
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
2019-2020

Μάθημα 4ο

21 Ιανουαρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Περβανίδου Δανάη
MD, MPH, Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές,
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης Ε.Ο.Δ.Υ.

Καραγεωργόπουλος Δρόσος
MD, PhD, MPH, Επιμελητής Α’ Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος,
Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Διοργάνωση: Focus on Health





1

4ο Μάθημα Λοιμώξεων «Αναδυόμενες ιογενείς λοιμώξεις», Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Δανάη Περβανίδου, MD, MPH
Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης
Ε.Ο.Δ.Υ.

Πυρετός Δυτικού Νείλου

Ιός Δυτικού Νείλου - Κύκλος μετάδοσης
 RNA Flavivirus - αντιγονικό σύμπλεγμα της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

 Μετάδοση στον άνθρωπο: κυρίως μέσω τσιμπήματος κοινών κουνουπιών 

 Τα πτηνά είναι η φυσική δεξαμενή

 Μεταφορά ιού με μεταναστευτικά πτηνά

 Άνθρωποι/ιπποειδή: αδιέξοδοι, τελικοί ξενιστές (δεν μολύνουν κουνούπια)

Ιός Δυτικού Νείλου - κουνούπι Culex

 Συνήθως αποθέτει αυγά: 
σε νερό πλούσιο σε οργανικό υλικό

Τσιμπάει από το σούρουπο έως το χάραμα,
καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας
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Τρόποι μετάδοσης ιού ΔΝ

Κύριος τρόπος μετάδοσης:
 Νύγμα μολυσμένου κουνουπιού, κυρίως γένους Culex  spp.
 Άνθρωποι και άλογα: ευκαιριακοί, αδιέξοδοι ξενιστές
 Όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω άμεσης συνήθους επαφής

Λιγότερο συχνοί τρόποι μετάδοσης: 
 Μετάγγιση μολυσμένου αίματος
 Μεταμόσχευση οργάνων
 Κάθετη ενδομήτρια μετάδοση από μητέρα σε έμβρυο (μεμονωμένα περιστατικά)
 Θηλασμός (μεμονωμένα περιστατικά)
 Άμεση μετάδοση από ζώα, κατά  τη νεκροψία πτηνών, αλόγων (πολύ σπάνια)
 Επαγγελματική έκθεση σε εργαζόμενους εργαστηρίων (μεμονωμένα περιστατικά):

διαδερμικά, επαφή με βλεννογόνους, αερολύματα

75-80% ασυμπτωματικοί

̴20-25% «πυρετός ΔΝ»
ήπια συμπτώματα γριπώδους συνδρομής

<1% νευρο-διεισδυτική νόσος
προσβολή ΚΝΣ: 1 / 140 - 320 λοιμώξεις

Κλινική εικόνα λοίμωξης από ιό ΔΝ 
Χρόνος επώασης: 2 – 14 ημέρες (εβδομάδες σε ανοσοκατεσταλμένους)

Κλινικά συμπτώματα – σημεία λοίμωξης από ιό ΔΝ

 Πυρετός (μπορεί να απουσιάζει)
 Κεφαλαλγία (δεν υποδηλώνει συμμετοχή ΚΝΣ)
 Γενικευμένη αδυναμία, καταβολή

 Μυαλγίες, αρθραλγίες 
 Εξάνθημα σε τράχηλο, κορμό και άκρα
 Συμπτώματα από το γαστρεντερικό (ανορεξία, έμετοι, διάρροια)
 Διόγκωση λεμφαδένων

 Οπισθοβολβικό άλγος
 Αυχενική δυσκαμψία – Μηνιγγισμός (επί μηνιγγίτιδας)
 Διαταραχές του επιπέδου συνείδησης

 Αταξία, τρόμος, εξωπυραμιδικά σημεία, διαταραχές κινητικότητας 
 Επιληπτικές κρίσεις
 Παρέσεις, οξεία χαλαρή παράλυση (μυελίτιδα, πολυριζίτιδα) 
 Οπτικές διαταραχές
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Νευρο-διεισδυτική νόσος από ιό ΔΝ

 Μηνιγγίτιδα άσηπτη
πυρετός, κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία

 Εγκεφαλίτιδα: η σοβαρότερη μορφή 
πυρετός, κεφαλαλγία, διαταραχή επιπέδου συνείδησης / συμπεριφοράς,
εστιακά νευρολογικά ευρήματα: 
- παρέσεις άκρων / κρανιακών νεύρων, δυσαρθρία, δυσφαγία
- τρόμος, εξωπυραμιδικά, διαταραχές κινητικότητας (μυόκλονος, παρκινσονισμός) 
- αταξία
- κρίσεις Ε
 Συχνότερη σε ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους

 Οξεία χαλαρή παράλυση: πιο σπάνια μορφή

Οξεία χαλαρή παράλυση από ιό ΔΝ – «Πολιομυελίτιδα ΔΝ»

 Προσβολή πρόσθιων κεράτων νωτιαίου μυελού/πυρήνων εγκεφαλικού στελέχους

 Πιο σπάνια μορφή

 4/5: συνυπάρχει εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα

 Οξεία ή ταχέως προϊούσα πάρεση άκρου ή/και αναπνευστικών μυών (εντός 48h)

 Ασύμμετρη προσβολή – Συχνά προσβολή ενός άκρου (μονοπληγία)

 Χωρίς διαταραχή αισθητικότητας

 Πάρεση προσωπικών μυών, συχνά άμφω

 Έντονος πόνος μπορεί να προηγηθεί της πάρεσης και να επιμένει

 Μπορεί να εμφανισθεί και χωρίς πυρετό, κεφαλαλγία, πρόδρομο ιογενή συνδρομή

 Νευρομυική αναπνευστική ανεπάρκεια: υψηλή θνητότητα

Λοίμωξη από ιό ΔΝ - Άλλες εκδηλώσεις

 Διαταραχές κρανιακών νεύρων 

 Προσβολή περιφερικών νεύρων (ριζίτιδες, πολυνευροπάθειες),      
σ. Guillain-Barré

 Εκδηλώσεις από τους οφθαλμούς (οπτική νευρίτιδα, χοριοειδίτιδα, 
χορειοαμφιβληστροειδίτιδα, υαλοειδίτιδα, ραγοειδίτιδα, αιμορραγίες 
αμφιβληστροειδούς)

 Σπάνια: καρδιακή αρρυθμία, μυοκαρδίτιδα, ραβδομυόλυση, ορχίτιδα, 
παγκρεατίτιδα, κεραυνοβόλος ηπατίτιδα, διαταραχές αυτόνομου 
νευρικού συστήματος
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Λοίμωξη από ιό ΔΝ - Πρόγνωση
 Πυρετός ΔΝ: διάρκεια νόσου 3-6 ημέρες

 Πυρετός ΔΝ και μηνιγγίτιδα: πλήρης ανάρρωση, 
μπορεί να παραμείνουν συμπτώματα για εβδομάδες ή μήνες (κόπωση, κακουχία, 
γενικευμένη αδυναμία, κεφαλαλγία, μυαλγίες)

 Εγκεφαλίτιδα: υπολειπόμενα νευρολογικά ελλείμματα: 
παρέσεις, τρόμος, παρκινσονισμός, χρόνια κόπωση, μυική αδυναμία, δυσκολία στη 
βάδιση, κεφαλαλγία, διαταραχές μνήμης, γνωσιακές διαταραχές, κατάθλιψη, αγχώδης 
διαταραχή

