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Παρουσίαση ενδιαφέρουσας
περίπτωσης
Καραπιπέρης Δημήτρης

Παθολόγος – Εξειδικευόμενος Λοιμωξιολογίας
Επίατρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
• Γυναίκα , 32 ετών
• Ουκρανικής καταγωγής
• 11η εβδομάδα κύησης

Ατομικό αναμνηστικό
• Αυτόματη αποβολή 4η εβδομάδας (28 ετών)
• Σκωληκοειδεκτομή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
• Στον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο που δόθηκε από το
γυναικολόγο
– Toxo IgG(+)

IgM(+)

• Ζητήθηκε επανέλεγχος με:
– Toxo IgG-IgM
– IgG Avidity

• Συστήθηκε εκτίμηση από το Ιατρείο Λοιμώξεων
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ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

CMV IgG (+)           IgM(-)
EBV IgG (+)           IgM(-)
Toxoplasma gondii IgG (+)     IgM(+)
Rubella IgG (+)           IgM(-)
VDRL (-)
RPR (-)
HIV (-)
HBsAg (-)
antiHCV (-)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

• ΙΣΤΟΡΙΚΟ
– Διαμονή στην Ελλάδα από διετίας
– Εργαζόμενη σε θερμοκήπιο
– Δεν αναφέρει ύπαρξη κατοικιδίων

• ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
– Θ: Απύρετη
– Λεμφαδένες: μικροί τραχηλικοί άμφω
– Ήπαρ(-) , Σπλην (-)
– Λοιπή κλινική εξέταση : κ.φ.

IgG(+)     IgM(+)

• Οξεία λοίμωξη

• Παλαιά λοίμωξη
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Τι είναι η
τοξοπλάσμωση; 

• Η τοξοπλάσμωση είναι μια λοίμωξη που μπορεί να
απειλήσει την υγεία ενός εμβρύου
– Το Toxoplasma gondii είναι ένα πρωτόζωο που ανήκει στην
υποομάδα Coccidia. Το μοναδικό είδος είναι το Gondii. 

• Υπάρχει σε τρεις μορφές:ταχυζωίτες (τροφοζωίτες), 
ιστικές κύστεις και ωοκύστεις.

• Είναι ένα κοινό ενδοκυττάριο πρωτόζωο που μολύνει τα
περισσότερα θερμόαιμα ζώα. Μολύνει πολλά ζώα από
τρωκτικά μέχρι οικόσιτα ζώα (περιλαμβανωμένων και
πτηνών) και τον άνθρωπο και έχει παγκόσμια κατανομή

•
• Είναι μία ζωονόσος των ανθρώπων

Μετάδοση και κύκλος ζωής
Τρία στάδια:
• Ταχυζωίτες:

– οξεία λοίμωξη και
αναπαραγωγή, υπεύθνη για
την περιγεννητική λοίμωξη

• Βραδυζωίτες:
– Λανθάνουσα λοίμωξη, 

ιστικές κύστεις

• Σποροζωίτες:
– Ανευρίσκονται στις

ωοκύστεις, είναι ανθεκτικοί
στο περιβάλλον και μπορεί
να παραμένουν λοιμογόνοι
για > ένα χρόνο

Παράγοντες κινδύνου για
τοξοπλάσμωση

• Κατοικίδια γάτα
• Βρώση ωμών ή ελάχιστα ψημένων κρεάτων

– Γαλλία 85% λοίμωξη
• Κηπουρική και επαφή με χώμα
• Βρώση ωμών ή άπλυτων λαχανικών και φρούτων
• Φτωχή υγιεινή των χεριών
• Ταξίδι εκτός ΗΠΑ, Ευρώπης και Καναδά



4

Τοξοπλάσμωση στην εγκυμοσύνη

Γενικευμένη φοβία

Γιατί μας ενδιαφέρει η
τοξοπλάσμωση στην κύηση ;

• Μητέρα
– >90% ασυμπτωματική
– Αυτοπεριοριζόμενη

• Έμβρυο – Βρέφος
– Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα
– Ψυχοκινητική ή διανοητική καθυστέρηση
– Μικροκεφαλία, υδροκέφαλος, επιληψία
– Αναιμία, ίκτερος, εξάνθημα, θρομβοπενία, πνευμονίτιδα
– Αποβολές, θνησιγένεια, πρόωρος τοκετός

Προσοχή - Δυνητικά μπορεί να
προληφθεί

Κλινικό δόγμα

• Μόνο οι γυναίκες που θα νοσήσουν
από τοξοπλάσμωση κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης βρίσκονται
σε κίνδυνο να γεννήσουν ένα
περιγενητικά μολυσμένο νεογνό



5

Κίνδυνος συγγενούς
τοξοπλάσμωσης

• Μητέρα επίνοση
– Επιδημιολογία τοξοπλάσμωσης
– Παράγοντες κινδύνου για μετάδοση

• Οξεία λοίμωξη κατά την διάρκεια της κύησης
– Προσδιορισμός χρόνου μόλυνσης – ορολογικές μέθοδοι

• Κάθετη μετάδοση της νόσου στο κύημα
– Διάγνωση της νόσου στο κύημα
– Προφύλαξη κάθετης μετάδοσης
– Θεραπεία συγγενούς τοξοπλάσμωσης στο έμβρυο

Μετάδοση στις ΗΠΑ

• Το ½ των περιπτώσεων προκαλούνται από
μολυσμένο κρέας

• Το οικονομικό κόστος από την λοίμωξη με T. gondii
είναι περίπου $ 7.7 billion κάθε χρόνο
– Κυρία λόγω της συγγενούς τοξοπλάσμωσης.

• 750 θάνατοι αποδίδονται σε τοξοπλάσμωση κάθε χρόνο
(350 προκαλούνται από το κρέας) 

⇒ 3η τροφογενής μικροβιολογική αιτία θανάτου στις ΗΠΑ
(μετά salmonellosis και listeriosis)

Επιδημιολογία τοξοπλάσμωσης

• Ευρώπη 5-10% 
– Φαίνεται να μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες

• Στις αναπαραγωγικές ηλικίες 15.8%

• Ποσοστό ορομετατροπής στην κύηση μεταξύ
0.4 – 1.6% 
– Στοιχεία από την Γαλλία

• Συγγενής τοξοπλάσμωση 1-10 ανά 10000 
γεννήσεις
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Ελληνικά δεδομένα
• Επιπολασμός

– Γενικός πληθυσμός 32-45%
– Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 51%

– Επιπολασμός οροθετικότητας 29.5%
– Ορομετατροπή 1-2 στις 1000 κυήσεις
– Ποσοστό κάθετης μετάδοσης 17%

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1. Επανάληψη τίτλου σε 15 ημέρες

