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Σηµεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος:
•

•
•
•

Κύριος τρόπος
µετάδοσης του
ιού: τσίµπηµα
από µολυσµένο
κουνούπι.

Χρήσιµες
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α το ν
ι ό το υ ∆ υ τ ι κ ο ύ Ν ε ί λο υ .
Ενηµερωτικό δελτίο

βιοGenetika
Τι είναι ο ιός του ∆υτικού Νείλου;
Ο ιός του ∆υτικού Νείλου

γυναίκα

είναι µονόκλωνος RNA

νόσηµα στην Ουγκάντα,

Ευρώπη,

η

ιός ο οποίος προκαλεί

στην

µεγάλης

κλίµακας

Νόσος και
συµπτώµατα.

τον πυρετό του ∆υτικού

∆υτικού Νείλου απ' όπου

επιδηµία συνέβη το 1996

Νείλου. Είναι µέλος της

και πήρε το όνοµά του. Η

στο Βουκουρέστι και

Μοριακή
ανίχνευση του ίου
του ∆υτικού
Νείλου σε άτοµα
που εµφανίζουν
συµπτώµατα.

οικογένειας Flaviviridae,

πρώτη µεγάλη επιδηµία

δεύτερη στη Ρωσία το

και

στην

1999.

Επιδηµιολογικά
δεδοµένα.

συγκεκριµένα

του

γένους

Flavivirus,

οποίο

περιλαµβάνει

µε

εµπύρετο

επαρχία

Αµερική

του

έλαβε

χώρα

το

1999.

Στην

πρώτη

η

το

επίσης τον ιό Ζίκα, τον ιό
του

δάγκειου

.

πυρετού

και τον ιό του κίτρινου
πυρετού.
Βρέθηκε

για

πρώτη

φορά, το 1937, σε µια

Τρόποι µετάδοσης
Ο ιός του ∆υτικού Νείλου

κυρίως τα πτηνά, τα άλογα και

µετ άδ ο ση ς

µεταδίδεται κυρίως µέσω του

τον άνθρωπο.

µεταµόσχευσης,

τσιµπήµατος από µολυσµένα
«κοινά»

κουνούπια

(Culex

spp). Η βασική δεξαµενή του

Ο ιός του ∆υτικού Νείλου ∆Ε
ΜΕΤΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ

ΑΠΟ

ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ.

ιού στη φύση είναι τα άγρια

µέ σ ω
από

τη

µητέρα στο έµβρυο, µε το
θηλασµό,

µε

άρρωστων

το

χειρισµό

ζώων

ή

µολυσµένων δειγµάτων από

πτηνά, από όπου µολύνονται

Λιγότερο

τα

οι

µετάδοσης

είναι

µέσω

εργαστηριακό περιβάλλον. ∆ε

µεταδίδουν

µετάγγισης

µολυσµένου

µεταδίδεται µε την κοινωνική ή

κ ουνούπια,

άνθρωποι

δεν

ενώ

συχνός

περαιτέρω τον ιό σε άλλα

αίµατος,

κουνούπια.

παγκοσµίως

αναφερθεί

µεµονω µένα

περιστατικ ά

Προσβάλλει

ενώ

τρόπος

έχουν

άτοµα

που

δουλεύουν

σεξουαλική επαφή.

σε
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Χ ρ ή σ ι µ ε ς πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α το ν ι ό το υ
∆ υ τ ι κο ύ Ν ε ί λ ο υ .
Επιδηµιολογικά δεδοµένα της λοίµωξης στην Ελλάδα. *
Από

το

2010

και

καταγράφονται

µετά,

ετησίως

Μακ εδο νία ς,

Αν ατολ ικ ής

Μακ εδονίας

&

Θράκης,

κρούσµατα λοίµωξης από τον
ιό

∆Ν

καταγράφηκαν

Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας,

ανθρώπους

τον ιό του ∆υτικού Νείλου στην

Κρήτης

και

οικισµούς, στις Περιφερειακές

Ελλάδα, σε ανθρώπους και

αλλά

και

ζώα. Το 2010 εµφανίστηκε για

Περιφερειακές Ενότητες όπου

∆υτικής

Πελοποννήσου,
σε

νέες

σε

Αττικής,

πρώτη φορά στην Ελλάδα

για πρώτη φορά το 2018

Τοµέα

Αθηνών,

επιδηµία λοίµωξης από τον ιό

καταγράφηκαν

Τοµέα

Αθηνών,

µικροσκόπιο

στην Κεντρική Μακεδονία.