 Οξεία χαλαρή παράλυση: αποκατάσταση συνήθως εντός 6-8 μηνών. 1/3-1/3-1/3

Λοίμωξη από ιό ΔΝ - Πρόγνωση σε νευρο-διεισδυτική νόσο

 Μακροχρόνιες επιπλοκές, υπολειπόμενα νευρολογικά ελλείμματα, 

ιδίως σε εγκεφαλίτιδες

 Θνητότητα σε προσβολή ΚΝΣ: 4-14% (> 70 ετών: 15-29%), ΗΠΑ: 10%

 Θνητότητα: υψηλότερη σε εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα από ότι σε 

μηνιγγίτιδα 

 Παράγοντες κινδύνου για προσβολή ΚΝΣ, σοβαρή νόσο, θάνατο: 

- Ηλικία: ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου 

- Χρόνια υποκείμενα νοσήματα

Συχνά εργαστηριακά ευρήματα 
σε νευρο-διεισδυτική νόσο από ιό ΔΝ

 Αριθμός WBC: συνήθως κφ ή λίγο αυξημένος (ενίοτε με λεμφοπενία) 

 ΕΝΥ: πλειοκύττωση μέτριου βαθμού (γενικά <500 κύτταρα/μl), 
συνήθως λεμφοκυτταρική (μπορεί αρχικά πολυμορφοπ, αυξημένη πρωτεΐνη,   
κφ γλυκόζη 

 Υπονατριαιμία ενίοτε, ιδίως σε εγκεφαλίτιδα

 CT εγκεφάλου: μη διαγνωστική, αποκλεισμός άλλων αιτιών μηνιγγοεγκεφαλίτιδας

 MRI εγκεφάλου: συχνά κφ, μη ειδικά ευρήματα
- ενίσχυση λεπτομηνίγγων ή/και περικοιλιακών περιοχών με σκιαγραφικό
- εστιακές μεταβολές σήματος στο εγκεφαλικό παρέγχυμα 
(βασικά γάγγλια, θάλαμο, εγκεφαλικό στέλεχος, παρεγκεφαλίδα, 
πρόσθια κέρατα νωτιαίου μυελού)

10

11

12



5

Ιός ΔΝ - Εργαστηριακή διάγνωση

Ορολογικές δοκιμασίες:

 IgM στο ΕΝΥ (90%: εντός 8 ημερών από έναρξη)  λοίμωξη ΚΝΣ

 IgM στον ορό (3-8 ημέρες από έναρξη, για 1-3 μήνες):
- μπορεί για >1 έτος  όχι ενδεικτικά οξείας λοίμωξης  διαδοχικά δείγματα
- διασταυρούμενη αντίδραση ή μη ειδική αντίδραση  εξουδετερωτικά Ab
- επαναληπτικός  έλεγχος εάν το δείγμα συλλέχθηκε < 8 ημέρες από έναρξη

 Αύξηση IgG σε διαδοχικά δείγματα ορών 

PCR σε αίμα, ΕΝΥ, ούρα (όχι συχνά, λόγω βραχείας ιαιμίας) 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

 Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία (αντι-ιικά), ούτε εμβόλιο 

 Υποστηρικτική θεραπεία σε σοβαρή νόσο 
(υγρά, αναπνευστική υποστήριξη, πρόληψη 2ο γενών λοιμώξεων)

 Κλινικές μελέτες για φαρμακευτικούς  παράγοντες
(π.χ. ιντερφερόνη alpha, πολυκλωνική IV ανοσοσφαιρίνη, 
μονοκλωνικά αντισώματα, κορτικοστεροειδή, ριμπαβιρίνη)
 δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότητα

Εξάπλωση ιού Δυτικού Νείλου

 1937: απομόνωση ιού Δυτικού Νείλου στην Uganda

1951: 1η επιδημία σε ανθρώπους, Ισραήλ

 Ο πιο ευρέως εξαπλούμενος φλαβοϊός που προκαλεί εγκεφαλίτιδα

 Αφρική, νότια-κεντρική Ευρώπη, Ρωσία, Β. Αμερική,
κεντρική, νότια και δυτική Ασία, Μέση Ανατολή, Αυστραλία

 Αυξημένη εξάπλωση - συχνότητα επιδημιών τα τελευταία 25 έτη
 μη προβλέψιμες επιδημίες
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Επιδημίες ιού ΔΝ σε ΗΠΑ
 1999: επιδημία στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (lineage 1), n=62

- σταδιακή διασπορά μέσα στα επόμενα 5 έτη σε ΗΠΑ, Καναδά, 
Λατινική Αμερική, Καραϊβική

- πλέον ενδημική λοίμωξη (εποχικά) στη Β. Αμερική

Hayes et al, Emerg Infect Dis 2005

 Καταγραφή κυκλοφορίας ιού: από 1950s (oρολογικές μελέτες)

 Μεγάλες εποχικές επιδημίες: 
1996 (Ρουμανία), 2010 (Ελλάδα), 2018

 Lineage 1 και 2

 Αγροτικές περιοχές και αστικά κέντρα

 Εισαγωγή ιού από Αφρική, Μέση Ανατολή
μέσω μεταναστευτικών πτηνών (Απρ-Μάιο)

 Εγκατάσταση ιού:  τοπική μετάδοση ιού 
σε πληθυσμούς ντόπιων πτηνών

 Διαχείμαση σε κουνούπια (σε ντόπια πτηνά;)

Πηγή: ECDC

Μετάδοση ιού Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη 

Πηγή: EPISOUTH

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 
Ελλάδα, 2010 – 2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019

Σύνολο κρουσμάτων 262 100 161 86 15 48 316 227

Κρούσματα ΜΕ 
προσβολή ΚΝΣ

197
(75%)

75
(75%)

109
(68%)

51
(59%)

14 
(93%)

28 
(58%)

243 
(77%)

140
(62%)

Θάνατοι ασθενών 35 9 18 11 6 5 50 35

Θάνατοι ασθενών με 
προσβολή ΚΝΣ 33 9 18 10 6 5 48 33

Θνητότητα 
κρουσμάτων με 
προσβολή ΚΝΣ

17% 12% 17% 20% 43% 18% 20% 24%

16
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Επιδημία ιού ΔΝ στην Κεντρική Μακεδονία, 2010

3 Αυγούστου 2010:

Αναφορά κλινικών ιατρών του ΝΕΠΘ 
για αυξημένα κρούσματα εγκεφαλίτιδας 
στην Κεντρική Μακεδονία

5 Αυγούστου 2010: 

10/11 δείγματα ορού και 3 δείγματα ΕΝΥ 
θετικά για WNV IgM
στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, ΑΠΘ

Φυλογενετικό δέντρο ιού ΔΝ, Ελλάδα

Source: Papa et al.
Viruses, 2013

«…the Greek WNV strain constitutes a 
distinct evolutionary clade within the 
Hungary/04 cluster. This strain has become 
endemic and established a local enzootic 
cycle in Greece where it has spread and 
acquired some genetic mutations»

WNV lineage 2 - strain Nea Santa-Greece-2010

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 
Ελλάδα, 2010 – 2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019

Σύνολο κρουσμάτων 262 100 161 86 15 48 316 227

Κρούσματα ΜΕ 
προσβολή ΚΝΣ

197
(75%)

75
(75%)

109
(68%)

51
(59%)

14 
(93%)

28 
(58%)

243 
(77%)

140
(62%)

Θάνατοι ασθενών 35 9 18 11 6 5 50 35

Θάνατοι ασθενών με 
προσβολή ΚΝΣ 33 9 18 10 6 5 48 33

Θνητότητα 
κρουσμάτων με 
προσβολή ΚΝΣ

17% 12% 17% 20% 43% 18% 20% 24%
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Ασθενείς με προσβολή ΚΝΣ ανά εβδομάδα έναρξης 
συμπτωμάτων, Ελλάδα, 2010-2019

