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Μαρία Χίνη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Ιογενείς λοιμώξεις
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος :

λοιμώξεις από ερπητοϊούς

Ιογενείς λοιμώξεις ΚΝΣ

Μηνιγγίτιδα
Κοιλιίτιδα
Εγκεφαλίτιδα
Μυελίτιδα

Ριζομυελίτιδα
Πολυρριζίτιδα

Εμπύρετη νόσος ιογενούς αιτιολογίας με κλινικά
σημεία μηνιγγικού ερεθισμού (αυχενική
δυσκαμψία, σημεία Kernig και/ή Brudzinski)

ΧΩΡΙΣ
σημεία εγκεφαλικής δυσλειτουργίας (εγκεφαλίτιδα) 
ή φλεγμονής του νωτιαίου μυελού (μυελίτιδα)

Ορισμένοι ιοί προκαλούν «μεικτή» προσβολή του
ΚΝΣ (μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα)

Ιογενής μηνιγγίτιδα
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Ερώτηση

Αίτιο ιογενούς μηνιγγίτιδας αποτελούν:
1. Οι ιοί του απλού έρπητα (HSV 1, 2) 
2. Ο ιός της παρωτίτιδας
3. Ο ΗHV 6 
4. Οι ιοί Echo και Coxsackie
5. Όλοι οι ανωτέρω
6. 1+3+4

Αίτια
Εντεροϊοί (Echo, Coxsackie)
Iός παρωτίτιδας
Αρμποϊοί
Ερπητοϊοί (HSV 1 & 2, VZV, CMV, EBV, HHV 6)
Ιός λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας (LCMV)
HIV
Αδενοϊοί
Ιοί παραϊνφλουέντσας 2 & 3
Ιός της γρίππης
Ιός της ιλαράς

Ιογενής μηνιγγίτιδα

Ιογενής μηνιγγίτιδα
Παθογένεια – Παθοφυσιολογία (Ι)

Αποικισμός βλεννογόνων αναπνευστικού και
γαστρεντερικού
Υπέρβαση των τοπικών αμυντικών μηχανισμών
Αρχικός πολ/σμός στους επιχώριους λεμφ/νες
Πρωτογενής ιαιμία και διασπορά σε άλλα όργανα
(ήπαρ,σπλήνα)
Δευτερογενής ιαιμία και προσβολή ΚΝΣ
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Ιογενής μηνιγγίτιδα
Παθογένεια – Παθοφυσιολογία (II)
Προσπέλαση ΚΝΣ μέσω του ενδοθηλίου των αγγείων
του χοριοειδούς πλέγματος, των μηνίγγων και του
εγκεφάλου με τους κατωτέρω μηχανισμούς: 

- είσοδος με μεταναστεύοντα λευκοκύτταρα (HSV)
- πινοκύττωση ή κολλοειδής μεταφορά
- είσοδος διαμέσου προσβεβλημένου ενδοθηλίου
- άμεση προσβολή των ενδοθηλιακών κυττάρων

Eναλλακτικές οδοί διασποράς:
- κατά μήκος της οσφρητικής οδού (HSV)
- μέσω περιφερικών νεύρων

Ιογενής μηνιγγίτιδα
Παθογένεια – Παθοφυσιολογία (III)

Ειδική φλεγμονώδης απάντηση (λεμφοκύτταρα)
Απελευθέρωση κυτοκινών (IL-6, ΙFN-γ, TNF-a, 
IL-1β)
Είσοδος ανοσοσφαιρινών στο ΕΝΥ και τοπική
παραγωγή τους (VZV)
Χρόνια λοίμωξη επί καταστολής της κυτταρικής
ανοσίας (VZV, CMV) 

Ερώτηση
Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος:
1. Οι ιοί του απλού έρπητα (HSV 1, 2) 

αποτελούν το συχνότερο αίτιο ιογενούς
μηνιγγίτιδας

2. Η μηνιγγίτιδα από VZV δεν συνυπάρχει
πάντα με εξάνθημα

3. Ο HΗV 6 μπορεί να βρεθεί στο ΕΝΥ
ασυμπτωματικών ατόμων

4. Η μηνιγγίτιδα από HSV 2 συνοδεύει
συνήθως την πρωτολοίμωξη από τον ιό

5. 1+3
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Μηνιγγίτιδα από ερπητοϊούς
Επιδημιολογία

HSV (1,2): 0,5-3% των περιστατικών άσηπτης μηνιγγίτιδας
ΔΔ εγκεφαλίτιδας / μηνιγγίτιδας
Συνήθως συνοδεύει πρωτολοίμωξη με τον HSV-2 (♂:13%, ♀:36%)
Σπανιότερα στις αναζωπυρώσεις με ή χωρίς βλάβες στα
γεννητικά όργανα (HSV 1,2) και σε πρωτολοίμωξη από HSV 1

VZV: συνοδεύει ή όχι έρπητα ζωστήρα (zoster sine herpete) 
Υποτροπιάζουσα μηνιγγίτιδα του Μοllaret: 

HSV 2 (σπανίως HSV 1, EBV)
HHV 6: σπάνιο αίτιο, συνοδεύει το αιφνίδιο εξάνθημα (παρουσία
στο ΕΝΥ και επί ασυμπτωματικών ατόμων)
CMV, EBV: σπάνια αίτια, στο πλαίσιο συνδρόμου λοιμώδους
μονοπυρήνωσης (ιδιαίτερα σε ανοσοκαταστολή)

Μηνιγγίτιδα από ερπητοϊούς
Κλινική εικόνα

Κλινική εικόνα και πρόγνωση καλοήθεις – αδύνατη η κλινική
διάκριση από τη μηνιγγίτιδα από εντεροϊούς
HSV 2 : αυχενική δυσκαμψία, κεφαλαλγία, πυρετός
Μηνιγγίτιδα του Mollaret (υποτροπιάζουσα καλοήθης
λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα) : υποτροπιάζοντα, καλοήθη
επεισόδια άσηπτης μηνιγγίτιδας, διάρκειας 2-5 ημερών, με
μεσοδιαστήματα ελεύθερα συμπτωμάτων