κρούσµατα

Το 2011 ο ιός εξαπλώθηκε και
νοτιότερα στη Θεσσαλία και
στην Ανατολική Αττική. Το
2012

καταγράφηκαν

βασικά

περίοδο 2018,
καταγράφηκε

επίκεντρα

δύο
της

Βόρειου

Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα
Αθηνών, Πειραιώς & Νήσων,

δύο

Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας,

βασικά

επίκεντρα

της

εποχικής έξαρσης ήταν στις

Κορίνθιας,

Περιφέρειες

Θεσσαλ ονίκ ης,

Αττικής

και

Κεντρικής Μακεδονίας.
το

2010

Αργολίδας,
Ηµαθίας,

Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας,

και

µετά

Κιλκίς,

προάστια) και στην Ανατολική

ανιχνεύεται ο ίδιος γενετικός

Μακεδονία και Θράκη, ενώ το

εξελικτικός κλάδος του ιού,

2013 καταγράφηκαν, επίσης,

WNV-lineage 2, και το ίδιο

Η

Σερρών,

Έβρου,

Ξάνθης,

Λάρισας

Ροδόπης,

και Ρεθύµνου.
εµφάνιση

περιστατικών

δύο βασικά επίκεντρα, στην

στέλεχος, Nea Santa-Greece-

λοίµωξης από τον ιό κατά τα

Αττική (βόρεια προάστια και

2010, σε ανθρώπους, πτηνά

έτη 2010-2014 και 2017-2018

Ανατολική Αττική) και στις ίδιες

και κουνούπια.

υποδηλώνει ότι ο ιός του ∆Ν

της κυκλοφορίας

Μακεδονίας και Θράκης. Τα
έτη

της

αυτά

Ανατολικής
κρούσµατα

καταγράφηκαν, επίσης, στην

αυξηµένος

Κεντρική Μακεδονία και στη

αριθµός

∆υτική Ελλάδα, όπως και σε
ορισµένα

νησιά.

Το

καταγράφηκαν

2014
λίγα

κρούσµατα της λοίµωξης, σε
σύγκριση µε τα προηγούµενα
έτη, στην Π.Ε. Ροδόπης, νέα
περιοχή κυκλοφορίας του ιού,
αλλά και σε περιοχές γνωστής
κυκλοφορίας

του

ιού

από

To

2018,

ανθρώπινα

καταγράφηκαν
κρούσµατα

της

λοίµωξης από τον ιό του ∆Ν,
κυρίως

σε

Περιφερειακές

Ενότητες όπου είχαν και στο
παρελθόν
ανθρώπινα

Τα έτη 2010-2014 και 2017
(Ιούνιο

–

Οκτώβριο)

είχαν

καταγραφεί

κρούσµατα

λοίµωξης από

τον ιό

του

∆υτικού Νείλου σε ανθρώπους
σε

διάφορες

περιοχές

της

χώρας µας, ενώ κυκλοφορία

καταγραφεί
κρούσµατα

της

λοίµωξης από ιό ∆Ν, στις
Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής

έχει εγκατασταθεί στη χώρα
µας,

και

κυκλοφορία

αναµένεται
του

και

η
η

εµφάνιση κρουσµάτων και στις
ερχόµενες

περιόδους

µετάδοσης, τόσο σε γνωστές
όσο και σε νέες περιοχές.