2. Επανάληψη IgG και IgM και διενέργεια
IgG Avidity σε εργαστήριο αναφοράς

3. PCR Toxoplasma gondii στο αίμα

4. Ασυμπτωματική ασθενής. Δεν χρήζει
περαιτέρω ελέγχου
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Ορολογική διάγνωση
στην μητέρα

Αλγόριθμος

Ορολογική διάγνωση στην
εγκυμοσύνη

• IgM (-), IgG(-)
– Επίνοσος

• IgG(+), IgM(-)
– Παλαιά λοίμωξη
– Αν η εξέταση γίνει μετά την 18η εβδομάδα της εγκυμοσύνης δεν
μπορεί να αποκλειστεί νόσος της μητέρας στην αρχή της κύησης

• Θετικοποίηση IgG ή αύξηση του τίτλου κατά 2-4 φορές
– Οξεία λοίμωξη

• IgG(-), IgM(+)
– Οξεία λοίμωξη
– Ψευδώς θετικά IgM σε υψηλά ποσοστά
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Ορολογικά αποτελέσματα και
προκλητές αποβολές στις ΗΠΑ

• 20% των εγκύων γυναικών θα επιλέξουν
την αποβολή όταν θα μάθουν ότι έχουν
θετικό IgM αντίσωμα

• 60%  των θετικών IgM αποτελεσμάτων
από εξωτερικά ιατρεία είναι ψευδώς θετικά
– Άρα στις 6 από τις 10 αποβολές τα έμβρυα
δεν είναι μολυσμένα

IgG Avidity 
• Avidity = ισχύς σύνδεσης αντισώματος με αντιγόνο

– Στην οξεία λοίμωξη τα αντισώματα δεσμεύουν λιγότερο ισχυρά
το αντιγόνο (low avidity), ενώ προοδευτικά η ισχύς δέσμευσης
αυξάνεται (high avidity)

• Μεθολογία
– Μετουσίωση (denaturation) με ουρία

• Η κινητική ποικίλλει αρκετά
– Γενικά υψηλή avidity σημαίνει λοίμωξη 3-5 μήνες νωρίτερα

– ΠΡΟΣΟΧΗ : ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
• Χαμηλή avidity δεν σημαίνει απαραίτητα πρόσφατη λοίμωξη



9

Η αξία του avidity test στην
διάρκεια της εγκυμοσύνης

• Μια υψηλή avidity στις πρώτες 16 εβδομάδες
της κύησης αποκλείει την λοίμωξη κατά την
διάρκεια των πρώτων 4 μηνών

• Χαμηλή ή οριακή avidity δεν σημαίνει
πρόσφατη λοίμωξη
– Χαμηλή avidity μπορεί να επιμένει για περισσότερο
από 5 μήνες έως ένα χρόνο μετά την λοίμωξη

ΝΕΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Toxoplasma gondii
IgG 472    (> 8 IU/ml Θετικό )
IgM 8,5   (> 0.65 Θετικό)

• Toxo IgG avidity: ΧΑΜΗΛΗ
– 2 ημέρες από την προσέλευση στο
ιατρείο

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ ?

• Διακοπή της κύησης

• Συνέχιση της κύησης
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Κάθετη μετάδοση vs ηλικία
κύησης κατά την ορομετατροπή

Κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται
κατά 12% ανά εβδομάδα

Ηλικία κυήσεως κατά την ορομετατροπή της ασθενούς σε εβδομάδες

1ο τρίμηνο
3ο τρίμηνο

2ο τρίμηνο

Πιθανότητα ανάπτυξης ενδοκαρανιακών
βλαβών σε σχέση με την ηλικία κύησης κατά

την ορομετατροπή

Ηλικία κυήσεως κατά την ορομετατροπή της ασθενούς σε εβδομάδες

1ο τρίμηνο

<60%

2ο τρίμηνο

<30%

3ο τρίμηνο

<20%

Ελάττωση με την πρόοδο της εγκυμοσύνης

Συνολικά 19% των
εμβρύων θα έχουν
κλινικές εκδηλώσεις

Πιθανότητα ανάπτυξης οφθαλμικών βλαβών
σε σχέση με την ηλικία κύησης κατά την

ορομετατροπή

Συνολικά 19% των
εμβρύων θα έχουν
κλινικές εκδηλώσεις

Ηλικία κυήσεως κατά την ορομετατροπή της ασθενούς σε εβδομάδες

Ελάττωση με την πρόοδο της εγκυμοσύνης

3ο τρίμηνο

<30%

2ο τρίμηνο

<35%

1ο τρίμηνο

<40%
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Κάθετη μετάδοση vs ηλικία
κύησης κατά την ορομετατροπή

Κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται
κατά 12% ανά εβδομάδα

Ηλικία κυήσεως κατά την ορομετατροπή της ασθενούς σε εβδομάδες

1ο τρίμηνο
3ο τρίμηνο2ο τρίμηνο

Η βαρύτητα της λοίμωξης αυξάνεται όσο
νωρίτερα συμβεί η μόλυνση

Η γυναίκα αποφασίζει να
συνεχίσει την κύηση

Τι θα προτείνετε ; 

1. Έναρξη σπιραμυκίνης 1g x 3 από του
στόματος μέχρι του τοκετού

2. Διενέργεια αμνιοπαρακέντησης την 18η

εβδομάδα για PCR αμνιακού υγρού
3. Έναρξη σπιραμυκίνης και

αμνιοπαρακέντηση την 18η εβδομάδα
4. Έναρξη θεραπείας με πυριμεθαμίνη και

σουλφαδιαζίνη
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Έλεγχος και θεραπεία στη Γαλλία

• Αν συμβεί λοίμωξη κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης
⇒ Spiramycin (δεν περνάει τον πλακούντα)

• Λοίμωξη του εμβρύου ?!
⇒ αμνιοκέντηση pyrimethamine και sulfadiazine or

sulfadoxine
⇒Η λήψη αίματος από το έμβρυο έχει πρακτικά εγκαταληφθεί

• Ελάττωση της επίπτωσης των περιγεννητικών
λοιμώξεων και μείωση της σοβαρής νόσου κατά
την γέννηση
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EU Research Network on Congenital Toxoplasmosis

• Ίδρυση το 1993
– Έγιναν αρκετές μελέτες

• 5 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Κέντρα
• Έλεγχος κατά την πρώτη επίσκεψη της
εγκύου

• Οροαρνητική: 
– Έλεγχος μιά φορά το τρίμηνο ή μηνιαία

EU Research Network on Congenital Toxoplasmosis

• Ορομετατροπή κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνσης:
– Spiramycin or pyrimethamine + sulfadiazine
– Τα νεογνά παρακολουθήθηκαν για ένα χρόνο

• Ποσοστά μετάδοσης:
– Με αντιβιοτικά 39%, χωρίς αντιβιοτικά 42% (όχι
στατιστικά σημαντικό, αλλά......) 

