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 Arbo= Ακρωνύμιο για ARthropod-BOrne

Ιοί που μεταδίδονται μέσω αρθροπόδων    

 Κουνούπια

 Κρότωνες (τσιμπούρια)

 Ψύλλοι 

 Φλεβοτόμοι (σκνίπες) 

Ορισμός WΗΟ:  

«Ιοί που διατηρούνται στη φύση κυρίως μέσω

της μετάδοσης τους σε σπονδυλωτά με τη

μεσολάβηση αιμοβόρων αρθροπόδων ή μέσω

των αυγών τους και πιθανώς μέσω σεξουαλικής

μετάδοσης μέσω αρθροπόδων».
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Arbo-ιοί – Μετάδοση

Diana Conduto António et al., EUR 29001 EN, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018

*



Κλινικές εκδηλώσεις - Θεραπεία

Κλινικές εκδηλώσεις

 Εμπύρετη λοίμωξη 

 Προσβολή ΚΝΣ (εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα) 

 Σπλαχνικά όργανα (αιμορραγικοί πυρετοί, ηπατίτιδα)

Θεραπεία

Δεν υπάρχει καμία ειδική θεραπεία κατά των αρμποιών. 

 Συμπτωματική αντιμετώπιση 

 χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων σε εγκεφαλίτιδες

 ενδοφλέβια χορήγηση υγρών ηλεκτρολυτών

 Ribavirin σε συνδυασμό με ιντερφερόνη-α

 Αποτελεσματικό σε Alpha και Bunya ιούς



 Επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμώξεων και των ζωικών πληθυσμών 

 Έλεγχος των διαβιβαστών – εντομοκτόνα, περιορισμός της αναπαραγωγής των 

αρθροπόδων. 

 Ατομικά προστατευτικά μέτρα - ρούχα με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια 

μετά τη δύση του ηλίου, σήτες στα παράθυρα και στις πόρτες ή κουνουπιέρες, 

εντομοαπωθητικά κλπ. 

 Εμβολιασμός – διαθέσιμα εμβόλια για ορισμένους ιούς: Yellow fever, Japanese

encephalitis

Πρόληψη



Togavirus, Alphavirus
Ιός Chikungunya



Ιός Chikungunya (CHIKV)

 Nόσος Chikungunya: 1η φορά, επιδημία στη νότια Τανζανία, 1952

 Διάλεκτος Kimakonde, “to become contorted”, σκυφτή, παραμορφωμένη στάση

 Πιθανή σύνδεση με πρόκληση αρθραλγιών   

 3 ορότυποι, γένος Alphavirus, οικογένεια Togaviridae

 Ενδημικός στην υπο-σαχάρια Αφρική, νοτιο-ανατολική Ασία και Ινδική χερσόνησο

 Ευρώπη και Αμερική: πρόσφατη εισαγωγή από ταξιδιώτες που επέστρεψαν από 

περιοχές με υψηλή επίπτωση της νόσου

 Κύριοι διαβιβαστές: είδη Aedes aegypti και Aedes albopictus («κουνούπι τίγρης»)



Κλινική εικόνα

 Ασυμπτωματική λοίμωξη: 3-28% 

 Συμπτώματα: > 75% 

 αιφνίδιος  πυρετός, αρθραλγίες/πολυαρθραλγίες, κεφαλαλγίες, οιδήματα, εξάνθημα

 κοινά κλινικά συμπτώματα με το Δάγκειο πυρετό (λανθασμένη διάγνωση σε περιοχές 

όπου ο ιός Δάγκειου πυρετού είναι ενδημικός)

 διαφορά από Δάγγειο πυρετό: σπάνια αιμορραγίες, όχι καταπληξία, ναι αρθρίτιδα

 Υποτροπές: 

 εμμένουσες, διαλείπουσες αρθραλγίες, σύνδρομο χρόνιας ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας σε ηλικιωμένα άτομα) 

 σποραδικές οφθαλμικές, νευρολογικές, καρδιολογικές & αιμορραγικές εκδηλώσεις

 μηνιγγοεγκεφαλίτιδα: σοβαρή επιπλοκή (κυρίως σε νεογνά)

 Άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο

 νεογνά (<1 μηνός) μόλυνση κατά τη διάρκεια  

του τοκετού

 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (>65 ετών) 

 άτομα με υποκείμενα νοσήματα 

(υπέρταση, διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο)

 έγκυες (τελευταίες εβδομάδες κύησης) 



Model of acute and chronic CHIKV pathogenesis

Laurie et al., J Clin Invest. 2017;127(3):737-749.



A: The sylvatic cycle exists primarily in Africa where the virus circulates between
non-human primates and forest-dwelling Aedes species. B: Small outbreaks can
occur in rural populations when humans encroach on the natural habitat and are
bitten by infected forest-dwelling mosquitoes C: Travel of infected humans to
major population centers can result in the establishment of an urban cycle D: In
an urban cycle the virus is maintained between urban Aedes species (Ae. aegypti
and Ae. albopictus) and humans in a human - mosquito - human cycle

Μετάδοση



Διάγνωση

 Καλλιέργεια: ανίχνευση ιού 

τις πρώτες 3 ημέρες της 
νόσου

 RT-PCR: ανίχνευση ιικού

RNA στο αίμα κατά τις 
πρώτες 8 ημέρες της νόσου

 ELISA: ανίχνευση IgM και IgG Abs
 τέλος 1ης εβδομάδας νόσου

 ειδικά anti-CHIKV IgM Abs στον ορό (4η-5η ημ.)