του ιού είχε καταγραφεί σε
όλες σχεδόν τις Περιφέρειες,
υποδηλώνοντας
εγκατάσταση

του

ιού

την
στη

χώρα.
Κατά

την

περίοδο

2018,

καταγράφηκε πρώιµη έναρξη

παλαιότερα.

Κύκλος µετάδοσης του ιού

Κεντρικού

λοίµωξης

Από

περιοχές

κρουσµάτων.”

της

∆υτικού

(Έβρου και Φθιώτιδας). Τα

επιδηµίας, στην Αττική (νότια

πρώιµη έναρξη
του ιού και

ανθρώπινα

αρκετούς

Ενότητες Ανατολικής Αττικής,

Ο ιός όπως φαίνεται στο

“Κατά την

σε

κρούσµατα της λοίµωξης από

της κυκλοφορίας του ιού και
αυξηµένος

αριθµός

κρουσµάτων, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και στη χώρα µας, µε
την

εµφάνιση

περιστατικών

ανθρώπινων
από

τα

τέλη

Μαΐου - αρχές Ιουνίου έως τα
τέλη

Οκτωβρίου

-

αρχές

Νοεµβρίου. Την περίοδο 2018,

* µε

πλ η ρο φο ρ ίε ς

ΚΕΕΛΠΝΟ

από

το
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Ποια είναι τα συµπτώµατα της λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου;
Το 80% των ατόµων που µολύνονται

αρθρώσεις

παραµένουν ασυµπτωµατικοί, το 20%

συνδροµής), ενώ επίσης µπορεί να

συµπτώµατα της σοβαρής µορφής

εµφανίζουν ήπια νόσο, ενώ λιγότεροι

παρουσιασθούν συµπτώµατα από

µπορεί να περιλαµβάνουν πυρετό,

από 1 στους 100 ασθενείς (<1%)

το γαστρεντερικό σύστηµα (ναυτία,

πονοκέφαλο, δυσκαµψία αυχένα,

εµφανίζουν σοβαρή κλινική νόσο.

έµετοι,

ανορεξία,

διαταραχές επιπέδου συνείδησης

δερµατικά

και

διάρροιες,

κοιλιακός
• Ασυµπτωµατική λοίµωξη: Το 80%
των ατόµων που µολύνονται δεν
εκδηλώνουν κανένα σύµπτωµα.
• Ήπια

πόνος),

εξανθήµατα και

γριπώδους

διόγκωση

των

λεµφαδένων.
• Σοβαρή µορφή νόσου: Λιγότερα

Υπολογίζεται

νόσος:

(εικόνα

ότι

περίπου 20% αυτών που µολύνονται
µε τον ιό αναπτύσσουν την ήπια
µορφή της νόσου, που µπορεί να
εκδηλωθεί συµπτώµατα όπως πυρετό,
πονοκέφαλο, γενικευµένη αδυναµία/
καταβολή, πόνους στους µυς και τις

από

1

στα

µολύνονται

100

άτοµα

(κυρίως

µεγαλύτερης

που

άτοµα

ηλικίας)

αναπτύσσουν τη σοβαρή µορφή
της νόσου που προσβάλλει το
κεντρικό

νευρικό

χαλαρή

παράλυση).

συµπεριφοράς

Τα

(απάθεια,

λήθαργο,

αποπροσανατολισµό,

σύγχυση,

κώµα),

συµπτώµατα
διαταραχές

νευρολογικά
(αστάθεια,

βάδισης

κινητικότητας,

και

τρέµουλο,

σπασµούς, παραλύσεις), σοβαρή
µυϊκή

αδυναµία,

διαταραχές

όρασης.

σύστηµα

(εγκεφαλίτιδα, µηνιγγίτιδα ή οξεία

“Το 80% των

Εµφάνιση συµπτωµάτων και διάρκεια.

ατόµων που
Μετά το τσίµπηµα του
µολ υσµένου κ ουνουπιού
µεσολαβούν συνήθως 2 έως
14 ηµέρες µέχρι την εµφάνιση
των συµπτωµάτων.