• Με αντιβιοτικά σοβαρές επιπλοκές στο 3.5% και χωρίς στο
20% των περιπτώσεων

• Όσο νωρίτερα άρχιζαν τα αντιβιοτικά τόσο λιγότερες
επιπλοκές υπήρχαν στα νεογνά

Κλινικές μελέτες
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Διάγνωση στο έμβρυο

Προγεννετική διάγνωση

• PCR στο αμνιακό υγρό την 18η εβδομάδα

• Υπερηχογράφημα
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Αλγόριθμος

• Η PCR για τοξόπλασμα στο αμνιακό υγρό
ήταν αρνητική

• Υπέρηχος εμβρύου φυσιολογικός
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Τι θα κάνετε

1. Συνέχιση της σπιραμυκίνης μέχρι του
τοκετού, υπερηχογράφημα ανά μήνα και
έλεγχος του νεογνού

2. Διακοπή της σπιραμυκίνης. Δεν υπάρχει
κίνδυνος για το έμβρυο

3. Επανάληψη αμνιοπαρακέντησης την 22η

– 24η εβδομάδα της κύησης

Αλγόριθμος

Διάγνωση στο νεογνό
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Διάγνωση στο νεογνό

• Ορολογικοί δείκτες
– IgM, IgA, IgE

• PCR
– Ορός, ΕΝΥ, ούρα

• Απομόνωση του παρασίτου
– Πλακούντας, περιφερικό αίμα

• Αξονική τομογραφία εγκεφάλου
• Οφθαλμολογική εξέταση

Congenital Toxoplasmosis
• Δύο μορφές:

– Ασυμπτωματική
• 60% των μολυσμένων
• Μπορεί να εμφανιστούν μακροπρόθεσμες επιπλοκές

– Έως 90% των μολυσμένων νεογνών φαίνονται υγιή κατά
την γέννηση

– 80-90% θα αναπτύξουν οφθαλμικές βλάβες μήνες έως
χρόνια μετά την γέννηση

– 10% θα αναπτύξουν διαταραχές ακοής και ή μαθησιακές
διαταραχές

– Συμπτωματική
• 40% των μολυσμένων εμβρύων
• 1 στα 10 έχει εμφανή λοίμωξη κατά την γέννηση

– Αυτά τα νεογέννητα έχουν σοβαρές λοιμώξεις του
οφθαλμού, ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία, ίκτερο, 
πνευμονία και άλλα προβλήματα
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• Γεννήθηκε ένα κλινικά υγιές νεογνό

• Οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις ήταν
αρνητικές για τοξοπλάσμωση

Πρόληψη τοξοπλάσμωσης
• Η προηγούμενη έκθεση προλαμβάνει την
περιγεννητική μόλυνση
– Αγοράστε μια γάτα !       

• Επιμόρφωση
• Aποφυγή της έκθεσης στο παράσιτο

– Κυρίως με απλά μέσα υγιεινής . 
• Αποφυγή έκθεσης σε ωοκύστεις

– Όχι γάτες !
– Όχι ωμό κρέας !
– Κρατήστε τις γάτες μόνο μέσα στο σπίτι

• Αποφύγετε τις αδέσποτες
– Φορέστε γάντια στον κήπο, πλύντε τα χέρια σας
– Πλύντε καλά φρούτα και λαχανικά
– Γυναίκες σε κύηση πρέπει να τρώνε καλά ψημένο κρέας
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Hantavirus και
Ιογενείς Αιμορραγικοί Πυρετοί

[& Λοιμώξεις από Ιούς
Μεταδιδόμενους με Αρθρόποδα

Arboviruses]

Γεώργιος Πάνος
BSc, DTM&H(Lon), FRCP

Επ. Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμώξεων
ΠΓΝΠ

Alpha‐viruses
• Μικρό μέγεθος, μεταδίδονται με είδη κουνουπιών συνήθως

από πουλιά.
• Κλινικά διαιρούνται σε 2:
• 1.  Προκαλούν πυρετό, εξάνθημα – κηλιδοβλατιδώδες ή

αιμορραγικό, πολυαρθρίτιδα, ‐
• Chikungunya (Αφρική, Ινδία – αιμορραγικό εξάνθημα, ΝΑ

Ασία) 
• Ο’Νyong‐nyong (Α. Αφρική)
• Μαyaro (Καραιβική & Ν. Αμερική)
• Ross river virus (Ωκεανία, Δ. ειρηνικός)
• Sindbis virus (Σουηδία, Ρωσσία)
• Barwah virus (Β. Αυστραλία) 
• 2. Προκαλούν εγκεφαλίτιδα
• Ανατολικός ιός ίππου
• Δυτικός ιός ίππου
• Ιός Βενεζουέλας

Flavi‐viruses

• Μικρότεροι από Alpha‐ιούς.

• Μεταδίδονται από κουνούπια, κρότωνες, 
σπονδυλωτά χωρίς μεσολάβηση αρθρόποδων.

• Προκαλούν:

• Δάγγειο πυρετό

• Μεταδίδεται με κουνούπια (Τροπική, Αμερική
Αφρική, Ασία)

• Επώαση 4‐7 μέρες, πυρετός αιφνίδια, έντονη
κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες, 
λεμφαδενοπάθεια

• Ύφεση πυρετού σε 3‐4 μέρες
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• Εμφάνιση κηλιδοβλατιδώδους / οστρακιοειδούς
εξανθήματος, μικροαιμορραγίες ή αιμορραγική μορφή
(κυρίως σε παιδιά και αναλοιμώξεις), καταπληξία, 
θάνατος

• Κίτρινο πυρετό
• Μεταδίδεται με κουνούπια (Τροπικές περιοχές
Αφρικής , Ν. Αμερικής –ΌΧΙ στην Ασία)

• Επώαση 3‐6 μέρες, αιφνιδίως φρίκια, πυρετός, 
κεφαλαλγία, ραχιαλγία, γενικευμένοι πόνοι, ναυτία, 
έμετος, ερυθρότητα επιπεφυκότων, βραδυκαρδία.