Παροδική εμφάνιση σπασμών, ψευδαισθησιών, διπλωπίας,    
πάρεσης εγκεφαλικών συζυγιών, διαταραχής συνείδησης

VZV : συνύπαρξη εξανθήματος
EBV : συνύπαρξη φαρυγγίτιδας, λεμφ/θειας, σπληνομεγαλίας

Μηνιγγίτιδα από ερπητοϊούς
Διάγνωση- ΕΝΥ

HSV 2 :
λεμφοκυτταρική πλειοκυττάρωση (<500 κυτ/mm3)
φυσιολογικό σάκχαρο
υψηλότερη τιμή λευκώματος σε σχέση με
μηνιγγίτιδα από εντεροϊούς
κυτταροκαλλιέργεια (και σε στιβάδα λευκοκυττάρων)
PCR (μηνιγγίτιδα Mollaret)

VZV: PCR
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Μηνιγγίτιδα από ερπητοϊούς
Θεραπεία

HSV 2:
Άγνωστη η επίδραση θεραπείας
στην πορεία της ήπιας μηνιγγίτιδας
Συνήθως acyclovir για πρωτολοίμωξη
Acyclovir IV (10mg/kg ανά 8ωρο) για μηνιγγίτιδα + 
έρπητα γεννητικών οργάνων
Θεραπεία καταστολής σε υποτροπιάζουσα καλοήθη
λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα

Εγκεφαλίτιδα

Φλεγμονή του εγκεφαλικού παρεγχύματος
(ιστολογική διάγνωση)
Χαρακτηρίζεται από σημεία εγκεφαλικής
δυσλειτουργίας
Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα: συνύπαρξη φλεγμονής
των μηνίγγων

Ορισμός

Ιογενής εγκεφαλίτιδα

Μορφές

Οξεία ιογενής εγκεφαλίτιδα
(συχνότερα εντεροϊοί, HSV, αρμποϊοί)

Μεταλοιμώδης εγκεφαλομυελίτιδα
(10-15%)
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Ιογενή αίτια μηνιγγοεγκεφαλίτιδας
Οξεία λοίμωξη

Ιογενή αίτια μηνιγγοεγκεφαλίτιδας
Μεταλοιμώδης προσβολή

Ερώτηση
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: 
1.Η ερπητική εγκεφαλίτιδα αποτελεί το
συχνότερο αίτιο σποραδικής οξείας ιογενούς
εγκεφαλίτιδας

2.Ο HSV 2 ευθύνεται για τη συντριπτική
πλειοψηφία των περιστατικών

3.Η ερπητική εγκεφαλίτιδα είναι συχνότερη στις
γυναίκες

4.Ο HSV 1 ευθύνεται για την εγκεφαλίτιδα
στους ανοσοκατεσταλμένους

5. 1+3
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Ερπητική εγκεφαλίτιδα
Επιδημιολογία

Συχνότερο αίτιο σποραδικής οξείας ιογενούς
εγκεφαλίτιδας στις ΗΠΑ (10% των περιστατικών)
Επίπτωση: 1 περ/250.000/έτος

(1250-2000  περ/έτος)

HSV-1: >90% (ανοσοεπαρκείς)
Διφασική ηλικιακή κατανομή
(1/3 < 20, 1/2 >50 έτη)
Απουσία εποχικής ή σχετιζόμενης με το φύλο
κατανομής

Ερπητική εγκεφαλίτιδα
Παθογένεια

Ακριβής μηχανισμός προσβολής : άγνωστος
Πρωτολοίμωξη από HSV 1, ουλοστοματίτιδα, 
μεταφορά μέσω νευραξόνων στον αισθητικό πυρήνα
του τριδύμου, λανθάνουσα λοίμωξη
Σπανίως, αναζωπύρωση με διασπορά μέσω του
σκηνιδίου στον πρόσθιο και τον μέσο κρανιακό βόθρο
Διασπορά μέσω της οσφρητικής οδού (πρωτολοίμωξη
HSV 1)
Πιθανή αναζωπύρωση λανθάνοντος ιού στο ΚΝΣ
(οσφρητικοί βολβοί, ιππόκαμπος, εγκεφαλικό
στέλεχος) 

Ερπητική εγκεφαλίτιδα
Κλινική εικόνα (I)

Συνήθως αναζωπύρωση λοίμωξης από HSV 1
HSV 2: νεογνά , ανοσοκατεσταλμένοι
Χαρακτηριστική προσβολή των κροταφικών και
μετωπιαίων λοβών
Αρχικά : πυρετός (90-100%), κεφαλαλγία (70-81%), 
διαταραχή επιπέδου συνείδησης (97-100%)
Κατόπιν:απώλεια μνήμης, αλλαγή προσωπικότητας, 
σύγχυση, οσφρητικές ψευδαισθησίες, σπασμοί, 
πάρεση, διαταραχές του λόγου
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Ερπητική εγκεφαλίτιδα
Κλινική εικόνα (II)

Ήπιες ή άτυπες μορφές (14-17%) 
διαταραχές σε ΗΕΓ, MRI 

«Αρνητική» νευρολογική εξέταση (<6%)
πρωιμότερη διάγνωση με PCR 
GCS ≥12 : 78% (GCS 15: 28%)

Ερώτηση
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τη
διάγνωση της ερπητικής εγκεφαλίτιδας : 

1. Η διάγνωση τίθεται μόνο με βιοψία εγκεφάλου
2. Το ΕΝΥ είναι τυπικά αιμορραγικό με ελαφρά
αυξημένο λεύκωμα και σάκχαρο

3. Η PCR στο ΕΝΥ αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για
τη διάγνωση

4. Η PCR μπορεί να είναι ψευδώς αρνητική στην
αρχή της νόσησης

5. Η CT υπερέχει της MRI για την πρώιμη διάγνωση
6. 3+4

Ερπητική εγκεφαλίτιδα

Τυπικά αιμορραγικό (   ερυθρά ), 10-1000 κύτ/mm3

(μονοπύρηνα), αυξημένο λεύκωμα, φυσιολογικό σάκχαρο
Καλλιέργεια, ορολογικός έλεγχος (2 δείγματα), βιοψία
PCR: μέθοδος εκλογής (HSV 1 και 2)

