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ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 
Γπαθείο Νοζημάηων πος Μεηαδίδονηαι με Γιαβιβαζηέρ 

Έκθεζη: Δπιδημία Λοίμωξηρ από ηον Ιό ηος Γςηικού Νείλος, 2010 

 
1. Διζαγωγή 

Σν Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ & Πξόιεςεο Ννζεκάησλ 

(ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξώζεθε ζηηο 5 Απγνύζηνπ 2010 από ην Ννζνθνκείν Δηδηθώλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο 

(ΝΔΠΘ) θαη ην λνζνθνκείν ηεο Βέξνηαο γηα ζπξξνή θξνπζκάησλ εγθεθαιίηηδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηε Βόξεηα Διιάδα, θαζώο νη γηαηξνί ησλ λνζνθνκείσλ απηώλ ζεώξεζαλ όηη εκθαλίζηεθε 

αζπλήζηζηνο αξηζκόο αζζελώλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Γείγκαηα εζηάιεζαλ ζην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο 

Αξκπντώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), θαη ηελ επόκελε  εκέξα βγήθαλ ηα πξώηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ινίκσμε από ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ (ΓΝ, West Nile virus, WNV).  Ήηαλ ε πξώηε 

θνξά, πνπ ηεθκεξησλόηαλ εγθεθαιίηηδα από ηό ηνπ ΓΝ ζηελ Διιάδα. Σελ επόκελε εκέξα αλαθνηλώζεθε ε 

ζπξξνή επίζεκα κε δειηίν ηύπνπ θαη εθδόζεθαλ νδεγίεο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πξνο ην θνηλό, 

νη νπνίεο αλαξηήζεθαλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

Ο ηόο ηνπ ΓΝ είλαη RNA-ηόο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θιαβντώλ θαη αλήθεη ζηελ αληηγνληθή νκάδα ησλ ηώλ ηεο 

Ιαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο. Η θύξηα δεμακελή ηνπ ηνύ ζηε θύζε είλαη ηα πηελά, θαη θπξίσο ηα άγξηα, ζηα νπνία 

ε ηαηκία είλαη πςειή, κε απνηέιεζκα ηελ επηηπρή κεηάδνζε απηνύ ζηα θνπλνύπηα. Σα θνπλνύπηα είλαη νη 

ελδηάκεζνη βηνινγηθνί μεληζηέο θαη είδε ηνπ γέλνπο Culex είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη κεηαδόηεο. Σα ζειαζηηθά 

ζεσξνύληαη σο αδηέμνδνη μεληζηέο θαζώο ν ηίηινο ηνπ ηνύ ζην αίκα ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηκίαο, είλαη 

ρακειόο θαη δελ επαξθεί γηα ηε κόιπλζε ησλ θνπλνππηώλ. Η πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ κνιύλνληαη κε 

ηνλ ηό είλαη αζπκπησκαηηθνί, πεξίπνπ 20% εκθαλίδνπλ ήπηα ζπκπηώκαηα γξηπώδνπο ζπλδξνκήο θαη 

ιηγόηεξνη από 1% παξνπζηάδνπλ ζνβαξόηεξεο εθδειώζεηο από ην Κεληξηθό Νεπξηθό ύζηεκα, θπξίσο 

εγθεθαιίηηδα, κεληγγίηηδα, νμεία ραιαξή παξάιπζε. Οη πην ζνβαξέο εθδειώζεηο εκθαλίδνληαη ζε ειηθησκέλα 

άηνκα θαη αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο. 

