
Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 

 

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν στη φύση αρκετά παθογόνοι μικροοργανισμοί που 

μεταδίδονται στον άνθρωπο με τα κουνούπια, όπως για παράδειγμα το είδος 

plasmodium (πλασμώδιο) που προκαλεί την ελονοσία και ο ιός του Δυτικού Νείλου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων) η ελονοσία είχε εκριζωθεί από την Ελλάδα από το 1974, όμως το 2011 

αναφέρθηκαν 40 νέα κρούσματα κυρίως στην περιοχή του Ευρώτα Λακωνίας. Η 

νόσος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας 

υγείας παγκοσμίως με 216.000.000 κρούσματα και 655.000 θανάτους το 2010. 

Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) είναι ένας RNA ιός που ανήκει στην οικογένεια των 

φλαβοϊών (flavivirus της οικογενείας flaviviridae). Στην οικογένεια αυτή ανήκουν 

επίσης ο ιός του Δάγκειου πυρετού, του κίτρινου πυρετού, της ιαπωνικής 

εγκεφαλίτιδας, της κροτωγενούς εγκεφαλίτιδας κλπ. 

Η κύρια δεξαμενή του ΙΔΝ στη φύση είναι πρωτίστως τα άγρια πουλιά που 

παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ιαιμίας (κυκλοφορία του ιού στο αίμα) με αποτέλεσμα 

την μετάδοση στα κουνούπια που τσιμπούν τα πουλιά αυτά. Τα κουνούπια είναι οι 

ενδιάμεσοι βιολογικοί ξενιστές και κυρίως τα ορνιθόφιλα αρσενικά κουνούπια του 

γένους culex. Τα θηλυκά κουνούπια παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό ιαιμίας, οπότε 

δεν ευνοείται η μετάδοση.  

Αρχίζει λοιπόν ένας κύκλος μετάδοσης  π τ η ν ά -  κ ο υ ν ο ύ π ι α – π τ η ν ά, ο 

οποίος περιλαμβάνει τον άνθρωπο και τα ιπποειδή. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό παραμένουν ασυμπτωματικοί, 

ένα 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα κοινής γρίπης και ένα πολύ μικρό ποσοστό, 

μικρότερο του 1%, εμφανίζει σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 

όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση. Αυτό το μικρό ποσοστό 

αφορά ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο ιός απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937, αλλά η λοίμωξη από τον ιό αρχίζει να 

αποκτά ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον από το 1990 και μετά, εξαιτίας της 

αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων σε ανθρώπους και ζώα σε διάφορα μέρη του 

κόσμου. Η νόσος  καταγράφηκε επίσημα στη Ρουμανία το 1996, ενώ μεγάλη έξαρση 

της νόσου παρατηρήθηκε στην Νέα Υόρκη το 1999, με επακόλουθο την εξάπλωση 

του ιού σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί επιδημίες ή 

μεμονωμένα κρούσματα στη Ρουμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ρωσία. 

Η δεύτερη μεγάλη έξαρση της νόσου στην Ευρώπη παρατηρήθηκε από τον Ιούλιο 

έως τον Οκτώβριο του 2010 στη Βόρεια Ελλάδα με 262 εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από αυτά τα 191 παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα 

και κατέληξαν 35. 

Το 2011 διαγνώσθηκαν συνολικά 101 κρούσματα λοίμωξης από τα οποία 76 

εμφάνισαν νευρολογικές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 25 

εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις (πυρετός) και καταγράφηκαν 9 θάνατοι ηλικιωμένων 

ασθενών πασχόντων από διάφορα νοσήματα. Όλα τα στοιχεία προέρχονται από το 

ενημερωτικό δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

H παρατήρηση από τους γιατρούς των Νοσοκομείων Βέροιας και Ειδικών Παθήσεων 

Θεσσαλονίκης, ασυνήθιστου αριθμού κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας το 2010 και η αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο αναφοράς 

αρμποϊών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης οδήγησε στον 



εντοπισμό του ιού. Επρόκειτο για εγκεφαλίτιδα οφειλόμενη στον ιό του Δυτικού 

Νείλου και εμφανιζόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την διάγνωση έπαιξε και το γεγονός της ανεύρεσης 