ευαισθησία 98%, ειδικότητα 94-100% 
ψευδώς αρνητική στην αρχή (επανάληψη σε 24-48 ώρες)
ή σε αιμορραγικό ΕΝΥ

αρνητικοποίηση σε 19 ± 6 ημέρες μετά έναρξη αγωγής

Διάγνωση - ΕΝΥ
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Ερπητική εγκεφαλίτιδα
Διάγνωση

MRI : παθογνωμονική
ασύμμετρες βλάβες νεκρωτικής εγκεφαλίτιδας
(κροταφικοί λοβοί 89%, ετερόπλευρη βλάβη 57%)
αύξηση σήματος στις Τ2 βαρύτητας ακολουθίες και στις
ακολουθίες με καταστολή σήματος του ΕΝΥ (FLAIR)
προηγούνται οι διαταραχές στις ακολουθίες διάχυσης

CT:   21% αρνητική σε αρχικό στάδιο
ΗΕΓ: εικόνα εγκεφαλοπάθειας, επιληπτικόμορφες

διαταραχές (75-81% των περιπτώσεων)

Εγκεφαλίτιδα από HSV 1 

Ερπητική εγκεφαλίτιδα

Πρώιμη έναρξη (≤ 2 ημ), εμπειρικά, με acyclovir 10 
mg/kg/8ωρο για 14-21 ημέρες

Κορτικοειδή (μη αποδεδειγμένο όφελος) και μαννιτόλη

Υποστηρικτική θεραπεία

Θεραπεία
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Ερπητική εγκεφαλίτιδα

Θνητότητα: 70% χωρίς θεραπεία, 11-62%    
με θεραπεία

Υπολειμματικές νευρολογικές βλάβες

Υποτροπές

Πρόγνωση

Ερώτηση

Ποιο από τα κατωτέρω αποτελεί δυσμενή
προγνωστικό παράγοντα στην ερπητική
εγκεφαλίτιδα:

1. GCS ≤ 6
2. Ηλικία ≥ 60
3. Καθυστερημένη έναρξη αγωγής (>2 ημ)
4. 1,3
5. Όλα τα ανωτέρω

Ερπητική μυελίτιδα
Κλινική εικόνα

HSV 2: συχνότερο αίτιο στους ενηλίκους
Συνήθως μονοφασική ( 20% υποτροπιάζουσα) 
Οξεία εισβολή με παράλυση των κάτω άκρων ή
σπανιότερα των άνω, ελάττωση-απουσία ή αύξηση
αντανακλάσεων, ελάττωση αισθητικότητας, 
ορθοκυστικές διαταραχές
Οξεία νεκρωτική μυελοπάθεια ( HIV, ΣΔ, κακοήθης
νόσος)
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Ερπητική μυελίτιδα
Διάγνωση

ΕΝΥ: λεμφ/κή πλειοκυττάρωση, αυξημένο
λεύκωμα, φυσιολογικό σάκχαρο
MRI : τυπικές ατρακτοειδείς ενδομυελικές
περιοχές αυξημένου σήματος στις Τ2
ακολουθίες
PCR (ENY)
Τοπική παραγωγή ειδικών ανοσοσφαιρινών
στο ΕΝΥ (επί υποτροπών) 

Ερπητική μυελίτιδα
Θεραπεία - Πρόγνωση

Απουσία ελεγχόμενων μελετών

Acyclovir IV για 14 ημέρες και κατόπιν
valacyclovir po μέχρι υποχώρησης των
συμπτωμάτων

Πρόγνωση : ποικίλλει
υπολειμματικές βλάβες

Εγκεφαλίτιδα από VZV

Πρωτολοίμωξη ή αναζωπύρωση

Οξεία παρεγκεφαλιδική αταξία (1/400 παιδιά <15 ετών)
παθογένεια άγνωστη
άριστη πρόγνωση
acyclovir IV 
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Μυελίτιδα από VZV 

Με ή χωρίς ζωστήρα ( sine herpete)
Ανοσοεπαρκείς : τμηματική πάρεση
Ανοσοεπαρκείς και ανοσοκατεσταλμένοι :

βαρεία νόσηση, εμφάνιση μυελίτιδας 12 ημ. μετά έκθυση
εξανθήματος
υποτροπιάζουσα μορφή

PCR (ΕΝΥ), τοπική παραγωγή ανοσοσφαιρινών (ΕΝΥ)
Σύνδρομο Reye 
Μεταλοιμώδης εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM) : 1/2500

Ερώτηση

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: 
1.Η αγγειίτιδα αποτελεί το συνηθέστερο αίτιο
εγκεφαλίτιδας από VZV 

2.Ο CMV προσβάλλει το ΚΝΣ ασθενών με AIDS 
και βαθειά ανοσοκαταστολή

3.Ο EBV αποτελεί σπάνιο αίτιο εγκεφαλίτιδας
4. O HHV 6 μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα
σε ανοσοεπαρκείς

5.Όλα τα ανωτέρω

Αγγειίτιδα ΚΝΣ από VZV
Συνηθέστερο αίτιο της «εγκεφαλίτιδας» από VZV
Κοκκιωματώδης αρτηριίτιδα – προσβολή μεγάλων αγγείων
( ανοσοεπαρκείς) 

ηλικιωμένοι εβδ. ή μήνες μετά ζωστήρα του τριδύμου
εστιακές βλάβες
θνητότητα 25%, πιθανότητα υποτροπών

Αγγειίτιδα μικρών αγγείων (ανοσοκατεσταλμένοι)
MRI : πολυεστιακά έμφρακτα

Διάγνωση : τοπική παραγωγή ανοσοσφαιρινών,PCR, 
ιστολογική εξέταση (νεκροτομική) 
Acyclovir IV, κορτικοειδή
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Αγγειίτιδα ΚΝΣ από VZV

Λοίμωξη ΚΝΣ από CMV, EBV, HHV 6
CMV: ανοσοκαταστολή ( AIDS ή μεταμόσχευση)