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων με λοίμωξη από ιό ΔΝ, 
Ελλάδα, 2010 - 2017

2010 2011 2012

2013 2014 2017

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, 
σε Ελλάδα (n=316), Ευρώπη και γειτονικές χώρες (n=2.083), 2018  

πηγή: Ε.Ο.Δ.Υ., ECDC

22
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Αριθμός κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ
ανά πιθανή Π.Ε. έκθεσης, Ελλάδα, 2019

Περιφέρεια
Αριθμός 

κρουσμάτων 
(με ΚΝΣ)

Επίπτωση ΚΝΣ 
κρουσμάτων 

(ανά 100.000 κατ)

Αν. Μακεδονίας & Θράκης 92 (51) 8,4

Θεσσαλίας 54 (32) 4,4

Κεντρικής Μακεδονίας 54 (37) 2,0

Αττικής 25 (18) 0,5

Δυτικής Μακεδονίας 1 (1) 0,4

Άγνωστο 1(1)

Εβδομαδιαίες εκθέσεις 
επιδημιολογικής επιτήρησης 
της λοίμωξης από τον ιό του 

Δυτικού Νείλου

www.eody.gov.gr

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, 
σε Ευρώπη και γειτονικές χώρες, 2019 (n=463)

πηγή: ECDC

Ελλάδα: 223 (34θ)
Ρουμανία: 66 (8θ)
Ιταλία: 53 (4θ)
Ουγγαρία: 36
Κύπρος: 16 (1θ)
Σερβία: 27 (1θ)
Ισραήλ: 10
Τουρκία: 10
Βουλγαρία: 5 (1θ)
Αυστρία: 4
Δημοκρατία Βόρειας  
Μακεδονίας: 6 (1θ)
Γαλλία: 2
Γερμανία: 4
Σλοβακία: 1

25
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Κρούσματα λοίμωξης ιού ΔΝ σε ιπποειδή, Ελλάδα, 2019 
πηγή: ΥΠΑΑΤ

23 περιστατικά,  στις Περιφερειακές Ενότητες:
- Ξάνθης
- Λάρισας
- Καρδίτσας
- Σερρών
- Θεσσαλονίκης
- Ημαθίας
- Ανατολικής Αττικής

Γεωγραφική κατανομή επιζωοτιών λοίμωξης από ιό ΔΝ σε 
ιπποειδή, Ευρωπαϊκη Ένωση, 2019 (n=89)

πηγή: ECDC, ADNS

Γερμανία (n=30)
Ελλάδα (n=21)
Γαλλία (n=13)
Ιταλία (n=8)
Ουγγαρία (n=7)
Αυστρία (n=4)
Ισπανία (n=5)
Πορτογαλία (n=1)

Γερμανία: 
54 επιζωοτίες σε πτηνά

Ελλάδα:
1 επιζωοτία σε πτηνά

Αριθμός Δήμων, Π.Ε. και Περιφερειών με κρούσματα 
λοίμωξης από τον ιό ΔΝ, Ελλάδα, 2010 - 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019

Αριθμός Δήμων 38 46 42 35 7 10 86 56

Αριθμός Π.Ε. 11 21 19 12 4 6 24 19

Αριθμός 
Περιφερειών 5 7 8 5 3 3 7 5

Σύνολο 
ασθενών 262 100 161 86 15 48 316 227

28
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Παράγοντες κινδύνου για θανατηφόρο έκβαση 
στα ΚΝΣ κρούσματα, Ελλάδα, 2010 και 2012
Παράγοντας κινδύνου

Θνητότητα 
%

Adjusted RR
(95% CI)

Ηλικιακή ομάδα

40-59

60-69

70-79

≥80

2.5

6.9

17.6

34.8

Ref

2.7 (0.3-28.4)

6.1 (0.8-45.2)

11.4 (1.6-83.5)

Καρδιακή νόσος
Όχι

Ναι

12.0

32.6

Ref

2.4 (1.9-5.5)

K. Danis et al. Emerg Infect Dis. 2011;10

Παράγοντας κινδύνου
Θνητότητα 

%

Crude RR

(95% CI)

Adjusted RR

(95% CI)

Ηλικιακή ομάδα
<75 5 Ref Ref

75+ 36 8.0 (2.5-26) 7.0 (2.2-22)

ΧΝΑ

Όχι 13 Ref Ref

Ναι 71 5.6 (2.8-11) 4.5 (2.7-7.5)

Pervanidou et al. Euro Surveill. 2014;19(13)

Δράσεις εθνικών αρχών ΔΥ για την αντιμετώπιση 
της λοίμωξης από τον ιό του ΔΝ

Υπουργείο Υγείας:

 Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νόσων
(διατομεακή)

 Ομάδα Εργασίας για καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών

 Εγκύκλιος για τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών

 Παρακολούθηση πορείας έργων καταπολέμησης κουνουπιών

 Ευαισθητοποίηση τοπικών αρχών 

 Σχέδιο διαχείρισης κουνουπιών ως απόκριση σε κυκλοφορία ιού ΔΝ 

(σε εξέλιξη)

 Κεντρικός σχεδιασμός για συντονισμό φορέων – αρχών για την ενίσχυση 

δράσεων επιτήρησης και ελέγχου (προτεραιότητα)

 Ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης
- Ενίσχυση παθητικής επιτήρησης
- Ενεργητική εργαστηριακή επιτήρηση
- Διερεύνηση κρούσματος
- Άμεση ενημέρωση τοπικών αρχών    

 Ενίσχυση εργαστηριακής διάγνωσης

 Επικοινωνία (ιατροί, κοινό, φορείς, ECDC, WHO)

 Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος (ΕΚΕΑ, ΣΚΑΕΜ)

 Επιτήρηση και έλεγχος διαβιβαστή – ευαισθητοποίηση ΟΤΑ

 ΥΠΑΑΤ: Επιτήρηση λοίμωξης σε ιπποειδή, πτηνά

 Συνεργασία φορέων – Ενιαία Υγεία: ΕΟΔΥ, ΥΠΑΑΤ, Σχολή ΔΥ ΠΑΔΑ, 
Μπενάκειο Φυτοπαθ. Ινστιτούτο, Πανεπιστήμια, τοπικές αρχές ΔΥ, ΟΤΑ

Δράσεις εθνικών αρχών ΔΥ για την αντιμετώπιση 
της λοίμωξης από τον ιό του ΔΝ
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Επιτήρηση ιού ΔΝ - Διάγραμμα ροής πληροφορίας για 
κρούσματα σε ανθρώπους

Ιατροί

Εργαστήρια αναφοράς

Ε.Ο.Δ.Υ.

Υπουργείο Υγείας
ΥΠΑΑΤ

ΟΤΑ,  Δ/νσεις ΔΥ
ΕΚΕΑ, ΣΚΑΕ

ΟΕ για επηρεαζόμενες περιοχές
Ιατροί τοπικών ΜΥ

Εβδομαδιαία 
δήλωση στο ECDC

Εβδομαδιαίες εκθέσεις -
ιστοσελίδα Ε.Ο.Δ.Υ.