Ο ηόο απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1937, αιιά ηελ ηειεπηαία 15εηία ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ 

θαζώο έρνπλ εκθαληζηεί επηδεκίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ: ην 1996 ζηε Ρνπκαλία, από ην 1999 

ζηηο ΗΠΑ –όπνπ ν ηόο εμαπιώζεθε ζε πνιιέο πνιηηείεο θαη ζήκεξα πιένλ ελδεκεί– θαζώο θαη ζε άιιεο 

Μεζνγεηαθέο ρώξεο∙ πξόζθαηα έρνπλ αλαθεξζεί επηδεκίεο ή πεξηζηαηηθά ζε αλζξώπνπο ή δώα ζηε 

Ρνπκαλία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρσζία. 
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ηελ Διιάδα δελ είρε θαηαγξαθεί πεξηζηαηηθό ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ ζε αλζξώπνπο ή δώα κέρξη ην 

θαινθαίξη ηνπ 2010. Ωζηόζν νξνινγηθέο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε αλζξώπνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ηνπ 

1980 θαη ην 2007 αλέδεημαλ αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ηνύ ΓΝ ζε πνζνζηό 1% ζηνλ πιεζπζκό ηεο πεξηθέξεηαο 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Παξάιιεια, δεδνκέλα γηα ηελ παξνπζία ήπησλ ζηειερώλ ηνπ ηνύ ζε δώα ζηε 

ρώξα καο ππάξρνπλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαζώο ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην 

Μηθξνβηνινγίαο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ, βξέζεθαλ νξνζεηηθά ηππνεηδή, αίγεο, πξόβαηα, βννεηδή 

θαη πηελά. ε πην πξόζθαηε νξνεπηδεκηνινγηθή κειέηε πνπ αθνξνύζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα θαηά ην 

δηάζηεκα 2001-2004, νξνζεηηθά ηππνεηδή βξέζεθαλ ζε πνζνζηό 4%.  

 

2. Δπιδημιολογική επιηήπηζη 

Σν Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ νξγάλσζε ζύζηεκα 

επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, κε ζηόρν ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε 

όισλ ησλ ινηκώμεσλ από ηό ηνπ ΓΝ γηα ηε  ιήςε κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ηεο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. ύκθσλα κε 

απηό, δεηήζεθε από όινπο ηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο όιεο ηεο Διιάδαο λα δειώλνπλ εξγαζηεξηαθά 

επηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά κε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ, κε απνζηνιή εηδηθνύ δειηίνπ δήισζεο, κε βάζε 

νξηζκό θξνύζκαηνο παξόκνην κε απηόλ πνπ ηζρύεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Πίλαθαο 1). Σν δειηίν δήισζεο 

πεξηειάκβαλε πιεξνθνξίεο γηα ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, παξάγνληεο θηλδύλνπ 

θαη βαζηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζζελώλ. ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ην ζύζηεκα ήηαλ ελεξγεηηθό, αθνύ 

πξαγκαηνπνηνύληαλ θαζεκεξηλέο ηειεθσληθέο επαθέο κε όια ηα λνζνθνκεία γηα εμεύξεζε λέσλ πεξηζηαηηθώλ 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ήδε δεισζέλησλ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηνύηαλ ζπζηεκαηηθή επαιήζεπζε θαη 

δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά πεξίπησζε, κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο, ηα γξαθεία 

θίλεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ή θαη ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο αζζελείο 

πνπ πξνέξρνληαλ από ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη από πεξηνρέο όπνπ δελ είραλ κέρξη ηόηε εκθαληζηεί 

θξνύζκαηα, έγηλαλ 61 ζπλνιηθά πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο αζζελείο ή ηνπο νηθείνπο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηώληαο εκη-δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην κε ζθνπό λα δηεξεπλεζνύλ κε ηξόπν αμηόπηζην θαη 

ιεπηνκεξή νη κεηαθηλήζεηο ηνπο, ώζηε λα ζηνηρεηνζεηεζεί ν πηζαλόο ηόπνο κόιπλζήο ηνπο. 