CD4+ < 50 κυτ/mm3

οξεία ή προϊούσα κοιλιοεγκεφαλίτιδα, πολυρριζίτιδα
PCR (ΕΝΥ) 
Θεραπεία : Ganciclovir + Foscarnet

EBV : επιπλοκή λοιμώδους μονοπυρήνωσης (< 1%)
μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα, σ.Guillain-Barré
PCR, τοπική παραγωγή ανοσοσφαιρινών
Θεραπεία : Ganciclovir, κορτικοειδή → Πρόγνωση: άριστη

HHV 6: ανοσοκαταστολή ( ετερόλογη μεταμόσχευση μυελού)
εγκεφαλίτιδα (μεταιχμιακό σύστημα) 
διάγνωση : κλινική + PCR 
εντοπισμένη εγκεφαλίτιδα σε ανοσοεπαρκείς
Θεραπεία : Ganciclovir, Foscarnet (ανοσοκατεσταλμένοι) 
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Ιογενείς λοιμώξεις Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος : λοιμώξεις
από άλλους ιούς εξαιρουμένων

των ερπητοϊών

Βασίλης Παπασταμόπουλος
Ε’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων

ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Ερώτηση 1

• Ασθενής στο ΤΕΠ διαπιστώνεται ότι έχει
πυρετό, κεφαλαλγία και αυχενική
δυσκαμψία. Πιθανότερη διάγνωση:

1.Γρίπη
2.Μηνιγγίτιδα
3.Εγκεφαλίτιδα
4.Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Πυρετός, κεφαλαλγία ± αυχενική δυσκαμψία

…Μηνιγγίτιδα
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Πυρετός, κεφαλαλγία ± αυχενική δυσκαμψία

…Μηνιγγίτιδα
Διαταραχές επιπέδου συνείδησης + σημεία
και συμπτώματα εγκεφαλικής
δυσλειτουργίας

ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ

Ιογενείς λοιμώξεις Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος

• Σύνολο συνδρόμων μηνιγγίτιδας, 
εγκεφαλίτιδας και χαλαρής παράλυσης
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Ερώτηση 2

• Σε περιπτώσεις ιογενών λοιμώξεων του
ΚΝΣ, το παθογόνο προσδιορίζεται στο

1.20-30%
2.30%-50%
3.60%
4.70%
5.80%
των περιπτώσεων

Ερώτηση 3

• Το συχνότερο αίτιο ιογενούς λοίμωξης του
ΚΝΣ, είναι:

1.Ιός απλού έρπητα
2.Ιός έρπητα ζωστήρα
3.Ερπητοϊοί
4.Ιός του Δυτικού Νείλου
5.Εξαρτάται από τη χώρα και την εποχή
6.Εντεροϊοί

Αιτιολογία

• 3485 ασθενείς
• 498 (14,3%) θετικά αποτελέσματα με PCR

– Εντεροϊοί 360 (72,3%)
– HSV 76 (15,3%)
– VZV 29(5,82%)
– WNV 18 (3,61%)

Multiple-year experience in the diagnosis of viral central nervous system infections
with a panel of polymerase chain reaction assays for detection of 11 viruses. Huang
C Clin Infect Dis 2004 ;39:630-5
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Αιτιολογία

• PCR στο ΕΝΥ σε >3000 ασθενείς με
εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα και μυελίτιδα

• VZV 29%
• HSV 11%
• Εντεροϊοί 11%
• Influenza A 9%

Koskiniemi M et al.. J Neurovirol 2001;7:400–8.

Αιτιολογία

• Ανεύρεση παθογόνου: 30-50%

The California Encephalitis Project

• 334 ασθενείς (Ιούνιος 1998 – Δεκέμβριος 2000)
• Έλεγχος για ~13 παράγοντες

– Επιβεβαιωμένη ή πιθανή ιογενής λοίμωξη 9%
– Βακτήριο 3%
– Παράσιτο 1%

• Πιθανή αιτιολογική διάγνωση 12%
• Μη λοιμώδης αιτιολογία 10%
• Λοίμωξη μη σχετιζόμενη με εγκεφαλίτιδα 3%

Glaser CA Clin Infect Dis 2003 ;36:731-42
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The California Encephalitis Project

• Ανεξήγητα περιστατικά 62%

Glaser CA Clin Infect Dis 2003 ;36:731-42

Αίτια

• Ιός απλού έρπητα (HSV-1, HSV-2)
• Άλλοι ερπητοϊοί

– VZV, CMV, EBV, HHV-6
• Αδενοϊοί
• Influenza A
• Εντεροϊοί, ιοί polio
• Ιοί ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας
• HIV

Αίτια

• Λύσσα
• Αρμποϊοί (ARthropod BOrne viruses)

– Ιαπωνική, St Louis, Δ. Νείλου, Ανατολική, Δυτική και
Βενεζουέλας ίππων

• Ιοί Bunya (La Crosse strain of California virus)
• Ρεοϊοί (Colorado tick fever virus)
• Ιοί Arena (ιός λεμφοκυτταρικής μηνιγγίτιδας)
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Ερώτηση 4
• Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
1. Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ από εντεροϊούς και HSV, 
παρουσιάζουν εποχιακή κατανομή

2. Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ απόVZV, ιλαρά, 
παρωτίτιδα και HIV, παρουσιάζουν εποχιακή
κατανομή

3. Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ από VZV, ιλαρά, 
παρωτίτιδα, παρουσιάζουν εποχιακή κατανομή

4. Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ από HSV και HIV,
παρουσιάζουν εποχιακή κατανομή

Seasonal variation in temperate zones of the Northern Hemisphere for the 
encephalitides caused by mosquito-borne viruses, enteroviruses, mumps virus, 

herpesvirus, and tick-borne diseases.
Downloaded from: Principles and Practice of Infectious Diseases (on 2 May 2006 12:56 PM)

© 2005 Elsevier 

Εποχιακή κατανομή

Εποχιακή κατανομή

• Καλοκαίρι-φθινόπωρο
– St Louis, Δ. Νείλου, Ανατολική και Δυτική
ίππων, California virus

• Χειμώνας-άνοιξη
– VZV, ιλαρά, παρωτίτιδα

• Όλο το χρόνο
– HSV-1, HIV
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Ερώτηση 5

• Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
1.Στην παρωτίτιδα η λοίμωξη του ΚΝΣ δεν είναι
συνήθης, αλλά είναι καλοήθης

2.Η ιλαρά δεν προκαλεί σύνδρομο μεταλοιμώδους
εγκεφαλοπάθειας

3.Στη λύσσα, η λοίμωξη δεν οδηγεί υποχρεωτικά
σε προσβολή του ΚΝΣ

4.Η λύσσα είναι πάντα θανατηφόρος

Προσβολή του ΚΝΣ από ιούς

• Η λοίμωξη του ΚΝΣ είναι συνήθης, αλλά
καλοήθης (παρωτίτιδα)

• Η προσβολή του ΚΝΣ είναι η επικρατούσα
κλινική εικόνα (Ιαπωνική)

• Συχνή λοίμωξη στον άνθρωπο, σπάνια
προσβολή του ΚΝΣ (HSV-1)

• Η λοίμωξη οδηγεί υποχρεωτικά σε προσβολή
του ΚΝΣ (λύσσα)

• Οξεία προσβολή του ΚΝΣ, αλλά και
σύνδρομο μεταλοιμώδους εγκεφαλοπάθειας
(ιλαρά)

Ιοί και σοβαρότητα νόσου
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Παθοφυσιολογία

• Προσβολή του ΚΝΣ: αίμα,νευρώνες
• Αιματογενής οδός: η πιο συχνή

– Τοπικός πολλαπλασιασμός στο δέρμα*
– Ιαιμία
– Προσβολή ΔΕΣ, μυών
– Ιαιμία
– Προσβολή άλλων οργάνων (και του ΚΝΣ)
– Μεταβολή του αιματεγκεφαλικού φραγμού

*αρθρόποδα

Παθοφυσιολογία

Ενδονευρωνικές οδοί
• HSV-1

– Οσφρητική οδός
– Λανθάνουσα κατάσταση στο ΚΝΣ

• Ιός λύσσας
– Συμμετοχή του μεταιχμιακού συστήματος
– Πολλαπλασιασμός ενδονευρωνικά
– Μετάδοση διακυτταρική ή εξωκυττάρια

Παθολογοανατομία

• Τριχοειδική και ενδοθηλιακή φλεγμονή των
φλοιωδών αγγείων, στη φαιά ουσία ή στο
όριο φαιής-λευκής ουσίας

• Περιαγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση
(από παθητική μεταφορά του ιού κατά μήκος των φαγοκυτταρικών
συνδέσεων του χοριοειδούς πλέγματος ή ενεργό
πολλαπλασιασμό στα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών)

• Πρόοδος νόσου: αστροκυττάρωση, 
γλοίωση
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• Πυρετός, κεφαλαλγία ± αυχενική
δυσκαμψία

…Μηνιγγίτιδα
Διαταραχές επιπέδου συνείδησης + σημεία
και συμπτώματα εγκεφαλικής
δυσλειτουργίας

ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ

Σημεία και συμπτώματα
εγκεφαλικής δυσλειτουργίας

1. Γνωσιακή δυσλειτουργία
(οξεία διαταραχή της μνήμης)

2. Διαταραχές συμπεριφοράς
(αποπροσανατολισμός, ψευδαισθήσεις, ψύχωση, 

διαταραχές προσωπικότητας, αλυσμός)
3. Εστιακές νευρολογικές ανωμαλίες

(ανοσμία, δυσφασία, ημιπάρεση, ημιανοψία)
4. Επιληπτικές κρίσεις

Ερώτηση 6
• Στη διαφορική διάγνωση της ιογενούς
εγκεφαλίτιδας περιλαμβάνονται

1.Λοιμώδης εγκεφαλίτιδα
2.Εγκεφαλοπάθεια
3.Οξεία διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM)
4.Αγγειίτιδα ΚΝΣ
5.Όλα τα παραπάνω
6.Τα 1,2,4
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Διαφορική διάγνωση

• Λοιμώδης εγκεφαλίτιδα
• Εγκεφαλοπάθεια
• Οξεία διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα

(ADEM)
• Αγγειίτιδα ΚΝΣ

Μη ιογενή αίτια λοιμώδους εγκεφαλίτιδας

Συνήθη αίτια εγκεφαλοπάθειας

• Ανοξαιμική/ισχαιμική
• Μεταβολική
• Έλλειψη ιχνοστοιχείων
• Τοξική
• Συστηματικές
λοιμώξεις

• Critical illness
• Κακοήθης υπερθερμία

• Μιτοχονδριακή(Reye’s,ME
LAS)

• Hashimoto
• Παρανεοπλασματική
• Κακόηθες νευροληπτικό
σύνδρομο

• Τραυματική
• Επιληπτική (χωρίς
σπασμούς)
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Εγκεφαλοπάθεια Εγκεφαλίτιδα
Πυρετός Ασυνήθης Συχνός
Κεφαλαλγία Ασυνήθης Συχνή
Επίπεδο συνείδησης Διαρκής

επιδείνωση
Μπορεί..κυμαινόμενο

Εστιακά νευρολογικά
σημεία

Ασυνήθη Συνήθη

Τύπος «Ε» κρίσεων Γενικευμένες Γενικευμένες ή
εστιακές

WBC Ασυνήθης Συχνή
ΕΝΥ κύτταρα Ασυνήθης Συχνή
ΗΕΓ Διάχυτη

επιβράδυνση
Διάχυτη επιβράδυνση
- εστιακές ανωμαλίες

MRI Συνήθως κφ Εστιακές βλάβες

Συχνές διαφορές

Σύγκριση
ADEM Λοιμώδης

εγκεφαλίτιδα
Συνήθης ηλικία παιδιά όλες

Πρόσφατος
εμβολιασμός

συχνός σπάνιος

Πρόδρομα
συμπτώματα

συνήθως περιστασιακά

Πυρετός πιθανόν συχνός

Απώλεια όρασης
(1 ή 2)