Δελτίο Δήλωσης

Ενημέρωση 
επαγγελματιών υγείας 

για ιό ΔΝ, 
Μάιος 2019

Έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ

Διερεύνηση κάθε ύποπτου κρούσματος - Ορισμός

Ύποπτο κρούσμα:
πρόσφατη έκθεση σε κουνούπια, μετάγγιση αίματος, μεταμόσχευση 
οργάνου, με:
 εγκεφαλίτιδα ή
 άσηπτη μηνιγγίτιδα ή
 άλλες οξείες εκδηλώσεις από ΚΝΣ ή ΠΝΣ (π.χ. ΟΧΠ) ή
 πυρετό χωρίς νευρολογικά ευρήματα (+/- εξάνθημα) και απουσία άλλης 

πιθανότερης διάγνωσης

ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (≥ 50 ετών), Ιούνιο – Οκτώβριο

34
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Λοίμωξη από ιό Δυτικού Νείλου –
Ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης

 Διερεύνηση κρούσματος εντός 24-48 ωρών από τη διάγνωση
τηλεφωνική συνέντευξη με ιατρό και ασθενή:

- εκτιμώμενος τόπος έκθεσης
- κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα 
- υποκείμενα νοσήματα
- παράγοντες κινδύνου (περιβαλλοντικοί, μετάγγιση)

+ καθημερινή παρακολούθηση κλινικής πορείας - έκβαση

 Διάμεσος χρόνος 
διάγνωσης - διερεύνησης =
1 ημέρα

Δελτίο Διερεύνησης

Διάγνωση λοίμωξης από ιό ΔΝ στην Ελλάδα

Ενισχυμένη εργαστηριακή επιτήρηση:

1) Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2) Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur

3) Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

4) Για Κρήτη: Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Κρήτης - ΠΑΓΝΗ

Συνιστώμενα μέτρα πρόληψης:

• Εντατικοποίηση δράσεων ενημέρωσης κοινού

• Ευαιθητοποίηση – εγρήγορση ιατρών

• Εντατικοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών

• Μέτρα για ασφάλεια αίματος

 Στενή συνεργασία αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άμεση τηλεφωνική και έγγραφη ενημέρωση Περιφερειών και 
Δήμων για τα πρώτα κρούσματα λοίμωξης από ιό ΔΝ ανά Δήμο
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Ενημέρωση κοινού

Μέτρα για την ασφάλεια αίματος –
Καθορισμός επηρεαζόμενων περιοχών

 Ομάδα εργασίας για καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών, ΥΥ
 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
 ΣΚΑΕΜ/ Ε.Ο.Δ.Υ.

Επηρεαζόμενη περιοχή =
Δήμος με ≥1 ανθρώπινο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ

- αποκλεισμός από αιμοδοσία ή
- έλεγχος αίματος αιμοδοτών

Επιτήρηση ιού ΔΝ –
Συνεργασία με άλλους φορείς  – One Health

Ε.Ο.Δ.Υ.

Τοπικές αρχές
Τοπικές Κτηνιατρικές αρχές:

Ενεργητική κλινική επιτήρηση 
λοίμωξης σε ιπποειδή

ΥΠ.Α.Α.Τ. -
Επιτήρηση ιπποειδών -

άγριων πτηνών

Έρευνες σε πτηνά -
Κτηνιατρικές Σχολές

Τοπικές Μον. Υγείας
ΟΕ για επηρ. περιοχές

Εντομολογική επιτήρηση-
ΣΔΥ ΠαΔΑ
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Σημασία διάγνωσης λοίμωξης από ιό ΔΝ 
για τη δημόσια υγεία

Η διάγνωση της λοίμωξης σε ένα περιστατικό:
 Έχει πολύ μεγαλύτερες επεκτάσεις και συνέπειες από το ατομικό 

επίπεδο του ασθενούς (από τι πάσχει ο ασθενής)

 Καθορίζει έναν Δήμο 
ως«επηρεαζόμενο» 
σε επίπεδο χώρας

 Καθορίζει μία Περιφερειακή Ενότητα 
ως «επηρεαζόμενη»
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 Κατευθύνει έκτακτα μέτρα απόκρισης και πρόληψης:
 ασφάλεια αίματος, στοχευμένοι ψεκασμοί, ενημέρωση κοινού

Ιός Δυτικού Νείλου σε Ελλάδα και Ευρώπη

 Εγκατάσταση ιού στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

 Αναμενόμενη η εμφάνιση κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης

 Δύσκολη η πρόβλεψη περιόδων και περιοχών κυκλοφορίας του ιού

 Επιδημιολογία ιού ΔΝ: σύνθετη

 Δυσχερής η «εξάλειψη» του ιού σε παγκόσμιο επίπεδο

 Τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου:
- Επιτήρηση νόσου σε ανθρώπους και ζώα
- Επιτήρηση και καταπολέμηση κουνουπιών
- Μέτρα ατομικής προστασίας από κουνούπια – Ενημέρωση κοινού
- Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος

 Διατομεακή συνεργασία (Ενιαία Υγεία)
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Μέτρα προστασίας από τα κουνούπια

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης, Ε.Ο.Δ.Υ.

Μακριά μανίκια και παντελόνια
Εντομοαπωθητικά, εγκεκριμένα στη χώρα, 

με δραστικές ουσίες:
• DEET ή
• Ικαριδίνη ή
• ΙR3535 ή
• Citriodiol ή Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (ec oil (h/c))

 Κουνουπιέρα
 Ανεμιστήρες, κλιματιστικά 
 Σήτες
 Εντομοκτόνα/ εντομοαπωθητικά περιβάλλοντος (φιδάκια, ταμπλέτες κτλ)
 Κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών
 Απομάκρυνση στάσιμου νερού

Μέτρα ατομικής προστασίας

Σας ευχαριστώ

Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές, 
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
Ε.Ο.Δ.Υ.
τηλ: 210 8899 052, 210 8899 072
www.eody.gov.gr
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4ο Μάθημα Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων 2019-2020

«Αναδυόμενες ιογενείς λοιμώξεις»
Chikungunya, Zika, Dengue

Δρόσος Καραγεωργόπουλος, MD, PhD, MPH
Επιμελητής Α’ Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος,

Δ΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»

Αθήνα, 21-01-2020

CHIKUNGUNYA
Ο Ιός που Λυγίζει

Chikungunya virus - Ιολογία

• Family Togaviridae
– Genus Alphavirus

• Positive-sense, single-
stranded RNA virus

• Αρμποϊός (arthropod-borne 
virus)
– Μετάδοση με κουνούπια
– Aedes aegypti (κυρίως) και 

Aedes albopictus Cryoelectron microscopy 
reconstruction
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Chikungunya - Χρονολογία

• Ανακαλύφθηκε στην Tanganyika (μέρος της 
σημερινής Τανζανίας), το 1952

• Η εξέλιξη του χρονολογείται από το 1700
• Από το 1960, περιοδικές επιδημίες στην Αφρική, 

Νότια και Νοτιοανατολική Ασία
• Από το 2005, μεγάλες επιδημίες

– 2005, νησί Réunion στον Ινδικό Ωκεανό
– 2006, Ινδία (μετά 32 χρόνια)
– 2013, Καραϊβική και εξάπλωση στην 

αμερικάνικη ήπειρο
Cherian SS, et al. Infect Genet Evol. 2009;9:16–23

Weaver SC, Lecuit M. N Engl J Med. 2015;372:1231–9

Countries and territories where autochthonous 
Chikungunya cases have been reported

https://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html

CHIKV: επιδημίες στη γειτονιά μας
• Ιταλία, περιφέρεια Emilia-Romagna, 2007, 

n=330

Poletti P, et al. PLoS ONE. 2011;6:e18860
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Chikungunya: France/Italy, 2017
Διαφορετικά στελέχη

n=17
n=499

• 14 countries
• 160 cases

– 113 (71%) lab 
confirmed

• No autochthonous
• Probably infected 

in Asia (55.8%) or 
Africa (33.3%)

