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‘One health’- ορισμός 

“the collaborative effort of multiple disciplines- working locally, 
nationally and globally- to attain optimal health for people, 

animals and the environment”  

 Ιπποκράτης 460-370 BCE 

WHO, OIE, ECDC, CDC 



Haidong Kan. Environmental Health Perspectives 2011 

…η κλιματική αλλαγή ευνοεί λοιμώδη νοσήματα όπως, 
schistosomiasis, Japanese encephalitis, Dengue fever, 
malaria…etc. 



One Health- Ιστορική αναδρομή 

• 1964: O κτηνίατρος Calvin Scwabe, δημοσιεύει ένα 
μονόγραμμα με τίτλο “One medicine” 

• 2004: Συμπόσιο στο Rockefeller University γιατρών και 
κτηνιάτρων με τίτλο “Building Interdisciplinary Bridges to 
Health in a Globalized World” (“Manhattan principles”- 12 
προτεραιότητες) 

• 2007: 111 χώρες, 29 οργανισμοί συναντώνται στο Νέο Δελχί 
με σκοπό να ορίσουν τις προτεραιότητες του “One Health”  

• 2008: O WHO, FAO, OIE, UNICEF, UNSIC και η Παγκόσμια 
Τράπεζα, καθορίζουν τις προτεραιότητες βάσει της εμπειρίας 
από την πανδημία του Η1Ν1 και την επιδημία του Η5Ν1 

      One World, One Health 

Πηγή: CDC 
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Η5Ν1: One World, One Health 

Πηγή: CDC 



Ποιό ήταν το κίνητρο? 

• Αναδυόμενα νοσήματα, ζωονόσοι απειλητικοί 
για τον άνθρωπο 

– Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια 

– SARS 

– Γρίπη των πτηνών (Η5Ν1) 

Το κίνητρο ήταν...και είναι ο ΦΟΒΟΣ του ανθρώπου 
για τη ζωή του  



Η5Ν1 (Highly Pathogenic Avian Influenza 

Ευρωπαϊκή Ενωση    ΗΠΑ   Παγκόσμια Τράπεζα 

Food and Agricultural Organization (FAO) 
World Organization for Animal Health (OIE) 
WHO 

4,9 δισ USD 

Paul Gibbs. Veterinary Record-BMJ 2014 
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One Health- Λοιμώξεις 

Ελεγχος ζωονόσων 
και αναδυόμενων λοιμώξεων 

Ελεγχος χρήσης αντιβιοτικών 
στον άνθρωπο και στη 

κτηνοτροφία 



One Health- Ζωονόσοι και αναδυόμενες λοιμώξεις 

• Διεπιστημονική συνεργασία 
 Γιατρών, κτηνιάτρων, περιβαλλοντολόγων, βιολόγων 
Αξιολόγηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων (οικονομικοί 

παράγοντες, κλιματική αλλαγή, αλλαγή στη χρήση της 
γης) 

• Διάκριση νοσημάτων σε κατηγορίες 
 Νοσήματα που μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο 

χωρίς να νοσούν τα ζώα (Campylobacter) 
 Νοσήματα που μεταφέρονται από συγκεκριμένα ζώα 

(νυχτερίδες: Ebola, Marburg) 
 Νοσήματα που ιστορικά έχουν πολυ μεγάλη 

νοσηρότητα/θνητότητα  (HIV,  malaria, richettsiosis, 
bartonella, West Nile, brucellosis) 

 Γρίπη (Avian Flu) 
 



One Health- Ζωονόσοι και αναδυόμενες λοιμώξεις 

• Ο έλεγχος των αναδυόμενων λοιμώξεων είναι 
Χρονοβόρος (HIV, Ebola, Marburg) 
Πολύπλοκος στην οργάνωση 
Δαπανηρός 
 

• Τα χαρακτηριστικά των λοιμώξεων  των άγριων 
ζώων αποτελούν δυσεπίλυτη πρόκληση 
 Ανοσολογία των λοιμώξεων 
 Συμπεριφορά 
 Περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν τη διαβίωσή τους 
Kamins AO, et al. Ecohealth 2015 
Wood JLN, et al. Ecohealth 2016 



One Health: Ελεγχος αναδυόμενων λοιμώξεων 

 Ελεγχος εμπορίου και κατανάλωσης άγριων 
ζώων 

Ελεγχος στη χρήση γης όπου κατοικούν άγρια 
ζώα 

 Στοχευμένη καταγραφή και διερεύνηση 
πιθανών νέων αναδυόμενων λοιμώξεων 
(USAID Emerging Pandemic Threats) 

Kumpel NF, et al. Bushmeat Rome. 2015 
Jones KE, et al. Nature 2008 

Muller MA, et al. Emerg. Infec. Dis. 2007 



One Health- Λοιμώξεις 

  
 Ασφάλεια τροφίμων 
 
 Χρήση αντιβιοτικών στην 

κτηνοτροφία και τη γεωργία 
 
 Μικροβιακή αντοχή 



“The Levy experiment” (1974) 

Χορηγήθηκαν παρατεταμένα μικρές δόσεις 
τετρακυκλίνης σε πουλερικά μιας μικρής φάρμας 
στις ΗΠΑ 

Μέσα σε μερικές εβδομάδες απομονώθηκαν από 
το έντερο των πουλερικών ανθεκτικά gram(-) 
βακτηρίδια 

Σε 6 μήνες εντεροβακτηρίδια με αντοχή στις 
τετρακυκλίνες εμφανίστηκαν στους αγρότες 

Τα πουλερικά και οι αγρότες έφεραν το ίδιο 
πλασμίδιο  με γονίδιο που κωδικοποιούσε αυτή 
την αντοχή. 

Levy SD et al. New Engl J Med. 1976 



WHO, OIE, ECDC, CDC 





Μικροβιακή αντοχή στην τροφική αλυσίδα 

• Εκ της εκτεταμένης χρήσης αντιβιοτικών στη 
φροντίδα των ζώων. 

• Διά του περιβάλλοντος που μολύνεται από τα 
περιττώματα ανθρώπων και ζώων 

• Κατά τη διάρκεια χειρισμών σε σφαγεία (post 
contamination) 

• Μεταφορά στις τροφές διά μέσου του ιδίου 
του καταναλωτή (cross contamination)  



Χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία 

      Θεραπευτική χρήση 

1. Θεραπεία 

2. Πρόληψη λοιμώξεων 

3. Ελεγχος λοιμώξεων 

 

     Μη θεραπευτική χρήση 

1. Βελτιωτικά της τροφής (feed efficiency) 

2. Προαγωγή της αύξησης (growth promotion) 

 



Χρήση αντιβιοτικών στη κτηνοτροφία 

Η ΕΕ απαγόρευσε την χρήση των αντιβιοτικών ως παράγοντα 
αύξησης στις τροφές, από την 1/1/2006 

Σήμερα 36 ημέρες 



Χρήση αντιβιοτικών στις ΗΠΑ 

• 2011: 14.6 εκατ. κιλά αντιβιοτικών στη γεωργία 
και κτηνοτροφία 

• 3.3 εκατ. κιλά αντιβιοτικών  στον άνθρωπο 

• 60% των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στη 
κτηνοτροφία είναι κοινά και για τον άνθρωπο 

• >70-80% χρησιμοποιούνται για μη 
θεραπευτικούς λόγους 

• 97% η προμήθεια έγινε χωρίς συνταγή (over the 
counter) 

 Center for Veterinary Medicine, Food and Drug Administration, US Department of Health and Human Services. 2011 
Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Public Health Service Department of Health and Human Services. 
Drug Use Review. 2012 
US Food and Drug Administration. FDA Annual Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed in 
2012 for Use in Food-Producing Animals. Rockville 



Κατανάλωση αντιβιοτικών σε ανθρώπους και στην 
κτηνοτροφία στην ΕΕ (2012 και 2014) 

Joint ECDC, EFSA, EMA report, 2015 and 2017 



Τόνοι κολιστίνης χορηγούνται στην 
κτηνοτροφία της Κίνας ως παράγοντας 

αύξησης...  



