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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) ανήκει στο γένος Flavivirus της οικογένειας Flaviviridae, μεταδί-
δεται με τα κουνούπια (mosquito-borne flavivirus) και σχετίζεται με την ομάδα των ιών της Ιαπω-
νικής εγκεφαλίτιδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται με τον WNV παραμένουν
ασυμπτωματικοί, και μόνο το 20% αυτών αναπτύσσει πυρετό του Δυτικού Νείλου (WNF), μια ήπια
και αυτοπεριοριζόμενη εμπύρετη νόσο. Λιγότερο από το 1% των WNV λοιμώξεων εξελίσσεται σε
κλινική νόσο που σχετίζεται με σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως η άσηπτη μηνιγγίτιδα, η
εγκεφαλίτιδα και η οξεία χαλαρή παράλυση. Μετά την πρώτη απομόνωση του WNV στην περιοχή
του Δυτικού Νείλου της Ουγκάντα (Αφρική) το 1937, παρατηρήθηκε γεωγραφική επέκταση και
εξάπλωση του ιού προς τα δυτικά. Μέχρι πρόσφατα, η ανησυχία για τη δημόσια υγεία ήταν περιο-
ρισμένη. Ωστόσο, ο αριθμός, η συχνότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων με νευρολογικές
επιπτώσεις στον άνθρωπο και τα άλογα αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και τη λε-
κάνη της Μεσογείου. Ακόμα κι αν έχει συντελεστεί πρόοδος στην κατανόηση των WNV λοιμώξεων
και είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εμβόλια για τα άλογα, δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες ή εμ-
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Ο ιός του Δυτικού Νείλου (West Nile virus,
WNV)

Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) ανήκει στο γένος Fla-
vivirus της οικογένειας Flaviviridae, που περιλαμβάνει
περισσότερους από 70 ιούς, εκ των οποίων οι 40 είναι
παθογόνοι για τον άνθρωπο.1 Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα αποτελούν οι ιοί του Δάγγειου πυρετού, της
εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται με κρότωνες, της Ια-
πωνικής εγκεφαλίτιδας και του κίτρινου πυρετού.

Ο WNV απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 από
το αίμα μιας γυναίκας με εμπύρετο νόσημα στην επαρ-
χία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα.2 Ο WNV είναι
ευρέως κατανεμημένος σε όλες τις τροπικές και εύκρα-
τες περιοχές του κόσμου.3 Πλέον ενδημεί στην Αφρική,
την Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Μέση
Ανατολή, όπου μολύνει πτηνά, ανθρώπους, άλογα και
άλλα θηλαστικά.4-6 Στην Ευρώπη, ο WNV εμφανίστηκε
στην περιοχή Camargue της νότιας Γαλλίας τη δεκαε-
τία του 1960.7 Δύο γεγονότα σταθμοί στην ιστορία εξά-
πλωσης του WNV είναι η μεγάλη επιδημία στη Ρου-
μανία το 1996 με 393 ανθρώπινα κρούσματα, εκ των
οποίων 352 παρουσίασαν λοίμωξη του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος (ΚΝΣ) και 17 κατέληξαν,8-10 και η εί-
σοδος του ιού στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 1999.11,12

Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, έχουν καταγραφεί WNV
κρούσματα σε ανθρώπους και άλογα στις παρακάτω
χώρες: Τσεχική Δημοκρατία (1997), Ρουμανία (2003-
2009), Ρωσία (Βολγκογκράντ, 1999), Γαλλία (2000,
2003, 2004, 2006), Ιταλία (1998, 2008, 2009), Ουγγαρία
(2000-2009), Ισπανία (2004) και Πορτογαλία (2004).6

Το καλοκαίρι του 2010, ο WNV εμφανίστηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βό-
ρεια Ελλάδα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(εικόνα 1). Από τις αρχές του καλοκαιριού έως το Νο-
έμβριο του 2010, καταγράφηκαν 262 περιστατικά,
από τα οποία 197 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το
ΚΝΣ. Την περίοδο αυτή σημειώθηκαν συνολικά 35 θά-
νατοι, αποκλειστικά σε υπερήλικες με υποκείμενα νο-
σήματα.13 Η εμφάνιση περιστατικών WNV λοίμωξης
δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης αλλά συνεχίστηκε
και τα επόμενα καλοκαίρια: το 2011 με 100 κρού-
σματα και 9 θανάτους, το 2012 με 161 κρούσματα και
18 θανάτους και το 2013 με 86 κρούσματα και 9 θα-
νάτους, ενώ παράλληλα η εμφάνιση του ιού επεκτά-
θηκε σε νοτιότερες περιοχές, όπως στην περιοχή της
Αττικής και των νησιών του Αιγαίου.14-17

Οι φυλογενετικές μελέτες WNV στελεχών που
έχουν απομονωθεί από περιοχές της Ελλάδας, της Ιτα-
λίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και
της Ρουμανίας δείχνουν ότι ο ιός έχει πλέον εγκατα-
σταθεί και στην Ευρώπη.18

Μοριακή ταξινόμηση του WNV

Η μοριακή φυλογενετική ανάλυση αποκαλύπτει την
ύπαρξη έως και επτά διακριτών εξελικτικών κλάδων
του WNV (εικόνα 2).18,19 Ο εξελικτικός κλάδος 1 υποδι-
αιρείται σε τρεις επιμέρους κλάδους. Ο κλάδος 1a πε-
ριλαμβάνει στελέχη που ανιχνεύτηκαν στην Αφρική,
την Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική, ενώ οι κλάδοι

8

Μ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΒΛΑΧΑΚΗΣ, Β. ΚΑΨΙΜΑΛΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Α. ΑΝΤΥΠΑΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

VOL. 60 • ISSUE 1, January-March 2015

βόλια για τους ανθρώπους. Οι περισσότερες WNV λοιμώξεις καταγράφονται το καλοκαίρι ή νωρίς
το φθινόπωρο. Οι κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία και βροχόπτωση), τα χαρακτηριστικά τοπίου
και η χρήση γης φαίνεται ότι επιδρούν στη μετάδοση του WNV. Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται σε
πρόσφατες έρευνες που αφορούν τον κύκλο ζωής του WNV και σχετίζονται με την μοριακή ιολο-
γία, το φάσμα των ξενιστών, τη δυναμική μετάδοσης του ιού, την παθογένεια, τις κλινικές εκδη-
λώσεις, τη διάγνωση, την ανάπτυξη εμβολίων, τον έλεγχο και την πρόληψη, και τονίζει ορισμένες
πτυχές που απαιτούν περαιτέρω έρευνα.
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Εικόνα 1 Kρούσματα πυρετού του Δυτικού Νείλου (WNF) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Εποχή μετάδοσης 2014 και προ-
ηγούμενες περίοδοι. Πηγή: © ECDC.

Εικόνα 2 Φυλογενετικό δένδρο που προκύπτει κατά την ανάλυση της περιοχής 236-nt NS5 του
γονιδιώματος 15 WNV στελεχών, που εκπροσωπούν όλους τους αναγνωρισμένους εξε-
λικτικούς κλάδους, εστιάζοντας στον κλάδο 2 που περιλαμβάνει στελέχη από την Νο-
τιοανατολική Ευρώπη. Η ανάλυση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το σύστημα MEGA
έκδοση 5.194



1b και 1c στελέχη που έχουν απομονωθεί στην Αυ-
στραλία και την Ινδία αντίστοιχα.18,20,21

Ο εξελικτικός κλάδος 2 περιελάμβανε στελέχη που
κυκλοφορούσαν στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη
και δε θεωρούνταν παθογονικά σε αντίθεση με αυτά
του κλάδου 1.18 Ωστόσο, μελέτες που πραγματοποι-
ήθηκαν στην Αφρική έδειξαν ότι είχε υποεκτιμηθεί η
παθογόνος δράση των στελεχών του κλάδου 222-24 και
διαπιστώθηκε ότι το πρωτότυπο στέλεχος Β 956 που
απομονώθηκε το 1937 ανήκε σε αυτό τον κλάδο. Η
αρχική εμφάνιση στελεχών του εξελικτικού κλάδου 2
στην Ευρώπη έγινε το 2004 σε άγρια πτηνά στην Ουγ-
γαρία25 και αργότερα στην Αυστρία.