Από ηηο 9 Απγνύζηνπ εθδίδνληαλ «Ηκεξήζηεο Δθζέζεηο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο», θαη από ηηο 18 

Οθησβξίνπ «Δβδνκαδηαίεο Δθζέζεηο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο». Δπίζεο, ζε όιν ην δηάζηεκα ηεο 

επηδεκίαο, αλαξηηόηαλ θάζε Παξαζθεπή εβδνκαδηαία «Έθζεζε πλνπηηθήο Δλεκέξσζεο», ζηα Διιεληθά θαη 

ζηα Αγγιηθά, κε ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πεξηζηαηηθά.  

 
Πίνακαρ 1: Οπιζμόρ κπούζμαηορ αζθενούρ με λοίμωξη από ηον ιό ηος Γςηικού Νείλος 

 
 

Λοίμωξη από ιό τος Γςτικού Νείλος θεωπείται ότι έσει κάθε ασθενήρ πος πληποί 
τοςλάσιστον ένα από τα κλινικά (Α) ΚΑΙ ένα από τα επγαστηπιακά κπιτήπια (Β) 

 

 
Α) Κλινικά Κριτήρια 

Οπνηνδήπνηε άηνκν κε έλα από ηα παξαθάησ: 
α) Δγθεθαιίηηδα (νμεία δηαηαξαρή επηπέδνπ ζπλείδεζεο κε ππξεηό) 
β) Άζεπηε κεληγγίηηδα 
γ) Άιιεο νμείεο θιηληθέο εθδειώζεηο από ην Κεληξηθό ή ην Πεξηθεξηθό Νεπξηθό 
ύζηεκα (π.ρ. παξάιπζε, πάξεζε, ζπαζκνί, αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο θ.ι.π.) 
δ) Ππξεηόο ρσξίο θιηληθέο εθδειώζεηο από ην λεπξηθό ζύζηεκα θαη απνπζία 
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άιιεο πηζαλόηεξεο δηάγλσζεο 
 
Β) Εργαστηριακά κριτήρια 

Σνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαθάησ: 
α) Απνκόλσζε ή αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε αίκα ή ΔΝΤ ή άιιν ηζηό (θαιιηέξγεηα ή 
αλίρλεπζε γνληδηαθνύ πιηθνύ κε ηερληθέο PCR) 
β) Αλίρλεπζε ζην ΔΝΤ εηδηθώλ αληηζσκάησλ IgM γηα ηνλ ηό 
γ) Αλίρλεπζε ζηνλ νξό ελόο από ηα παξαθάησ: 

 πςειόο ηίηινο αληηζσκάησλ IgM ή 
 αύμεζε ηίηινπ αληηζσκάησλ IgG ζε δηαδνρηθά δείγκαηα νξώλ 

 

3. Δπιδημιολογικά δεδομένα ζε ανθπώποςρ 

πλνιηθά, δηαγλώζηεθαλ ζπλνιηθά 262 θξνύζκαηα από ηνλ ηό ηνπ ΓΝ, από ηα νπνία 197 (75%) ήηαλ 

θξνύζκαηα κε εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα (εγθεθαιίηηδα ή/θαη κεληγγίηηδα ή/θαη νμεία 

ραιαξή παξάιπζε) θαη 65 (25%) θξνύζκαηα κε ήπηεο εθδειώζεηο (θπξίσο εκπύξεην λόζεκα). εκεηώζεθαλ 

ζπλνιηθά 35 ζάλαηνη, όινη ζε ππεξήιηθα άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα (Πίλαθαο 2). 

Πίνακαρ 2: Απιθμόρ αζθενών με επγαζηηπιακή διάγνωζη λοίμωξηρ από ιό ηος Γςηικού Νείλος. ύνολο 
Δλλάδαρ, 2010 
 

 

Αξηζκόο 
αζζελώλ 

με πξνζβνιή 
θεληξηθνύ 
λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

Αξηζκόο 
αζζελώλ 

σωπίρ 
πξνζβνιή 
θεληξηθνύ 
λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

ύνολο 
αζθενών 

 
 

Απιθμόρ 
Θανάηων1 

 
 