• Travel-related 
cases mirror 
outbreaks in other 
parts of the world

ECDC. Annual epidemiological report for 2018

Chikungunya, Europe, 2018

Chikungunya, ECDC Annual 
epidemiological report, 2018

Majority in 25-64 yrs, females
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CHIKV: Τρόποι Μετάδοσης

• Με τσίμπημα κουνουπιών
• Κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί 

(σπάνια)
• Μετάδοση μέσω αίματος έχει τεκμηριωθεί

Parola P, et al. Emerg Infect Dis. 2006;12:1493-9

CHIKV: Ιαιμία

• Ιαιμία στον άνθρωπο μπορεί να υπάρχει της 
εμφάνισης των συμπτωμάτων

• Μπορεί να φτάσει υψηλό επίπεδο (≥109 RNA 
copies/mL πλάσματος)

• Συνήθως διαρκεί μέχρι 6-7 ημέρες μετά την 
έναρξη των συμπτωμάτων

Simmons G, et al. Emerg Infect Dis. 2016;22:1221

Κλινικά χαρακτηριστικά οξείας νόσου
• Περίοδος επώασης: 1-14 ημέρες (συνήθως 3-7)
• Αιφνίδια έναρξη με πυρετό (συχνά υψηλός) και κακουχία
• Πολυαρθραλγία/αρθρίτιδα εμφανίζεται 2-5 ημέρες μετά, 

αλλά συχνά είναι η πρώτη εκδήλωση
– Σε ≥70%

• Περισσότερο στις γυναίκες
– Συχνά προσβάλλονται >10 αρθρώσεις
– Αμφοτερόπλευρη, συμμετρική προσβολή
– Περιφερικές αρθρώσεις περισσότερο από εγγύς

• Αξονικός σκελετός σε 1/3 έως 1/2 των περιπτώσεων
– Πρωϊνή δυσκαμψία, περιορισμός κινητικότητας
– Κλινικά, τυπικά υμενίτιδα και οίδημα περιαρθρικών 

ιστών
• Ευμεγέθεις αρθρικές συλλογές σε 15%

58
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Κλινικά χαρακτηριστικά οξείας νόσου

• Εξάνθημα, 
κηλιδώδες/κηλιδοβλατιδώδες (40-
75%)
– Κυρίως κορμού και άκρων

• Εργαστηριακά ευρήματα:
– Λεμφοπενία, θρομβοπενία, ήπια 

αύξηση τρανσαμινασών
• Διάρκεια οξείας νόσου: συνήθως 7-

10 ημέρες
• Ασυμπτωματική νόσηση μόνο το 

15%

Miner JJ, et al. Arthritis Rheumatol 2015; 67:1214-1220

Σοβαρότερες Επιπλοκές

• Σοβαρότερες επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες
– Κυρίως σε άτομα με ανοσοκαταστολή ή άλλα προϋπάρχοντα 

προβλήματα
– Αναπνευστική ανεπάρκεια, απορρύθμιση καρδιακής 

λειτουργίας, μυοκαρδίτις, ΟΝΑ, αιμορραγικές εκδηλώσεις
– Νευρολογικές επιπλοκές

• Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
• Guillain-Barre, oξεία χαλαρή παράλυση
• Ραγοειδίτιδα (οπίσθια, πρόσθια)

– Δερματολογικές άτυπες εκδηλώσεις
• Πομφόλυγες
• Υπέρχρωση δέρματος

• Θάνατοι έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια επιδημιών
– Κυρίως σε άτομα >65 ετών

Χρόνια Μυοσκελετικά 
Συμπτώματα

• Επιμένουν μετά την οξεία λοίμωξη 
σε περίπου τους μισούς ασθενείς

• Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα, 
πολυαρθραλγία, 
τενοντοελυτρίτιδα

• Κατανομή συνήθως στις αρχικά 
προσβεβλημένες αρθρώσεις

• Μπορεί να επιμένουν για 
εβδομάδες, μήνες ή και έτη

• Χρόνια ή υποτροπιάζουσα μορφή
• Παράγοντες κινδύνου: ηλικία >45 

ετών και βαρύτερη οξεία λοίμωξη
• Κλινικά χαρακτηριστικά συχνά 

φλεγμονώδους αρθρίτιδας με 
πρωϊνή δυσκαμψία

Edington F, et al. Joint Bone Spine. 2018;85:669–78
Miner JJ, et al. Arthritis Rheumatol 2015; 67:1214-1220
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Miner JJ, et al. Arthritis Rheumatol 2015; 67:1214-1220

Chronic inflammatory arthritis following CHIKV infection

Active symmetric synovitis in the MCP and PIP joints

Νεογνική λοίμωξη

• Ιδιαίτερος κίνδυνος, όταν η μητέρα είναι 
συμπτωματική 2 ημέρες πριν τον τοκετό έως 2 
ημέρες μετά
– Κάθετη μετάδοση περίπου στις μισές 

περιπτώσεις
• Πυρετός, εξάνθημα
• Νευρολογικές επιπλοκές (μηνιγγοεγκεφαλίτιδα)

– Απώτερες νευρογνωσιακές διαταραχές
• Μυοκαρδιακή προσβολή

Gérardin P, et al. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8:e2996

Διάγνωση

• Οξεία νόσος
– Real-time RT-PCR

• 1-7 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων
– Αντισώματα

• ≥8 ημέρες μετά
– Έλεγχος και για Dengue/Zika

• Χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα
– Ορολογικός έλεγχος, αν δεν είχε τεκμηριωθεί η οξεία νόσος

• Αποστολή δειγμάτων
– Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών 

πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
– Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
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Θεραπεία οξείας νόσου

• Δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία
• Υποστηρικτική αγωγή

– Υγρά, αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη
– Αποφυγή ΜΣΑΦ αν δεν αποκλειστεί ο 

Δάγγειος
• Κίνδυνος αιμορραγικών επιπλοκών

• Γλυκοκορτικοειδή, επί μη ανταπόκρισης μετά 
2-3 εβδομάδες

Ανάπτυξη Εμβολίου

Reisinger EC, et al. Lancet. 2018;392:2718–27

ZIKA
Flavivirus (RNA)
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Εξέλιξη επιδημίας ιού Zika παγκοσμίως

Musso D, et al. N Engl J Med. 2019 10;381:1444–57

Reported Cases and Spread of the Virus during 
the Zika Pandemic

Musso D, et al. N Engl J Med. 2019 10;381:1444–57
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Τρόποι Μετάδοσης

• Δήγμα κουνουπιού
– Aedes aegypti κυρίως αλλά δυνητικά και 

Aedes albopictus
• Σεξουαλική
• Μετάγγιση αίματος
• Κάθετη

Musso D, et al. N Engl J Med. 2019 10;381:1444–57

Κλινικό φάσμα

• Περίοδος επώασης 2-14 ημέρες
• Ασυμπτωματική λοίμωξη (50-80%)
• Ήπια νόσος (20-50%)

– Κλινική διάγνωση απαιτεί 2 από τα 4:
• Οξεία έναρξη πυρετού, χαμηλού βαθμού
• Εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες, κνησμώδες
• Αρθραλγίες

– Κυρίως μικρών αρθρώσεων άκρων
• Επιπεφυκιτίδα, μη πυώδης

– Διάρκεια 2-7 ημέρες
• Επιπλοκές (<1%)