Η πρώτη ένδειξη ότι το ελληνικό στέλεχος του WNV
ανήκε στον εξελικτικό κλάδο 2, δόθηκε με την ανί-
χνευση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας μεγέθους 146 bp
σε κουνούπια Culex που συλλέχτηκαν στην περιοχή της
Νέας Σάντας του Νομού Κιλκίς, όπου είχε παρατηρηθεί
ένα από τα αρχικά περιστατικά της επιδημίας. Ο χαρα-
κτηρισμός του γονιδιώματος του ελληνικού στελέχους
Nea Santa-Greece-2010 (HQ537483) έδειξε μεγάλη
ομολογία (99,6%) σε επίπεδο αμινοξέων με το στέλε-
χος της Ουγγαρίας (DQ116961).26,27 Το ελληνικό στέλε-
χος είναι το μόνο από τα στελέχη του συγκεκριμένου
κλάδου που φέρει την μετάλλαξη H249P στην πρω-
τεΐνη NS3, που έχει ήδη ενοχοποιηθεί για αυξημένη πα-
θογονικότητα σε στελέχη του κλάδου 1 και πιθανώς
δικαιολογεί την αυξημένη παθογονικότητα του ελλη-
νικού στελέχους σε αντίθεση με αυτή του ουγγρικού.28

Ο τρίτος εξελικτικός κλάδος αποτελείται από τον ιό
Rabensburg (Rabensburg isolate 97-103) που απομο-
νώθηκε από κουνούπια Culex pipiens το 1997 στην
Τσεχία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία,29 ενώ ο τέ-
ταρτος από στελέχη του ιού που απομονώθηκαν στην
περιοχή του Καυκάσου στη Ρωσία (LEIVKrnd88-190),
αρχικά από κρότωνες Dermacentor marginatus και αρ-
γότερα από κουνούπια.30

Τα WNV στελέχη που έχουν απομονωθεί από αν-
θρώπους και κουνούπια στην Ινδία και είχαν ομαδο-
ποιηθεί στον κλάδο 1c συγκροτούν τον πέμπτο
εξελικτικό κλάδο.21 Τέλος, τα στελέχη KUNV και KOUV
από την Μαλαισία και την Αφρική,31 αντίστοιχα, καθώς
και το στέλεχος HU2925/06 που απομονώθηκε το
2006 στην Ισπανία32 αποτελούν δύο ξεχωριστούς φυ-
λογενετικούς κλάδους.

Μορφολογία και αντιγραφή του WNV

Ο WNV είναι μικρός σφαιρικός RNA ιός, διαμέτρου πε-
ρίπου 50nm (εικόνα 3). Το μονόκλωνο θετικής πολι-
κότητας RNA του περιβάλλεται από καψίδιο εικοσα-
εδρικής συμμετρίας που εμπεριέχεται σε ένα λιπιδικό
διπλόστοιβο φάκελο (εικόνα 4). 

Η λοίμωξη με WNV ξεκινά με τη δέσμευση των ιικών
σωματίων σε υποδοχείς του κυττάρου-ξενιστή. Οι γλυ-
κοζαμινογλυκάνες, οι λεκτίνες τύπου c και η ιντεγκρίνη
ανβ3 έχουν προταθεί ως οι κυτταρικοί υποδοσείς του
WNV.33-36 Τα ιικά σωμάτια εισέρχονται στα κύτταρα
μέσω μηχανισμού που εξαρτάται από την κλαθρίνη
και μεταφέρονται σε ενδοσώματα με τη συμμετοχή
της ακτίνης και των μικροσωληνίσκων.36,37 Εντός του
ενδοσώματος, το όξινο pH πυροδοτεί ταχείες αλλαγές
διαμόρφωσης της πρωτεΐνης του φακέλου με αποτέ-
λεσμα τη σύντηξή του με την ενδοσωματική μεμ-
βράνη, την επακόλουθη απομάκρυνση του καψιδίου
και την απελευθέρωση του ιικού RNA στο κυτταρό-
πλασμα.

Το γονιδίωμα αποτελείται από ένα ανοικτό πλαίσιο
ανάγνωσης περίπου 11 kb και μεταφράζεται σε μια πο-
λυπρωτεΐνη που διασπάται από πρωτεάσες του ξενιστή
και του ιού σε τρεις δομικές πρωτεΐνες (του καψιδίου
C, προμεμβρανώδης prM και του φακέλου Ε) και 7 μη
δομικές (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B και NS5)
(εικόνα 4Γ).38 Οι δομικές πρωτεΐνες διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στη σύντηξη του ιικού φακέλου με την
πλασματική μεμβράνη του ξενιστή κατά την είσοδο
του ιού στο κύτταρο-στόχο καθώς και στην εγκαψι-
δίωση του RNA κατά την συναρμολόγηση του ιικού
σωματίου.39 Οι μη δομικές πρωτεΐνες επιτελούν πολλές
διαφορετικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη
NS1 είναι ιδιαίτερα αντιγονική και εμπλέκεται στην αν-
τιγραφή του ιού.40 Η NS3 έχει πρωτεολυτική δράση39

και η NS5 χρησιμεύει ως ιική RNA- εξαρτώμενη RNA
πολυμεράση και κωδικοποιεί μια μεθυλτρανσφεράση
που είναι απαραίτητη για τον ιικό πολλαπλασιασμό.41

Οι NS2Α, NS2Β, NS4Α και NS4Β έχει δειχθεί ότι αναστέλ-
λουν ένα ή περισσότερους από τους παράγοντες της
έμφυτης ανοσολογικής απόκρισης που αναπτύσσεται
έναντι της ιογενούς λοίμωξης.42-44

Η αντιγραφή του RNA απαιτεί τη σύνθεση ενός μο-
νόκλωνου RNA αρνητικής πολικότητας που θα χρησι-
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Εικόνα 3 Φωτογραφία του WNV από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
διέλευσης (ΤΕΜ). Πηγή προέλευσης: CDC-P.E. Rollin



μοποιηθεί ως εκμαγείο για τη σύνθεση νέων μονό-
κλωνων θετικής πολικότητας RNA.38 Τα κύτταρα που
έχουν μολυνθεί από τον WNV υφίστανται αξιοσημεί-
ωτη αναδιαμόρφωση των ενδοκυττάριων μεμβρανών
τους, οπότε σχηματίζονται νέες δομές που θα εξυπη-
ρετούν την αντιγραφή του ιού, όπως μεμβράνες με
πολλαπλές πτυχώσεις (convoluted membranes, CM)
και πακέτα κυστιδίων (vesicle packets, VP).45 Τα πακέτα
κυστιδίων που σχηματίζονται στις εγκολπώσεις των
μεμβανών του ενδοπλασματικού δικτύου και επικοι-
νωνούν μέσω πόρων με το κυτταρόπλασμα περιέχουν
ενδιάμεσα δίκλωνα μόρια RNA και συναθροίσματα
ανώριμων ιικών σωματίων. Προκειμένου να ωριμά-
σουν και να καταστούν μολυσματικά τα ιικά σωμάτια
που έχουν συναρμολογηθεί στο ενδοπλασματικό δί-
κτυο περνούν από το όξινο περιβάλλον του συμπλέγ-
ματος Golgi, όπου συντελείται η διάσπαση της πρω-
τεΐνης prM/M.38 Τα κυστίδια που περιέχουν τον ιό με-
ταφέρονται μέσω του κυτταροπλάσματος, συγχω-
νεύονται με την πλασματική μεμβράνη του κυττάρου