 4πλάσια  anti-CHIKV IgG Abs σε διαδοχικά 

δείγματα ορού 

Σε ασθενείς με (-) αποτελέσματα στην οξεία φάση
 Έλεγχος και άλλων μετέπειτα δειγμάτων για   

οριστικό αποκλεισμό λοίμωξης από τον CHIKV



Flavivirus
Ιός του Δάγκειου πυρετού



DENV – Τρόπος μετάδοσης 

 4 διαφορετικοί ορότυποι (DEN1 - 4)

 Aedes aegypti & σπάνια Aedes albopictus

Aedes aegypti Aedes albopictus



Ιός Δάγγειου (Dengue virus, DENV)

 Παγκόσμιο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας 

(50-100 εκατομμύρια λοιμώξεις/έτος)

 Πιο συχνή λοίμωξη από αρμποϊούς

 Δεύτερη πιο συχνή αιτία νοσηλείας, μετά την ελονοσία, 

σε επιστρέφοντες ταξιδιώτες στην Ευρώπη

Συνήθως σε 
υποτροπικές και τροπικές 
περιοχές Ν.Α. Ασίας, 
Αφρικής, Καραϊβικής, 
Ν. Αμερικής



DENV στην Ελλάδα

 Ελλάδα - επιδημία 1927- 1928, Αθήνα 

 η τελευταία μεγάλη επιδημία Δάγκειου στην Ευρώπη

 > 1.000 θανάτους

 Ο Δάγκειος πυρετός έχει εκριζωθεί από τη χώρα

 Πιθανή είσοδος του ιού στην Ελλάδα 

 ταξιδιώτες και μετανάστες από ενδημικές χώρες 

 μολυσμένα κουνούπια με μεταφορικά μέσα ή 

προϊόντα εμπορίου. 



DENV – Κλινική εικόνα

Το κλινικό φάσμα της νόσου περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες κλινικές εικόνες:

 Ήπιο, μη ειδικό εμπύρετο σύνδρομο (μικρά παιδιά, ασθενείς με πρωτολοίμωξη)

 Δάγγειος πυρετός (Dengue Fever) με ή χωρίς αιμορραγίες (μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες)

 Δάγγειος αιμορραγικός πυρετός* (Dengue Hemorrhagic Fever) και σύνδρομο καταπληξίας από  

Δάγγειο (Dengue Shock Syndrome): Η πιο σοβαρή, πιθανά θανατηφόρος, μορφή της νόσου

(ποσοστό θνησιμότητας 50%)

 υψηλός πυρετός (διάρκειας 2-7 ημερών)

 έντονη κεφαλαλγία

 οπισθοβολβικό άλγος

 γενικευμένες μυαλγίες, αρθραλγίες

 ναυτία, έμετοι, ανορεξία

 διογκωμένοι λεμφαδένες

 ερύθημα προσώπου και δέρματος

 εξάνθημα 

* Εμφανίζεται πιο συχνά σε ασθενείς 
που μολύνθηκαν πρόσφατα με 

διαφορετικό ορότυπο



 Αιμορραγικές εκδηλώσεις

 πετέχειες δέρματος ή/και βλεννογόνων

 σπανιότερα επιστάξεις

 ουλορραγίες

 αιμορραγίες γαστρεντερικού, ουροποιητικού ή γεννητικού συστήματος

 συχνά υπάρχει λευκοπενία με σχετική λεμφοκυττάρωση 

DENV – Κλινική εικόνα

Rose et al., 2017, Current Medical Issues, 15(2):95-105



3 φάσεις του Δάγγειου αιμορραγικού πυρετού

φάση του εμπύρετου
κρίσιμη φάση 

(εξοίδηση πλάσματος)
φάση αποκατάστασης 

(επαναρρόφηση πλάσματος)

 Μοιάζει με Δάγγειο πυρετό 

 Ήπιες αιμορραγικές 

εκδηλώσεις (πετέχειες, 
αιμορραγίες βλεννογόνων)  

 Διόγκωση ήπατος

 Σταδιακή πτώση λευκών 

αιμοσφαιρίων

 Αφυδάτωση

 Σπασμοί

 Μείωση θερμοκρασίας

 Αυξημένη διαπερατότητα 

τριχοειδών αγγείων και 
εξοίδηση πλάσματος

 Διαταραχές ισοζυγίου ύδατος 

 Αύξηση αιματοκρίτη

 Πλευριτική συλλογή

 Αιμορραγίες

(αιμορραγικό εξάνθημα, 
εκχυμώσεις, αιμορραγίες 
εσωτερικών οργάνων)

 Εικόνα καταπληξίας

 Εάν ο ασθενής επιβιώσει τις 

24-48 ώρες της κρίσιμης 
φάσης  σταδιακή 

επαναρρόφηση του 
εξωαγγειακού πλάσματος 
τις επόμενες 48-72 ώρες. 