• Ύφεση συμπτωμάτων για 3 μέρες και επανεμφάνιση
πυρετού, ίκτερου, ηπατική ανεπάρκεια, αιμορραγίες
κυρίως αιματέμεση, υπνηλία, ολιγουρία. Παραλήρημα, 
κώμα, θάνατοςσε 50% 

• Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα
• Εγκεφαλίτιδα Κεντρικής Ευρώπης
• 5 Ιοί με στενή συγγένεια προκαλούν εγκεφαλίτιδα
που μεταδίδεται με κουνούπια σε διάφορες
περιοχές της γής:

• Ιός κοιλάδαςMurray (Αυστραλία,  Ν.Γουινέα)
• Ιός Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας ( Απω ανατολή, Ινδία, 
Νεπάλ, Δυτικός Ειρηνικός)

• Ιός Αγίου Λουδοβίκου (Β. Αμερική, σπάνια Κεντρική
& Ν. Αμερική)

• Ιός Rocio (Βραζιλία)
• Ιός Δυτικού Νείλου (Ουγκάντα & άλλες χώρες
Αφρικής, Ασία, Ευρώπη, Β. Αμερική)

• Ο πυρετός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με
κουνούπια culex που γίνονται φορείς του ιού μετά
από δείγματα σε πάσχοντες κόρακες και
περιστέρια. Μ

• Μεταδίδεται επίσης και μετά από μεταγγίσεις

• Εκδηλώνεται η λοίμωξη με πυρετό, εξάνθημα , 
λεμφαδενοπάθεια, αρθροπάθεια, ενώ σε 5% 
εκδηλώνεται εγκεφαλίτιδα.

• Θνητότητα = 5%
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Bunya‐viruses
• Μεγαλύτεροι σε μέγεθος από προηγούμενα αναφερθέντες

ιούς
• Bunya‐ιοί
• Μετάδοση με κουνούπια
• Πλειονότης προκαλεί ελαφράς βαρύτητας νόσο εκτός από

την Ορο‐ομάδα Καλιφορνια (ιός εγκεφαλομυελίτιδας
Καλιφόρνιας, ιός La Crose, ιός Jamestown Canyon‐JC)  που
προκαλούν εγκεφαλίτιδα

• Nairo‐ ιοί
• Μεταδίδονται με κρότωνες & προκαλούν σοβαρές νόσους σε

διάφορες χώρες.
• Ιός αιμορραγικού πυρετού του Κόγκο Κριμέας (Βαλκάνια, Μ. 

Ανατολή,  Β. Αφρική)
• Επώαση 7 μέρες , αιφνίδια πυρετός, συνεχής ή υφέσιμος, 

κεφαλαλγία, ναυτία, έμετοι, αρθραλγίες, φωτοφοβία. 
Αιμορραγικές εκδηλώσεις – ρινορραγία, γαστρορραγία, 
μητρορραγία, αιματουρία, εκχυμώσεις,  ηπατίτιδα.

• Θρομβοπενία, λευκοπενία, σπάνια προσβάλλεται το
ΚΝΣ

• Θνητότητα= 30%
Phlebo‐ ιοί

• Ιός 3‐μερου πυρετού (Αφρική ‐Μεσογειος)
• Πυρετός για 3‐4 μέρες χωρίς αναπνευστικά
συμπτώματα, με ερυθρότητα προσώπου & τραχήλου
& θώρακα χωρίς γνήσιο εξάνθημα, με οπισθοβολβικό
πόνο ερυθρότητα των σκληρών, δυσανεξία και
μυαλγίες.

• Λευκοπενία.
• Συμπτώματα υποχωρούν ταχέως, παραμένει
κατάθλιψη επι μακρόν

• Ιός της Τοσκάνης (Ιταλία, Κύπρος)
• Προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα

• Rift valley ιός (Αυστραλία, Αίγυπτος, Α. & Ν. Αφρική, )
• Αιφνίδια πυρετός,  ναυτία, έμετοι, επιγαστραλγία, 
κεφαλαλγία, φωτοφοβία, ερυθρότητα επιπεφυκότων. 
Ενίοτε κεντρική αμφιβληστροειδοπάθεια με σκότωμα
και αποκόλληση, κηλιδώδη εξιδρώματα στο βυθό. 
Διόγκωση λεμφαδένων, ηπατομεγαλία. Χωρίς
εξάνθημα, μικροαιμορραγίες δέρματος & 
βλεννογόνων.

• Βραδεία ανάρρωση, πρόγνωση καλή

Γένος Hanta‐ ιών
• HFRS
• NE
• HCPS
• [Βλέπε πιο κάτω]
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Arena‐viruses
• (Στο Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φαίνεται σαν να περιέχουν

κόκκους άμμου=arena)
• Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα (ιός)
• Μεταδίδεται με κοινά οικιακά ποντίκια
• Υπουλη εισβολή πυρετού, κεφαλαλγία, μυαλγίες, σχετική

βραδυκαρδία, δερματική υπερευαισθησία, λευκοπενία, 
θρομβοπενία. Ενίοτε, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα και
λεμφαδενοπάθεια.

• Μετά 3‐5 μέρες συμπτώματα υποχωρούν για να
επανεμφανιστεί εντονότερη κεφαλαλγία, ενίοτε μηνιγγίτιδα
με μικρή αύξηση λευκώματος, και μεγάλη αύξηση
λεμφοκυττάρων στο ΕΝΥ. Ενίοτε φαινόμενα εγκεφαλίτιδας, 
με λήθαργο, ψύχωση, παραπληγία, βλάβες εγκεφαλικών
συζυγιών‐παραλύσεις.

• Σπάνια:  ορχίτιδα, μυοπερικαρδίτιδα, αρθρίτιδα, αλωπεκία.
• Καλή πρόγνωση, ενίοτε υπολειμματικές βλάβες

• Πυρετός Lassa (Ενδημεί στην Δ. Αφρική)
• Μεταδίδεται με εκκρίματα του τρωκτικού mastomys,  
& από άνθρωπο σε άνθρωπο

• Πολλές λοιμώξεις αφανείς
• Όταν εκδηλωθεί, θνητότητα= 15‐25%
• Ύπουλη έναρξη, με μεγάλη εξάντληση, οπισθοστερνικό
άλγος, φαρυγγίτιδα, πρωτεινουρία.

• Σε μερικούς ασθενείς, επιδείνωση με υπόταση, 
ολιγουρία, αιμορραγικές εκδηλώσεις, οίδημα
προσώπου, ασκίτης, πλευριτική συλλογή, πνευμονικό
οίδημα. [Αύξηση διαβατότητας τριχοειδών‐ολιγαιμία‐
καταπληξία‐θάνατος].

• Ηπιώτερες μορφές παρουσιάζουν: κώφωση, 
περικαρδίτιδα, αμφιβληστροειδίτιδα, ορχίτιδα, 
αλωπεκία.

