

et al., 1997
Vibrio sp. propagates with rising water temperatures

and exploits prolonged periods of permissive
environmental conditions 

Hemmer et 
al.,

2007

Baltic Sea: V. vulnificus infections occur during hot 
summer months and augment with water temperatures 
above 20 °C 

Baker-
Austin et al., 
2012

There is evidence of a link between elevated
summer (water) temperatures, extended summer

seasons and non-cholera Vibrio sp. infections, but the 
disease increase is projected to be modest due to low 
current incidence rates. 
Long-term sea surface temperature data revealed an 

unprecedented rate of the Baltic Sea warming (0.063–
0.078 °C per year from 1982 to 2010) + strong links 
between the temporal and spatial peaks in sea surface 
temperatures and the number and distribution of Vibrio 
infections in the Baltic Sea region



Cryptosporidium [ECDC]
Aksoy et
al., 2007; 
Hoek et 
al.,
2008

Heavy rainfall associated with the contamination of water 
supplies and outbreaks of Cryptosporidiosis

Nichols 
et al., 
2009

concentration of Cryptosporidium oocysts in river water 
increases significantly during rainfall events. 

Dry weather conditions preceding a heavy rain event has 
also been associated with drinking water outbreaks

Jagai et 
al., 2009

heavy precipitation can result in the persistence of oocysts 
in the water distribution system and the infiltration of 
drinking water reservoirs from springs and lakes 
rise in precipitation is predicted to lead to an increase in 

cryptosporidiosis, although the strength of the relationship 
varies by climate category



Norovirus [ECDC]
Food-borne norovirus outbreaks have been linked to climate and

weather events; for example, heavy rainfall and floods may lead to 
wastewater overflow which can contaminate shellfish farming site

The predicted increase of heavy rainfall events under climate change 
scenarios could lead to an increase in norovirus infections because 
floods are known to be linked to norovirus outbreaks

Schmid et 
al., 2005

Flood water associated with norovirus outbreak /
Austria

Miossec et 
al., 2000

magnitude of rainfall related to viral contamination of 
the marine environment + peaks in diarrhoea incidence



ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



∆ιατομεακή προσέγγιση

Αντικείμενο ενδιαφέροντος για
λοιμωξιολόγους 
μικροβιολόγους τροφίμων 
βακτηριολόγους 
μοριακούς βιολόγους 
μυκητολόγους (παθογόνοι μύκητες)
μηχανικούς περιβάλλοντος
άλλους επιστημονικούς χώρους



Περιβαλλοντικά παθογόνα (1)

Είναι οι μικροοργανισμοί που συνήθως διάγουν ένα σημαντικό μέρος του 
κύκλου της ζωής τους έξω από τον ανθρώπινο ξενιστή, αλλά όταν βρεθούν 
μέσα του προκαλούν νόσηση με μετρήσιμη συχνότητα

Υπάρχουν στο 
Νερό
Έδαφος
Αέρα
Τρόφιμα, καθώς και 
άλλα στοιχεία του ανθρώπινου περιβάλλοντος                                               και 
είναι σε θέση να προσβάλλουν σχεδόν οποιοδήποτε (?) ανθρώπινο οργανισμό 
και οπωσδήποτε τα ευαίσθητα άτομα

Θεμελιώδης διαφορά από τα συνήθη παθογόνα: Η δυνατότητά τους 
να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν εκτός του ανθρώπινου ξενιστή

Η ευρεία διασπορά τους στο περιβάλλον καθιστά δύσκολη την επιτήρησή 
και τον έλεγχό τους

Παρουσιάζουν μεγάλη φυλογενετική διαφοροποίηση



Περιβαλλοντικά παθογόνα (2)
Η λοιμογονικότητα που εμφανίζουν είναι το 
αποτέλεσμα της στρατηγικής που εξέλιξαν για 
τον πολλαπλασιασμό τους μέσα στον ξενιστή και 
αυτό προκαλεί νόσο π.χ. 