Βραδυκαρδία και 
ηλεκτροκαρδιογραφικές 
μεταβολές

 Αναπνευστική δυσχέρεια: 

δημιουργία πλευριτικού ή 
ασκιτικού υγρού, εάν έχουν 
χορηγηθεί υπερβολικές 
ποσότητες ενδοφλέβιων  
υγρών  πνευμονικό οίδημα



Διάγνωση

 Απομόνωση ιού με κυτταροκαλλιέργεια (όχι κλινική χρήση)

Μετά την έναρξη της νόσου από αίμα ή άλλους ιστούς για 4-5  ημέρες

 Ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος του ιού με μοριακές μεθόδους 

RT-PCR ορού, πλάσματος, ΕΝΥ, ιστών:  τις πρώτες περίπου 5 ημέρες 

μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

 Ανίχνευση αντιγόνου NS1 του ιού

1-18 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

 Ανίχνευση ειδικών IgM και IgG αντισωμάτων

Στο τέλος της οξείας φάσης, μετά την 5η ημέρα της νόσου, ο ιός και τα 

αντιγόνα του δεν είναι συνήθως πλέον ανιχνεύσιμα στο αίμα (ο ορολογικός 

έλεγχος είναι η μέθοδος εκλογής)



NS1 (non-structural protein 1) αντιγόνο
1-18 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων

IgM:  50% ασθενών  3η - 5η ημ. 

(από την έναρξη συμπτωμάτων) 
 80% ασθενών  5η ημ.
 99% ασθενών  10η ημ. 

IgG:
σε χαμηλούς 
τίτλους στο 

τέλος της 1ης 
εβδ. νόσου, 

σταδιακή αύξηση 
και παραμονή 
για αρκετούς 
μήνες έως 

εφόρου ζωής

Περίοδος επώασης:
3 - 14 ημέρες 
(συνήθως 4-7)

PCR (ορός, πλάσμα, ΕΝΥ, ιστοί)
~ 5 ημέρες μετά την έναρξη 

των συμπτωμάτων

IgM: Για 2-3 μήνες

ΙgM: στο μέγιστο 
σε περίπου 2 εβδ.

Οξεία ή πρόσφατη λοίμωξη 
Διάγνωση με ανίχνευση αντισωμάτων 

μετά την 5η ημέρα έναρξης νόσου

Guzman et al. (2010), Nature Reviews Microbiology 8, S7–S16



Torres EM, (2008): Estudos avançados 22 (64)



Πρωτογενής και δευτερογενής λοίμωξη από DENV

St John AL, Rathore APS. Nat Rev Immunol. 2019; 19(4): 218-230



Πρωτογενής και δευτερογενής λοίμωξη από DENV

St John AL, Rathore APS. Nat Rev Immunol. 2019; 19(4): 218-230



Πρόληψη - Θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία

 Πρόληψη σε ενδημικές περιοχές - εξολόθρευση των κουνουπιών. Απομάκρυνση 

δεξαμενών με νερό όπου γίνεται εναπόθεση των αυγών των κουνουπιών

 Εμβόλιο: 6 υποψήφια εμβόλια σε κλινική μελέτη. 



Flavivirus
Ιός του κίτρινου πυρετού



Ιός του κίτρινου πυρετού (Yellow fever virus, YFV)

 Η 1η περιγραφείσα νόσος από αρμποιούς

 Μετάδοση μέσω κουνουπιών (είδη Haemogogus , Sabethes και Aedes) 

Possas C et al., Mem Inst Oswaldo Cruz. 2018; 113(10): e180278



Κλινικά συμπτώματα

1η φάση 2η φάση (τοξική) 3η φάση

Ξαφνική εισβολή με 

ρίγη και πυρετό
Επαναφορά πυρετού Παραλήρημα, διέγερση

Κεφαλαλγία Ίκτερος Καταπληξία, κώμα 

Πόνοι στην πλάτη και 

σε όλο το σώμα 

Αιμορραγίες

(κυρίως αιματέμεση)

30-50% των ασθενών που θα 

νοσήσουν  θάνατο 

(10-14 ημέρες)

Ναυτία, έμετος Υπνηλία

Κοκκίνισμα ματιών
Αδυναμία λειτουργίας 

ουροδόχου κύστης

Βραδυκαρδία

3 ημέρες με ύφεση αλλά σε σοβαρότερες 

εκδηλώσεις τα συμπτώματα επιστρέφουν 

κι η πορεία του νοσήματος περνά στην



Πρόληψη - Θεραπεία

 Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. 

 Εμβόλιο από ζων εξασθενημένο στέλεχος του ιού. Αποτελεσματικό. 

 Αντισώματα μετά από 7-10 ημέρες  95% ανοσία δια βίου, όχι σημαντικές 

παρενέργειες. 

 Συνιστάται σε ταξιδιώτες στις χώρες που ενδημεί η νόσος.