Musso D, et al. N Engl J Med. 2019 10;381:1444–57

Επιπλοκές λοίμωξης από Zika

• Neurologic:
– Guillain-Barré syndrome, 
– Acute myelitis, acute transient polyneuritis
– Meningoencephalitis 

• Ocular: hypertensive iridocyclitis, unilateral acute 
maculopathy, bilateral posterior uveitis, chorioretinal 
scars 

• Thrombocytopenic purpura (ITP)
• Transient myocarditis
• Overall case fatality <0.01% (mostly among immuno-

suppressed patients and those with coexisting 
conditions) 

73

74

75



26

Zika virus risks for the fetus

• Greatest risk of serious fetal sequelae with first-trimester infections, but 
serious sequelae can occur in any trimester

• USA, birth defects: 
– 8%, 5%, 4%, respectively

• Brazil, adverse pregnancy outcomes: 
– 55% in 1st trimester infections, 52% in 2nd, 29% in 3rd

• Structural lesions
– Microcephaly
– Other CNS abnormalities (ventriculomegaly, intracranial calcifications, 

especially along the gray matter-white matter junction, 
polymicrogyria, etc),

– Ocular abnormalities, 
– IUGR, 
– Extremity abnormalities (club foot, arthrogryposis)

• Functional problems
– Seizures, Pyramidal or extrapyramidal or Neurodevelopmental 

abnormalities

Zika virus infection diagnosis

• Typical clinical manifestations
• Epidemiologic history of:

– Travel to endemic areas within 2 months of 
pregnancy, or

– Unprotected sexual contact with a person at risk of 
infection

• 3 (CDC) – 6 (WHO) months post symptoms/last 
exposure

• Diagnosis with real-time RT-PCR (serum/whole blood 
+/- urine), IgM antibodies
– IgM antibodies can be detected for months 

following infection
• The specific timing of infection cannot be determined

Sharp TM, et al. MMWR Recomm Rep 2019; 68:1
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Zika risk areas for travelers

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-information

Locally transmitted arbovirus cases in Europe 

Brady OJ, Hay SI. Lancet. 2019;394:1991–2
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Musso D, et al. N Engl J Med. 2019 10;381:1444–57

Diagnostic testing for dengue and Zika virus infection in symptomatic non-
pregnant individuals with risk for infection with both viruses

Sharp TM, et al. MMWR Recomm Rep 2019; 68:1

Revised UK algorithm for the evaluation of pregnant women with possible 
Zika exposure
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Management of Zika virus infection in 
pregnancy

• Ultrasonographic follow-up of infected 
pregnant women/on-going exposure

• Zika virus rRT-PCR in amniotic fluid for 
diagnosis of fetal exposure
– If findings will aid in decisions regarding 

pregnancy termination

ΔΑΓΚΕΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
Ο Πυρετός που Σπάει Κόκκαλα
“Breakbone fever”

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων 
Δαγκείου πυρετού παγκοσμίως
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Επιδημιολογικά στοιχεία δαγκείου πυρετού

• Πάνω από 2.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν τη νόσο

• 390 εκατομμύρια λοιμώξεις καθ΄έτος παγκοσμίως
– 96 εκ. κλινικά εμφανείς περιπτώσεις

• Ενδημεί σε πάνω από 100 χώρες
– Μεγάλες τοπικές επιδημίες
– Επιδημικές και μη επιδημικές περίοδοι (έτη)
– Εποχική περιοδικότητα (μετάδοση καθ΄όλον το έτος ,αλλά 

μεγαλύτερη επίπτωση κατά την περίοδο των βροχών)
• Εισαγόμενα κρούσματα (μετά από ταξίδι σε ενδημική χώρα)

– Η δεύτερη πιο συχνή αιτία για πυρετό/νοσηλεία στους 
επιστρέφοντες από ταξίδι

– Κυρίως μετά από παραμονή σε αστικές/ημιαστικές περιοχές

Bhatt S, et al. Nature. 2013;496:504–7
WHO 2009. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control

Diseases of Environmental and Zoonotic Origin Team, ECDC. Euro Surveill. 2007; 12:E070621.1

Σταδιακή αύξηση της επίπτωσης Δάγκειου πυρετού 
παγκοσμίως τα τελευταία 50 έτη

WHO 2009. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control

Ο Δάγκειος πυρετός στην «γειτονιά» μας

WHO 2009. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control
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Δάγκειος πυρετός στην Ευρώπη

• Θεωρείται ότι έχει εκριζωθεί
• Στην Ηπειρωτική Ευρώπη, δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες για εγχώρια μετάδοση
• Eπιδημίες δαγκείου είχαν σημειωθεί σε 

Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες
– Στις χώρες αυτές υπάρχει εναλλακτικός 

διαβιβαστής: Aedes albopictus

Diseases of Environmental and Zoonotic Origin Team, ECDC. Euro Surveill. 2007; 12:E070621.1

Δάγκειος πυρετός στην Ελλάδα
• Δελτίο τύπου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 3 Σεπτεμβρίου 2012

– Ασθενής ηλικίας 84 ετών, κάτοικος περιοχής 
Αγρινίου, κατέληξε στις 30/8/2012 από σύνδρομο 
αιμορραγικού πυρετού και σηπτικού σοκ, σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο των Πατρών.

– Εργαστηριακές ενδείξεις πρόσφατης λοίμωξης από 
τον ιό του Δάγκειου πυρετού

• Τελευταία γνωστή επιδημία στην Ελλάδα: 1927-8
• Ae. aegypti δεν έχει βρεθεί στην χώρα μας
• Ae. albopictus έχει βρεθεί από το 2003
• Είσοδος του ιού στην χώρα μας από ταξιδιώτες ή 

είσοδο μολυσμένων κουνουπιών με μεταφορικά μέσα
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Μετάδοση

• Μόλυνση όταν το θηλυκό κουνούπι τρέφεται
• Ιαιμία μετά την περίοδο επώασης → 

Μόλυνση νέου κουνουπιού (παραμένουν 
μολυσματικά εφ΄όρου ζωής)
– Άνθρωπος ο κύριος ξενιστής

• Μετάδοση δυνατή και με μετάγγιση 
μολυσμένου αίματος, μεταμόσχευσης 
οργάνων, ή με κάθετη μετάδοση
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Εντομολογία Aedes aegypti και Aedes albopictus

• Κύριος διαβιβαστής: κουνούπι Aedes aegypti
– Κουνούπι κίτρινου πυρετού
– Παγκόσμια διασπορά μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 35°N and 35°S
– Αστικές περιοχές (με ή χωρίς βλάστηση)

• Αναπαράγεται σε γλάστρες και σκουπίδια
– Τρέφεται εντός και εκτός οικίας, κυρίως κατά την διάρκεια της ημέρας 

(νωρίς το πρωΐ και πριν το σούρουπο)
– Μπορεί να τσιμπήσει διαφορετικά άτομα, αν το γεύμα του διακοπεί

• Δευτερεύων διαβιβαστής: Aedes albopictus
– Κουνούπι τίγρης (ασιατικής προέλευσης)
– Σε συστάδες – δέντρα, παλιά ελαστικά
– Τρέφεται κυρίως εκτός οικίας (κήπους)
– Το τσίμπημα πονάει

• Διαβιβαστές για Δάγγειο, Zika, ή/και Chikungunya
– Συλλοιμώξεις είναι δυνατόν να συμβούν

• Τσιμπάνε κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύκτα

http://www.cdc.gov/dengue/

Aedes albopictus

Reiter P, et al. Lancet Infect Dis. 2006;6:463

• Έχει μεταφερθεί από την Ασία στην Ευρώπη με το εμπόριο 
μεταχειρισμένων ελαστικών και φυτών lucky bamboo
– Τα αυγά εναποτίθενται στα λάστιχα όταν μαζεύουν το νερό της 

βροχής
• Επιβιώνει σε ψυχρότερα (εύκρατα) κλίματα
• Εκτός από ανθρώπους, τρέφεται από ποικιλία ειδών (που δεν 

αναπτύσσουν ιαιμία)
• Μερικοί πληθυσμοί, πιο ανθρωπόφιλοι
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Dengue 
potential for European epidemics

Dengue annual epi report 2018
14 autochthonous, 6 in France-Spain

34% w known probable country imported from Thailand.