είτε γιατί το προτιμώμενο σημείο για παραμονή ή 
πολλαπλασιασμό μέσα στον ξενιστή είναι ένα 
«προνομιούχο» σημείο

είτε γιατί οι εξελιχθέντες μηχανισμοί για ανατροπή ή αποφυγή 
της ανοσιακής άμυνας του ξενιστή καταλήγουν να 
προκαλέσουν βλάβη-νόσο στον ξενιστή

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες στρατηγικές 
πολλαπλασιασμού, είναι σπάνιες σε 
μικροοργανισμούς που δεν έχουν εξελιχθεί σε 
κοντινή επαφή με τον άνθρωπο ή με άλλους 
στενά συσχετιζόμενους με αυτόν ξενιστές



Περιβαλλοντικά παθογόνα (3)
Ένας αριθμός γνωστών μικροοργανισμών 
παθογόνων πρώτης γραμμής για τον 
άνθρωπο, αλλά και ευκαιριακά 
παθογόνων ανευρίσκονται κυρίαρχα στο 
εξωτερικό περιβάλλον

Υπάρχει βάσιμη υποψία ότι πολλά από τα 
σημερινά ακόμη άγνωστα παθογόνα 
εντοπίζονται πρωταρχικά στο περιβάλλον 
και προκαλούν νόσο, τόσο σε υγιή, όσο 
και σε ανοσοκατασταλμένα άτομα όταν 
εισέλθουν στον οργανισμό τους μέσω 
τροφής, αέρα, εδάφους, οχήματα κλπ.



Παραδείγματα 
1976: Legionella spp (USA)

Bellevue Stratford Hotel στη Φιλαδέλφεια 
4000 βετεράνοι σε συνέδριο-221 ενόσησαν
Σήμερα 8000-18000 νοσούν καλοκαίρι και φθινόπωρο κυρίως 
5%-30% θνητότητα

1999: West Nile virus (νέα νόσος για τις USA)
ιός ενδημικός σε Αφρική, Μέση Ανατολή και Κεντρική, Νότιο 
Ευρώπη 
Πέντε χρόνια μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων η 
νόσος απαντάται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, εκτός από το Όρεγκον 
και την Ουάσιγκτον 
Το 2003, μόνο κατά την περίοδο των κουνουπιών, 9862 
κρούσματα αναφέρθηκαν στο CDC-260 νεκροί 
συμπτωματολογία: από ήπια γριπώδη συνδρομή έως 
εγκεφαλίτιδα

Κάθε χρόνο χιλιάδες περιστατικά από το Cryptosporidium 
parvum

Εκτιμάται ότι είναι μια από τις συνηθέστερες υδατογενείς νόσους 
στις ΗΠΑ , αλλά και σε άλλες χώρες



Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά 
παθογόνα»; (1)

ΠΑΝΤΟΥ και βρισκόμαστε σε συνεχή διαδραστικότητα μαζί τους

Για πρακτικούς λόγους μπορούμε να καθορίσουμε 7
περιβάλλοντα 

Στο Υδατικό
(π.χ. Legionella pneumophila, Mycobacterium avium complex-
MAC, Vibrio cholerae)
Στα Τρόφιμα
(π.χ. Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7,
Campylobacter jejuni)
Στο Έδαφος
(π.χ. Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus fumigatus)
Στον Αέρα
(παθογόνα από το έδαφος ή άλλα περιβάλλοντα μπορούν να 
βρεθούν με την αερογενή διαδικασία τόσο στον αέρα εσωτερικών, 
όσο και εξωτερικών χώρων. 

Κλιματικές ακραίες συνθήκες και συμβάντα, όπως μια αμμοθύελλα 
μπορούν να διασπείρουν σε παγκόσμια κλίμακα αερογενώς 
μεταδιδόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς



Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά 
παθογόνα»; (2)

Σε Οχήματα παθογόνων μικροοργανισμών: 
Οργανισμοί που παίζουν ενεργό ρόλο στη μετάδοση του 
μικροοργανισμού 

(π.χ. West Nile virus-κουνούπι
Πανούκλα-ψύλλος
Lyme disease-κρότωνας)