Flavivirus
Ιός του Δυτικού Νείλου



WNV - Επιδημιολογία 

1937: Ουγκάντα, επαρχία Δυτικού Νείλου

αίμα γυναίκας με εμπύρετο νόσημα

Ο WNV είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλες τις τροπικές και εύκρατες περιοχές. 



WNV - Επιδημιολογία 

 1951, Αίγυπτος:  Απομόνωση WNV - άνθρωποι, πτηνά και κουνούπια

 1957, Ισραήλ:  WNV - σοβαρή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα σε ηλικιωμένους ασθενείς

 1962, Γαλλία: 1η έξαρση στην Ευρώπη (εγκεφαλίτιδα - άνθρωποι και άλογα)

 1973-1974, Νότια Αφρική: η μεγαλύτερη επιδημία στην αφρικανική ήπειρο

 1996, Ρουμανία: 1η μεγάλης κλίμακας επιδημία σε αστική περιοχή

 1998, Ιταλία: έξαρση κρουσμάτων - άλογα

 1999, Ρωσία: 2η μεγάλη έξαρση - άνθρωποι

 1999, Αμερική: 1η εμφάνιση στο δυτικό ημισφαίριο - άνθρωποι, άλογα, πτηνά



WNV- Κύκλος μετάδοσης

Ο WNV διατηρείται τοπικά και διασπείρεται σε νέες περιοχές κυρίως μέσω ενός

ενζωοτικού κύκλου πολλαπλασιασμού που περιλαμβάνει άγρια και οικόσιτα πτηνά ως

δεξαμενές (reservoirs) και ορνιθοφιλικά κουνούπια ως διαβιβαστές (vectors) του ιού,

τόσο μεταξύ των πτηνών όσο και προς τους τελικούς ξενιστές (dead-end hosts),

όπως είναι οι άνθρωποι και τα άλογα.



WNV- Κύκλος μετάδοσης

 Άνθρωπος

 Κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο - δήγμα από μολυσμένα κουνούπια

(Μόνο είδη του γένους Culex θεωρούνται αποτελεσματικοί φορείς της ασθένειας)

 Αδιέξοδος ξενιστής του ιού (dead-end host)

- Ανάπτυξη ιαιμίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα

- Χαμηλά επίπεδα ιαιμίας

 κορύφωση της μετάδοσης του ιού: μέσα καλοκαιριού - αρχές φθινοπώρου

 ο ιός δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Culex spp.

Sally Swatland 



~20% 

πυρετός του Δυτικού 
Νείλου

80% 

ασυμπτωματική λοίμωξη

<1% 
λοίμωξη 

ΚΝΣ

WNF (West Nile Fever)

πυρετός  κεφαλαλγία  αδυναμία

κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού     

λεμφαδενοπάθεια  οπισθοβολβικό άλγος

Κλινικές εκδηλώσεις

Περίοδος επώασης: 2 - 14 ημέρες*

(μόλυνση έως έναρξη κλινικής νόσου - εμφάνιση συμπτωμάτων)

υποκλινική εξέλιξη της νόσου χωρίς 
εκδήλωση συμπτωμάτων

WNND (West Nile neuroinvasive disease) 

πυρετός  κεφαλαλγία  άσηπτη μηνιγγίτιδα

εγκεφαλίτιδα  οπτική νευρίτιδα  σπασμοί

αταξία και εξωπυραμιδικά σημεία  μυελίτιδα

πολυνευροπάθεια  οξεία χαλαρή παράλυση

συμπτώματα από το γαστρεντερικό

Σε κάθε 1 κρούσμα WNND αντιστοιχούν 
περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό 

(ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία).



 Μεγαλύτερη ηλικία: δυσλειτουργία μνήμης, μυϊκή αδυναμία, μόνιμη νευρολογική βλάβη

 Ποσοστό θνησιμότητας από WNND: 10%

 Ποσοστό μακροχρόνιων νευρολογικών επιπτώσεων: >50%

 Πιθανοί παράγοντες κινδύνου:

- υπέρταση

- σακχαρώδης διαβήτης

- ανοσοκαταστολή σε μεταμοσχευμένους ή ασθενείς με τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας

- κακοήθειες

Κίνδυνος ανάπτυξης WNND

 ηλικία   κίνδυνος ανάπτυξης WNND

(άνθρωποι ηλικίας >65 ετών - υποκείμενα νοσήματα, επιβαρυμένο ιστορικό) 



 Ευρήματα εξέτασης εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ): 

 πλειοκύττωση με λεμφοκυτταρική υπεροχή

 αυξημένα επίπεδα πρωτεϊνών

 φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης

 Υπονατριαιμία (συνήθως σε εγκεφαλίτιδα)

(σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, SIADH)

 Φυσιολογικά επίπεδα ηλεκτρολυτών, ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας

 Αξονική τομογραφία: αποκλεισμός άλλων αιτίων μηνιγγοεγκεφαλίτιδας

 Μαγνητική τομογραφία: συνήθως φυσιολογική

αλλοιώσεις σήματος: βασικά γάγγλια, θάλαμο και εγκεφαλικό στέλεχος - εγκεφαλίτιδα 