Κξνύζκαηα πνπ δηαγλώζηεθαλ 
εξγαζηεξηαθά θαη ζάλαηνη πνπ 

ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λνζειείαο 

197 65 262 35 

  1 Πεξηιακβάλνληαη θαη ζηε ζηήιε «ύλνιν αζζελώλ» 

 

Η πεξαηηέξσ αλάιπζε αθνξά ηα 197 πεξηζηαηηθά πνπ εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα από ην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα (εγθεθαιίηηδαο/κεληγγνεγθεθαιίηηδαο, κεληγγίηηδαο ή νμείαο ραιαξήο παξάιπζεο), ηα νπνία είλαη 

πην αληηπξνζσπεπηηθά, ιόγσ πιεξέζηεξεο δήισζεο.  

ηελ Δηθόλα 1 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθώλ αλά εκεξνκελία έλαξμεο ζπκπησκάησλ. Σα πξώηα 

θξνύζκαηα εκθαλίζηεθαλ ηε 2ε εβδνκάδα ηνπ Ινπιίνπ θαη ε επηδεκία θνξπθώζεθε ζηα κέζα Απγνύζηνπ. Σν 

ηειεπηαίν θξνύζκα είρε έλαξμε ζπκπησκάησλ ζηηο 5 Οθησβξίνπ. ε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο δηέκελαλ 105 θξνύζκαηα (7,3 αλά 100.000 πιεζπζκνύ) κε πξνζβνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ελώ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο 75 θξνύζκαηα (17,5 αλά 100.000 πιεζπζκνύ). 
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Δικόνα 1. Απιθμόρ αζθενών πος έσοςν διαγνωζθεί με λοίμωξη από ιό ηος Γςηικού Νείλος με 
εκδηλώζειρ από ηο κενηπικό νεςπικό ζύζηημα, ανά εβδομάδα έναπξηρ ζςμπηωμάηων, Δλλάδα, 2010.  
 

 
 
 
 

Η δηάκεζε ειηθία ησλ αζζελώλ ήηαλ ηα 72 έηε, 65% ήηαλ 70 εηώλ θαη άλσ θαη 4% ήηαλ θάησ ησλ 30 εηώλ 

(Πίλαθαο 3). Οη 109 (55%) ήηαλ άλδξεο θαη νη 88 (45%) γπλαίθεο (Πίλαθαο 4). 

 
Πίνακαρ 3. Απιθμόρ κποςζμάηων και πηλίκο πποζβολήρ λοίμωξηρ από ηον ιό ηος Γςηικού Νείλος ανά 
ηλικιακή ομάδα, Δλλάδα, 2010 
 

 

Ηλικιακέρ ομάδερ 

 

Απιθμόρ αζθενών 

 

Πηλίκο πποζβολήρ 

ανά 100.000 πληθςζμού 

<20 4 0,18 

20-29 3 0,20 

30-39 6 0,34 

40-49 9 0,55 

50-59 18 1,27 

60-69 29 2,44 
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70-79 85 8,01 

≥80 43 9,63 

ύνολο 197 1,76* 

*Αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο (εθηηκώκελνο πιεζπζκόο 2007) 

 
Πίνακαρ 4. Απιθμόρ κποςζμάηων και πηλίκο πποζβολήρ λοίμωξηρ από ηον ιό ηος Γςηικού Νείλος ανά 
θύλο, Δλλάδα, 2010 
 

 

Φύλο 

 

Απιθμόρ αζθενών 

 

Πηλίκο πποζβολήρ 

ανά 100.000 πληθςζμού 

Άξξελ 109 1,97 

Θήιπ 88 1,59 

ύνολο 197 1,76* 

* Αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο (εθηηκώκελνο πιεζπζκόο 2007) 
 

ηνλ Πίλαθα 5 θαίλνληαη επίζεο νη λνκνί όπνπ θαηνηθνύλ νη αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά δηαγλσζκέλε ινίκσμε 
από ηό ηνπ ΓΝ κε εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. εκεηώλεηαη, όκσο, όηη ν λνκόο θαηνηθίαο 
είλαη αδξό θξηηήξην γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηνρώλ θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ. Η κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ 
θξνπζκάησλ εληνπίζηεθε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, κε επίθεληξν ηεο επηδεκίαο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ησλ 
λνκώλ Ηκαζίαο θαη Πέιιαο (Δηθόλα 2, 3). 
 