πιθανόν σπάνια

Σημεία ΝΜ πιθανόν σπάνια

Διερεύνηση
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Ιστορικό

• Ταξιδιωτικό ιστορικό
• Εποχή (polio)
• Επάγγελμα
• Επαφή με ζώα
• Δήγματα εντόμων, ζώων
• Επαφή με ασθενή
• Υποκείμενα νοσήματα (ανοσοκαταστολή)
• Πορεία νόσου
• Άλλα συμπτώματα-σημεία (αιμορραγική
διάθεση, υδροφοβία)

Φυσική εξέταση

• Εξανθήματα
• Παρωτίτιδα
• Γαστρεντερικό (εντεροϊοί)
• Ανώτερο αναπνευστικό(influenza, HSV-1)

Ερώτηση 7
• Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για την ιογενή
εγκεφαλίτιδα είναι σωστή

1. Τα συμπτώματα και σημεία αποτελούν αξιόπιστο
διαγνωστικό εργαλείο για την αιτιολογική διάγνωση

2. Η εξέλιξη και η σοβαρότητα των κλινικών σημείων
εξαρτάται από τον ξενιστή, την ανοσολογική
κατάστασή του και την ηλικία του

3. Παιδιά – ηλικιωμένοι : τα πιο ήπια σημεία
εγκεφαλίτιδας
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• Τα συμπτώματα και σημεία δεν αποτελούν
αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την
αιτιολογική διάγνωση

• Η εξέλιξη και η σοβαρότητα των κλινικών
σημείων εξαρτάται από τον ξενιστή, την
ανοσολογική κατάστασή του και την ηλικία
του

• Παιδιά – ηλικιωμένοι : τα πιο εκτεταμένα
και σοβαρά σημεία εγκεφαλίτιδας

Παρακλινικές εξετάσεις

• Γενικές εξετάσεις
• ΟΝΠ
• Αιτιολογική διάγνωση

– Ορολογικές εξετάσεις
– PCR
– Καλλιέργεια για ιούς
– Βιοψία εγκεφάλου

• ΗΕΓ
• Απεικόνιση εγκεφάλου

Ερώτηση 8
• Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστή

• Το ΕΝΥ σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
1.Έχει πάντα λεμφοκυτταρικό τύπο
2.Έχει πάντα φυσιολογικό σάκχαρο
3.Σπάνια μπορεί να επικρατούν τα
πολυμορφοπύρηνα

4.Κύτταρα >250/μl, είναι χαρακτηριστικά
μικροβιακής μηνιγγίτιδας
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Οσφυονωτιαία παρακέντηση

• Κύτταρα : 5-500/mm3, κυρίως
λεμφοκύτταρα (συνήθως <250)

• Μπορεί ξανθοχρωματικό με ερυθρά
αιμοσφαίρια

• Σάκχαρο : φυσιολογικό (σπάνια
ελαττωμένο)

• Λεύκωμα : >50 mg/dl (συνήθως <150)

Τυπικά χαρακτηριστικά ΕΝΥ
Αίτιο Λευκοκύτταρα

(cells/mm3) 
Κύτταρα Σάκχαρο

(mg/dL)
Λεύκωμα
(mg/dL)

Ιογενής 50-1000 Μονοπύρηνα* >45 <200
Βακτηριακή 1000-5000† Ουδετερόφιλα‡ <40§ 100-500
Φυματιώδης 50-300 Μονοπύρηνα|| <45 50-300
Κρυπτοκοκκική 20-500¶ Μονοπύρηνα <40 >45

*May be neutrophilic early in presentation
†Range from <100 to >10,000 cells/mm3.
‡About 10% of patients have a cerebrospinal fluid (CSF) lymphocyte predominance.
§Should always be compared with a simultaneous serum glucose; ratio of CSF to serum 
glucose is ≤0.4 in most cases
||May see a “therapeutic paradox,” in which a mononuclear predominance becomes 
neutrophilic during antituberculous therapy.
¶More than 75% of patients with acquired immunodeficiency syndrome have <20 
cells/mm3.

Ερώτηση 9
• Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για την
ιογενή εγκεφαλίτιδα είναι σωστή

1. Το ΗΕΓ είναι πρώιμος και ευαίσθητος δείκτης
εγκεφαλικής βλάβης

2. Το ΗΕΓ είναι πρώιμος, ευαίσθητος και ειδικός
δείκτης εγκεφαλικής βλάβης

3. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου δίνει χρήσιμες
δομικές πληροφορίες

4. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν έχει
θέση στη διερεύνηση
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Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

• Πρώϊμος και ευαίσθητος δείκτης εγκεφαλικής
βλάβης

• Μη ειδικό
• Μπορεί να ανιχνεύσει εστιακές ανωμαλίες
• Πρόγνωση

• HSV-1: 80% υπάρχει τυπικό εύρημα

Απεικόνιση εγκεφάλου

Δομικές πληροφορίες
• Αξονική τομογραφία: δεν συνιστάται

– Screening, MRI μη διαθέσιμη
• Μαγνητική τομογραφία : εξέταση εκλογής

Λειτουργικές - Μεταβολικές
• Magnetic resonance spectroscopy (MRS)
• Functional MRI
• SPECT
• PET

Solomon, T. N Engl J Med 2004;351:370-378

T2-Weighted Magnetic Resonance Images Showing High Signal Intensity and Swelling in the 
Thalamus (Arrows) of Patients with Japanese Encephalitis (Panel A), West Nile Encephalitis 

(Panel B), and Murray Valley Encephalitis (Panel C).
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Αιτιολογική διάγνωση

• Ορολογικές εξετάσεις
• PCR
• Καλλιέργεια για ιούς
• Βιοψία εγκεφάλου

Αιτιολογική διάγνωση

Ορολογικές εξετάσεις
• Αντισώματα στον ορό και το ΕΝΥ
• Αντιγόνα : όχι χρήσιμα στο ΕΝΥ
• Ενδοθηκική παραγωγή αντισώματος

(ορός:ΕΝΥ>1/20*)

*Αιματεγκεφαλικός φραγμός ακέραιος

Αιτιολογική διάγνωση

Καλλιέργεια για ιούς
• ΕΝΥ, εγκεφαλικός ιστός, φαρυγγικό*, κόπρανα*
• Όχι συχνά θετικές στο ΕΝΥ
• Αντικαθίσταται από την PCR
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Αιτιολογική διάγνωση

PCR
• ΕΝΥ, εγκεφαλικός ιστός, φαρυγγικό*, κόπρανα*
• Ερπητοϊοί, εντεροϊοί, ιοί αναπνευστικού
• 1η εβδομάδα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

– HSV : 2η-10η μέρα
ευαισθησία 96% και ειδικότητα 99%

• PCR multiplex, real-time PCR, microarrays

Θεραπεία
HSV, VZV εγκεφαλίτιδα
• Ασυκλοβίρη 10mg/Kg ΒΣ Χ3 IV

– 14 ημέρες για ανοσοεπαρκείς
– 21 ημέρες για ανοσοκατασταλμένους

CMV εγκεφαλίτιδα
• Ganciclovir + foscarnet
Εντεροϊοί
• Pleconaril?