προμήκη - χαλαρή παράλυση

Διάγνωση

Εργαστηριακά ευρήματα



Διάγνωση

Ορολογικές μέθοδοι

 αντι-WNV IgM Abs (διάγνωση οξείας λοίμωξης)

 εμφάνιση 8 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων στον ορό και λίγο νωρίτερα στο ΕΝΥ

 παρατεινόμενη διάρκεια 

 ανίχνευση IgM Abs στο ΕΝΥ (αιματοεγκεφαλικός φραγμός)  βέβαιη προσβολή του ΚΝΣ

 αντι-WNV IgG Abs

 μετά την 7η ημέρα της νόσου

  τίτλου (1η - 3η εβδομάδα σε 

ασθενείς με οξεία λοίμωξη) 

 παραμονή για αρκετά χρόνια

 προστασία σε μελλοντικές 

WNV λοιμώξεις

Bahuon et al., eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester 2015, 1-11



 διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους φλαβοϊούς (ίδια ορολογική ομάδα)

 τίτλοι των αντι-WNV Abs > τίτλοι των αντι-DENV Abs

 διαδοχικά δείγματα ορών:  τίτλου των αντι-WNV Abs σε αντίθεση με των

αντι-DENV Abs

Διάγνωση

Προβλήματα και λύσεις στην ερμηνεία των ορολογικών εξετάσεων

Speer & Pierson, Science, 2016: 353 (6301), 750-751

WNV-infected patient DENV-infected patient

TS: type-specific and CR: cross-reactive



 ψευδώς θετικά αποτελέσματα

(ασθενείς – εμβόλια κατά του κίτρινου πυρετού και της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας)

Λήψη ιστορικού: πρόγραμμα εμβολιασμού + μετακινήσεις σε ενδημικές περιοχές

Διάγνωση

Προβλήματα και λύσεις στην ερμηνεία των ορολογικών εξετάσεων

Villordo et al., Trends in Microbiology, 2016: 24 (4), 270-283

Endemic areas of Flaviviruses

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy_J3-uc_gAhUDsaQKHTBfDOYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.creative-diagnostics.com/Flavivirus.htm&psig=AOvVaw1-5bXRh47O-31Cx8unfGPX&ust=1550928756559316
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy_J3-uc_gAhUDsaQKHTBfDOYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.creative-diagnostics.com/Flavivirus.htm&psig=AOvVaw1-5bXRh47O-31Cx8unfGPX&ust=1550928756559316
https://www.creative-diagnostics.com/
https://www.creative-diagnostics.com/


West Nile Virus free to infect cells

Neutralizing antibodies 
prevent binding

Patient without WNV infection: Plaque formation

Patient with WNV infection: Plaque reduction since virus is neutralized

Example results using
infected patient’s serum

P
a
ti
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n
t 

se
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m

Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT)

Δοκιμασία εξουδετέρωσης της κυτταροπαθογόνου δράσης

ορός ασθενούς  μείωση αριθμού πλακών κατά 90%: (+) για εξουδετερωτικά Abs

 Μέθοδος αναφοράς

 Εξειδικευμένα εργαστήρια

 Προσδιορισμός φλαβοϊού

 Αποκλεισμός ψευδών (+)

 x4 τίτλου εξουδετ. Abs σε 2ο

δείγμα ορού (2-3 εβδ.)



 παραμονή αντι-IgM Abs για μεγάλο χρονικό διάστημα (> 500 ημέρες)

επικάλυψη των εποχών μολυσματικότητας

 πρόβλημα διάκρισης οξείας από παρελθούσα λοίμωξη

Διάγνωση

Προβλήματα και λύσεις στην ερμηνεία των ορολογικών εξετάσεων

Avidity test

Μελέτη λειτουργικής συνάφειας των Abs

Iσχύς σύνδεσης Ag – Ab

χαμηλή σε πρόσφατη λοίμωξη και 

αυξάνεται με την πάροδο του 

χρόνου



Διάγνωση

Μοριακές μέθοδοι

 ανίχνευση WNV RNA: αίμα, ΕΝΥ, άλλοι ιστοί (Real-time RT-PCR, NAAT)

 περιορισμένη διαγνωστική αξία - χαμηλή ευαισθησία ( αριθμός ψευδώς αρνητικών)

 εμφάνιση συμπτωμάτων - τέλος ιαιμίας

 χαμηλού βαθμού και μικρής διάρκειας ιαιμία

 Oύρα (υψηλά, ανιχνεύσιμα επίπεδα γενετικού υλικού ιού για μεγάλο χρονικό διάστημα)

 διάγνωση WNV λοίμωξη και παρακολούθηση πορείας ασθενών

  πιθανότητα ανίχνευσης: ανοσοκατασταλμένοι και ανοσοανεπαρκείς ασθενείς

(παρατεινόμενη ιαιμία - αποτυχία ορομετατροπής ή  καθυστερημένη ανοσολογική απόκριση)