 
Πίνακαρ 5. Απιθμόρ κποςζμάηων και πηλίκο πποζβολήρ λοίμωξηρ από ηον ιό ηος Γςηικού Νείλος ανά 
νομό, Δλλάδα, 2010 
 

 

Νομόρ 

 

Απιθμόρ αζθενών 

 

Πηλίκο πποζβολήρ 

ανά 100.000 πληθςζμού 

Ηκαζίαο 39 27,06 

Κηιθίο 12 13,92 

Πέιιαο 41 28,26 

Πηεξίαο 9 7,02 

Θεζζαινλίθεο 60 5,27 

εξξώλ 21 11,15 

Λάξηζαο 8 2,80 

Υαιθηδηθήο 4 3,99 

Κνδάλεο 1 0,65 
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Αηησιναθαξλαλίαο 1 0,46 

Καβάιαο 1 0,71 

ύνολο 197 7,22* 

 

*Αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ (εθηηκώκελνο πιεζπζκόο 2007) ησλ αλσηέξσ λνκώλ (δειαδή πιεζπζκόο πνπ αλέξρεηαη ζε 2.729.728) 

 
Δικόνα 2: Χάπηηρ με αποηύπωζη ηηρ πποέλεςζηρ ηων αζθενών πος έσοςν διαγνωζθεί με λοίμωξη 
από ιό ηος Γςηικού Νείλος με εκδηλώζειρ από ηο κενηπικό νεςπικό ζύζηημα (κςπίωρ εγκεθαλίηιδα 
ή/και μηνιγγίηιδα), Δλλάδα, 2010  

 

                                        Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ* Κάζε θόθθηλε θνπθίδα αλαπαξηζηά έλα εξγαζηεξηαθά δηαγλσζκέλν θξνύζκα. 
†Σα πνηάκηα από θάησ θαη από αξηζηεξά πξνο δεμηά είλαη: Αρειώνο, Δύελνο, Πελεηόο, Αιηάθκνλαο, Λνπδίαο, Αμηόο, Γαιιηθόο, ηξπκόλαο, Νέζηνο. 
 
Δικόνα 3: Δπίπηωζη (ανά 100.000 πληθςζμού) αζθενών πος έσοςν διαγνωζθεί με λοίμωξη από ιό ηος 
Γςηικού Νείλος με εκδηλώζειρ από ηο κενηπικό νεςπικό ζύζηημα ανά Καλλικπαηικό Γήμο, Δλλάδα, 
2010.  
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Οη θύξηεο θιηληθέο εθδειώζεηο ησλ αζζελώλ (εγθεθαιίηηδα/κεληγγν-εγθεθαιίηηδα, άζεπηε κεληγγίηηδα) πνπ 

δηαγλώζηεθαλ εξγαζηεξηαθά κε ινίκσμε από ηνλ ηό ΓΝ, αλά ειηθηαθή νκάδα, θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Οη 

168 (85%) εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα εγθεθαιίηηδαο ή κεληγγνεγθεθαιίηηδαο θαη νη 23 (12%) εηθόλα άζεπηεο 

κεληγγίηηδαο. Δπηπιένλ, 10 πεξηζηαηηθά εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα νμείαο ραιαξήο παξάιπζεο (ηύπνπ 

πνιηνκπειίηηδαο), 6 (3%) από ηα νπνία ρσξίο άιιεο εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. 