– Ίσως σε ανοσοκατασταλμένους
• Ανοσοσφαιρίνη;

Θεραπεία

Κορτικοειδή
• Γενικά, δεν συνιστώνται
• VZV (αγγειίτιδα)
• Εγκεφαλικό οίδημα

• Γενικά μέτρα, αντιμετώπιση επιπλοκών
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Ερώτηση 10

• Acyclovir σε όλες τις εγκεφαλίτιδες από
την αρχή μέχρι αποδείξεως ότι είναι ή δεν
είναι ερπητικής αιτιολογίας;

1.Ναι
2.Όχι

Πυρετός Δυτικού Νείλου
1937 :Απομόνωση του ιού από ασθενή με εμπύρετο στη
περιοχή του Δυτικού Νείλου της Ουγκάντα
•1950 Αίγυπτος
•1951-54, 1957 Ισραήλ
•1962, 2000 Γαλλία
•1973-74 Νότια Αφρική
•1996 Ρουμανία
•1998 Ιταλία

•1999 Ρωσία, ΗΠΑ Νέα Υόρκη
–Πρώτη εμφάνιση στο Δυτικό Ημισφαίριο
–Έκτοτε ετήσια εμφάνιση κρουσμάτων – ενδημική νόσος

Πυρετός από τον ιό του
Δυτικού Νείλου

• Στην Ελλάδα οροεπιδημιολογικές μελέτες
(δεκαετία 1980, 2007) έχουν αναδείξει ύπαρξη
αντισωμάτων σε περίπου 1% του υγιούς
πληθυσμού από συγκεκριμένες περιοχές της
Κεντρικής Μακεδονίας

• Κλιματολογικές συνθήκες (Υγρασία,
θερμοκρασία) συνέτειναν στην σημαντική
αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών



32

Ερώτηση 11

• Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται
1.Με τα κουνούπια
2.Με μετάγγιση
3.Από άνθρωπο σε άνθρωπο
4.Με το θηλασμό
5.Όλα τα παραπάνω
6.Τα 1, 2, 4
7.Τα 1, 2

Πρωτεύοντες τρόποι μετάδοσης

• Κύριοι ξενιστές του ιού είναι τα άγρια πτηνά και τα
κουνούπια. Ο ιός προκαλεί ιαιμία στα πτηνά που
διαρκεί 1-4 ημέρες, μετά την οποία, αν το πτηνό
επιβιώσει αποκτά ανοσία.

• Ο άνθρωπος μολύνεται κατά κύριο λόγο μέσω του
δήγματος από το κοινό κουνούπι (Culex spp.). Τα
κουνούπια μολύνονται όταν τρέφονται από μολυσμένα
πτηνά.

• Επιβίωση του ιού σε μολυσμένα θηλυκά κουνούπια
Culex, που ξεχειμωνιάζουν

Πρωτεύοντες τρόποι μετάδοσης

• Η λοίμωξη των ανθρώπων, των αλόγων και
άλλων θηλαστικών δεν είναι συχνή και τα
είδη αυτά δεν αναπτύσσουν υψηλά επίπεδα
ιαιμίας

• Εκτός από την περίπτωση δήγματος από
κοινό κουνούπι, δεν έχει αναφερθεί
μετάδοση του ιού του ΔΝ από μολυσμένο
ζώο στον άνθρωπο
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Άλλοι τρόποι μετάδοσης

• Μεταμόσχευση οργάνων
• Μετάγγιση μολυσμένου αίματος

(μεμονωμένα περιστατικά)
• Κάθετη μετάδοση από την μητέρα στο
έμβρυο (μεμονωμένα περιστατικά)

• Θηλασμός (μεμονωμένα περιστατικά)
• Επαγγελματική έκθεση εργαζομένων σε
Μικροβιολογικά Εργαστήρια (μεμονωμένα
περιστατικά).

Ερώτηση 12
• Ο πυρετός του Δ Νείλου
1.Έχει χρόνο επώασης 2-14 μέρες
2.80% είναι ασυμπτωματικοί
3.Λιγότερο από 10% των ατόμων εμφανίζουν
σοβαρή νόσο του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος

4.Όλα τα παραπάνω
5.Τα 1, 2

Κλινική εικόνα

• Χρόνος επώασης 2 – 14 ημέρες
• Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς έχει αναφερθεί
μακρύτερος χρόνος επώασης

• Η πλειοψηφία των ατόμων, 80% είναι ασυμπτωματικοί
• Περίπου 20% των ατόμων εμφανίζουν ήπια νόσο, η
οποία αναφέρεται ως «Πυρετός του Δυτικού Νείλου»

• Λιγότερο από 1% των ατόμων εμφανίζουν σοβαρή
νόσο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
(εγκεφαλίτιδα,μηνιγγίτιδα).

• Από το 1% με συμπτώματα από ΚΝΣ, το 10% 
καταλήγει.
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Κλινικά συμπτώματα και σημεία
λοίμωξης ήπιας μορφής

• Πυρετός
• Κεφαλαλγία
• Κακουχία
• Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα στον κορμό

(λιγότερο συχνά)
• Διόγκωση λεμφαδένων (λιγότερο συχνά)
• Οπισθοβολβικός πόνος (λιγότερο συχνά)

Λοίμωξη με επιπλοκές από το
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

• Εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα
• Η κεφαλαλγία είναι συχνό σύμπτωμα της ήπιας νόσου . Δεν
αποτελεί ειδικό εύρημα που υποδηλώνει τη συμμετοχή του
ΚΝΣ.