 εφαρμογή

 έλεγχος προϊόντων αίματος

(ΝΑΑΤ, nucleic acid amplification test)

 εξέταση κουνουπιών και ιστών πτηνών

(ταχύτητα και ευαισθησία)



Διάγνωση

Μολονότι η πρότυπη μέθοδος για τη διάγνωση WNV λοιμώξεων είναι η απομόνωση 

του ιού από βιολογικά δείγματα (ορός, ΕΝΥ, ιστοί, ούρα) …

 απομόνωση του WNV από ΕΝΥ ή ορό ασθενών - σπάνια

(χαμηλού βαθμού και μικρής διάρκειας ιαιμία)

  πιθανοτήτων απομόνωσης 

 λήψη δείγματος έως την 4η ημέρα από την έναρξη  συμπτωμάτων 

 ανοσοκατασταλμένος ασθενής (παρατεινόμενη ιαιμία)

 απομόνωση του ιού σε κυτταρικές σειρές ή πειραματόζωα

 επίπονη και χρονοβόρα

 εγκαταστάσεις βιοασφάλειας (Biosafety Cabinet Class III)

Η απομόνωση του ιού δεν προτείνεται για διαγνωστικούς σκοπούς



Χρήση μοριακών και ορολογικών μεθόδων ανάλογα με το  
χρόνο λήψης του κλινικού δείγματος 

WNV εγκεφαλίτιδα 

Gea-Banacloche et al., Ann Intern Med. 2004, 140: 545-553



Κλινικά Κριτήρια Εργαστηριακά Κριτήρια

 Εγκεφαλίτιδα (οξεία διαταραχή επιπέδου

συνείδησης +πυρετός)

 Άσηπτη μηνιγγίτιδα

 Οξείες κλινικές εκδηλώσεις κεντρικού και 

περιφερικού νευρικού συστήματος 

(παράλυση, διαταραχές αισθητικότητας,  

σπασμοί)

 Πυρετός χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από το 

νευρικό σύστημα και απουσία άλλης 

πιθανής διάγνωσης

 Απομόνωση ή ανίχνευση του ιού σε αίμα, 

ΕΝΥ ή άλλο ιστό 

 Ανίχνευση αντι-WNV IgM Abs στο ΕΝΥ

 Ανίχνευση στον ορό ενός εκ των

παρακάτω:

 υψηλός τίτλος αντι-WNV IgM Abs

 αύξηση τίτλου αντι-WNV IgG Abs σε 

διαδοχικά δείγματα ορού

Κριτήρια διάγνωσης



Επιβεβαιωμένο Πιθανό

Κλινικά κριτήρια

μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, πυρετός ≥38,5oC

χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση

Εργαστηριακά κριτήρια

 ανίχνευση WNV RNA σε αίμα ή / και ΕΝΥ

 παρουσία αντι-WNV IgM Abs στο ΕΝΥ,

με ή χωρίς αντι-WNV IgG Abs

 ανίχνευση αύξησης επιπέδων αντι-WNV 

IgM και IgG Abs σε διαδοχικά δείγματα ορού

Κλινικά κριτήρια

μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα πυρετός ≥38,5oC

χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση

Εργαστηριακά κριτήρια

 ανίχνευση αντι-WNV IgM Abs, με ή χωρίς

αντι-WNV IgG Abs σε δείγμα ορού

Ορισμός κρούσματος



 Κλινικό δείγμα (ορός, ΕΝΥ, ούρα)

 Ηλικία

 Χώρα - Πόλη διαμονής

 Εθνικότητα

 Ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων

 Ημερομηνία συλλογής δείγματος

 Ανοσολογική κατάσταση 

 Ιστορικό μετακινήσεων

 Ιστορικό εμβολιασμού

 Κλινικές εκδηλώσεις 

(εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, 

οξεία χαλαρή παράλυση ή εξάνθημα)

 Υποκείμενα νοσήματα

Συνοδευτικό δελτίο αποστολής δείγματος

www.keelpno.gr



Πηγή:

WNV στην Ελλάδα

Καταγραφή κρουσμάτων WNV λοίμωξης σε διάφορες περιοχές της χώρας σε όλες σχεδόν τις 
Περιφέρειες  Εγκατάσταση του ιού στην Ελλάδα
 πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών στην τρέχουσα περίοδο  

μετάδοσης 2019 (καθώς και σε επόμενες περιόδους) κατά την περίοδο κυκλοφορίας των 
κουνουπιών.



Θεραπεία

δεν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή για την WNV λοίμωξη

συμπτωματική αντιμετώπιση

 Νευροδιεισδυτική νόσος (WNND)

 νοσοκομειακή περίθαλψη (μερικές φορές σε μονάδα εντατικής θεραπείας)

 ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

 μηχανική αναπνευστική υποστήριξη

 πρόληψη δευτερογενών λοιμώξεων

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν γίνει σε ερευνητικό επίπεδο, δεν έχει δοθεί μέχρι

σήμερα στην κυκλοφορία ειδικό εμβόλιο για τον άνθρωπο.

Για τα άλογα υπάρχουν εμβόλια που εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη και έχουν βοηθήσει στη

μείωση εμφάνισης κρουσμάτων λοίμωξης από WNV.