και το ιικό σωμάτιο απελευθερώνεται στο εξωκυττά-
ριο περιβάλλον (εικόνα 5).46

Διείσδυση του WNV στο ΚΝΣ 
Μετά το τσίμπημα από ένα μολυσμένο θηλυκό κου-
νούπι, ο WNV μολύνει κερατινοκύτταρα, κύτταρα του
Langerhans και δενδριτικά κύτταρα.47,48 Τα μολυσμένα
δενδριτικά κύτταρα μεταναστεύουν στους επιχώριους
λεμφαδένες, όπου ο WNV πολλαπλασιάζεται και εμ-
φανίζεται ιαιμία.49 Ακολουθεί η μετάδοση του ιού σε
περιφερικά όργανα, όπως ο σπλήνας, οι νεφροί και το
ήπαρ, όπου ξεκινά νέο στάδιο αντιγραφής του ιού σε
επιθηλιακά κύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και μακρο-
φάγα.50 Την 4η ημέρα, παρατηρείται η κορύφωση της
ιικής αντιγραφής, ενώ μεταξύ της 6ης και 8ης ημέρας
ο WNV απαλείφεται από τα περιφερικά όργανα και
ανιχνεύεται εντός του εγκεφάλου και του νωτιαίου
μυελού. Η νευροπαθογένεια του WNV εξαρτάται από
την ικανότητά του να εισέλθει στο ΚΝΣ και να διαδοθεί
αποτελεσματικά εντός των κυττάρων-στόχων, όπως
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Εικόνα 4 Δομή του ιού του Δυτικού Νείλου όπως προκύπτει από κρυο-ηλεκτρονική μικροσκοπία. (Α) Το τρίγωνο αντιστοιχεί στην
ασύμμετρη μονάδα του εικοσαέδρου. Διακρίνονται οι 5ης και 3ης τάξης άξονες εικοσαεδρικής συμμετρίας. (Β) Σε κεντρική
εγκάρσια τομή διακρίνονται οι ομόκεντρες στιβάδες πυκνότητας. Ο ιικός πυρήνας, η διπλοστοιβάδα λιπιδίων και οι πρωτεΐνες
Ε και Μ επισημαίνονται 94 (Science, 10 October 2003:248. DOI:10.1126/science.1089316). (Γ) Σχηματική αναπαράσταση
του γονιδιώματος του WNV και των δομικών και μη δομικών πρωτεϊνών, που προκύπτουν κατά τη μετάφρασή του.195

Γ



είναι οι νευρώνες και τα μυελοειδή κύτταρα.
Η διείσδυση του ιού στο ΚΝΣ διευκολύνεται από τη

διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού που μπο-
ρεί να προκληθεί από αλλαγές στη διαπερατότητα των
ενδοθηλιακών κυττάρων λόγω της έκκρισης αγγει-
οδραστικών κυτταροκινών, όπως ο παράγοντας νέ-
κρωσης όγκων TNF51 και από τη δράση των μεταλ-
λοπρωτεϊνασών που αποδομούν τις πρωτεΐνες των
στενοσυνδέσμων.52 Ακόμη έχουν προταθεί μηχανισμοί
εισόδου που περιλαμβάνουν τη μόλυνση των οσφρη-
τικών νευρώνων και την εξάπλωση του ιού προς τον
οσφρητικό βολβό,53 την αξονική ανάδρομη μεταφορά
από μολυσμένους περιφερικούς νευρώνες54 ή τα μο-
λυσμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος
που δρουν σαν «δούρειος ίππος» (εικόνα 6).55

Ο WNV μολύνει και προκαλεί βλάβες στους νευρώ-
νες εντός του εγκεφαλικού στελέχους, στον ιππό-
καμπο, στο φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα και το νωτιαίο
μυελό. Τα μονοπύρηνα κύτταρα διεισδύουν στις μο-
λυσμένες περιοχές, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν δι-
ευκολύνουν την καταπολέμηση της λοίμωξης ή συμ-
βάλουν στην παθογένεια μέσω της καταστροφής των
μολυσμένων κυττάρων και της απελευθέρωσης κυτ-
ταροκινών.

Κύκλος μετάδοσης του WNV

Ο WNV διατηρείται τοπικά και διασπείρεται σε νέες πε-
ριοχές κυρίως μέσω ενός ενζωοτικού κύκλου πολλα-

πλασιασμού. Αυτός περιλαμβάνει άγρια και οικόσιτα
πτηνά ως δεξαμενές (reservoirs) και ορνιθοφιλικά κου-
νούπια 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 (εικόνα 7).

i) Κουνούπια και άλλα αρθρόποδα
Τα κουνούπια μολύνονται κατά τη νύξη πτηνών που
φέρουν υψηλές συγκεντρώσεις ιικών σωματίων στο
αίμα τους. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον 10-14 ημερών μετά τη μόλυνσή τους για να με-
ταδώσουν εκ νέου τον ιό, καθώς ο τελευταίος θα
πρέπει να πολλαπλασιαστεί στα εντερικά κύτταρα του
κουνουπιού, προτού εισβάλλει σε άλλους ιστούς και
τελικά στους σιελογόνους αδένες του. Όταν το θηλυκό
κουνούπι αναρροφήσει ένα γεύμα αίματος που περιέ-
χει τον ιό, μπορεί να παραμείνει μολυσμένο για όλη
του τη ζωή και να μεταδίδει τον ιό σε πολλαπλούς ξε-
νιστές.56

Παρά το γεγονός ότι ο ιός έχει απομονωθεί σε
πολλά είδη κουνουπιών, εντούτοις μόνο είδη του γέ-
νους Culex θεωρούνται αποτελεσματικοί φορείς της
ασθένειας.57 Στη Β. Αμερική περισσότερα από 65 δια-
φορετικά είδη κουνουπιών από 11 διαφορετικά γένη
έχουν συνδεθεί με τη μετάδοση του ιού, με πιο επιτυ-
χημένα αυτά του γένους Culex (Cx. pipiens, Cx. quin-
quefasciatus, Cx. restuans, Cx. salinarus, Cx. tarsalis και
Cx. nigripalpus), αλλά και είδη του γένους Aedes (Α. al-
bopictus και A. vexans) και Ochlerotatus (Ο. japonicus
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Εικόνα 5

Σχηματική αναπαράσταση του κύ-
κλου αντιγραφής του WNV σε
μολυσμένο κύτταρο. Ηλεκτρονι-
κές μικρογραφίες κυττάρων Vero
που έχουν μολυνθεί με WNV κατά
την είσοδο των ιικών σωματίων,
το σχηματισμό κυστιδίων και την
μετακίνησή τους στο σύμπλεγμα
Golgi.46



και O. triseriatus).58 Στην Ευρώπη ο ιός έχει απομονω-
θεί από περισσότερα από 40 διαφορετικά είδη κου-
νουπιών, με τα είδη Culex να είναι τα κυρίαρχα.59

Εργαστηριακές αναλύσεις έχουν δείξει ότι για να
είναι μολυσματικό το Cx. tarsalis, κυρίαρχο είδος στις
δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, πρέπει να καταναλώσει
αίμα με συγκέντρωση ιού >107 PFU/mL (plaque for-

ming units). Εάν το αίμα έχει συγκέντρωση ιού της
τάξης των 105 PFU/mL, τότε μόλις το 30% των κουνου-
πιών καθίσταται μολυσματικό.60 Τα διάφορα είδη κου-
νουπιών μεταφέρουν στα σπονδυλωτά κατά τη
διάρκεια του γεύματος ποικίλες ποσότητες ιού (103.4

έως 106.1 PFU), από τις οποίες περίπου 102 PFU μετα-
φέρονται απ’ ευθείας στο αίμα τους.60
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Εικόνα 6 Σχηματική παράσταση πιθανών μηχανισμών εισόδου του WNV στο ΚΝΣ. Αυτοί περιλαμβάνουν: (1) την άμεση
μόλυνση του ενδοθηλίου των αγγείων, (2) τη διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού από αλλαγές στη διαπε-
ρατότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και των στενοσυνδέσμων λόγω της έκκρισης αγγειοδραστικών κυτταροκι-
νών και μεταλλοπρωτεϊνασών, αντίστοιχα, (3) τα μολυσμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που δρουν
σαν «δούρειος ίππος» και (4) την αξονική ανάδρομη μεταφορά από μολυσμένους περιφερικούς νευρώνες.117

Εικόνα 7 Ο κύκλος μετάδοσης του WNV που περιλαμβάνει άγρια και κατοικίδια πτηνά ως φορείς και ορνιθοφιλικά κουνούπια ως δια-
βιβαστές του ιού, τόσο μεταξύ των πτηνών, όσο και προς τους τελικούς ξενιστές (άνθρωποι και άλογα).14



Στις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ το κυρίαρχο
είδος είναι το Cx. pipiens, το οποίο έχει τη δυνατότητα
αργά το καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο να τρέφε-
ται από αίμα θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του
ανθρώπου, αντί από αίμα πτηνών. Η αλλαγή ξενιστή
(“host switching”) έχει επίσης καταγραφεί για το Cx.
tarsalis στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.56

Στα εύκρατα κλίματα έχει παρατηρηθεί κάθετη με-
τάδοση και επιβίωση των ενήλικων (ακμαίων) κουνου-
πιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε κατάσταση
διάπαυσης, με αποτέλεσμα, μαζί με τα μολυσμένα
κουνούπια, να μπορεί να διαχειμάσει και ο ιός.61,62 Το
ελάχιστο ποσοστό μόλυνσης (minimal infection rate,
MIR), εκφραζόμενο ως ο αριθμός των μολυσμένων
κουνουπιών ελεγμένων σε ομάδες (pools) 1000 κου-
νουπιών, είναι ένας καλός δείκτης της μετάδοσης του
WNV σε μια συγκεκριμένη περιοχή και του κινδύνου
εμφάνισης λοίμωξης στον άνθρωπο. Τιμή MIR ≥1 σχε-
τίζεται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους
ανθρώπους.63

Εκτός από κουνούπια, ο WNV έχει απομονωθεί σπο-
ραδικά από άλλα αρθρόποδα, όπως κρότωνες, ακά-
ρεα και μύγες,64-66 αλλά δε φαίνεται να παίζουν ρόλο
στον κύκλο ζωής και μετάδοσης του ιού στη φύση.46

ii) Πτηνά 
Η μετάδοση του ιού πραγματοποιείται αρχικά σε έναν
άγριο κύκλο στον οποίο συμμετέχουν μεταναστευτικά
πτηνά και στη συνέχεια σε έναν περιαστικό κύκλο
στον οποίο συμμετέχουν και ενδημικά είδη. Ο ιός έχει
απομονωθεί από πολλά είδη πτηνών που διαβιούν σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ανήκουν σε
περισσότερες από 20 οικογένειες. Πολλά από αυτά
είναι μεταναστευτικά είδη. Τα κοινά στοιχεία στη γε-
νετική αλληλουχία μεταξύ στελεχών του WNV που
έχουν απομονωθεί από διάφορες γεωγραφικές περιο-
χές αποτελούν σαφή απόδειξη της μεταφοράς του ιού
μέσω των μεταναστευτικών πτηνών και του ρόλου
που διαδραματίζουν στην ευρεία γεωγραφική δια-
σπορά και κατανομή του WNV.5

Διάφορα είδη πτηνών των τάξεων των στρουθιό-
μορφων (κορακοειδή, σπουργίτια), των γλαυκόμορ-
φων (κουκουβάγιες, μπούφοι), των χαραδριόμορφων
(μπεκάτσες, γλάροι) και των ιερακόμορφων (διάφορα
είδη γερακιών) αναπτύσσουν για ορισμένες μέρες (1-
4) τίτλους ιαιμίας επαρκείς για τη μετάδοση του ιού σε
τρεφόμενα κουνούπια. Αντίθετα, είδη των τάξεων των
δρυοκολαπτόμορφων (δρυοκολάπτες), των περιστε-
ρόμορφων (περιστέρια, δεκαοχτούρες) και των χηνό-
μορφων (αγριόπαπιες, χήνες) αναπτύσσουν χαμηλό-
τερους τίτλους, σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκείς για
τη μετάδοση του ιού σε κουνούπια. Δεδομένου ότι τα
κορακοειδή (κουρούνες, κίσσες) είναι συχνά σε υγρο-
τόπους, πιθανόν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη

διατήρηση του ιού σε μία περιοχή, με συνέπεια την
πρόκληση επιδημιών σε εποχές ή περιόδους με αυξη-
μένο αριθμό κουνουπιών. Η δυνατότητα των μετανα-
στευτικών πτηνών να πετούν καλύπτοντας αποστάσεις
εκατοντάδων χιλιομέτρων για αρκετές ώρες, με ταχύ-
τητες μέχρι και 100 km/h, έχει ως αποτέλεσμα τη με-
ταφορά του ιού σε νέες απομακρυσμένες περιοχές.46

Εκτός από τη μετάδοση μέσω του κουνουπιού, η
μετάδοση του ιού μεταξύ των πτηνών, χωρίς τη με-
σολάβηση μεταβιβαστή, δεν πρέπει να αποκλείεται.
Πολλά είδη πτηνών αποβάλλουν μεγάλες ποσότητες
του ιού στα κόπρανα και στις στοματικές εκκρίσεις
τους.67 Πιθανές εναλλακτικές οδοί μόλυνσης και δια-
σποράς του ιού σε αυτού του είδους τα πτηνά είναι η
μόλυνση μέσω άμεσης επαφής (σημαντική σε πολυ-
σύχναστες φωλιές), ή μέσω της στοματικής οδού
κατά τη σίτιση με μολυσμένα θηράματα ή νεκρά
πτηνά.67-69

iii) Άνθρωπος, ιπποειδή και άλλα ζώα
Ο άνθρωπος και τα ιπποειδή, ειδικότερα τα άλογα,
είναι ευπαθή στον WNV. Χαρακτηρίζονται ως αδιέξο-
δοι ξενιστές του ιού (dead-end hosts), γιατί κατά τη
μόλυνσή τους αναπτύσσεται ιαιμία για περιορισμένο
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην είναι πρα-
κτικά εφικτή η επαναμόλυνση του πληθυσμού των
κουνουπιών. Συγκεκριμένα, μετά από πειραματική
λοίμωξη σε άλογα, το επίπεδο WNV ιαιμίας ήταν μόλις
103 PFU/mL και επομένως ανεπαρκές για να μολύνει
κουνούπια που πιθανώς θα τρέφονταν με το αίμα του
μολυσμένου αλόγου.70

Μερικά άλλα ζώα, άγρια και οικόσιτα, είναι επίσης
ευαίσθητα στην λοίμωξη από WNV, με ή χωρίς έκδηλη
συμπτωματολογία, όπως σκύλοι, γάτες, πρόβατα, χοί-
ροι, βοοειδή, λαγοί, λάμα, ελάφια, ρακούν, αρκούδες,
λύκοι και σκίουροι.19,71 Όπως έχει περιγραφεί για τον
άνθρωπο και τα άλογα, η ιαιμία στα είδη αυτά είναι
πολύ μικρή και επομένως μη ικανή για τη διατήρηση
του κύκλου μετάδοσης του ιού. Εκτός από θηλαστικά,
ερπετά και αμφίβια, όπως φίδια, κροκόδειλοι, ιγ-
κουάνα και βάτραχοι, είναι επίσης ευαίσθητα στη μό-
λυνση από WNV, και κάποια από αυτά αναπτύσσουν
υψηλή ιαιμία.72,73 Βέβαια, για κανένα άλλο είδος, εκτός
από τα άγρια πτηνά και τα κουνούπια, δεν είναι σί-
γουρη η συμβολή του στη διατήρηση και τη δια-
σπορά του WNV στη φύση.46

Άλλοι τρόποι μετάδοσης
Σε μικρό αριθμό ασθενών έχει περιγραφεί μετάδοση
του ιού κατά την μεταμόσχευση οργάνων από μολυ-
σμένο δότη,74-76 τη μετάγγιση μολυσμένων παραγώ-
γων αίματος,77-79 διαπλακουντιακά από τη μητέρα στο
έμβρυο80 και κατά το θηλασμό.81

Ο έλεγχος των αιμοδοτών κατά τις περιόδους έξαρ-
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σης των κρουσμάτων εμφάνισης λοίμωξης από WNV
στις περιοχές εμφάνισής τους ελαχιστοποίησε τις πι-
θανότητες μετάδοσης του ιού μέσω μεταγγίσεων.46,77,82

Αναφορικά με τη μόλυνση κατά τη διάρκεια της κύη-
σης, αυτή δε φαίνεται να έχει δυσάρεστες συνέπειες.
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ενδελεχής έλεγχος του
εμβρύου σε περίπτωση μόλυνσης με WNV της εγκύου,
ενώ οι κλινικοί γιατροί πρέπει να είναι ευαισθητοποι-
ημένοι και να αναφέρουν κάθε περιστατικό σίγουρης
ή πιθανής λοίμωξης από τον ιό κατά τη διάρκεια της
κύησης.83 Ακόμη, έχουν τεκμηριωθεί περιστατικά μό-
λυνσης λόγω επαγγελματικής έκθεσης κατά το χειρι-
σμό ιστών μολυσμένων ζώων μέσω διαδερμικού
ενοφθαλμισμού.84 Πρέπει να τονιστεί ότι ο ιός δε με-
ταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την κοινωνική
επαφή, τα σταγονίδια του βήχα ή τη σεξουαλική
επαφή.

Κλινική εικόνα και παθογένεια της λοίμωξης
από WNV

Οι περισσότερες ανθρώπινες λοιμώξεις συμβαίνουν
το καλοκαίρι ή νωρίς το φθινόπωρο.85 Η περίοδος
επώασης από τη μόλυνση έως την έναρξη της κλινικής
νόσου και την εμφάνιση συμπτωμάτων κυμαίνεται
από 2 έως 14 ημέρες,85 περίοδος που μπορεί να παρα-
ταθεί σε ασθενείς με διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος. Το 80% των ατόμων που μολύνονται με
τον WNV παρουσιάζει υποκλινική εξέλιξη χωρίς εκδή-
λωση συμπτωμάτων.86

Υπολογίζεται ότι περίπου 20% αυτών που μολύνον-
ται με τον ιό αναπτύσσουν ήπια συμπτωματολογία,
όπως μέτριο ή υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, πόνους
στους μυς και τις αρθρώσεις, ναυτία και εμετό,87 με ή
χωρίς εξανθήματα,88 που συχνά συνοδεύεται από λεμ-
φαδενοπάθεια. Αυτή η μορφή της νόσου, γνωστή ως
πυρετός του Δυτικού Νείλου (West Nile Fever, WNF),
διαρκεί συνήθως 4-7 ημέρες χωρίς να αφήνει κατά-
λοιπα, αλλά ορισμένοι ασθενείς παραπονούνται για
έντονο αίσθημα κόπωσης και δυσφορίας κατά την πε-
ρίοδο ανάρρωσης.87 Μια μελέτη παρακολούθησης
ασθενών με WNF έδειξε ότι το στάδιο ανάρρωσης
διήρκεσε για περισσότερο από τρεις μήνες με έντονα
συμπτώματα κόπωσης και μυϊκής αδυναμίας.61,88

Περιστασιακά, σε ποσοστό <1%, συμβαίνει προ-
σβολή του ΚΝΣ, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νευρο-
διεισδυτικής νόσου (West Nile Neuroinvasive Disease,
WNND) που εκδηλώνεται ως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα
και οξεία χαλαρή παράλυση. Τα κλινικά χαρακτηριστικά
αυτών των εκδηλώσεων ενδέχεται να επικαλύπτονται
στον ίδιο ασθενή.89 Κατά τη μηνιγγίτιδα παρατηρείται
υψηλός πυρετός, έντονη κεφαλαλγία, φωτοφοβία και
αυχενική δυσκαμψία, ενώ τα κλινικά σημεία Kernig

και Brudzinski μπορεί να βρεθούν κατά τη φυσική
εξέταση του ασθενούς.89,90 Η εγκεφαλίτιδα χαρακτη-
ρίζεται από αιφνίδιο υψηλό πυρετό, έντονη κεφαλαλγία,
φωτοφοβία, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης και
της ψυχικής κατάστασης ή ακόμα και εστιακά νευρο-
λογικά συμπτώματα, όπως αταξία, επιληπτικές κρίσεις
ή δυσαρθρία.12,89 Υπάρχουν και αναφορές εμφάνισης
κινητικών προβλημάτων και παρκινσονικών χαρα-
κτηριστικών.90 Κλινικές μη νευρολογικές εκδηλώσεις
που εμφανίζονται έστω και σπάνια κατά τη διάρκεια
της λοίμωξης από WNV περιλαμβάνουν ηπατίτιδα,
παγκρεατίτιδα, μυοκαρδίτιδα και ραβδομυόλυση91-93

και αρκετές οφθαλμικές επιπλοκές, όπως η οπτική
νευρίτιδα, η χοριοαμφιβληστροειδίτιδα και οι αιμορ-
ραγίες του αμφιβληστροειδούς.94

Η οξεία χαλαρή παράλυση μπορεί να συμβεί σε ένα
στους δέκα ασθενείς με νευροδιεισδυτική νόσο από
WNV,95 η οποία χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη αδυ-
ναμία των άκρων, ελάττωση αντανακλαστικών και αι-
σθητικές διαταραχές. Η κλινική της εικόνα είναι
παρόμοια με αυτή της πολιομυελίτιδας και απαιτείται
διαφορική διάγνωση από το σύνδρομο Guillain-Barré
(οξεία μεταλοιμώδης πολυριζονευρίτιδα).96 Η προ-
σβολή του εγκεφαλικού στελέχους και της ανώτερης
αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού μπορεί να
προκαλέσει κήλη των μεσοσπονδυλίων δίσκων και
παράλυση των μεσοπλεύριων μυών με αποτέλεσμα
την αναπνευστική ανεπάρκεια και μερικές φορές το
θάνατο.97

Ο κίνδυνος ανάπτυξης WNND αυξάνει με την ηλι-
κία. Tα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο
για σοβαρή νόσο και θάνατο είναι οι άνθρωποι ηλικίας
άνω των 65 ετών, που λόγω υποκείμενων νοσημάτων
έχουν επιβαρυμένο ιστορικό, αν και η WNND έχει ανα-
φερθεί και σε νέους, καθώς και σε παιδιά.85 Η μεγαλύ-
τερη ηλικία συσχετίστηκε με δυσλειτουργία της
μνήμης, μυϊκή αδυναμία και μόνιμη νευρολογική
βλάβη.98 Το ποσοστό θνησιμότητας από WNND ανέρ-
χεται στο 10%99,100 και μακροχρόνιες νευρολογικές
επιπτώσεις απαντώνται σε ποσοστό >50%.101-103

Μια μελέτη παρακολούθησης της πορείας 22 επι-
ζώντων WNND ασθενών στην Ελλάδα έδειξε ότι τα
πιο κοινά συμπτώματα που παραμένουν ένα χρόνο
μετά τη λοίμωξη είναι η ανορεξία (77,3%) και η μυϊκή
αδυναμία (72,7%), ακολουθούμενα από την ανεπάρ-
κεια μνήμης (36,4%) και την κατάθλιψη (22,7%). Επι-
πρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενείς στη
φάση ανάρρωσης μπορεί να παρουσιάζουν εμμέ-
νουσα ή χρόνια λοίμωξη, όπως αυτή διαπιστώνεται
από θετική PCR στα ούρα γεγονός που επιβεβαιώνει
ιικό πολλαπλασιασμό στο νεφρικό ιστό.96

Η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης έχουν
προταθεί ως πιθανοί παράγοντες κινδύνου, αλλά ση-
μαντικό ρόλο, εκτός του γήρατος, διαδραματίζει η
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ανοσοκαταστολή σε μεταμοσχευμένους ή ασθενείς με
λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας
(HIV) και οι κακοήθειες.85,104 Μελέτες σε πειραματόζωα
έδειξαν ότι η φυσιολογική λειτουργία του συνόλου
του ανοσοποιητικού συστήματος παίζει ουσιαστικό
ρόλο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον
WNV.105,106 Συγκεκριμένα, η ανοσολογική απόκριση
που μεσολαβείται από τα Β-κύτταρα συμβάλλει στον
έλεγχο του ιικού φορτίου και της διασποράς του ιού,
ενώ η ελεγχόμενη από τα Τ-κύτταρα απόκριση είναι
σημαντική στην κάθαρση του ιού από το ΚΝΣ. 