Πίνακαρ 6. Κύπιερ εκδηλώζειρ ηων αζθενών πος έσοςν διαγνωζθεί με λοίμωξη από ιό ηος Γςηικού 
Νείλος με εκδηλώζειρ από ηο κενηπικό νεςπικό ζύζηημα (κςπίωρ εγκεθαλίηιδα ή/και μηνιγγίηιδα), ανά 
ηλικιακή ομάδα, Δλλάδα, 2010  
 
 

Ηλικιακή ομάδα 

(έηη) 

Απιθμόρ κποςζμάηων με 
εγκεθαλίηιδα ή 

μηνιγγο-εγκεθαλίηιδα 
(%) 

Απιθμόρ κποςζμάηων 
με άζηπηη μηνιγγίηιδα 

(%) 

<20 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80 θαη άλσ 

1 (0,6%) 

2 (1,2%) 

5 (3%) 

8 (4,8%) 

13 (7,7%) 

26 (15,5%) 

73 (43,5%) 

40 (23,8%) 

3 (13%) 

1 (4,3%) 

1 (4,3%) 

1 (4,3%) 

5 (21,7%) 

2 (8,7%) 

9 (39,1%) 

1 (4,3%) 

ύλνιν 168 (100%) 23 (100%) 

 
 
4.  Δνηομολογικά και επγαζηηπιακά εςπήμαηα 
Η πιεηνςεθία ησλ θνπλνππηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε παγίδεο CO2 από ηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο ήηαλ ηνπ 

είδνπο Culex spp. κε θπξίαξρν ην Culex pipiens (θνηλό θνπλνύπη). Σα θνπλνύπηα απηά βξίζθνληαη ζπρλά ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γηαηί ρξεηάδνληαη λεξό κε νξγαληθά ιύκαηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. ε 3 νκάδεο 

θνπλνππηώλ Culex pipiens από 2 ρσξηά ζηα νπνία είραλ δηαγλσζζεί αλζξώπηλα θξνύζκαηα, αληρλεύζεθε ν 

εμειηθηηθόο θιάδνο 2 (lineage 2) ηνπ ηνύ ΓΝ. Παξόκνηα ζηειέρε ηνπ ηνύ είραλ αληρλεπζεί ζην παξειζόλ ζηελ 

Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη πξόζθαηα από ηελ Οπγγαξία θαη Απζηξία, ελώ ζηηο ΗΠΑ θαη ηε Γπηηθή Δπξώπε, 

όπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ έρνπλ πεξηζζόηεξν κειεηεζεί, ν ηόο πνπ έρεη απνκνλσζεί αλήθεη ζηνλ 

εμειηθηηθό θιάδν 1. Σν ζηέιερνο ηνπ ηνύ πνπ απνκνλώζεθε ζηελ Διιάδα, ην νπνίν νλνκάζηεθε Nea 

Santa/Greece/2010, ήηαλ γελεηηθά παξόκνην κε ζηέιερνο  ηνπ ηνύ ηνπ ΓΝ πνπ είρε αληρλεπηεί ην 2004 ζε 

άγξηα πηελά ζηελ Οπγγαξία. Ο θιάδνο 2 ηνπ ηνύ κέρξη πξόηηλνο, ζεσξνύληαλ ρακειήο παζνγνληθόηεηαο. 

Ωζηόζν, έιεγρνο ηνπ ειιεληθνύ ζηειέρνπο έδεημε όηη ππήξρε κία ζπγθεθξηκέλε κεηάιιαμε πνπ έρεη 

ελνρνπνηεζεί γηα απμεκέλε παζνγνληθόηεηα ζε θνξαθνεηδή ζηηο Η.Π.Α. Καλέλα άιιν γλσζηό ζηέιερνο 

νκάδαο 2 δελ θέξεη ηε ζπγθεθξηκέλε κεηάιιαμε, ε νπνία πηζαλώο απνηειεί ηελ εμήγεζε ηεο απμεκέλεο 

παζνγνληθόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ ζηειέρνπο. 