Εμβόλια



Flavivirus
Ιός Zika



Ιός Zika (ZIKV)

 Ανακάλυψη στο δάσος Zika, Uganda 1947

 1952 σε άνθρωπο: Uganda & United Republic of Tanzania

 Flavivirus, single-stranded RNA

 Μετάδοση με κουνούπια

Aedes aegypti και Aedes albopictus

 Οι περισσότερες λοιμώξεις ασυμπτωματικές (~80%)

 Συμπτώματα: πυρετός, εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα, 

αρθραλγίες και μυαλγίες

 Ανίχνευση ιού σε ορό, ούρα, σίελο και σπέρμα



* 2014 FIFA World Cup

*

Μετάδοση του ιού Zika από την Αφρική στο δυτικό ημισφαίριο





Επιδημία Zika, 2015 στο δυτικό ημισφαίριο

Lanciotti et al. (2016): Phylogeny of Zika Virus in Western Hemisphere, EID Journal, 22 (5)

 Γενετικές αλλαγές στο ασιατικό στέλεχος 

(Asian lineage): νησί Yap και French

Polynesia  πιο λοιμογόνο στέλεχος 

Βραζιλία και άλλες χώρες Αμερικής

 Αριθμός κρουσμάτων:

French Polynesia (>30.000 περ.) και 

Βραζιλία (>1.000.000 περ.) έναντι 

μόνο 14 περιστατικών στην

επιδημία στο νησί Yap

 Αιτιολογική συσχέτιση με νευρολογικές και 

νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές: 

 σύνδρομο Guillain-Barré

 συγγενής μικροκεφαλία



 Κυτταροκαλλιέργεια (όχι κλινική χρήση)

 Οξεία φάση (≤7 ημέρες από έναρξη συμπτωμάτων) 

Zika specific PCR για ιικό RNA σε ορό, ούρα (θετικό για 

μεγαλύτερο διάστημα), σίελο (ρινοφαρυγγικό), σπέρμα, ΕΝΥ, 

αμνιακό υγρό, υλικά βιοψίας, πλακούντας

 Υποξεία / χρόνια φάση (2-12 εβδομάδες)  

 IgM / IgG anti-Zika (ELISA, ανοσοφθορισμός)

 20-40% cross-reactivity with YFV, WNV, DENV

 επιβεβαίωση με δοκιμασία εξουδετέρωσης σε μικροπλάκα

(plaque reduction neutralization test, PRNT)

Εργαστηριακή διάγνωση



Περίοδος επώασης:
3-14 μετά το νυγμό

(όχι σαφής)

Ούρα: 
μεγαλύτερο 

διάστημα

Εξέλιξη της λοίμωξης Zika

Βραχεία 
(5-14 ημ.)

0 5 7

Αρνητικοποίηση σε 3 εβδ. έως 2 μήνες

Μετά 2-3 ημ. από IgM
και για >6 μήνες

21 Ημέρες

Ανίχνευση αντισωμάτων από την 5η ημ.



Κλινικά δείγματα



Επιβεβαίωση θετικών ορολογικών αποτελεσμάτων με 
δοκιμασία εξουδετέρωσης σε μικροπλάκα

Ύπαρξη anti-Zika Abs στο δείγμα  εξουδετέρωση της κυτταροπαθογόνου δράσης ιού 

Plaque-Reduction Neutralization Test, PRNT

 Επιβεβαίωση και ακριβής καθορισμός του τίτλου των εξουδετερωτικών Abs (ορός ή ΕΝΥ)

 Επιβεβαίωση ειδικότητας ανίχνευσης με 4πλάσια αύξηση τίτλου Abs σε 2ο δείγμα ορού 

 Περιορισμοί: ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα μέθοδος (εξειδικευμένα εργαστήρια)



Due to extensive cross-reactivity in flavivirus serological assays, for samples
collected <7 days post illness onset, molecular detection should be performed
first.

Αλγόριθμος για ανίχνευση αρμποϊού σε ύποπτα περιστατικά 
Chikungunya, Dengue ή Zika



Αλγόριθμος για ανίχνευση αρμποϊού σε ύποπτα περιστατικά 
Chikungunya, Dengue ή Zika

Extensive cross-reactivity would be expected in samples from Dengue virus / Zika
virus circulation areas. A positive lgM assay with either antigen should be confirmed
by using PRNT against both Zika virus and Dengue virus as well as any other
flavivirus (e.g., Saint Louis encephalitis virus, Zika virus, West Nile virus, etc.) that
might be found in that geographic area (including travel areas).