θετικής PCR σε ομάδα κουνουπιών που είχαν συλλεχτεί στη Νέα Σάντα του Νομού 

Κιλκίς , όπου είχε δηλωθεί ασθενής με εγκεφαλίτιδα. Ο προσδιορισμός της 

αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων και η φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο 

για στέλεχος του ιού του Δυτικού Νείλου, ομάδας 2. Το στέλεχος αυτό ονομάστηκε 

Nea Santa Greece 2010 και είχε κατά 99,6% γενετική ομοιότητα με το στέλεχος του 

ιού που είχε προσβάλλει ανθρώπους στην Ουγγαρία και την Αυστρία. 

Περαιτέρω έρευνες απέδειξαν ότι η αυξημένη παθογονικότητα και 

νευροδιεισδυτικότητα του ελληνικού στελέχους οφείλεται σε συγκεκριμένη 

μετάλλαξη. 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Ο χρόνος επώασης, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από το τσίμπημα του 

κουνουπιού μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων, διαρκεί από 6 έως 14 ημέρες 

συνήθως και σπανίως έως 2 μήνες. Δότες που δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα 

μπορούν να μεταδώσουν τον ιό με την μετάγγιση ή την μεταμόσχευση. Στις 

υπηρεσίες αιμοδοσίας λαμβάνονται τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:  

 Άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό γίνονται δεκτά μετά την παρέλευση 120 

ημερών από την διάγνωση της νόσου.  

 2) Αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες άτομα που διαμένουν ή 

επισκέφθηκαν περιοχές όπου σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης.  

 3) Οι αιμοδότες καλούνται να ενημερώσουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας αν 

εμφανίσουν πυρετό 15 ημέρες μετά την αιμοληψία.  

Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με κουνούπια, 

τα οποία μεταναστεύουν από περιοχή σε περιοχή και ο κατάλογος των ενδημικών 

περιοχών διαρκώς μεγαλώνει. Επομένως τα μέτρα αποκλεισμού των αιμοδοτών 

δημιουργούν τρομακτικό πρόβλημα επάρκειας αίματος και ειδικά στους 

πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος λοιπόν να 

προστατευθούν οι μεταγγιζόμενοι από τον ιό και ταυτόχρονα να μην μειωθούν τα 

αποθέματα αίματος, είναι ο έλεγχος των μονάδων για τον εντοπισμό του ιού με 

μοριακές τεχνικές. Ο έλεγχος βεβαίως δεν αφορά όλους τους αιμοδότες, αλλά όσους 

διαμένουν ή επισκέφτηκαν περιοχές που εμφανίστηκαν κρούσματα. 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ : 

 

Από την έναρξη της περιόδου 2012 μέχρι τον Οκτώβριο 2012 έχουν διαγνωσθεί 157 

κρούσματα από τα οποία τα 106 εμφάνισαν νευρολογικές εκδηλώσεις, τα 51 ήπιες 

εκδηλώσεις (πυρετός), ενώ έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η επανεμφάνιση της ελονοσίας και η εμφάνιση της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού 

Νείλου συνιστούν σοβαρότατο πρόβλημα σχετικά με την δημόσια υγεία στην 

Ελλάδα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού σχετίζεται με την 

συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών και την λήψη μέτρων ατομικής 

προστασίας.  

 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει εκπονήσει τα απαραίτητα σχέδια δράσης, προτείνει δε 

παράλληλα τα εξής μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια. 

 Χρήση εντομοαπωθητικών στα ακάλυπτα μέρη του σώματος 

 Κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του σώματος χρησιμοποιώντας 

μακριά μανίκια και παντελόνια 

 Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα  

 Χρήση κουνουπιέρας κατά την διάρκεια του ύπνου 

 Τοποθέτηση πλεγμάτων (σίτες) στα ανοίγματα του σπιτιού 

 Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών 

 Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων 

 Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα 

 Απομάκρυνση των στάσιμων νερών από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά 

λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση 

τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των 

αυγών τους 

 Κούρεμα του γρασιδιού, των θάμνων και των φυλλωμάτων 

 Καθαρισμός των αγριόχορτων και της βλάστησης από επιφανειακά νερά 
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