
 

 

Βιβλία-Μονογραφίες 
  

 

1) Σ. Θ. Χαραλαμπίδης. Συμβολή στη μελέτη των παρασίτων της γάτας και στη σημασία τους για τη δημόσια υγεία.

Διδακτορική διατριβή. Επιστημονική Επετηρίδα Κτηνιατρικής Σχολής, 1978, 18: 237-379.

  

Στις 142 σελίδες της διατριβής γίνεται αρχικά εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των παρασίτων της γάτας σε
ολόκληρο τον κόσμο και μετά, αναφέρονται τα αποτελέσματα 4ετούς έρευνας που έγινε για τα παράσιτα της γάτας
στην πόλη και τα προάστεια της Θεσσαλονίκης. 
 

Ειδικότερα, βρέθηκαν στη γάτα (κατά φθίνουσα σειρά συχνότητος) τα παράσιτα: Toxocara cati (66.7%),
Diplopylidium nolleri (57.7%), Ctenocephalides felis (55.3%), Joyeuxiella pasqualei (39.8%), Ollulanus tricuspis
(30.1%), Dipylidium caninum (27.6%), Isospora felis (18%), Isospora rivolta (6.3%), Heterophyes heterophyes
(5.7%), Hydatigera taeniaeformis (4.1%), Diplopylidium acanthotreta (2.4%), Ancylostoma tubaeforme (2.4%),
Physaloptera praeputialis (2.4%), Capillaria felis-cati (2.4%), Linguatula serrata (2.4%), Cheyletiella
parasitovorax (2.4%), Capillaria aerophila (1.6%), Aelurostrongylus abstrusus (1.6%), Otodectes cynotis (1.6%),
Toxoplasma gondii (0.9%), Opisthorchis felineus (0.8%), Dicrocoelium dendriticum (0.8%), Phagicola longa (0.8%)
και Metorchis albidus (0.8%). 
 

Στη μελέτη αυτή αναφέρονται για πρώτη φορά στη χώρα μας στη γάτα, τα παράσιτα: Toxoplasma gondii,
Opisthorchis felineus, Dicrocoelium dendriticum, Phagicola longa, Metorchis albidus, Diplopylidium nolleri,
Diplopylidium acanthotreta, Ancylostoma tubaeforme, Capillaria felis-cati, Physaloptera praeputialis,
Aelurostrongylus abstrusus, Linguatula serrata, Cheyletiella parasitovorax και Otodectes cynotis. 

  

 

2) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Ανοσοδιαγνωστική των παρασιτικών νοσημάτων και η ανοσοενζυμική δοκιμασία ELISA

(enzyme-linked immunosorbent assay). Επιστημονική Επετηρίδα Κτηνιατρικής Σχολής, 1984, 22: 75-253.

  

Στις 178 σελίδες της μονογραφίας αναφέρονται οι λεπτομέρειες της τεχνικής για την παρασκευή των

παρασιτικών αντιγόνων που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των παρασιτικών νοσημάτων με την

ανοσοενζυμική δοκιμασία ELISA. 

  

Επίσης, αναλύονται πειραματικά δεδομένα για τη διάγνωση 17 παρασιτικών νοσημάτων που ενδιαφέρουν

τη δημόσια υγεία στη χώρα μας, τονίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της ELISA και

περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας σε σχέση με το βιολογικό κύκλο

του παρασίτου και τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή.

  

 

  

3) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Θέματα Παρασιτολογίας που Ενδιαφέρουν τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα. University Studio Press,
Θεσσαλονίκη, 1993.

 

Στις 88 σελίδες των «Θεμάτων Παρασιτολογίας» περιγράφονται 11 παρασιτώσεις του ανθρώπου στη

χώρα μας (λεϊσμανίωση, τοξοπλάσμωση, αμοιβάδωση, πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα,

υδατίδωση, τοξοκάρωση, οξυούρωση, τριχινέλλωση, στρογγυλοείδωση, παρασιτικές καρδιοπάθειες και

παρασιτώσεις του εντέρου) και αναφέρονται με συντομία ο τρόπος μόλυνσης, ο εντοπισμός και η

παθογόνος δράση των παρασίτων, οι αλλοιώσεις, τα συμπτώματα, η διάγνωση, η φαρμακευτική αγωγή

των νοσημάτων και τα μέτρα που προλαμβάνουν τη μόλυνση του ανθρώπου. 

  

 

  

4) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Πρωτοζωολογία. 2η έκδοση. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1998.
  

 Στις 173 σελίδες της «Πρωτοζωολογίας» περιγράφεται η μορφολογία και ο βιολογικός κύκλος των

πρωτόζωων παρασίτων των ζώων και του ανθρώπου στη χώρα μας (περισσότερα από 40 γένη). Επίσης,

παρατίθενται 79 εικόνες, κλείδες για την ταυτοποίηση των πρωτόζωων παρασίτων, η συχνότητα

μόλυνσης με πρωτόζωα παράσιτα των ζώων και του ανθρώπου στην Ελλάδα και η αντίστοιχες

βιβλιογραφικές πηγές. 

  

 

  

5) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Ανοσολογία Παρασιτώσεων. 2η έκδοση. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1998.
  

 Στις 248 σελίδες του βιβλίου περιγράφονται οι μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος με τους

οποίους διασφαλίζεται η ομοιοστασία του οργανισμού, αναλύεται η φύση του εσωτερικού και του

εξωτερικού αντιγόνου, των υποδοχέων, της ανοσολογικής εντολής κ.ά. και περιγράφονται οι ειδικοί και οι

μη ειδικοί μηχανισμοί άμυνας που αναπτύσσονται στον οργανισμό μετά την εισβολή των παρασίτων. 

    Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα παράσιτα για να επιβιώνουν μέσα

στον ξενιστή, καθώς και στο σχεδιασμό για την παραγωγή των εμβολίων κατά των παρασίτων και στην

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ορολογικών δοκιμασιών που εφαρμόζονται στην ανοσοδιαγνωστική

των παρασιτικών νοσημάτων. 

  

 

  

6) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. και Α.Ν. Διάκου. Εργαστηριακή Διάγνωση των Παρασιτικών Νοσημάτων των Ζώων. University Studio
Press, Θεσσαλονίκη, 2001.

 

Στις 142 σελίδες του βιβλίου περιγράφονται περισσότερες από 60 τεχνικές για: α) την παρασιτολογική

εξέταση των κοπράνων, των ούρων, του αίματος, του δέρματος κ.ά., β) την παρασιτολογική εξέταση

υλικών από το περιβάλλον (χώμα, χόρτα), γ) τη διαπίστωση της ανάπτυξης αντίστασης των παρασίτων

στα ανθελμινθικά, δ) την καλλιέργεια, τη συντήρηση, το χρωματισμό κ.ά. των παρασίτων, ε) τη μελέτη

της δράσης των εντομοκτόνων κ.ά., στ) την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων (ELISA, IFA, IHA, LA

κ.ά.), και ζ) τη μελέτη του γονιδιώματος των παρασίτων (PCR). Επίσης, περιγράφεται η μορφολογία των

ενήλικων παρασίτων και των αναπαραγωγικών στοιχείων για περισσότερα από 300 παράσιτα των

θηλαστικών και των πτηνών στη χώρα μας και παρατίθενται 104 φωτογραφίες, στοιχεία επιζωοτιολογίας,

ζωολογική κατάταξη των παρασίτων κ.ά. 

  

 

  

7) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Κτηνιατρική Παρασιτολογία. Πρωτόζωα, Έλμινθες, Αρθρόποδα. University Studio Press, Θεσσαλονίκη,
2001.

  

 Στις 460 σελίδες του βιβλίου αναφέρονται, σε 9 ενότητες, περισσότερα από 300 παράσιτα των ζώων

(μηρυκαστικά, ιπποειδή, χοίρος, σαρκοφάγα, κόνικλος, τρωκτικά, πτηνά) και του ανθρώπου στην Ελλάδα

και τις μεσογειακές χώρες. 

     Για κάθε παράσιτο αναφέρονται οι ξενιστές, το όργανο της εντόπισης, ο βιολογικός κύκλος, τα

σημαντικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στην αναγνώριση των παρασίτων, η

γεωγραφική εξάπλωση, η συχνότητα μόλυνσης στα ζώα και τον άνθρωπο στην Ελλάδα (έως τον Ιούνιο

του 2001) κ.ά. 

     Επίσης, παρατίθενται 275 σχήματα και έγχρωμες φωτογραφίες παρασίτων, γλωσσάριο με 150

παρασιτολογικούς όρους, ευρετήριο παρασίτων και σύγχρονη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. 

 

 

  

8) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων και του Ανθρώπου. Πρωτοζωώσεις, Ελμινθώσεις, Αρθροποδώσεις. University Studio Press,
Θεσσαλονίκη, 2003.

 

Στις 712 σελίδες του βιβλίου περιγράφονται περισσότερα από 77 νοσήματα των ζώων (θηλαστικά,

αμφίβια, ερπετά, πτηνά) και του ανθρώπου στη χώρα μας [24 πρωτοζωώσεις (19 στον άνθρωπο) και 53

μεταζωώσεις (49 στον άνθρωπο)]. 

    Tα παρασιτικά νοσήματα στη χώρα μας οφείλονται σε τουλάχιστον 310 είδη και γένη πρωτόζωων και

μετάζωων παρασίτων, τα οποία απαντώνται στα βοοειδή (τουλάχιστον 35 είδη παρασίτων), στο πρόβατο

(49 είδη), στην αίγα (47 είδη), στα ιπποειδή (50 είδη), στο χοίρο (38 είδη), στο σκύλο (42 είδη), στη γάτα

(26 είδη), στον κόνικλο (32 είδη), στο σκαντζόχοιρο (19 είδη), στα τρωκτικά (63 είδη), σε ερπετά και

αμφίβια (44 είδη), στα πτηνά (54 είδη) κ.ά., καθώς και στον άνθρωπο (68 είδη παρασίτων). 

     Στο βιβλίο περιγράφονται τα παρασιτικά νοσήματα που απαντώνται ή είναι δυνατόν να απαντηθούν

στα ζώα και τον άνθρωπο στην Ελλάδα, αναφέρεται το σκεπτικό του παρασιτικού τρόπου ζωής και

τονίζεται η ικανότητα του ξενιστή να καθορίζει τις μορφές συμβίωσης. Στην περιγραφή κάθε νοσήματος

αναφέρονται στοιχεία του βιολογικού κύκλου του παρασίτου, επιζωοτιολογικά/επιδημιολογικά στοιχεία

για τη χώρα μας (έως το Δεκέμβριο 2002), οι τρόποι μόλυνσης του ξενιστή, η παθογόνος δράση του

παρασίτου, οι μηχανισμοί άμυνας του ξενιστή, οι αλλοιώσεις, τα συμπτώματα, η διάγνωση, η

φαρμακευτική αγωγή του νοσήματος και τα μέτρα που προλαμβάνουν τη μόλυνση. Επιπλέον, στο βιβλίο

παρατίθεται: α) πίνακας με τα αντιπαρασιτικά φάρμακα που χορηγούνται στα ζώα και τον άνθρωπο στην

Ελλάδα, β) συγκριτικός πίνακας με τα παρασιτικά νοσήματα των ζώων και του ανθρώπου στη χώρα μας,

γ) γλωσσάριο με 138 παρασιτολογικούς όρους, δ) σύγχρονη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, και ε)

αναλυτικό ευρετήριο.

  

 

  

9) Χαραλαμπίδης Σ.Θ. Σύμβαση από το Κενό. Μια φιλοσοφική προσέγγιση των οργανικών και των πνευματικών λειτουργιών της όγδοης κοινοπραξίας.
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2008.

  

Στις 154 σελίδες του βιβλίου αναφέρονται: Η έννοια του κενού και η προέλευση της ύλης. Η έννοια της

σύμβασης και της κοινοπραξίας. Κοινοπραξία και χάος. Αποδοχή της σύμβασης και έννοια σχετικότητος.

Η δομή, οι αρχές και οι δυνατότητες της 8ης κοινοπραξίας. Η τάση της ύλης για σταθερότητα και εξέλιξη

στο πλαίσιο της συνύπαρξης. Συνειδητή διαδικασία οριοθέτησης του κενού. Ομοιοστασία και “ψυχισμός”

της ύλης. Υποκειμενικότητα ως πηγή ενέργειας. Αδυναμία έκφρασης των επιπέδων ενέργειας. Φορείς και

παραγωγή ιόντων. Θετικό/αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο και ομοιοστασία. Σύμβαση και παθογένεια.

Εξωτερικοί/εσωτερικοί παράγοντες αναστολής της σύμβασης. «Κύματα» εγκεφάλου. Ανανέωση ύλης,

έννοια χρόνου, ανεπαρκής γνώση και έλλειψη εγωισμού. Συνειδητή αθέτηση σύμβασης. Περιβάλλον.

Γήρανση ως έκφραση ενοχής. Εγωισμός. Έκφραση με ειρωνεία. Ιδιοσυγκρασία, αυτογνωσία, λειτουργία

Τh1 και Τh2 λεμφοκυττάρων. Η ύλη ως “απτό κενό” και η ζωή ως “παλμός ύλης”. Επιβεβαίωση/

αυτοεπιβεβαίωση. Άυλοι παράγοντες και έκφραση γονιδίων. Κατανόηση, διαίσθηση και τάση της ύλης για

εξέλιξη.
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