Παθολογοανατομικά ευρήματα

Τα ιστολογικά ευρήματα της WNV εγκεφαλίτιδας περι-
λαμβάνουν περιαγγειακή φλεγμονή, μικρογλοιακά οζί-
δια, νέκρωση και απώλεια νευρώνων (εικόνα 8Α,
Β).107,108 Οι εν τω βάθει πυρήνες, το στέλεχος και ο νω-
τιαίος μυελός φαίνεται ότι πλήττονται περισσότερο. Οι
ασθενείς με χαλαρή παράλυση παρουσιάζουν περιαγ-
γειακή λεμφοκυτταρική διήθηση στο νωτιαίο μυελό,
μικρογλοιακά οζίδια και απώλεια κυττάρων του πρό-
σθιου κέρατος.108 Φλεγμονή του νωτιαίου μυελού πα-

ρατηρήθηκε σε 17 από 23 άτομα που απεβίωσαν από
WNND. Εστίες απομυελίνωσης, γλοίωσης και περιστα-
σιακών περιαγγειακών διηθήσεων μπορεί να βρέθουν
σε άτομα με παρατεταμένη κλινική πορεία.109

Στις ΗΠΑ, οι προσπάθειες απομόνωσεις του WNV
από ιστούς κατόπιν νεκροψίας ήταν αποτυχημένες
πριν το 2001. Όμως ο ιός απομονώθηκε μετά θάνατον
από 2 ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με φαινομε-
νικά υψηλά ιικά φορτία.110 Η ανοσοϊστοχημική (IHC)
χρώση αποκάλυψε αντιγόνα του WNV σε ~50% των
θανατηφόρων κρουσμάτων WNND. Η IHC χρώση
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ασθενείς που καταλή-
γουν την πρώτη εβδομάδα της νόσου όταν οι συγκεν-
τρώσεις του ιικού αντιγόνου στους ιστούς του ΚΝΣ
είναι υψηλές.108 Τα ιικά αντιγόνα παρατηρούνται συ-
νήθως εντός των νευρώνων, στο εγκεφαλικό στέλεχος
και το πρόσθιο κέρας (εικόνα 8Γ). Γενικά, η ανίχνευση
των αντιγόνων είναι εστιακή και σποραδική, εκτός
από τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπου είναι
εκτεταμένη σε όλο το ΚΝΣ.108 Η απεικόνηση των WNV
σωματίων με ηλεκτρονική μικροσκοπία είναι σπάνια.
Όταν όμως επιτευχθεί τότε τα σωμάτια εμφανίζονται
μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο των νευρώνων (ει-
κόνα 8Δ).109
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Εικόνα 8

Τα ιστοπαθολογικά χαρακτηρι-
στικά του WNV σε ανθρώπινους
ιστούς. Στις εικόνες Α και Β δια-
κρίνονται φλεγμονή, μικρογλοι-
ακά οζίδια και νέκρωση κατά την
εγκεφαλίτιδα που προκαλείται
από τον WNV. Η εικόνα Γ παρου-
σιάζει την ανίχνευση του WNV
αντιγόνου (κόκκινες περιοχές) σε
νευρώνες με ανοσοϊστοχημική
χρώση. Η εικόνα Δ αντιστοιχεί σε
ηλεκτρονική μικρογραφία του
WNV στο ενδοπλασματικό δίκτυο
ενός νευρικού κυττάρου (βέλος).
Κλίμακα = 100nm.109



Διάγνωση της λοίμωξης από WNV

Οι κλινικές εργαστηριακές μελέτες ρουτίνας δεν κά-
νουν διάκριση των WNV λοιμώξεων από άλλες ιογε-
νείς λοιμώξεις. Οι ασθενείς με WNND παρουσιάζουν
λεμφοκυτταρική πλειοκυττάρωση στο ΕΝΥ (συνήθως
<500 κυτ./μL) (τα ουδετερόφιλα μπορεί να επικρατή-
σουν νωρίς στην πορεία της λοίμωξης),111,112 υψηλά
επίπεδα πρωτεΐνών (συνήθως <150 mg/dL) και φυσιο-
λογικά επίπεδα γλυκόζης. Οι ασθενείς με εγκεφαλίτιδα
μπορεί να αναπτύξουν σύνδρομο απρόσφορης έκκρι-
σης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH, syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone), με αποτέλεσμα
υπονατριαιμία. Οι ηλεκτρολύτες, η ηπατική και η νε-
φρική λειτουργία είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η αξονική τομογραφία δε βοηθά στη διάγνωση,
αλλά μπορεί να αποκλείσει άλλα αίτια μηνιγγοεγκε-
φαλίτιδας. Ωστόσο, ηλεκτροεγκεφαλικές ανωμαλίες
αναφέρονται συχνά σε ποσοστό 50-80% και αντανα-
κλούν βραδεία δραστηριότητα στην πρόσθια ή την
κροταφική περιοχή του εγκεφάλου.112,113 Τα αποτελέ-
σματα της μαγνητικής τομογραφίας του εγκεφάλου
είναι συχνά φυσιολογικά, αλλά ανωμαλίες σήματος
μπορεί να παρατηρηθούν στα βασικά γάγγλια, το θά-
λαμο και το εγκεφαλικό στέλεχος ασθενών με εγκε-
φαλίτιδα και στον προμήκη σε ασθενείς με χαλαρή
παράλυση. Κλινικά χαρακτηριστικά και ηλεκτροδια-
γνωστικές δοκιμές μπορούν να βοηθήσουν στη δια-
φοροποίηση της εικόνας παραλυτικής συνδρομής

που αναφέρεται μετά από WNV λοίμωξη, από το σύν-
δρομο Guillain-Barré.114

Η κλινική διάγνωση της WNV λοίμωξης επιβεβαι-
ώνεται εργαστηριακά με ανίχνευση IgM αντισωμάτων
έναντι του WNV στο ΕΝΥ και με αυξανόμενους τίτλους
αντι-WNV IgG αντισωμάτων σε διαδοχικά δείγματα
ορού ή ΕΝΥ με ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA (en-
zyme-linked immunosorbent assay). Τα IgM αντισώ-
ματα μπορούν να ανιχνευτούν στο ΕΝΥ και στον ορό
μεταξύ της 8ης και της 21ης ημέρας της νόσου. Στις
νευροδιεισδυτικές μορφές της νόσου ανιχνεύονται
ήδη κατά την έναρξη των νευρολογικών συμπτωμά-
των, ενώ στις ήπιες μορφές εμφανίζονται αργότερα.
Επειδή δε διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό,
η ανεύρεσή τους στο ΕΝΥ υποδηλώνει τοπική παρα-
γωγή και κατ’ επέκταση βέβαιη προσβολή του ΚΝΣ. Οι
μέγιστοι τίτλοι τους παρατηρούνται 18 ημέρες μετά
τη μόλυνση, αλλά εκτιμάται ότι μπορούν να διατηρη-
θούν σε υψηλά επίπεδα κατά μέσο όρο για 7-8
μήνες,115,116 γεγονός που συμφωνεί με αναφορές ορο-
λογικών μελετών σε άλλους φλαβοϊούς, όπως οι ιοί
του δαγκείου πυρετού και της εγκεφαλίτιδας του St.
Louis. Στον άνθρωπο, μετρήσιμα επίπεδα αντι-WNV
IgG, που συμβάλουν στην κάθαρση από τον ιό και στη
μακροχρόνια προστασία από μελλοντική νέα μό-
λυνση, εμφανίζονται στον ορό τη δεύτερη ή την τρίτη
εβδομάδα της νόσου, όταν τα περισσότερα συμπτώ-
ματα έχουν εξαφανιστεί και παραμένουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα (εικόνα 9).117

17

ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΤΟΜΟΣ 60 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2015

Εικόνα 9 Χρονοδιάγραμμα WNV ιαιμίας και ανοσολογικής απόκρισης



Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ορολογική διά-
γνωση των WNV λοιμώξεων είναι οι διασταυρούμενες
αντιδράσεις με άλλους φλαβοϊούς, ιδιαίτερα με αυ-
τούς που ανήκουν στην ίδια ορολογική ομάδα.96 Με-
λέτη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αρμποϊών στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έδειξε ότι
κατά τη διάρκεια της επιδημίας του 2010 παρατηρή-
θηκαν διασταυρούμενες αντιδράσεις τόσο στα IgM
όσο και στα IgG αντισώματα, ωστόσο, οι τίτλοι των αν-
τισωμάτων έναντι του WNV ήταν πολύ μεγαλύτεροι
από αυτούς των αντισωμάτων έναντι του ιού του δάγ-
κειου πυρετού.118 Επιπλέον, σε διαδοχικά δείγματα
ορού αίματος, παρατηρήθηκε αύξηση του τίτλου των
αντισωμάτων έναντι του WNV σε αντίθεση με τους τίτ-
λους των αντι-DENV αντισωμάτων. 