E. Coli με αντοχή στην κολιστίνη μέσω πλασμιδίου 

• Η αντοχή του E. coli στην 
κολιστίνη συντελείται μέσω 
χρωμοσωμικής μετάλλαξης 

• Περιγράφεται για πρώτη 
φορά αντοχή μέσω 
πλασμιδίου που περιέχει το 
γονίδιο mcr-1. 

• Το γονίδιο μπορεί να 
μεταφερθεί σε άλλα 
εντεροβακτηρίδια 

 (K. pneumoniae, P. aeruginosa) 

Yun Liu-Yi et al. Lancet  Infect Dis 2015  



E.coli και K. pneumoniae που περιέχουν mcr-1 

• Αύξηση σε σφαγεία και σε 
νωπά κρέατα προς διάθεση 
στο κοινό 

 
• Απομονώθηκε σε 

καλλιέργειες επιφανείας 
νοσηλευόμενων ασθενών 
 

• Εχουν περιγραφεί 3 
περιπτώσεις στις ΗΠΑ (1 σε 
ασθενή και 2 σε χοίρους) 

Yun Liu-Yi et al. Lancet  Infect Dis 2015 
IDSA, June 2016  



Γονίδιο MCR-1: Πρέπει να ανησυχούμε; 

• Περιγράφεται για πρώτη φορά αντοχή στην 
κολιστίνη μέσω γονιδίου 

• Η παρουσία πλασμιδίου έχει οδηγήσει στη 
διασπορά του σε άλλα εντεροβακτηρίδια σε 
ανθρώπους και ζώα 

• Το γονίδιο έχει απομονωθεί σε 5 ηπείρους 

• Απομονώνεται κυρίως σε χοίρους και πουλερικά 

 

Υπάρχει άραγε συσχέτιση με την εκτεταμένη μη 
θεραπευτική χρήση κολιστίνης? 



Αντοχή μέσω HGT (Ηorizontal Gene Transfer) 

• Συμβαίνει μεταξύ βακτηριδίων 
• Επιτυγχάνεται γενετικά μέσω 

– Πλασμιδίων (plasmids) 
– Τρανσποζονίων (transposons) 
– Ιντεγκρονίων (Intergons) 

• Η μεταφορά γίνεται με τρεις μηχανισμούς 
• Σύζευξη (conjugation): Mεταφορά DNA μεταξύ ζώντων 
βακτηριδίων 
• Μεταμόρφωση (transformation): Μεταφορά DNA από το 
περιβάλλον 
• Μεταγωγή (transduction): Μεταφορά DNA μέσω 
βακτηριοφάγων 

 



Μηχανισμοί μεταφοράς γενετικού υλικού από τα ζώα 
στον ανθρώπο 

Marshall B, Levy S. Clin. Microb. Rev, 2011  



Χρήση αντιβιοτικών και αντοχή 

• Αλόγιστη χρήση στον άνθρωπο= αντοχή 

 

 

 

 

• Αλόγιστη χρήση στην κτηνοτροφία=αντοχή 



Παθογόνα που αφορούν τον άνθρωπο 
 και την κτηνοτροφία 

• Salmonella 

 

• Campylobacter 

 

• E. Coli 



Μικροβιακή αντοχή-Salmonella species 

• H αντοχή είναι συχνή σε αντιμικροβιακά που 
χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους και ζώα  (κοτόπουλα 
πάχυνσης, γαλοπούλες) 

• Υψηλά επίπεδα MDR (σε ανθρώπους 32%, κοτόπουλα 
πάχυνσης 56%, γαλοπούλες 73%, χοίρους 38%) 

• Αύξηση MDR κλόνων, e.g. S. kentucky, ESBL S. infantis, 
σε ανθρώπους και ζώα  

EFSA-ECDC report 2017 



Μικροβιακή αντοχή-Campylobacter species 

• Πολύ συχνά φαινόμενα αντοχής σε κοινά αντιβιοτικά  
(ειδικά σε κοτόπουλα πάχυνσης, χοίρους και βοοειδή).  