• Θεραπεία:
• Ριμπαβιρίνη 30 mg/kg δόση εφόδου, μετά 15 
mg/kg ανα 6‐ωρο επι 4 μέρες , συνέχεια 7.5 mg/kg 
ανα 8‐ωρο για 6 μέρες

• Μείωση θνητότητας 55%‐5%

• Αιμορραγικοί πυρετοί της Ν. Αμερικής
• Ιοί συμπλέγματος Takaribe
• Μεταδίδεται με τρωκτικά
• Κλινική εικόνα παρόμοια με Lassa fever
• Θεραπεία: Ριμπαβιρίνη



23

Filo‐viruses

• Ανήκουν οι πιο λοιμοτοξικοί ιοί

• Ενοχοποιούνται αρθρόποδα, νυχτερίδες, πίθηκοι, 
ενώ γίνεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο με
στενή επαφή, με αίμα, και άλλα βιολογικά υγρά

• Marburg ιός

• Αιφνίδια έναρξη, πυρετός, μυαλγίες, κεφαλαλγία, 
αιμορραγίες, εκτεταμένο κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα, σε μερικούς και εγκεφαλίτιδα.

• Θνητότητα = 25%

• Ebola ιός

• Κλινική εικόνα παρόμοια μεMarburg ιό

• Μετάδοση και από άνθρωπο σε άνθρωπο μάλλον
με αίμα παρά με σταγονίδια.

• Σε θγιεί άτομα έχουν βρεθεί abs και
πιθανολογείται ύπαρξη ελαφρών ή
ασυμπτωματικών λοιμώξεων

• Θνητότητα=70‐90%

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ Filo‐ιούς

• Arbo‐viruses= Arthropod borne viruses που
περιγράφησαν ανωτέρω.

Hantavirus/Bunyaviridae

• Η περίπτωση που παρουσιάστηκε αποτελεί την πρώτη
κλινική διάγνωση της λοίμωξης Hantavirus σε αυτό τον
νοτιότερο τομέα στην Ελλάδα και ιδίως για το απομονωμένο
νησί της Ζακύνθου. 

• Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενη λοίμωξη, που
αντικατοπτρίζει την εισροή πληθυσμού και τη μετανάστευση
κινητού εργατικού δυναμικού από Hantavirus περιοχές?

• Οι κλιματολογικές αλλαγές μπορεί επίσης να επηρεάσουν το
βιότοπο υποδοχής Hantavirus αυξάνοντας την πιθανότητα
επαφής και μετάδοσης σε ευπαθείς πληθυσμούς από
κατάλληλους ξενιστές.
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• Ο ιός Hantavirus της οικογένειας Bunyaviridae
μπορεί να μολύνει ανθρώπους παγκοσμίως και
εκδηλώνεται με δύο κλινικά σύνδρομα: 

• Hantavirus Καρδιοαναπνευστικό Σύνδρομο –
Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome (HCPS)ή

• Σύνδρομο Αιμορραγικού πυρετού με νεφρική
συμμετοχή – Hemorrhagic Fever with Renal 
syndrome (HFRS), μαζί με τις πολύ λιγότερο σοβαρές
περιπτώσεις του HFRS, την Επιδημική Νεφροπάθεια
‐ (Nephropathica Epidemica, ΝΕ/Balkan 
Nephropathy). 

• Ιοί Hanta είναι ενδημικοί στην Ελλάδα, όπου
πολλές εστίες HFRS έχουν εντοπιστεί, κυρίως
στην Μακεδονία και την Ήπειρο. 

• Η βαρύτητα της νόσου κυμαίνεται από ήπια ή
μέτρια έως σοβαρής μορφής με θανατηφόρα
κρούσματα.

• Σε μια αναδρομική ορολογική και γενετική
μελέτη ιοί Hanta υπεύθυνοι για HFRS στην
Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι ο ιός που ήταν
υπεύθυνος για όλες τις PCR‐θετικές
περιπτώσεις ήταν ο ιός Dobrava, ο οποίος
ενδημεί σε όλα τα Βαλκάνια
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• Η γεωγραφική κατανομή της νόσου σχετίζεται με
τα αντίστοιχα είδη Hantavirus και τους
αντίστοιχους ξενιστές τους. 

• HCPS:  300 περιπτώσεις ανα έτος στην Β. & Ν. 
Αμερική.

• HFRS: 60000‐150000 περιπτώσεις ανα έτος με
>90% να διαγιγνώσκονται στην Ανατολική Ασία.

• NE: 1000’s περιπτώσεις ανα έτος στην
Σκανδηναβία, & Ευρωπαική Ρωσσία

• ΝΕ: 100’s περιπτώσεις ανα έτος στη Βόρεια
Ευρώπη & τα Βαλκάνια

• Η θνητότητα των HFRS κυμαίνεται από 2% (Σεούλ
ιός) σε 12% (Dobrava ιός),  

• Η θνητότητα της ΝΕ κυμαίνεται 0,1 έως 0,4% 

• Η θνητότητα στο HCPS φτάνει το 35‐43%.

• Μετάδοση:

• Οι ιοί Hantaan είναι RNA ιοί με ξενιστές τα
ποντίκια/αρουραίους.

• Η μετάδοση γίνεται με την εισπνοή περιτωμάτων
σε μορφή εκνέφωσης από μολυσμένους
ποντικούς/αρουραίους. 

• Πρόσφατη μελέτη υποστηρίζει τη μετάδοση του
ιού από ποντικούς σε ανθρώπους μεσω επαφής
περιτωμάτων, κατανάλωσης μολυσμένου φαγητού
ή νερού.

• Στην Αμερικανική Ήπειρο οι ιοί Hantaan (Andes 
virus) μπορούν να μεταδίδονται από άνθρωπο σε
άνθρωπο.
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• Κλινικά Ευρήματα

HFRS: 

• Παρουσιάζει φάσεις ασθένειας
• Πυρετού

• Υπότασης

• Ολιγουρίας

• Πολυουρίας

• Ανάρρωσης

• Μετά από 2‐4 εβδομάδες χρόνου επώασης

• Έναρξη νόσου με 3‐5 μέρες πυρετού και οξείας
γριππώδους συμπτωματολογίας όπου παρουσιάζονται

• Αιμορραγικές εκδηλώσεις (ένεση επιπεφυκότων και
αιμορραγικά στοιχεία βλεννογόνων)

• Την 4η μέρα σοβαρή λευκωματινουρία και

• Ακολουθεί περίοδος υπότασης, θρομβοπενίας με
πετεχειώδες εξάνθημα & συνοδεύεται από ναυτία και
εμέτους

• Ακολούθως, ολιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια ‐‐ (άλλοτε
ήπια, μέσης βαρύτητας ή βαρυτάτης βλάβης) 

• Τέλος, πολυουρική φάση και περίοδος ανάρρωσης
που μπορεί να έχουν διάρκεια μερικών μηνών

• Επιπροσθέτως μπορεί να παρατηρηθούν:

• Κοιλιακό άλγος

• Πλευριτικό και ασκιτικό υγρό

• Διαταραχές ΗΚΓ
• Αύξηση ηπατικών ενζύμων

• Πάχυνση φακών οφθαλμών με τροποποίηση
μυωπίας
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• Επιπλοκές:
• Αιμορραγικές επιπλοκές
• ΔΕΠ
• Σοβαρή θρομβοπενία
• Shock
• Επιληπτικοί σπασμοί
• Εστιακή εγκεφαλίτιδα
• Εγκεφαλική αιμορραγία
• Guillan Barre Σύνδρομο
• Πάρεση εγκεφαλικών συζυγιών
• Υποφυσιακή ανεπάρκεια/υπογοναδισμός λόγω
εμφράκτων

• Επι εγκύων θάνατος στη μητέρα ή το έμβρυο (σπάνια)

• ΝΕ: 
• Μεγάλη διακύμανση ως προς την βαρύτητα της νόσου

• Αίτιο:
• Puumala & Dobrava ιοί

• Ηπιότερης βαρύτητας συμπτωματολογία παρα HFRS

• Συνήθως:
• Κοιλιακό άλγος προσομοιάζων αυτό της σκωληκοειδίτιδας
• Απάθεια

• Επι Puumala: 5-7% χρήζουν αιμοδιάλυση

• Επι Dobrava: 30-47%  χρήζουν αιμοδιάλυση

• HCPS: 
• Αυτή η μορφή νόσου εκδηλώνεται στη Β. & Ν. 
Αμερική

• Κύριες εκδηλώσεις από το καρδιοπνευμονικό
σύστημα, ήπιες εκδηλώσεις από τη νεφρική
λειτουργία

• Παρόμοιος χρόνος επώασης με HFRS
• Ακολουθεί το πρόδρομο στάδιο σε 3‐5 μέρες με
πυρετό, μυαλγίες, ανορεξία, ναυτία, εμέτους, 
κοιλιακό άλγος. 

• Δεν παρατηρούνται συμπτώματα από το
αναπνευστικό σε αυτό το στάδιο νόσου ενώ σπάνια
προκαλεί κλινικές εκδηλώσεις η θρομβοπενία
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• Ακολουθεί το καρδιοπνευμονικό στάδιο με
• Βήχα
• Δύσπνοια
• Σημαντικές διαταραχές από το ΓΕΣ
• Χωρίς κλινικά ευρήματα από την εξέταση του
αναπνευστικού

• Συνήθως ακολουθεί η εμφάνιση πνευμονικού
οιδήματος και αναπνευστική ανεπάρκεια που
χρήζει διασωλήνωση

• Καρδιολογικές εκδηλώσεις (σοβαρές) μπορεί να
οδηγήσουν σε καρδιογενές shock και τον θάνατο

• Ήπια νεφρική συμμετοχή παρ’ότι υπάρχει
αιματουρία, πρωτεινουρία

• Εργαστηριακά:

• Θρομβοπενία

• Αύξηση Ht & αντιδραστικών λεμφοκυττάρων

• Μέτρια αυξημένη κρεατινίνη (<3 mg/dl), & 
τρανσαμινάσες

• Χαμηλό επίπεδο πρωτεινών, & LDL

• Αέρια αίματος με χαμηλό PaO2

• Πολλοί παρουσιάζουν διάμεσο πνευμονικό οίδημα
& εικόνα που προσομοιάζει ARDS 

• Ανάρρωση 7‐10 μέρες μετά την έναρξη του
σταδίου καρδιοπνευμονικής φάσης νόσου

• Διαταραχές μνήμης και αντίληψης επι μακρόν

• Διάγνωση βάσει:

• κλινικών ευρημάτων, 

• ορολογικών εξετάσεων: (IgM/IgG)/ indirect ELISA, 
immunoblot assay, western blot, indirect 
immunofluorescence assay, compement fixation, 
hemagglutinin inhibition, (rapid diagnostic test) 
συνηθέστατα τίθεται η διάγνωση, και

• μοριακών εξετάσεων: RT‐PCR
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• Θεραπεία:
• Σε επιλεγμένες περιπτώσεις: 
• Ribavirin 33 mg/kg δόση εφόδου, 16 mg/kg κάθε 6 ώρες για
4 μέρες, 8 mg/kg κάθε 8 ώρες για 3 μέρες. 

• ή
• Murine anti‐Hantaan virus mAb

• I. HFRS:
• Συμπτωματική αγωγή
• Αιμοδιάλυση όπου χρειάζεται
• II. HCPS:
• Κορτικοειδή σε πνευμονικές εκδηλώσεις
• Φαρμακευτική αγγειοσύσπαση (Dobutamine), 

κρυσταλλοειδή, “human albumin”
• Μηχανική αναπνευστική υποστήριξη
• Εξωσωματική οξυγόνωση (extracorporeal membrane 
oxygenation –ECMO)

• Οι λοιμώξεις από είδη του γένους Hantavirus
(οικογένεια Bunyaviridae) oδήγησαν στην
αύξηση της παγκόσμιας ανησυχίας για τη
δημόσια υγεία που επηρεάζει εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους τόσο στα
αναπτυσσόμενα όσο και στα αναπτυγμένα
έθνη. 
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Παρουσίαση Περιστατικού

Ιουλία Συροκώστα
&

Γεώργιος Πάνος
Τμήμα Λοιμώξεων ΠΓΝΠ

15/2/2011

Παρούσα νόσος

• Άνδρας 23 ετών Βουλγαρικής καταγωγής
διεκομίσθει στο ΠΓΝΠ από τα Νοσοκομείο
Ζακύνθου

Παρούσα νόσος

• Ο ασθενής πέντε ημέρες πριν την
εισαγωγή του είχε επισκεφθεί το
Νοσοκομείο Ζακύνθου με αναφερόμενο
εμπύρετο με ρίγος (<39.2οC) και
μετωπιαία κεφαλαλγία που απέδραμε μετά
24 ώρες
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Παρούσα νόσος

• Κατά τη διάρκεια του τελευταίου
πενθημέρου ο ασθενής εμφάνισε
συνεχώς επιδεινούμενη θρομβοπενία με
ένεση επιπεφυκότων,  λευκοπενία σε
συνδυασμό με επηρεασμένη ηπατική και
νεφρική λειτουργία ,πρωτεϊνουρία και
παράταση των χρόνων προθρομβίνης και
μερικής θρομβοπλαστίνης

Παρούσα νόσος

• Η αίτηση διακομιδής έγινε με πιθανή
διάγνωση διάχυτηs ενδαγγειακής πήξης με
επηρεασμένη ηπατική και νεφρική
λειτουργία

• Ο ασθενής έλαβε εμπειρική αγωγή με
βανκομυκίνη λόγω γνωστής αλλεργίας
στις β-λακτάμες

Παρούσα νόσος

• Ο ασθενής κατά τη λήψη του ιστορικού
στο ΠΓΝΠ ανέφερε επιπροσθέτως ναυτία
και εμέτους με μικρή πρόσμιξη αίματος και
δυο λιποθυμικά επεισόδια τις τελευταίες
ημέρες
Τα ούρα του το τελευταίο εικοσιτετράωρο
παρουσιάζουν σκούρο χρώμα ( χρώμα
τσαγιού ) 
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Κοινωνικό ιστορικό

• Ο ασθενής ένα μήνα πριν την νοσηλεία
του εργαζόταν σε μεταλλουργείο στην
Βουλγαρία με παράλληλη ενασχόληση με
κτηνοτροφία.
Τον τελευταίο μήνα εργαζόταν προσωρινά
σε μπαρ στη Ζάκυνθο

Φυσική εξέταση
• Κατά την εισαγωγή του η αρτηριακή πίεση ήταν

152/102mmHg και οι σφύξεις του 127 το
λεπτό.