Ακόμη είναι δυνατό να παρατηρηθούν ψευδώς θε-
τικά αποτελέσματα σε ασθενείς που έχουν εμβολια-
στεί κατά του κίτρινου πυρετού και της ιαπωνικής
εγκεφαλίτιδας, οπότε για τη σωστή αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η λήψη λεπτομε-
ρούς ιστορικού από τον ασθενή, ιδιαίτερα όσον
αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού του και τις μετα-
κινήσεις του σε ενδημικές περιοχές. Η διαδικασία της
οροεξουδετέρωσης (PRNT, plaque-reduction neutra-
lization test) που εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα εργα-
στήρια ανιχνεύει εξουδετερωτικά αντισώματα και
συμβάλει στον προσδιορισμό του φλαβοϊού που είναι
υπεύθυνος για τη λοίμωξη και τον αποκλεισμό των
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Εφόσον τα IgM αντισώματα παραμένουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα, που μπορεί να ξεπερνά και τις 500
ημέρες, είναι πιθανό να επικαλύπτονται οι εποχές μο-
λυσματικότητας και μετάδοσης του WNV και να προ-
κύπτουν προβλήματα διάκρισης της οξείας από την
παρελθούσα λοίμωξη. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με
τη μελέτη της λειτουργικής συνάφειας των αντισωμά-
των, καθώς η ισχύς σύνδεσης αντιγόνου- αντισώματος
είναι χαμηλή στην πρόσφατη λοίμωξη και αυξάνεται
με την πάροδο του χρόνου. Μικρής συνάφειας IgG αν-
τισώματα (avidity index < 40%) παρουσία IgM αντισω-
μάτων τεκμηριώνουν την οξεία φάση της νόσου, ενώ
μεγάλης συνάφειας (> 60%) υποδηλώνουν ότι ο χρό-
νος λοίμωξης είναι μεγαλύτερος των τριών μηνών ή ότι
έχουν προκύψει ως αναμνηστική απόκριση σε παλαι-
ότερη έκθεση σε κάποιο φλαβοϊό.119-121

Η WNV λοίμωξη μπορεί επίσης να διαγνωστεί με
ανίχνευση του ιού σε δείγματα ΕΝΥ, ορού ή ιστών με
μοριακές μεθόδους, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πο-
λυμεράσης (PCR) και η εξέταση ενίσχυσης νουκλεϊκού
οξέος (NAAT, nucleic acid amplification test). Όμως, η
διαγνωστική αξία τους είναι περιορισμένη λόγω της
σύντομης διάρκειας της ιαιμίας. Όταν ο ασθενής εμφα-
νίζει συμπτώματα της νόσου, το στάδιο της ιαιμίας έχει
παρέλθει και η εφαρμογή της PCR δίνει αρνητικά απο-

τελέσματα. Εκτός του ολικού αίματος και του ορού,
PCR μπορεί να εφαρμοστεί σε ούρα, όπου το γενετικό
υλικό του ιού παραμένει σε υψηλά, ανιχνεύσιμα επί-
πεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και επομένως
μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο στη διάγνωση, όσο
και στην παρακολούθηση ασθενών με WNV λοί-
μωξη.122-124 Οι πιθανότητες ανίχνευσης αυξάνονται σε
ανοσοκατασταλμένους και ανοσοανεπαρκείς ασθενείς
που εμφανίζουν παρατεινόμενη ιαιμία, αποτυχία ορο-
μετατροπής ή καθυστερημένη ανοσολογική απόκριση
στη λοίμωξη. Ακόμη, οι μοριακές μέθοδοι παρουσιά-
ζουν υψηλή ευαισθησία και διαδραματίζουν σημαν-
τικό ρόλο κατά τον έλεγχο προϊόντων αίματος και την
επιτήρηση κουνουπιών και πτηνών.46

Η καλλιέργεια του ιού σε κυτταρικές σειρές ή σε πει-
ραματόζωα αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς, αλλά
πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εργαστήρια ανα-
φοράς με εγκαταστάσεις βιοασφάλειας επιπέδου ΙΙΙ
(Biosafety Cabinet Class III). Πρόκειται για μια επίπονη
και χρονοβόρα μέθοδο που συνήθως αποβαίνει αρ-
νητική λόγω του χαμηλού βαθμού ιαιμίας.

Με βάση της οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για τη διάγνωση λοί-
μωξης από WNV, η κατάσταση του ασθενούς θα πρέπει
να παρουσιάζει τουλάχιστον ένα από τα κλινικά κριτή-
ρια και ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια. Τα κλινικά
κριτήρια περιλαμβάνουν (i) εγκεφαλίτιδα (οξεία διατα-
ραχή επιπέδου συνείδησης και πυρετός), (ii) άσηπτη
μηνιγγίτιδα, (iii) άλλες οξείες κλινικές εκδηλώσεις κεν-
τρικού και περιφερικού κεντρικού συστήματος (σπα-
σμοί, παράλυση, διαταραχές αισθητικότητας κλπ) και
(iv) πυρετό χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από το νευρικό
σύστημα και απουσία άλλης πιθανής διάγνωσης. Τα ερ-
γαστηριακά κριτήρια περιλαμβάνουν (i) την απομό-
νωση / ανίχνευση του ιού σε αίμα / ΕΝΥ / άλλο ιστό, (ii)
την ανίχνευση ειδικών έναντι του ιού IgM αντισωμάτων
στο ΕΝΥ και (iii) την ανίχνευση στον ορό υψηλών τίτ-
λων ειδικών IgM αντισωμάτων ή την αύξηση του τίτλου
των ειδικών IgG αντισωμάτων σε διαδοχικά δείγματα
ορού (www.keelpno.gr).

Θεραπεία της λοίμωξης από WNV

Δεν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή για τις WNV
λοιμώξεις και η αντιμετώπιση είναι κυρίως συμπτωμα-
τική. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στη νευροδι-
εισδυτική μορφή της νόσου, απαιτείται νοσοκομειακή
περίθαλψη, μερικές φορές σε μονάδα εντατικής θερα-
πείας, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, μηχανική ανα-
πνευστική υποστήριξη και πρόληψη δευτερογενών
λοιμώξεων. 

Η κατάλληλη αντιιική θεραπεία της WNV λοίμωξης
πρέπει να περιλαμβάνει σκευάσματα που να έχουν ως
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στόχο τον πολλαπλασιασμό του ιού, την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος, την ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας νευρολογικής βλάβης και τη μείωση εμ-
φάνισης ανθεκτικών στελεχών.46 Η μελέτη της εύρε-
σης κατάλληλης αντιικής αγωγής δεν στρέφεται μόνο
στην ανακάλυψη νέων μορίων, αλλά και στη χρησιμο-
ποίηση υπαρχόντων σκευασμάτων. Η ριμπαβιρίνη,
γνωστό αντιιικό φάρμακο, παρά την επιτυχή δράση
της σε in vitro μελέτες και σε μελέτες σε πειραματό-
ζωα, δυστυχώς ήταν αναποτελεσματική όταν χορηγή-
θηκε σε ασθενείς με WNV λοίμωξη.125 Παρόμοια είναι
τα δεδομένα από τη χρήση του μυκοφαινολικού
οξέος (mycophenolic acid), σκεύασμα το οποίο χορη-
γείται ως ανοσοκατασταλτικό στην πρόληψη απόρρι-
ψης μοσχεύματος και το οποίο in vitro διαπιστώθηκε
ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του WNV.126 Το
βαλπροϊκό νάτριο (sodium valproate), φάρμακο χο-
ρηγούμενο σε ασθενείς με επιληψία και διπολικές δια-
ταραχές, αν και φάνηκε να έχει δράση έναντι του WNV
σε κυτταροκαλλιέργειες, ήταν αναποτελεσματικό όταν
χορηγήθηκε σε πειραματικά μοντέλα.46,127

Άλλα πιθανά αντιιικά σκευάσματα είναι ουσίες που
ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα στην αντιμετώ-
πιση της WNV λοίμωξης. Τέτοια ανοσοτροποιητικά
σκευάσματα είναι παράγωγα της ιντερφερόνης (INF)
ή ουσίες που ενισχύουν την παραγωγή της. Είναι γε-
γονός ότι η INF παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμε-
τώπιση της λοίμωξης από WNV και ασθενείς που
έχουν λάβει εξωγενώς τέτοιου είδους σκευάσματα,
παρουσίασαν μείωση των επιπλοκών από τη
λοίμωξη.126