διαταραχές

συγκέντρωσης)

µολύνονται

κατάλοιπα ή διαταραχές (π.χ.

για εβδοµάδες ή µήνες.

παρ αλ ύσ ει ς,

δι αταρ α χέ ς

παραµένουν

κινητικότητας,

κεφαλαλγία,

ασυµπτωµατικοί,

Στη σοβαρή µορφή της νόσου
που προσβάλλει το κεντρικό

τα

νευρικό

συνήθως

νευρολογικά

µπορεί ενίοτε να παραµείνουν

Στην ήπια µορφή της νόσου,
συµπτώµατα

υπολειπόµενα

χρόνια κόπωση).

σύστηµα

το 20%
εµφανίζουν ήπια

υποχωρούν σε 3 έως 6 ηµέρες

(εγκεφαλίτιδα, οξεία χαλαρή

νόσο, ενώ κάτω

(λιγότερο από µία εβδοµάδα),

παράλυση), τα συµπτώµατα

χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα,

από το1%

της οξείας φάσης µπορεί να

αν και ορισµένα συµπτώµατα

διαρκέσουν

(π.χ.

κόπωση,

εβδοµάδες, ενώ µετά µπορεί

σοβαρή κλινική

µυαλγίες,

να παραµείνουν µακροχρόνια

νόσο.”

υπερβολική

κεφαλαλγία,

µερικές

Συνοπτική απεικόνιση κρουσµάτων την τελευταία οκταετία στην Ελλάδα.

εµφανίζουν

#ΕΙΜΑΣΤΕ_∆ΙΠΛΑ_ΣΑΣ

Στη βιοGenetika παρέχεται µοριακός έλεγχος ανίχνευσης του ιού του ∆υτικού
Νείλου (West Nile Arbovirus) για την επιβεβαίωση πιθανών περιστατικών.
Είδος δείγµατος: Ολικό αίµα EDTA, ΕΝΥ
Μέθοδος: Real-time PCR
Ηµέρες απάντησης: 3 εργάσιµες

βιοGenetika
Μανωλάκη 13-15, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2411 103252
Φαξ: 2411 103251

Προστασία από τα κουνούπια
Μέτρα ατοµικής

Μέτρα πρόληψης στο

προστασίας

σπίτι

-Κατάλληλα ρούχα που

-Σήτες σε πόρτες,

καλύπτουν όσο γίνεται

παράθυρα, φεγγίτες

περισσότερο το σώµα: µακριά µανίκια και
παντελόνια - ανοιχτόχρωµα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

και φαρδιά ρούχα

biogenetika.lab@gmail.com

-Εντοµοαπωθητικά σε
ακάλυπτο δέρµα & επάνω
από τα ρούχα

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα µας
www.biogenetika.gr

-Κουνουπιέρες σε βρέφη,
παιδιά και ευπαθή άτοµα.

Μέτρα πρόληψης στην
κοινότητα
-Καθαρισµός αγωγών

-Ανεµιστήρες ή

οµβρίων υδάτων και

κλιµατιστικά

αρδευτικών καναλιών από

-Εντοµοκτόνα εντοµοαπωθητικά χώρου:
φιδάκια, ταµπλέτες ή υγρά
-Αποµάκρυνση των
στάσιµων νερών (π.χ.
λεκάνες, πιατάκια
γλαστρών)
-Αποµάκρυνση των
λυµάτων, νερών
αποχέτευσης, αποβλήτων

οτιδήποτε εµποδίζει την
ελεύθερη ροή νερού
-Καθαρισµός
αγριόχορτων και
βλάστησης από
επιφανειακά νερά
(ρέµατα, αρδευτικά,
αποστραγγιστικά κανάλια)
-Όχι αλόγιστη χρήση
νερού, κυρίως όταν δεν
υπάρχουν κατάλληλοι
αποχετευτικοί αγωγοί