Πηγή:



Bunyavirus
Ιός του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας - Κονγκό



Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV)

 Οικογένεια Bunyaviridae

 Γένος: Nairovirus (34 ιοί, 7 ορότυποι)

 3 είδη προκαλούν νόσο 

 CCHFV

 Dugbe ιός 

 Nairobi sheep disease ιός

 O 2ος πιο διαδεδομένος αρμποιός μετά τον Δάγκειο ιό

 Μέσα του 1940s, επιδημία μεταξύ αγροτών στην Κριμαία Χερσόνησο

(>200 κρούσματα και θνητότητα περίπου 10%)

 Ο CCHF απαντάται: 

 Κεντρική και Νότια Αφρική

 Κεντρική και Νότια Ασία

 έδαφος των πρώην Σοβ. Δημοκρατιών

 Μέση Ανατολή

 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

 Βαλκάνια (Ελλάδα - 2008, κρούσμα στην Κομοτηνή)

Η πιο εκτενής γεωγραφική 
κατανομή μεταξύ των ιών 

που μεταδίδονται με 
κρότωνες



Μετάδοση

 Ζωονόσος - Προσβολή οικόσιτων και άγριων μηρυκαστικών, ιπποειδών, 

λαγομόρφων και πτηνών

 Μετάδοση με Ixodidae κρότωνες (ιδιαίτερα γένους Hyalomma)

 Μετάδοση και στον άνθρωπο με: 

 Δήγμα κροτώνων      

 Άμεση επαφή με μολυσμένα υλικά (αίμα) (επαγγελματική νόσος)

 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι

 Σφαγείς

 Κτηνιάτρους 

 Ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό



Συμπτώματα CCHV

 Στα ζώα ο CCHF δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα. 

 Στον άνθρωπο προκαλεί σοβαρή και πολλές φορές θανατηφόρο νόσο. 

 2-7 ημέρες από τη μόλυνση εμφανίζονται: 

 υψηλός πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, κεφαλαλγία, φωτοφοβία

 2ο στάδιο (3-5 ημ. μετά): αιμορραγικό στάδιο με αιμορραγικές εστίες στους 

βλεννογόνους και το δέρμα, ηπατομεγαλία, σοκ 

 Μετά από 10 ημέρες συνολικά επέρχεται θάνατος. 

 Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν - αργή ίαση



PCR: First 9 days
IgM (7 days – 4 months) & IgG (7 days – 5 years)

Myalgia
Fever
Nausea-vomiting
Diarrhea

Bleeding from various 
sites (hematemesis
etc), somnolence

Death

7 days 10 days

Incubation 
3-7 days

Prehemorrhagic period
1-7 days

Hemorrhagic period
2-3 days

Convalescence

Platelets ≤ 20x109/L
White blood cells ≥ 10x109/L
Aspartate aminotransferase (AST, SGOT) ≥ 200 U/L 
Alanine aminotranseferase (ALT, SGPT) ≥ 150 U/L 

Eργαστηριακά κριτήρια 
κακής πρόγνωσης με 90% 

πιθανότητα 
(5 πρώτες ημέρες)



 Η αντιμετώπιση της νόσου είναι κυρίως υποστηρικτική. 

 Ισοζύγιο των υγρών και διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών

 Οξυγόνωση και αιμοδυναμική υποστήριξη 

 Αντιμετώπιση δευτεροπαθών λοιμώξεων

 Φάρμακο ριμπαβιρίνη

 Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο ευρέως 

διαθέσιμο για χρήση σε ανθρώπους

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους παράγοντες 

κινδύνου και τα ενδεικνυόμενα μέτρα που μπορεί να λάβει για μείωση έκθεσης 

στον ιό

Θεραπεία - Πρόληψη



Ενημέρωση πολιτών - αυξημένη δραστηριότητα κουνουπιών

(από το σούρουπο ως την αυγή) 

Αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους  

Εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας

 Εντομοαπωθητικά:   DEET

 picaridin/KBR 3023

 IR3535

 αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου/PMD

 Κατάλληλη ενδυμασία: ανοιχτόχρωμα ρούχα με μακριά μανίκια και

τα άνετα παντελόνια

 Γάντια + συνοδευτικό προστατευτικό ρουχισμό  Αποφυγή 

μετάδοσης WNV κατά τον χειρισμό νοσούντων ζώων ή πτηνών

Μέτρα πρόληψης σε ατομικό επίπεδο



 Καθαρισμός σιντριβανιών, τεχνητών λιμνών ή άλλων 

διακοσμητικών κατασκευών

 Καθαρισμός σχαρών φρεατίων αποχέτευσης, υδρορροών

 Αποστράγγιση λακκουβών σε χλοοτάπητες ή άλλα

σημεία του κήπου

 Αυτόματο πότισμα ή άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις 

με διαρροές

 Χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων 

(ανοικτά παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί τζακιών)

 Παιχνίδια σε βεράντες ή κήπους (αναποδογυρισμένα 

όταν δεν χρησιμοποιούνται)

 Απομάκρυνση δοχείων, βαρελιών, παλιών λάστιχων

αυτοκινήτων 

 Πότισμα φυτών/γρασιδιού - πρωινές ώρες

 Χρήση κλιματιστικών, ανεμιστήρων, κίτρινων λαμπτήρων

Μέτρα πρόληψης στο οικιακό και περιοικιακό περιβάλλον

Μείωση του αριθμού των περιοχών αναπαραγωγής κουνουπιών γύρω από το σπίτι 


Μείωση κινδύνου δηγμάτων