• 60-75% των ασθενών που εμφανίζουν συμπτώματα από το
ΚΝΣ εκδηλώνουν εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

• 25-35% των ασθενών που εμφανίζουν συμπτώματα από το
ΚΝΣ εκδηλώνουν μηνιγγίτιδα χωρίς συνοδό εγκεφαλίτιδα.

Λοίμωξη με επιπλοκές από το
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Έχει επίσης περιγραφεί χαλαρή παράλυση (εκδηλώσεις
πολιομυελίτιδας). Σπανιότερη από την εγκεφαλίτιδα και τη
μηνιγγίτιδα. 

Συνήθως αιφνίδια ασύμμετρη χαλαρή πάρεση ή παράλυση των
άκρων, χωρίς απώλεια της αισθητικότητας. Πόνος μπορεί να
προηγηθεί της παράλυσης στα προσβεβλημένα άκρα. Μπορεί να
εμφανιστεί και χωρίς συνοδό πυρετό, κεφαλαλγία ή τα άλλα
συχνά συμπτώματα της νόσου. Η συμμετοχή των αναπνευστικών
μυών μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Μακροχρόνιες διαταραχές μπορεί να παραμείνουν μετά την
ανάρρωση από την οξεία φάση (τρόμος, χρόνια κόπωση, 
κατάθλιψη).
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Εργαστηριακά ευρήματα σε
σοβαρή νόσο

• Μη ειδικά

Ερώτηση 13
• Στον πυρετό του Δ Νείλου
1. Η PCR στο αίμα είναι θετική για 3 εβδομάδες
2. Ο προσδιορισμός της IgM στο ΕΝΥ θέτει τη
διάγνωση της εγκεφαλίτιδας

3. Η καλλιέργεια του ιού αποτελεί την εξέταση εκλογής
για τη διάγνωση

4. Ο πρόσφατος εμβολιασμός κατά άλλων φλαβοϊών
(π.χ. κίτρινος πυρετός) ή νόσηση από αυτούς,  δεν
επηρεάζουν το αποτέλεσμα των ορολογικών
εξετάσεων

Εργαστηριακή διάγνωση –
ορολογική εξέταση

• Ανίχνευση ειδικών IgM και IgG αντισωμάτων στον ορό και στο
ΕΝΥ. Η παρουσία αντισωμάτων IgM στο ΕΝΥ υποδηλώνει τη
συμμετοχή του ΚΝΣ στη λοίμωξη, αφού αυτή η κατηγορία
αντισωμάτων δεν περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

• Σημαντική αύξηση του τίτλου ειδικών αντισωμάτων μεταξύ
δειγμάτων ορού από την οξεία φάση και από τη φάση αποδρομής
είναι επίσης διαγνωστική της οξείας λοίμωξης.

• Ασθενείς με πρόσφατο εμβολιασμό κατά άλλων φλαβοϊών (π.χ. 
κίτρινος πυρετός ή ιαπωνική εγκεφαλίτιδα) ή νόσηση από αυτούς, 
μπορεί να εμφανίσουν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα λόγω
διασταυρούμενης ανοσολογικής απάντησης.
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Εργαστηριακή διάγνωση
• Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) η
χρησιμότητά της στη ανίχνευση γενετικού υλικού του
ιού στον ορό περιορίζεται από τη βραχεία περίοδο
ιαιμίας. Αντίθετα, σε 50% των ασθενών με συμμετοχή
του ΚΝΣ επιτυγχάνεται η ανίχνευση γενετικού υλικού
του ιού στο ΕΝΥ.

• Καλλιέργεια του ιού από αίμα, ΕΝΥ ή νεκροτομικό
υλικό από τον εγκέφαλο ή από συμπαγή όργανα. 
Θεωρείται η εξέταση εκλογής, αλλά είναι σπάνια
θετική.

• Νεκροτομικό υλικό μπορεί επίσης να εξεταστεί με
τεχνικές ανοσοϊστοχημείας

Κλινική πορεία εγκεφαλίτιδας Δ
Νείλου

Αντιμετώπιση - Πρόληψη

• Η θεραπεία είναι υποστηρικτική
• Δεν υπάρχουν ειδικά αντι-ιικά φάρμακα, ούτε
διαθέσιμο εμβόλιο.

• Δεν υπάρχει εμβόλιο έναντι του ιού του ΔΝ
• Τα προληπτικά μέτρα στοχεύουν κυρίως στην
ενημέρωση για λήψη προσωπικών μέτρων
προστασίας και μείωση της έκθεσης



37

Προστασία Επαγγελματιών
Υγείας

• Βασικά μέτρα προφύλαξης για νοσηλεία ασθενών
• Επαρκεί η νοσηλεία σε απλό θάλαμο Γενικού
Νοσοκομείου.

• Η ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ υπαγορεύεται καθαρά
από την κλινική εικόνα του ασθενούς.

• Στην περίπτωση επαγγελματικού ατυχήματος (π.χ. 
τρύπημα από βελόνα) δεν υφίσταται κίνδυνος
μετάδοσης.

• Απολύμανση και αποστείρωση των εργαλείων και
του ιατρικού εξοπλισμού: συνήθης διαδικασία

Ιογενείς λοιμώξεις Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος

Σύνολο συνδρόμων μηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας και χαλαρής
παράλυσης

• Οι περισσότερες αντιπροσωπεύουν ασυνήθεις επιπλοκές
κοινών συστηματικών λοιμώξεων

• Περισσότεροι από 100 αιτιολογικοί παράγοντες (μερικοί δεν
ανήκουν στους ιούς)

• Επικάλυψη στο φάσμα των εκδηλώσεων
• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
1. Διερευνήστε για μη ιογενείς λοιμώξεις που απαιτούν
κατάλληλη θεραπεία

2. Μη σας διαφύγει η ερπητική εγκεφαλίτιδα, για την οποία
υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία











Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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