Ιολογία δάγκειου

• Ανήκει στην οικογένεια Flaviviridae, γένος Flavivirus
– Μικρός RNA ιός
– Άλλοι φλαβοϊοί με ιατρική σημασία:

• West Nile virus, Yellow Fever virus, Japanese 
Encephalitis virus, St. Louis Encephalitis virus, Zika virus

• Γενετική μεταβλητότητα
• 4 ορότυποι

– DEN-1
– DEN-2
– DEN-3
– DEN-4
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Ανοσολογία

• Η πρωτοπαθής λοίμωξη από έναν ορότυπο επιφέρει ανοσία δια 
βίου έναντι του οροτύπου αυτού
– Προστασία έναντι των λοιπών οροτύπων για 2-3 μήνες

• Λοίμωξη από δεύτερο ορότυπο (δευτεροπαθής) μπορεί να είναι 
βαρύτερη
– Ιδιαίτερα αν το διάστημα που μεσολαβεί είναι μεγάλο (>18 

μήνες)
– Συγκεκριμένοι συνδυασμοί οροτύπων αρχικής και επόμενης 

λοίμωξης 
– Βαριά λοίμωξη και σε νεογνά που φέρουν αντισώματα της 

μητέρας έναντι άλλου οροτύπου
• Antibody-dependent enhancement of infection

– Η επικάλυψη του ιού με μη εξουδετερωτικά αντισώματα 
διευκολύνει την πρόσκόλληση του στους Fc υποσοχείς των 
κυττάρων

Soo K-M, etl al. PLoS ONE. 2016;11:e0154760

Παθογένεση σοβαρού Δαγκείου 
πυρετού

• Δυσλειτουργία τριχοειδών, αύξηση 
μεσολαβητών φλεγμονής

• Εξαγγείωση πλάσματος (αυξημένη 
διαπερατότητα τριχοειδών), 
αιμοσυμπύκνωση, διαταραχές πηκτικότητας

• Καταπληξία, μειωμένη άρδευση ιστών –
οργάνων
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Immune Response to DENV
• Second infection with a new DENV type

– Heterotypic antibodies against cross-reactive antigens to the 
first DENV type by memory B cells (original antigenic sin) 

– Naïve B cells also produce homotypic antibodies against the 
infecting DENV type

https://www.cdc.gov/dengue/

Πληθυσμιακές ομάδες σε αυξημένο 
κίνδυνο

• Νήπια (4 μηνών – 1 έτους)
– Πτώση τίτλου προστατευτικών 

αντισωμάτων
• Έγκυες γυναίκες
• Άτομα με χρόνια νοσήματα (π.χ., άσθμα, 

σακχαρώδης διαβήτης, δρεπανοκυτταρική 
αναιμία)

• Περιοχές με κακές υγιεινομικές συνθήκες 
(ύδρευση, αποχέτευση)

Ταξινόμηση κλινικής βαρύτητας 
δαγκείου πυρετού – ΠΟΥ 1997

• 3 κατηγορίες
• Μη ειδικό εμπύρετο νόσημα
• Δάγκειος πυρετός [dengue fever (DF)]
• Δάγκειος αιμοραγικός πυρετός [dengue 

haemorrhagic fever (DHF)]
– 4 βαθμίδες βαρύτητας
– Βαρύτητα III και IV: σύνδρομο σοκ από 

δάγκειο [dengue shock syndrome (DSS)]

WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control, 2nd 
ed. Geneva, World Health Organization, 1997
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Dengue virus infection – WHO 1997 Classification

WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control,
2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1997

DF Case Definition – WHO 1997

• Fever and two or more of the following:
– Headache
– Retro-orbital or ocular pain
– Myalgia and/or bone pain
– Arthralgia
– Rash
– Hemorrhagic manifestations

• eg, positive tourniquet test, petechiae, purpura/ecchymosis, 
epistaxis, gum bleeding, blood in emesis, urine, or stool, or 
vaginal bleeding

– Leukopenia
• Not meeting the case definition of dengue hemorrhagic 

fever

WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control, 2nd ed. 
Geneva, World Health Organization, 1997

Τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά DHF
(απαιτούνται όλα)

• Αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα (≥1 από):
– ↑ Ht κατά >20% του προβλεπομένου 
– Πλευριτική συλλογή, ασκίτης ή υπολευκωματιναιμία
– ↓ Ht κατά >20% μετά την υποκατάσταση υγρών

• Πυρετός, 2-7 ημέρες, ενίοτε διφασικός
• Αιμορραγικές εκδηλώσεις (≥1 από):

– Θετικό τεστ περίδεσης
– Πετέχειες, εκχυμώσεις ή πορφύρα
– Αιμορραγία, π.χ., από βλεννογόνους, ΓΕΣ, σημεία 

φλεβοκέντησης/ενέσεων
– Αιματέμεση ή μέλενα

• Θρομβοπενία <100.000/μl

WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control, 2nd ed. 
Geneva, World Health Organization, 1997
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Grading severity of dengue 
haemorrhagic fever

WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control, 2nd ed. 
Geneva, World Health Organization, 1997

The  presence  of  thrombocytopenia  with  concurrent 
hemoconcentration differentiates grades I and II DHF from DF

Narrow pulse pressure: ≤20 mmHg
Hypotension: SBP ≤90 mmHg (adults)

The spectrum of dengue haemorrhagic fever – WHO 1997

WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control, 2nd ed. 
Geneva, World Health Organization, 1997

Ταξινόμηση κλινικής βαρύτητας DF 1997 –
Ανάγκη αναθεώρησης

• Δύσκολη η εφαρμογή της ταξινόμησης στην 
κλινική πράξη

• Περιπτώσεις βαριάς λοίμωξης που δεν 
εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια βαρύτητας

Srikiatkhachorn A, et al. Clin Infect Dis. 2010;50:1135-43
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Suggested dengue case classification and levels of severity – WHO 2009

WHO 2009. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control

Κλινική πορεία Δαγκείου: 3 στάδια 
(WHO 2009)

• DF (without warning signs/severe Dengue): no critical phase
• Hemorrhagic manifestations may be observed in the febrile phase and/or critical 

phase

Κλινικά στάδια

• 3 κλινικά στάδια:
– Εμπύρετος (2-7 ημέρες), κριτική κατάσταση 

(24-48 ώρες), ανάρρωση (48-72 ώρες)
• Απυρεξία συμβαδίζει με την κάθαρση του ιού 

από το αίμα
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Κλινικά χαρακτηριστικά Δαγκείου πυρετού

• Περίοδος επώασης: 3-14 (συνήθως 4-7) ημέρες
• Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές ή 

υποκλινικές
– Κυρίως στα παιδιά

• Οξεία φάση
– Γριπώδης συνδρομή
– Έντονες μυαλγίες, κεφαλαλγία, οπισθοβολβικό 

άλγος («πυρετός που σπάει κόκκαλα») 
– Ερύθημα, κηλιδώδες/κηλιδοβλατιδώδες

• Ενίοτε κνησμώδες
– Λευκοπενία, Θρομβοπενία
– Θετικό tourniquet test

• Φούσκωμα περιχειρίδας σε πίεση μεταξύ της 
συστολικής και διαστολικής για 5 λεπτά