• Κατά την φυσική εξέταση διαπιστώθηκε ένεση
επιπεφυκότων άμφω καθώς και πετεχειώδες
εξάνθημα κορμού.

• Οι καρδιακοί ήχοι ήταν φυσιολογικοί χωρίς
φύσημα η επιπρόσθετους ήχους ενώ
διαπιστώθηκε μείωση αναπνευστικού
ψιθυρίσματος κατά την ακρόαση του δεξιού
πνεύμονα. 

• Διαπιστώθηκαν στην ψηλάφηση τρεις μικροί
σκληροί κινητοί λεμφαδένες στην δεξιά μασχάλη

Εργαστηριακός έλεγχος

• Μέτρια αναιμία
• Ήπια αύξηση ταχύτητας καθίζησης
ερυθρών αιμοσφαιρίων

• παράταση χρόνου προθρομβίνης
• χαμηλά ολικά λευκώματα και αλβουμίνη
• αύξηση ουρίας και κρεατινίνης
• αύξηση γαλακτικής αφυδρογονάσης.
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Εργαστηριακός έλεγχος

Day 5

Hemoglobin (Hb) 12.4g/dl

WBC 7,300/μl

PMNs 74%

Lymphocytes 20%

Monocytes 6%

Platelets 54,000/μl

Erythrocyte Sedimentation Rate
(ref 0-10mm/h)

15mm/h*

CRP ( ref <0.8 mg/dl) 3.05 mg/dl*

D-dimers
(ref 0-0.5μg/ml)

7.60 μg/ml 3.25 μg/ml

PT (ref 13s) 10.7s 14.4s

aPTT (ref 24-36s) 44.2s 40.3s

INR 1.07 1.14

Fibrinogen (ref 200-400 mg/dl) 303 mg/dl* 445 mg/dl

Coagulation

Biochemical Tests

Potassium (ref. 3.8-5.5) 3.6 mmol/l

Sodium 138 mmol/l

Total protein 5.5 g/dl*

Albumin 3.1 g/dl*

Globulins 2.4 g/dl*

Cholesterol (Total) 74 mg/dl*

LDL 28.4 mg/dl*

HDL 15 mg/dl*

Triglycerides 153 mg/dl*

BUN 48 mg/dl

Creatinine 2.1 mg/dl

SGOT 74 IU

SGPT 58 IU

γ-GT 45 IU*

Alkaline Phosphatase 85 IU*

CPK (ref <190 IU) 83 IU

LDH (ref 120-230 IU) 457 IU
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Urinalysis

Protein ++++

Hemoglobin (Hb) ++

pH 7.0

WBC 0-1/OF

RBC 6-8/OF

?

Διαφορική Διάγνωση

• Η αρχική εργαστηριακή διάγνωση της DIC 
απορρίφθηκε γρήγορα λόγω φυσιολογικών
επιπέδων ινωδογόνου και απουσίας
σχιστοκυττάρων στο επίχρισμα αίματος .Λογω
της συνεχιζόμενης θρομβοπενίας και της
αγνώστου αιτιολογίας οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας με συνεχή επιδείνωση των τιμών
κρεατινίνης ο ασθενής εισήχθη στην Παθολογική
κλινική για περαιτέρω διερεύνηση. 
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Διαφορική Διάγνωση

• Η Λεπτοσπείρωση θεωρήθηκε η πιο
πιθανή διάγνωση λόγω της συμβατής
κλινικής εικόνας και της υψηλής
επίπτωσης στην Ελλάδα (3 ανά
εκατομμύριο πληθυσμού ετησίως)

• Λόγω αυτού στάλθηκε ορολογικός
έλεγχος για αντισώματα και άρχισε αγωγή
με δοξυκικλίνη και κεφτριαξόνη. 

Πορεία νόσου
• Τρείς ημέρες μετά την εισαγωγή, ο ασθενής
ανέπτυξε άλγος στη δεξιά νεφρική χώρα, 
επιπολής και εν τω βάθει ευαισθησία στην
ψηλάφηση της κοιλιάς (με αναπηδώσα
ευαισθησία & σημείο σήσης) και δυσκοιλιότητα
από 3-μέρου

• Τα αέρια αίματος ήταν συμβατά με
αντιρροπούμενη μεταβολική οξέωση με ήπια
υποξαιμία (χωρίς διόρθωση) μέχρι την ένατη
ημέρα των συμπτωμάτων του ασθενούς (ph 
7.36, pO2 76mmHg, pCO2 33mmHg, HCO3-
18mmol/L, saO2 95%).

?
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• U/S Νεφρών: 
• Αμφότεροι νεφροί ελέγχονται με οριακά αυξημένες διαστάσεις

• Ήπια ασαφοποίηση του φλοιομυελώδους διαχωρισμού.

• Δεν αναγνωρίζεται διάταση των ΠΚΣ

• U/S Καρδίας:
• Ήπια πρόπτωση μιτροειδούς

• Μικρή ανεπάρκεια μιτροειδούς

• Δεν υπάρχει πνευμονική υπέρταση

• Δεν υπάρχουν ενδοκαρδιακές μάζες ούτε περικαρδιακή συλλογή υγρού

• CT Θώρακος: 
• Μέτρια ποσότητα πλευριτικού υγρού στο αρ. ημιθωράκιο και μικρότερη ποσότητα

δεξιά. 
• Εκτεταμένη περιοχή στην γλωσσίδα & στον αρ. λοβό με παρουσία συρρεουσών

πυκνωτικών ασαφών διηθήσεων που περιλαμβάνουν & στοιχεία ground glass & 
ινωτικού τύπου (ΙΜΑ22-32) στοιχεία.

• Ελάχιστα ινωτικού τύπου στοιχεία υπάρχουν και στα βασικά τμήματα του δεξ. Κάτω
λοβού (ΙΜΑ 30).   

• Δεν αναγνωρίζονται παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο

CT Κοιλίας: 
• Σπληνομεγαλία
• Μικρή ποσότητα υγρού ελέγχεται εντός της περιτοναικής κοιλότητας (παρακολικά-

Δουγλάσιος)
• Βουβωνοκήλη άμφω

?
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Διαφορική Διάγνωση
• Η Διαφορική διάγνωση ήταν προσανατολισμένη
να καλύπτει τις μολυσματικές ασθένειες λόγω
της συνεχιζόμενης πυρετικής κίνησης, της
θρομβοπενίας, της νεφρικής συμμετοχής και των
παθολογικών ευρημάτων από τον πνεύμονα, 
παρά τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Η παρουσία
αντιδραστικών λεμφοκυττάρων στο επίχρισμα
του αίματος και η αύξηση των γ-σφαιρινών στην
ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ενίσχυσε το
ενδεχόμενο λοίμωξης, πιθανόν ιογενούς
προέλευσης. 

Εργαστηριακός έλεγχος

• Τα δείγματα αίματος που είχαν αρχικά ληφθεί
(στον αρχικό έλεγχο Δ.δ) για ορολογική
ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι διαφόρων
παθογόνων (μεταξύ των οποίων: Leptospira, 
Brucella spp, Legionella, Leishmania, 
τοξόπλασμα gondii, CMV, EBV, HAV, HBV, 
HCV, HIV, και Ερυθράς) ήταν αρνητικά. 

• Έλεγχος για αυτοάνοα νοσήματα απέβη
αρνητικός. 

Table-1: Selected Laboratory Results from Patras General University Hosiptal (Days after initial symptom presentation) 

Day 5 Day 10

CBC

Hemoglobin (Hb) 12.4g/dl 10.8 g/dl

WBC 7,300/μl 6,860 /μl

PMNs 74% 69.4%

Lymphocytes 20% 19.7%

Monocytes 6% 9%

Platelets 54,000/μl 213,000 /μl

Erythrocyte Sedimentation Rate
(ref 0-10mm/h)

15mm/h* 50mm/h

CRP ( ref <0.8 mg/dl) 3.05 mg/dl* 1.93 mg/dl

Coagulation

D-dimers
(ref 0-0.5μg/ml)

7.60 μg/ml 3.25 μg/ml

PT (ref 13s) 10.7s 14.4s

aPTT (ref 24-36s) 44.2s 40.3s

INR 1.07 1.14

Fibrinogen (ref 200-400 mg/dl) 303 mg/dl* 445 mg/dl
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Biochemical Tests

Potassium (ref. 3.8-5.5) 3.6 mmol/l 3.4 mmol/l

Sodium 138 mmol/l 137.8 mmol/l

Total protein 5.5 g/dl* 6.3 g/dl

Albumin 3.1 g/dl* 3.2 g/dl

Globulins 2.4 g/dl* 3.1 g/dl

Cholesterol (Total) 74 mg/dl* 128 mg/dl

LDL 28.4 mg/dl* 57.2 mg/dl

HDL 15 mg/dl* 23 mg/dl

Triglycerides 153 mg/dl* 239 mg/dl

BUN 48 mg/dl 127 mg/dl

Creatinine 2.1 mg/dl 6.0 mg/dl

SGOT 74 IU 16 IU

SGPT 58 IU 26 IU

γ-GT 45 IU* 41 IU

Alkaline Phosphatase 85 IU* 60 IU

CPK (ref <190 IU) 83 IU 52 IU

LDH (ref 120-230 IU) 457 IU 296 IU

*Results from Day-6 laboratory exams.

?
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Διαφορική Διάγνωση
• Ο λοιμωξιολόγος που εκλήθει να εκτιμήσει το περιστατικό θεώρησε

την λοίμωξη από Hantavirus την πιο πιθανή αιτία λόγω: 

• ανάλογης κλινικής εικόνας, συμπεριλαμβανομένης της αιμορραγίας
στους επιπεφυκότες(scleral/subconjunctival), πετεχειώδες εξάνθημα
κορμου, ΟΝΑ, σημείο σήσης (πετεχειώδεις αιμορραγίες εντέρου;),
αναιμία.

• του κοινωνικού ιστορικού του ασθενούς,  χώρα καταγωγής, το
επάγγελμα γύρω από τα ζώα και την εγγύτητα του σπιτιού του στη
Βουλγαρία σε παραπόταμο του Δούναβη και το γεγονός ότι
συνήθως περπατούσε με ανοιχτά σανδάλια κοντά στο ποτάμι, 
διάστημα αναχώρησης από την Βουλγαρία με άφιξη στη Ζάκυνθο
σε διάστημα 1 μηνός

• Ζητήθηκε εργαστηριακός έλεγχος για arbo-ιους, Bunyaviridiae

?

• Οι ορολογικές δοκιμασίες για αυτό και
για άλλες (αν και λιγότερο πιθανές) 
αιμορραγικές μολυσματικές ασθένειες
πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ των
οποίων: 

• Bunyaviruses (ιοί Hanta, 
Phleboviruses και Crimean Congo
αιμορραγικού ιού),

• Flaviviruses (δάγκειος πυρετός και
ιός του Δυτικού-Νείλου), και

• Togaviruses (ιός Chikungunya).
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Διάγνωση

• IgG και IgM αντισώματα ανιχνεύθηκαν για
ιούς Hanta χρησιμοποιώντας ELISA
(Progen, Χαϊδελβέργη, Γερμανία
Εργαστήριο arbo-ιών Θεσ/νικη καθ. Κα
Παπά) ενώ η PCR για Hanta ιούς ήταν
αρνητική.

Έκβαση
• Ο ασθενής έλαβε υποστηρικτική αγωγή με υγρά και
ηλεκτρολύτες ,ήταν σε στενή παρακολούθηση ζωτικών
σημείων , και διατήρηση θετικού ισοζυγίου
προσλαμβανομένων –αποβαλλομένων υγρών 0 -
500ml. Η νεφρική λειτουργία του ασθενούς συνέχισε
να επιδεινώνεται μέχρι την δέκατη ημέρα από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων αν και ο αριθμός των
αιμοπεταλίων και η CRP είχαν αρχίσει να
εξομαλύνονται (βλέπε πίνακα) . Μέτριος πυρετός
συνεχίστηκε μέχρι την ημέρα 15 (<38 ° C). 

• Με συνεχή ιατρική υποστήριξη, ο ασθενής βελτιώθηκε
σταδιακά χωρίς να απαιτηθεί αιμοκάθαρση και έλαβε
εξιτήριο

• Η ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη Hantavirus σε
επιλεγμένες περιπτώσεις είναι η χορήγηση
ριμπαβιρίνης.





Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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