• Υψηλή αντοχή σε κινολόνες (ciprofloxacin) 

– Σε C. jejuni  
  55%  σε ανθρώπους,  
  55% σε κοτόπουλα πάχυνσης και  
  36% σε βοοειδή 

– Σε C. coli  
  67% σε ανθρώπους,  
  69% σε κοτόπουλα πάχυνσης και  
  31% σε χοίρους.  

• Τα ποσοστά MDR είναι προς το παρόν χαμηλά 

 

EFSA-ECDC report 2017 

 

EFSA-ECDC EU Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and 
food in 2013. 



Γεωγραφικές διαφορές εντός της Ευρώπης 

 

• Χώρες με χαμηλή κατανάλωση αντιβιοτικών έχουν και χαμηλά 
ποσοστά αντοχής σε βακτηρίδια που απομονώνονται από πουλερικά 

Ποσοστά αντοχής έως 9 κατηγορίες αντιμικροβιακών παραγόντων 
 σε  E. coli από εκτροφία πουλερικών 

EFSA-ECDC EU Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and 
food in 2014. 



Διαφορές αντοχής μεταξύ χωρών της Ευρώπης 

 
• Highest levels of antimicrobial resistance observed in eastern and southern Europe. 

Ciprofloxacin resistance in E. coli from broilers 



Η ιστορία διδάσκει! 

• ΗΠΑ 
– 1977: Πρόταση στο κογκρέσο για απαγόρευση της χρήσης 

τετρακυκλίνης και πενικιλίνης στις ζωοτροφές        απορρίπτεται 
 
– 1999 και 2005 επανέρχεται το αίτημα του 1977 χωρίς αποτέλεσμα!! 
 
– 2012 ο δικαστής Theodore Katz στέλνει τελεσίδικο στον FDA να 

προχωρήσει η απαγόρευση. 
 
– Το FDA προτείνει εθελοντική συμμετοχή!! 

 
 “If … the drug industry intends to comply with the voluntary program, 
then it is unclear why the industry would contest formal withdrawal 
notices or require time consuming hearings,” 
 
           Judge T. Katz 



Το παράδειγμα της Δανίας 

• 1994,  Frank Aarestrup (κτηνίατρος) 

• Καταγράφει την εκταταμένη χρήση τετρακυκλινών σε 
χαμηλές δόσεις και την παράλληλη αύξηση ανθεκτικών 
παθογόνων στους χοίρους 

• Το 1995 καταγράφεται η χρήση Avoparcin (glycopeptide) 
με παράλληλη αύξηση των VRE 

• To 1995 απογορεύεται η χρήση Avoparcin για μη 
θεραπευτικούς λόγους 

• Αύξηση της παραγωγής χοιρινού παρά την απαγόρευση 
χρήσης αντιβιοτικών 

• Νέα κινητοποίηση για τα ESBL E.coli στα πουλερικά  

 
Wielinda  PR. Preventing Antibiotic Resistance Act 113th Congress 2013-2014 





Βασικά μηνύματα της έκθεσης 

• Καταγραφή της χρήσης αντιβιοτικών στη 
γεωργία και κτηνοτροφία χρησιμοποιώντας 
κοινή μεθοδολογία 

• Καταγραφή των αντοχών στην κτηνοτροφία 
και στον άνθρωπο 

• Καταγραφή των τοπικών επιδημιών 

• Σχέδιο περιορισμού στην χρήση αντιβιοτικών 
για μη θεραπευτικούς λόγους 

 
ECDC, EFSA report 2015 



“when evidence points toward the potential of an activity to cause 

significant widespread or irreparable harm to public health or 

the environment, options for avoiding that harm should be 

examined and pursued even if the harm is not yet fully under- 

stood or proven”  

 

  Kriebel, D., et al. 2001. The precautionary principle in environmental science. Environ. Health Perspect.  

 

«Οταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μια δραστηριότητα 
προκαλεί σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, ακόμα και αν ο 
μηχανισμός δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως, οι αποφάσεις 

πρέπει να στοχεύουν στην άμεση αντιστροφή αυτής της 
δραστηριότητας ακόμα και χωρίς αποδέιξεις» 



"Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής 
ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας"   

 
WHO 1946 