• Θετικό τεστ: > 10 πετέχειες ανά τετραγωνική ίντσα

Δάγκειος Πυρετός
Κλινική εικόνα
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Προειδοποιητικά σημεία DSS

• Συνήθως κατά την απυρεξία
• Κλινικά

– Κοιλιακό άλγος ή ευαισθησία
– Επίμονοι έμετοι
– Κατακράτηση ύδατος
– Αιμοραγία από βλενογόνους
– Ανησυχία ή Ληθαργική κατάσταση, 
– Διάταση ήπατος > 2 cm

• Εργαστηριακά
– Αύξηση του Ht με ταυτόχρονη ταχεία μείωση 

των αιμοπεταλίων

Σοβαρός δάγκειος πυρετός

• Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
– Εξαγγείωση πλάσματος που μπορεί να οδηγήσει σε 

κυκλοφορική καταπληξία ή/και κατακράτηση 
ύδατος, με ή χωρίς αναπνευστική δυσχέρεια

– Σοβαρή αιμορραγία
– Ανεπάρκεια οργάνων

• Μείωση της πίεσης παλμού (<20 mmHg), χωρίς 
υπόταση
– Αντιρροπιστική αγγειοσύσπαση

• Καταπληξία μπορεί να εμφανιστεί τάχιστα και είναι 
δύσκολα αναστρέψιμη
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Στάδιο ανάρρωσης

«Νησίδες λευκού σε κόκκινη θάλασσα»

Convalescent rash
• Confluent erythematous eruption with 

sparing areas of normal skin
• Οften pruritic
• Typically within 1-2 days of 

defervescence
• Lasts 1-5 days

Δάγκειος πυρετός – άτυπες 
εκδηλώσεις/επιπλοκές

• Οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά ανάψηση
– Φαίνεται ότι σχετίζεται με υποάρδευση/υποξία

• Νευρολογικές επιπλοκές, περίπου 1%
– Εγκεφαλοπάθεια, σπασμοί
– Σπανιότερα, εγκεφαλίτιδα

• Μπορεί να απουσιάζουν οι χαρακτηριστικές 
εκδηλώσεις

• Καρδιαγγειακές
– Μυοκαρδιακή δυσλειτουργία, ενίοτε κεραυνοβολός 

μυακαρδίτιδα
• ΟΝΒ
• Σύνδρομο διαμερίσματος (κοιλία)

Εργαστηριακή διάγνωση δαγκείου

• Αντισώματα
– IgM θετικό

• Μπορεί να είναι αρνητικό τις πρώτες 6 ημέρες της 
κλινικής νόσησης

• Διασταυρούμενη αντίδραση με άλλους φλαβοϊούς

– Τετραπλάσια αύξηση του τίτλου αντισωμάτων 
μεταξύ οξείας φάσης και φάσης ανάρρωσης

• Ανίχνευση του RNA του ιού ή του NS1 αντιγόνου
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Dengue dx
1ες ημέρες PCR/NS1, μετά IgM/IgG(+), ? Urine PCR

Dengue dx
2η λοίμωξη με άλλο ορότυπο Μπορεί να μην αυξηθεί η IgM

Αντιμετώπιση Δαγκείου (WHO 2009)

• Ταξινόμηση καθορίζει τον τρόπο 
αντιμετώπισης και παρακολούθησης του 
ασθενή
– Έξω- ή ένδο-νοσοκομειακά
– Χρήσιμη σε περιπτώσεις επιδημιών

• ΠΡΟΣΟΧΗ: 
– Και τα κρούσματα χωρίς προειδοποιητικά 

σημεία μπορούν να προχωρήσουν 
(γρήγορα) σε βαριά νόσηση
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Πρόβλεψη σοβαρού δαγκείου 
πυρετού

• Ασθενείς χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα 
ή παράγοντες κινδύνου μπορεί να 
προχωρήσουν σε σοβαρή νόσηση

• Στην Ευρώπη, 50% των ασθενών με σοβαρές 
εκδηλώσεις έχουν πρωτογενή λοίμωξη

• Συχνότερες χώρες προέλευσης:
– Ινδία, Ταϋλάνδη, Ινδονησία, Μεξικό, 

Βραζιλία

Wichmann O, et al. J. Infect. Dis. 2007; 195:1089–1096

Αντιμετώπιση σοβαρού δάγκειου 
πυρετού: κύρια σημεία

• Χορήγηση υγρών
– Αποφυγή υπερφόρτωσης → διουρητικά κατά το στάδιο 

ανάρρωσης
• Αντιμετώπιση αιμορραγικών εκδηλώσεων

– Έγκαιρη μετάγγιση αίματος (ολικό αίμα ή 
συμπυκνωμένα ερυθρά)

– Αποφυγή σαλικυλικού οξέος – αντιφλεγμονωδών, 
ενδομυϊκών ενέσεων, προσοχή στην τοποθέτηση 
ρινογαστρικού σωλήνα

• Υποστηρικτική αγωγή
– Συνεχής υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας (CVVH)
– Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά

• Θνητότητα σε σοβαρό δάγκειο πυρετό μπορεί να 
περιοριστεί από 20% σε <1%

Μέτρα προστασίας από κουνούπια

• Ταξιδιώτες:
– Μακριά μανίκια – μακριά παντελόνια
– Εντομοαπωθητικά

• Στο δέρμα ή στα ρούχα:
– DEET, IR3535, Icaridin, αιθέρια έλαια ευκαλύπτου

• Στο περιβάλλον: πυρεθρινοειδή (π.χ., περμεθρίνη)
• Ιδίως τις ώρες μεγαλύτερου κινδύνου (όταν τα κουνούπια 

τρέφονται):
– Πρώτες πρωϊνές ώρες
– Αργά το απόγευμα, σούρουπο

• Σπίτι:
– Σήτες στα παράθυρα, κουνουπιέρα, ανεμιστήρες ή 

κλιματιστικά, λαμπτήρες κίτρινου χρώματος, κούρεμα 
γρασιδιού-θάμνων-φυλλωσιών, πότισμα κατά τις 
πρωϊνές ώρες, απομάκρυνση στάσιμου νερού
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Dengue vaccine CYD-TDV (Dengvaxia)

• Recommended by WHO in 2016
• Firstly introduced on a large scale in Philippines (2017),, targeting 

about 1 million children aged 9–10 years, in selected highly endemic 
regions

• November, 2017: excess risk of hospitalisation for dengue in 
vaccinees who had not had a previous dengue infection

• Now Recommended of only those testing seropositive 
• Efficacy against severe dengue in seropositive vaccinees in the 

phase 3 trials was 84% (95% CI 63–93)
• CDC approved
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PUO in returned travellers

• Malaria (32-42%)
• RTIs, UTIs
• Hepatitis
• Dysentery
• Dengue fever
• Enteric/typhoid fever
• Amoebic liver abscess
• Brucellosis

• Tuberculosis
• Rickettsial infection
• Acute HIV infection
• Other infections
• Miscellaneous 

noninfectious causes (1-
6%)

• Undiagnosed, 25%

Suh KN, et al. Med Clin North Am. 1999;83:997-1017

Zika vs. Dengue vs. Chikungunya
overlap of distribution

Chikungunya distribution

Zika distribution

Dengue distribution

Σύγκριση των 3 ιών
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