Επίσης, είναι δυνατόν τα οχήματα να χρησιμεύουν ως 
αποθήκες του μικροοργανισμού 
Κάποια από αυτά τα οχήματα είναι δυνατόν να μεταδίδουν 
κάθετα στην επόμενη γενιά τα παθογόνα και έτσι, με το 
πρώτο δήγμα αυτή η επόμενη γενιά να είναι σε θέση να 
μεταδώσει το νόσημα ευθύς αμέσως με τα πρώτα γεύματα 
αίματος που θα λάβει



Σε Ζώντα Υποδόχα: 
οργανισμοί μέσα στους οποίους ζουν και 
πολλαπλασιάζονται τα παθογόνα, χωρίς να τους 
βλάπτουν και μπορεί να περιλαμβάνουν αυτούς που 
είναι οχήματα ή αυτούς που δεν συμμετέχουν ενεργά 
στη μετάδοση μιας νόσου στον άνθρωπο π.χ. 
Κάστορας-Giardia lamblia). 
Σε Προϊόντα Ανθρώπινης ∆ραστηριότητας, π.χ. 

κατοικίες
άψυχα οχήματα μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών
περιορισμός των αποστάσεων φυσικών περιβαλλόντων 
πλησίασμα ζώων με ανθρώπινα περιβάλλοντα
μεταφορές
κλιματολογικές μεταβολές κά.

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά 
παθογόνα»; (3)





Επίπτωση και Επιδημιολογία των Νοσημάτων 
Περιβαλλοντικής Προέλευσης

Πάλη ενάντια στην άποψη: «Ότι δεν γνωρίζουμε δεν μπορεί και να 
μας βλάψει»

Πρέπει να γνωρίζουμε τους αριθμούς και τις μορφές των νοσήσεων, 
διαφορετικά τα περιβαλλοντικά παθογόνα που προσβάλλουν 
εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο, πιθανόν να προσβάλουν και 
εμάς.

Πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα την επίπτωση και την 
επιδημιολογία των μικροοργανισμών και των μηχανισμών που 
διαιωνίζουν τις νόσους και να υπολογίσουμε καλύτερα τον κίνδυνο 
από τα περιβαλλοντικά παθογόνα.

Με τα παραπάνω δεδομένα, στη συνέχεια, είναι δυνατόν να γίνει 
εκτίμηση κινδύνου για διάφορες καταστάσεις, ώστε να αναπτυχθούν 
οι κατάλληλοι τρόποι αντίδρασης για να καταπολεμηθούν οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί περιβαλλοντικής προέλευσης



Ζητήματα που τίθενται:

Επαγρύπνηση
Επαγρύπνηση και παράγοντες 
λοιμογονικότητας (virulence factors)
Βιοτρομοκρατία
Συλλογές μικροβιακών στελεχών
Κλιματολογικές αλλαγές και Νοσήματα 
Περιβαλλοντικής Προέλευσης
Πρόβλεψη Επιδημικών Εκρήξεων



Η ζωή των περιβαλλοντικών 
παθογόνων του ανθρώπου στο 

περιβάλλον
RESERVOIRS
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΛΩΝ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Στρατηγικές παρεμβάσεων
Ανάπτυξη παρεμβάσεων
Έλεγχος της έκθεσης
Νέα φάρμακα για την καταπολέμηση των 
περιβαλλοντικών παθογόνων
Εμβόλια
ΕΡΕΥΝΑ



ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ-φυσική ιστορία του μικροοργανισμού(1)

Το βακτηρίδιο της Λεγεωνέλλας (Legionella spp.) στο νερό 
Ποταμών
λιμνών και 
ταμιευτήρων

Από εκεί, όταν πλέον το νερό περνάει σε εγκαταστάσεις που συνιστούν ένα 
τεχνητό ρεζερβουάρ, όπως π.χ. 

σε συστήματα νερού διαφόρων κτιρίων
ο μικροοργανισμός είναι δυνατόν να πολλαπλασιασθεί σε μεγάλους αριθμούς με 
επιπτώσεις για τη ∆ημόσια Υγεία αν βρει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
του.

Ευνοϊκές συνθήκες: 20 – 45ο C ευνοούν την ανάπτυξη του μικροβίου.
Η Λεγεωνέλλα 

∆ΕΝ φαίνεται να πολλαπλασιάζεται κάτω από τους 20o C και 
∆ΕΝ φαίνεται να μπορεί να επιβιώνει πάνω από τους 60o C.



ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ-φυσική ιστορία του μικροοργανισμού(2)

Τα βακτήρια της Λεγεωνέλλας, παραμένουν σε κατάσταση 
«ύπνωσης» στο δροσερό νερό 

Τα θρεπτικά στοιχεία για τις Λεγεωνέλλες προκύπτουν από 
άλλα κοινά απαντώμενα μικρόβια μέσα στο σύστημα του νερού όπως

άλγη 
αμοιβάδες και 
άλλα βακτήρια.

Η παρουσία 
Ιζημάτων
λάσπης 
σκουριάς και 
άλλων υλικών
βιομεμβρανών-βιοϋμένιων

είναι παράγοντες ανάπτυξης των βακτηρίων της Λεγεωνέλλας.









Πως μολυνόμαστε και πως 
νοσούμε;

Με την εισπνοή μικροσταγονιδίων νερού 
(<5μ) από εκνέφωμα νερού που περιέχει 
ικανό αριθμό μικροβίων της Λεγιονέλλας

πιθανά 3.500 – 7.000 βακτήρια ανά λίτρο 
νερού για πρόκληση λοίμωξης :
μολυσματική δόση

ΟΧΙ με την κατάποση



Υ∆ΡΟΨΥΚΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΝΤΟΥΣ ;;;;



∆υνητικές πηγές μόλυνσης που αναγνωρίζεται ότι 
συσχετίζονται με το ταξίδι

- ξενοδοχείο-κτίρια δημόσιας χρήσης 
(και κατοικίες;)

Συστήματα Κυκλοφορίας ζεστού-κρύου Νερού
Πύργοι Ψύξης 
Πισίνες spa/πισίνες με νερό χωρίς 
εξυγίανση/θερμές πηγές
Συντριβάνια/συστήματα ψεκασμού νερού
Υγραντές για προθήκες επίδειξης φαγητού
Εξοπλισμός αναπνευστικών συσκευών
Συστήματα άρδευσης γκαζόν



Τι προκαλεί το βακτήριο της 
Λεγεωνέλλας;

Τον πυρετό Πόντιακ 
(ήπια, αυτοϊόμενη γριπώδη κατάσταση)

Τη Νόσο των Λεγωναρίων 
(βαριά πνευμονία)



Τι είναι η Νόσος των Λεγεωναρίων;

Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι μια σοβαρής μορφής 
πνευμονία με ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του 10-
15 % σε κατά τα άλλα υγιή άτομα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μια νόσο που 
εμφανίζεται με μορφή συναχιού, που ακολουθείται από 
ξηρό βήχα και που συχνά εξελίσσεται σε πνευμονία.

Ο χρόνος επώασης κανονικά κυμαίνεται από 2-10 
ημέρες και με εκδήλωση της τυπικής νόσου 3-6 ημέρες 
μετά από την έκθεση στο αίτιο.



(1)Πως θα κάνουμε πρόληψη και έλεγχο 
ανάπτυξης της λεγεωνέλλας;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι
Ευνοϊκές συνθήκες: 20 – 45ο C ευνοούν την ανάπτυξη του 
μικροβίου.
Η Λεγεωνέλλα 

∆ΕΝ φαίνεται να πολλαπλασιάζεται κάτω από τους 20o C και 
∆ΕΝ φαίνεται να μπορεί να επιβιώνει πάνω από τους 60o C

θερμικό σοκ (70-80 βαθμοί Κελσίου για 3 ημέρες και 
ξέπλυμα κάθε βρύσης για 5 λεπτά)
διατήρηση της θερμοκρασίας σε μόνιμη βάση πάνω από 
τους 60o C
μόνωση των σωληνώσεων



(2)Πως θα κάνουμε πρόληψη και έλεγχο 
ανάπτυξης της λεγεωνέλλας;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Βιοκτόνες ουσίες
χλώριο 
βρώμιο 

Ιόντα χαλκού και αργύρου 
Υπεριώδης ακτινοβολία
Μόνωση των σωληνώσεων



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !


