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Κύρια Σημεία
•

Ο ηόο κεηαδίδεηαη κε ην δήγκα κνιπζκέλνπ θνηλνύ θνπλνππηνύ θαη δε κεηαδίδεηαη από

άηνκν ζε άηνκν.
•

Πεξηζζόηεξν από 80% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ

(ΓΝ) (West Nile virus-WNV) δελ εθδειώλνπλ ζπκπηώκαηα θαη κόλν πεξίπνπ 20%
εκθαλίδνπλ ήπηα απηνπεξηνξηδόκελε λόζν πνπ κνηάδεη κε γξηπώδε ζπλδξνκή. Ληγόηεξν από
1% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη εκθαλίδνπλ ζνβαξή λόζν πνπ πξνζβάιιεη ην Κεληξηθό
Νεπξηθό ύζηεκα (εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα ή νμεία ραιαξή παξάιπζε).
•

Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εκβόιην γηα ηνλ άλζξσπν, νύηε εηδηθή ζεξαπεία

γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ.
•

Η δηάγλσζε ζε θξνύζκαηα ζε αλζξώπνπο γίλεηαη ζην Κέληξν Αλαθνξάο Αξκπντώλ

θαη Αηκνξξαγηθώλ Ππξεηώλ ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ή ηε Μνλάδα
Αλνζνινγίαο Λνηκώμεσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
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•

Κξηηήξην γηα ηελ απνζηνιή δείγκαηνο πξνο ην εξγαζηήξην αλαθνξάο είλαη ε εκθάληζε

εγθεθαιίηηδαο/κεληγγίηηδαο

ρσξίο

θαζνξηζκέλν

αίηην,

ιακβάλνληαο

ππόςε

όηη

εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εθδειώλεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα κεγαιύηεξεο
ειηθίαο (>50 εηώλ).
•

Απαηηείηαη δήισζε ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ησλ θξνπζκάησλ κε ζεηηθή εξγαζηεξηαθή

δηάγλσζε.

1.

Ο Ιός ηοσ Δσηικού Νείλοσ

Ο ηόο ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΓΝ) είλαη RNA ηόο θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ
θιαβντώλ (flaviviridae). πγγελεύεη κε ηνλ ηό ηεο ηαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο, ηεο
εγθεθαιίηηδαο ηνπ St. Louis θαη άιινπο παξόκνηνπο ηνύο πνπ πξνθαινύλ εγθεθαιίηηδεο.
Απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ επαξρία ηνπ ΓΝ ζηελ Οπγθάληα ην 1937, από όπνπ θαη
πήξε ην όλνκά ηνπ.

2.

Επιδημιολογία

2.1 Κπούσματα σε ζώα
Δπηδεκίεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε πνιιά είδε δώσλ:


Άγξηα πηελά (θπξίσο ζε θνξάθηα θαη θαξαθάμεο): ηηο Η.Π.Α. ηα πηελά εκθαλίδνπλ
ζεκαληηθή ζλεηόηεηα από ηε ινίκσμε, θαη νη ζάλαηνη πηελώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
σο ζπζηήκαηα έγθαηξεο αλίρλεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ζε κία πεξηνρή. Ωζηόζν,
ζηελ Δπξώπε, δελ έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε ζλεηόηεηα ζε πηελά.
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Άινγα: ηα άινγα εκθαλίδνπλ επίζεο εγθεθαιίηηδα ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζάλαην
πεξίπνπ ζην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ. Σα άινγα όπσο θαη ν άλζξσπνο είλαη
πεξηζηαζηαθνί μεληζηέο ηνπ ηνύ, θαη δε κεηαδίδνπλ ηνλ ηό.



Οηθόζηηα δώα (ζθύινη, γάηεο): κνιύλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο νη άλζξσπνη κέζσ
ηνπ δήγκαηνο κνιπζκέλνπ θνηλνύ θνπλνππηνύ. Δίλαη επίζεο πεξηζηαζηαθνί μεληζηέο.



Άιια άγξηα ζειαζηηθά (ζθίνπξνη, λπρηεξίδεο, ιαγνί, θνπλέιηα) κνιύλνληαη ζε
κηθξόηεξε ζπρλόηεηα.

2.2 Κπούσματα σε Ανθπώποςρ
Δπηδεκίεο ζε αλζξώπνπο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ
Δπξώπε, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αζία. ην Ιζξαήι δειώλνληαη αλζξώπηλα θξνύζκαηα θάζε
ρξόλν από ην θαινθαίξη κέρξη ην θζηλόπσξν.
Σν 1999 ν ηόο αληρλεύζεθε γηα πξώηε θνξά ζηε Νέα Τόξθε θαη ζηε ζπλέρεηα
κεηαδόζεθε ζε όιεο ηηο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά. Έθηνηε, ρηιηάδεο θξνύζκαηα
θαηαγξάθνληαη θάζε ρξόλν ζηε Β. Ακεξηθή, όπνπ πιένλ ε λόζνο ζεσξείηαη ελδεκηθή, ελώ
από ην 1999 έρνπλ θαηαγξαθεί 1065 ζάλαηνη.
ηελ Δπξώπε εθδειώζεθε ε πξώηε επηδεκία ην 1996 ζηε Ρνπκαλία, ελώ ζπνξαδηθά
θξνύζκαηα ζε αλζξώπνπο έρνπλ θαηαγξαθεί ζε Πνξηνγαιία, Ιζπαλία, Γαιιία, Σζερία θαη
Οπγγαξία. πξξνέο θξνπζκάησλ ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ κε εθδειώζεηο εγθεθαιίηηδαο
εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξώπε από ην 2008, ζε πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο, Οπγγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο.
Σν 2010 πηζαλά θξνύζκαηα έρνπλ δεισζεί κέρξη ηώξα από ηελ Πνξηνγαιία.
ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά επηδεκία ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ ην
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θαινθαίξη-Φζηλόπσξν 2010 κε επίθεληξν πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ωζηόζν,
παιαηόηεξεο νξνεπηδεκηνινγηθέο κειέηεο (δεθαεηία 1980, 2007) έρνπλ αλαδείμεη ηελ ύπαξμε
αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ ζε πεξίπνπ 1% ηνπ πγηνύο πιεζπζκνύ από ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.

3.


Πρφηεύονηες Τρόποι Μεηάδοζης

Οη θύξηνη μεληζηέο ηνπ ηνύ είλαη ηα άγξηα πηελά θαη ηα θνπλνύπηα. Μεηά ηελ ηαηκία,
πνπ δηαξθεί 1-4 εκέξεο, ην πηελό, αλ επηβηώζεη, απνθηά αλνζία.



Ο άλζξσπνο κνιύλεηαη θαηά θύξην ιόγν κέζσ ηνπ δήγκαηνο θπξίσο από ην θνηλό
θνπλνύπη (Culex spp.). Σα θνπλνύπηα κνιύλνληαη όηαλ ηξέθνληαη από κνιπζκέλα
πηελά.



Γελ είλαη αθξηβώο γλσζηό πώο ν ηόο επηβηώλεη ηηο μεξέο πεξηόδνπο θαη θαηά ηνπο
ρεηκεξηλνύο κήλεο. Έλαο από ηνπο γλσζηνύο κεραληζκνύο είλαη ε επηβίσζε ηνπ ηνύ ζε
κνιπζκέλα ζειπθά θνπλνύπηα Culex, ηα νπνία πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε.



Η ινίκσμε ησλ αλζξώπσλ, ησλ αιόγσλ θαη άιισλ ζειαζηηθώλ δελ είλαη ζπρλή θαη ηα
είδε απηά δελ αλαπηύζζνπλ πςειά επίπεδα ηαηκίαο. Γηα ην ιόγν απηό ν ηόο δελ
κεηαδίδεηαη πεξαηηέξσ από απηά.



Δθηόο από ηελ πεξίπησζε ηνπ ηζηκπήκαηνο από ην θνηλό θνπλνύπη, δελ έρεη
αλαθεξζεί κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ από κνιπζκέλν δών ζηνλ άλζξσπν.

4.

Άλλοι Τρόποι Μεηάδοζης

Δπηπιένλ ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί:
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Μεηάδνζε κέζσ κεηακνζρεπζέλησλ νξγάλσλ



Μεηάδνζε κέζσ κεηάγγηζεο κνιπζκέλνπ αίκαηνο (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά)



Κάζεηε κεηάδνζε από ηελ κεηέξα ζην έκβξπν (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά)



Μεηάδνζε κέζσ ηνπ ζειαζκνύ (κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά)



Δπαγγεικαηηθή

έθζεζε

ζε

εξγαδόκελνπο

ζε

Μηθξνβηνινγηθά

Δξγαζηήξηα

(κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά).

5.

Κλινική Εικόνα και Ανηιμεηώπιζη ζηον Άνθρφπο

5.1 Λοίμωξη από τον ιό τος Δςτικού Νείλος
 Η πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό ηνπ ΓΝ παξακέλνπλ
αζπκπησκαηηθνί. Σν πνζνζηό ηνπο ζύκθσλα κε δεδνκέλα από επηδεκίεο ζην Β.
Ηκηζθαίξην αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 80%.
 Πεξίπνπ 20% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη κε ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εκθαλίδνπλ ηελ ήπηα
κνξθή ηεο λόζνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο κε ηνλ όξν «Ππξεηόο ηνπ Γπηηθνύ
Νείινπ».
 Ληγόηεξν από 1% ησλ αηόκσλ πνπ κνιύλνληαη εκθαλίδνπλ ζνβαξή λόζν πνπ
πξνζβάιιεη ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα (εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα ή νμεία ραιαξή
παξάιπζε).
 Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ θπκαίλεηαη από 2-14 εκέξεο, αλ θαη καθξύηεξνη ρξόλνη
επώαζεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο.
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5.2 Κλινικά σςμπτώματα και σημεία λοίμωξηρ ήπιαρ μοπυήρ από τον ιό ΔΝ


Ππξεηόο



Κεθαιαιγία



Καθνπρία



Κειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα ζηνλ θνξκό (ιηγόηεξν ζπρλά)



Γηόγθσζε ιεκθαδέλσλ (ιηγόηεξν ζπρλά)



Οπηζζνβνιβηθόο πόλνο (ιηγόηεξν ζπρλά)

5.3 Λοίμωξη από ιό τος Δςτικού Νείλος με επιπλοκέρ από το Κεντπικό Νεςπικό
Σύστημα (ΚΝΣ)
 Όηαλ πξνζβάιιεηαη ην ΚΝ, νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα
εγθεθαιίηηδαο ή/θαη άζεπηεο κεληγγίηηδαο, κε θιηληθή εηθόλα παξόκνηα κε απηή πνπ
πξνθαιείηαη από άιινπο ηνύο.
 Η θεθαιαιγία είλαη ζπρλό ζύκπησκα ηεο ήπηαο λόζνπ θαη δελ απνηειεί εηδηθό εύξεκα
πνπ ππνδειώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ.
 60-75% ησλ αζζελώλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα από ην ΚΝ εθδειώλνπλ
εγθεθαιίηηδα ή κεληγγνεγθεθαιίηηδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ
ζπλείδεζεο θαη εκθάληζε εζηηαθώλ λεπξνινγηθώλ επξεκάησλ.
 25-35% ησλ αζζελώλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα από ην ΚΝ εθδειώλνπλ
κεληγγίηηδα ρσξίο ζπλνδό εγθεθαιίηηδα.
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 Η κεληγγίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εθδειώλεηαη κε ππξεηό, θεθαιαιγία θαη κεληγγηζκό,
θαζώο θαη απμεκέλα ιεπθνθύηηαξα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό (ΔΝΤ). Μπνξεί λα
ζπλππάξρεη ήπηα, ζπλήζσο, δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο.
 Η εγθεθαιίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ είλαη ε ζνβαξόηεξε κνξθή επηπινθήο από ην ΚΝ
θαη εθδειώλεηαη κε ππξεηό, θεθαιαιγία, δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο από
ιήζαξγν έσο θώκα. Μπνξεί επίζεο λα ζπλνδεύεηαη από εζηηαθά λεπξνινγηθά
επξήκαηα, όπσο πάξεζε πεξηθεξηθώλ λεύξσλ ή θξαληαθώλ ζπδπγηώλ. Έρνπλ επίζεο
θαηαγξαθεί ηξόκνο, δηαηαξαρέο ηεο βάδηζεο θαη άιιεο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο.
 Σέινο, έρεη επίζεο πεξηγξαθεί ραιαξή παξάιπζε (εθδειώζεηο πνιηνκπειίηηδαο) από
ηνλ ηό ηνπ ΓΝ, ε νπνία όκσο εκθαλίδεηαη πην ζπάληα από ηελ εγθεθαιίηηδα θαη ηε
κεληγγίηηδα. Σν ζύλδξνκν απηό εθδειώλεηαη ζπλήζσο κε αηθλίδηα αζύκκεηξε ραιαξή
πάξεζε ή παξάιπζε ησλ άθξσλ, ρσξίο απώιεηα ηεο αηζζεηηθόηεηαο. Πόλνο κπνξεί λα
πξνεγεζεί ηεο παξάιπζεο ζηα πξνζβεβιεκέλα άθξα, ελώ ην ζύλδξνκν κπνξεί λα
εκθαληζηεί θαη ρσξίο ζπλνδό ππξεηό, θεθαιαιγία ή ηα άιια ζπρλά ζπκπηώκαηα ηεο
λόζνπ. Η ζπκκεηνρή ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα.
 Μαθξνρξόληεο δηαηαξαρέο κπνξεί λα παξακείλνπλ κεηά ηελ αλάξξσζε από ηελ νμεία
θάζε (ηξόκνο, ρξόληα θόπσζε, θαηάζιηςε).

5.4. Κλινικά σςμπτώματα και σημεία λοίμωξηρ από ιό τος Δςτικού Νείλος με
επιπλοκέρ από το ΚΝΣ


Ππξεηόο



πκπηώκαηα από ην γαζηξεληεξηθό
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Αηαμία θαη εμσππξακηδηθά ζεκεία



Οπηηθή λεπξίηηδα



παζκνί



Αδπλακία



Γηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο



Μπειίηηδα θαη ξηδίηηδα



Κειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα ζε ηξάρειν, θνξκό θαη άθξα (ζπάληα)



Ομεία ραιαξή παξάιπζε



Μπνθαξδίηηδα, παγθξεαηίηηδα θαη επαηίηηδα έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί

6.

Παράγονηες κινδύνοσ

Μέρξη ζηηγκήο ε ειηθία είλαη ν κόλνο παξάγνληαο θηλδύλνπ πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε
ηελ εκθάληζε επηπινθώλ από ην ΚΝ. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ πνπ εκθαλίδνπλ
εγθεθαιίηηδα θπκαίλεηαη κεηαμύ 62-64 εηώλ, ελώ ε κέζε ειηθία ζαλάηνπ κεηαμύ 78-80 εηώλ.

7.

Εργαζηηριακά εσρήμαηα ζε ζοβαρή νόζο



Πεξηθεξηθή ιεπθνθπηηάξσζε, κε αύμεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ



Τπνλαηξηαηκία, ζπλήζσο ζηνπο αζζελείο κε εγθεθαιίηηδα



ΔΝΤ: αύμεζε ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ, ζπλήζσο ιεκθνθπηηάξσζε, απμεκέλε
πξσηεΐλε, θπζηνινγηθέο ηηκέο γιπθόδεο.
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Η αμνληθή ηνκνγξαθία δελ βνεζά ζηε δηάγλσζε, αιιά κπνξεί λα απνθιείζεη άιια
αίηηα κεληγγνεγθεθαιίηηδαο.



Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθή, εκθαλίδεη κε εηδηθά επξήκαηα
κόλν ζε 25-35% ησλ αζζελώλ, όπσο ιεπηνκεληγγηθή ελίζρπζε κε ην ελδνθιέβην
ζθηαγξαθηθό θαη αιινηώζεηο ζήκαηνο ηνπ εγθεθαιηθνύ παξεγρύκαηνο

8.


Εργαζηηριακή διάγνφζη

Οξνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθώλ IgM θαη IgG αληηζσκάησλ
 ζηνλ νξό θαη ζην ΔΝΤ. Η παξνπζία αληηζσκάησλ IgM ζην ΔΝΤ ππνδειώλεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ ζηε ινίκσμε, αθνύ απηή ε θαηεγνξία αληηζσκάησλ δελ
πεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό.
 εκαληηθή αύμεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθώλ αληηζσκάησλ κεηαμύ δεηγκάησλ νξνύ από
ηελ νμεία θάζε θαη από ηε θάζε απνδξνκήο είλαη επίζεο δηαγλσζηηθή ηεο νμείαο
ινίκσμεο.
 Αζζελείο πνπ έρνπλ πηζαλόλ εκβνιηαζηεί ζην ακέζσο πξνεγνύκελν ρξνληθό
δηάζηεκα κε εκβόιηα θαηά άιισλ θιαβντώλ (π.ρ. θίηξηλνο ππξεηόο ή ηαπσληθή
εγθεθαιίηηδα) ή έρνπλ λνζήζεη από απηνύο, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ςεπδώο ζεηηθό
απνηέιεζκα ιόγσ δηαζηαπξνύκελεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο.



Αλσζιδφηή ανηίδραζη πολσμεράζης (PCR): ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ
δηάγλσζε ηε ινίκσμεο, αιιά ε ρξεζηκόηεηά ηεο ζηε αλίρλεπζε γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ
ηνύ ζηνλ νξό πεξηνξίδεηαη από ηε βξαρεία πεξίνδν ηαηκίαο.
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Καλλιέργεια ηοσ ιού: από αίκα, ΔΝΤ ή λεθξνηνκηθό πιηθό από ηνλ εγθέθαιν ή από
ζπκπαγή όξγαλα. Θεσξείηαη ε εμέηαζε εθινγήο, αιιά είλαη ζπάληα ζεηηθή.
Νεθξνηνκηθό πιηθό κπνξεί επίζεο λα εμεηαζηεί κε ηερληθέο αλνζντζηνρεκείαο.

9.

Δειγμαηοληυία και αποζηολή δείγμαηος

Η δηάγλσζε ηνπ ηνύ ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζηα εμήο εξγαζηήξηα:
1) Δξγαζηήξην Αλαθνξάο αξκπντώλ θαη αηκνξξαγηθώλ ππξεηώλ, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γηεύζπλζε θαη Πξόζσπν επηθνηλσλίαο:
Αλαπ. Καζ. θα Άλλα Παπά
Α΄ Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο
Ιαηξηθή ρνιή
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
54124, Θεζζαινλίθε
Σει: 2310-999 006, 2310-999 151
Κηλ: 6945 708 450

2) Μνλάδα Αλνζνινγίαο Λνηκώμεσλ, Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
Γηεύζπλζε θαη πξόζσπν επηθνηλσλίαο:
Καζ. θνο Αζαλάζηνο Σζαθξήο
Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο
Ιαηξηθή ρνιή
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Μ. Αζίαο 75, 115 27
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Αζήλα
Σει. :210-746 2011, 210-746-2133

Κξηηήξην γηα ηελ απνζηνιή δείγκαηνο πξνο ην εξγαζηήξην αλαθνξάο είλαη ε εκθάληζε
εγθεθαιίηηδαο/κεληγγίηηδαο ή νμείαο ραιαξήο παξάιπζεο ρσξίο θαζνξηζκέλν αίηην,
ιακβάλνληαο ππόςε όηη εγθεθαιίηηδα/κεληγγίηηδα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ εθδειώλεηαη ζπλήζσο
ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο (>50 εηώλ).
Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηάγλσζε, απαηηείηαη ε απνζηνιή όισλ ησλ παξαθάησ
δεηγκάησλ:
 νιηθό αίκα (κε EDTA)- ειάρηζηε πνζόηεηα 1 ml
 νξόο (δηαρσξηζκέλνο κεηά από θπγνθέληξεζε)- ειάρηζηε πνζόηεηα 1ml
 ΔΝΤ (ζε πεξίπησζε ΟΝΠ)- ειάρηζηε πνζόηεηα 0,5ml



Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζην εξγαζηήξην θαηόπηλ ζπλελλόεζεο.



Σα θηαιίδηα κεηαθνξάο πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά κε πώκα, νύησο ώζηε λα κελ
δηαθύγεη ην πιηθό θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο.



ηε ζπλέρεηα ην θηαιίδην ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθό δνρείν κεηαθνξάο (ηξηπιό θνπηί) γηα
βηνινγηθά δείγκαηα.



ε όια ηα δείγκαηα ηνπνζεηείηαη εηηθέηα, όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
αζζελνύο, ε εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο θαη ην Ννζνθνκείν από ην νπνίν
πξνέξρεηαη ην δείγκα.



Σα δείγκαηα ζπλνδεύνληαη ΠΑΝΣΟΣΔ από ην εηδηθό «πλνδεπηηθό δειηίν απνζηνιήο
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θιηληθνύ δείγκαηνο» ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ- – Προζοτή!: όρη ηπιηγκέλν γύξσ από ην δείγκα.

10. Θεραπεσηική ανηιμεηώπιζη


Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ. Η ζεξαπεία είλαη
ππνζηεξηθηηθή θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθά αληη-ηηθά θάξκαθα, νύηε δηαζέζηκν εκβόιην.



ηηο πεξηπηώζεηο ζνβαξήο λόζνπ, ε αληηκεηώπηζε ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ παξνρή
ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπείαο κε εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, παξνρή πγξώλ, ππνζηήξημε
ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη πξόιεςε ησλ δεπηεξνγελώλ ινηκώμεσλ.



Κιηληθέο κειέηεο γηα ηε ρξήζε δηαθόξσλ θαξκαθεπηηθώλ παξαγόλησλ βξίζθνληαη ζε
εμέιημε. Η ηληεξθεξόλε α-2β έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
λεπξνινγηθώλ επηπηώζεσλ ηεο λόζνπ, κε ακθηιεγόκελα απνηειέζκαηα. Η
ζεξαπεπηηθή απηή αγσγή δελ είλαη αλαγλσξηζκέλε από ην ΔΜΑ ζηε Δπξώπε, νύηε
από ην FDA ζηηο Η.Π.Α.1



Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζπλίζηαηαη ζε αζζελείο κε λνζήκαηα θνιιαγόλνπ πνπ ιακβάλνπλ
ζεξαπεία κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα (INFLIXIMAB) γηα ηπρόλ εκθάληζε ζνβαξώλ
λεπξνινγηθώλ εθδειώζεσλ από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ.2

11. Μέηρα Πρόληυης


Γελ ππάξρεη πξνο ην παξόλ δηαζέζηκν εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ γηα ηνλ άλζξσπν.



Σα πξνιεπηηθά κέηξα ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ ιήςε πξνζσπηθώλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηα θνπλνύπηα θαη ζηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζηα θνπλνύπηα.
(Βι. ΚΔΔΛΠΝΟ-Οδεγίεο Πξνζηαζίαο από ηα Κνπλνύπηα)
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12. Προζηαζία Επαγγελμαηιών Υγείας


Η ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ δελ κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν.



Απαηηείηαη όκσο, όπσο πάληνηε ε ρξήζε ησλ βαζηθώλ κέηξσλ πξνθύιαμεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε από ηνλ ηό ΓΝ:
 Γελ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ινίκσμεο από ηό ηνπ ΓΝ λνζειεία ζε
εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία. Δπαξθεί ε λνζειεία ζε απιό ζάιακν Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ.
 Γελ απαηηείηαη ε απνκόλσζε ησλ αζζελώλ (ύπνπησλ ή επηβεβαησκέλσλ
θξνπζκάησλ) κε ινίκσμε από ηνλ ηό ΓΝ, νύηε ζπληζηώληαη εηδηθά κέηξα επαθήο
πέξαλ απηώλ πνπ ζπληζηώληαη γηα όινπο ηνπο λνζειεπόκελνπο αζζελείο.
 Η αλάγθε λνζειείαο ζε ΜΔΘ ππαγνξεύεηαη θαζαξά από ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ
αζζελνύο. ε ηέηνηα πεξίπησζε δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν Ννζνθνκείν, νύηε
εηδηθά κέηξα απνκόλσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.
 Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθνύ αηπρήκαηνο (π.ρ. ηξύπεκα από
βειόλα) δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο κεηάδνζεο.



Ο ηόο ηνπ ΓΝ θαηαζηξέθεηαη από ην ειηαθό θσο, ηε ζεξκόηεηα θαη ζε ζπλζήθεο
μεξαζίαο. Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα γηα ηελ απνιύκαλζε θαη απνζηείξσζε ησλ
εξγαιείσλ θαη ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ. Η απνιύκαλζε θαη απνζηείξσζε ηνπο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ.



Ο θίλδπλνο κόιπλζεο από ην ρεηξηζκό λεθξώλ ζσκάησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ από
ινίκσμε ηνύ ηνπ ΓΝ ζεσξείηαη πνιύ κηθξόο. Ωζηόζν, πξέπεη λα ηεξνύληαη νη
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ζπλήζεηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαηά ην ρεηξηζκό λεθξώλ ζσκάησλ.

13. Δήλφζη Κρούζμαηος ζηο ΚΕΕΛΠΝΟ
Σαπηόρξνλα κε ηελ απνζηνιή θιηληθνύ δείγκαηνο, νη ηαηξνί ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξώλνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ην εηδηθό δειηίν δήισζεο ινίκσμεο από
ηό ΓΝ (βι. Γειηίν Γήισζεο ινίκσμεο από ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ). Η απνζηνιή ζα γίλεηαη κε
θαμ, ζην:
Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ
ηει: 210.8899.000, Φαμ: 210.8818868, 210.8842.011
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. Οδεγίεο γηα δηάγλσζε, απνζηνιή δείγκαηνο θαη δήισζε
θξνύζκαηνο

Περιζζόηερες Πληροθορίες
1. ECDC, Health Topics, West Nile:
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/West_Nile_Fever.aspx
2. CDC –ΗΠΑ: http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/index.htm
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