Η δράση των αντισωμάτων που έχουν δοκιμαστεί
στρέφεται είτε έναντι των WNV ιικών σωματιδίων με
στόχο την εξουδετέρωσή τους, είτε έναντι της NS1
πρωτεΐνης.126 Παθητική χορήγηση αντι-WNV αντισω-
μάτων είναι προστατευτική και θεραπευτική, ενώ δεν
προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως περιγρά-
φεται για άλλους φλαβοϊούς. Η χορήγηση αυτών είναι
πολύ χρήσιμη σε ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς, που εξάλλου έχουν και το μεγαλύ-
τερο κίνδυνο εμφάνισης νευροδιεισδυτικής νόσου. Τα
αντισώματα χορηγούνται ενδοφλεβίως και προέρχον-
ται, είτε από ανθρώπους που έχουν περάσει τη νόσο,
είτε παράγονται τεχνητά στο εργαστήριο. Πρόσφατα
έχουν παραχθεί και μονοκλωνικά αντισώματα και πι-
στεύεται ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα για την αντι-
μετώπιση της WNV λοίμωξης.128,129

Εμβόλια

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν γίνει σε
ερευνητικό επίπεδο, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην
κυκλοφορία ειδικό εμβόλιο για τον άνθρωπο. Επι-

πλέον δεν έχει επιβεβαιωθεί το σχετικό όφελος από
τυχόν εφαρμογή του.46 Για τα άλογα υπάρχουν εμβό-
λια που εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη και έχουν
βοηθήσει στη μείωση εμφάνισης κρουσμάτων λοίμω-
ξης από WNV.130,131

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί εμβόλια βασι-
σμένα (i) στη χρήση ζωντανού, αδρανοποιημένου ιού
που προέρχεται από καλλιέργεια σε κύτταρα ή από εγ-
κέφαλο ποντικών, (ii) στην τεχνική του ανασυνδυα-
σμένου DNA και (iii) στη χρήση ιικών πρωτεϊνών,
ολόκληρων ή τμημάτων αυτών.130,132 Τα εμπορικά δια-
θέσιμα για τα άλογα εμβόλια έχουν ως αντιγόνο την
πρωτεΐνη prM-E και είναι (i) χιμαιρικό ανασυνδυα-
σμένο σε canarypox virus: Recombitek® Equine WNV
(ΗΠΑ) και Proteq West Nile® (Ευρώπη), (ii) χιμαιρικό
εμβόλιο που συνδυάζει τις πρωτεΐνες YFV NS και WNV
prM-E: PreveNile® (διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ, αποσύρ-
θηκε το 2010) και (iii) DNA εμβόλιο και ενισχυτικό:
West Nile-Innovator® DNA (διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ).
Επίσης υπάρχουν εμβόλια δύο τύπων, ένα που περιέ-
χει ολόκληρο τον ιό αδρανοποιημένο με φορμαλ-
δεΰδη και ένα που περιέχει ζωντανό εξασθενημένο ιό,
τα οποία έχουν χορηγηθεί με επιτυχία σε οικόσιτες
χήνες στο Ισραήλ.133

Η επιτυχημένη εφαρμογή κτηνιατρικών εμβολίων
ενισχύει την έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίων στον
άνθρωπο, με σκοπό την εφαρμογή τους σε άτομα
υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από WNV.46 Πρόσφατα
μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια
φάσεων Ι και ΙΙ του εμβολίου ChimeriVax-WN02 σε
διάφορες ηλικιακές ομάδες. Το εμβόλιο φέρει ζώντα
εξασθενημένο χιμαιρικό ιό καθώς στον ιό κίτρινου πυ-
ρετού (yellow fever 17D virus) έχει αντικατασταθεί το
γονίδιο της prM-E πρωτεΐνης του φακέλου από το αν-
τίστοιχο γονίδιο του WNV NY99. Διαπιστώθηκε ότι
ήταν ιδιαίτερα ανοσογονικό σε νεότερους ενήλικες
και σε ηλικιωμένους και καλά ανεκτό σε όλα τα δοσο-
λογικά σχήματα και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.134,135

Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων
στη μετάδοση του WNV

Κλιματικές συνθήκες
Οι καιρικές συνθήκες είναι αβιοτικοί παράγοντες που
επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα του φορέα να απο-
κτήσει, να διατηρήσει και να μεταδώσει τον WNV. Η
παρουσία ευνοϊκών φυσικών οικοτόπων για φορείς
και ξενιστές, οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες και ο
εποχικός συγχρονισμός τους είναι συστατικά ζωτικής
σημασίας για ένα επιτυχημένο κύκλο μετάδοσης.136,137

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Υπό κανονικές συνθήκες ο κύκλος αναπαραγωγής του

19

ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΤΟΜΟΣ 60 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2015



WNV απαιτεί 10-12 ώρες.138 Οι υψηλές θερμοκρασίες
αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των κουνουπιών,139

μειώνουν το χρονικό διάστημα μεταξύ των γευμάτων
αίματος και επιταχύνουν την ανάπτυξη του ιού μέσα
στα κουνούπια διαβιβαστές,140,141 που ζουν για περί-
που 2 εβδομάδες. Όσο πιο γρήγορα αντιγράφεται
ένας ιός, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να φθά-
σει σε μολυσματικά επίπεδα ικανά για αποτελεσμα-
τική μετάδοση της νόσου, ενώ το κουνούπι είναι
ακόμα ζωντανό και ικανό να δαγκώνει.140

Ο WNV ανιχνεύεται σε διαφορετικές υπο-κλιματικές
περιοχές (για παράδειγμα από τον Καναδά έως τις τρο-
πικές περιοχές της Αμερικής)3 και παρά το γεγονός ότι
αντιγράφεται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, από
14°C σε ποικιλόθερμα κουνούπια,136 έως 45°C σε
πτηνά με εμπύρετο,142 ο κύκλος αντιγραφής του ολο-
κληρώνεται πιο γρήγορα σε κουνούπια σε υψηλότε-
ρες θερμοκρασίες.143 Η συσχέτιση της υπερβολικής
ζέστης με την ένταση της επιδημίας έχει επιβεβαιωθεί
και στον άνθρωπο.144,145

Η καταγραφή κρουσμάτων WNF στην Ευρώπη και
τις γειτονικές χώρες, έχει συσχετιστεί με ευνοϊκές θερ-
μοκρασίες περιβάλλοντος για τον πολλαπλασιασμό
των κουνουπιών.146 Ένα πρόσφατο παράδειγμα απο-
τελεί η επιδημία που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2010,
όταν η νοτιοανατολική Ευρώπη γνώρισε μια άνευ προ-
ηγουμένου έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων
WNF και WNND σε ανθρώπους. Οι περισσότερες πε-
ριπτώσεις αναφέρθηκαν μεταξύ της 26ης Ιουνίου και
της 31ης Οκτωβρίου, ενώ το κυρίως ξέσπασμα παρα-
τηρήθηκε από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σε-
πτεμβρίου και κορυφώθηκε μεταξύ της 23ης Αυγού-
στου και 5ης Σεπτεμβρίου.6 Πριν την εμφάνιση των
επιδημιών σημειώθηκαν εξαιρετικά ζεστές περίοδοι.
Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από τα τέλη Ιου-
λίου έως τα μέσα Αυγούστου ήταν πολύ ζεστό στη
Ρωσία (αποκλίσεις > 9°C πάνω από το μέσο όρο των
τελευταίων 30 ετών), στη Ρουμανία και την Τουρκία
(> 5°C), και σε μικρότερο βαθμό στην Ελλάδα (>
3°C).137 Αυτό το καυτό καλοκαίρι ήταν μέρος μιας συ-
νεχιζόμενης τάσης αύξησης της θερμοκρασίας στην
Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό
Οργανισμό, αυτή η τάση κορυφώθηκε την τελευταία
δεκαετία που έληξε το 2010, το οποίο ήταν επίσης ένα
από τα τρία θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί
ποτέ. Κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, η νο-
τιοανατολική Ευρώπη υπόμεινε μεγάλους και δυνα-
τούς καύσωνες και γνώρισε μια σειρά ρεκόρ, διαδοχι-
κών ζεστών νυχτών.147

Οι Paz και οι συνεργάτες περιέγραψαν τους κλιμα-
τικούς παράγοντες της επιδημίας του 2010 στην Ευ-
ρασία και η θερμοκρασία αποτέλεσε τον καθοριστικό
παράγοντα.137 Οι χώρες που βρίσκονται σε βόρεια γε-
ωγραφικά πλάτη χαρακτηρίζονται από στατιστικά ση-

μαντική συσχέτιση της θερμοκρασίας με τον αριθμό
των περιστατικών WNF, τα οποία εμφανίζονται με
χρονική καθυστέρηση περίπου τεσσάρων εβδομά-
δων από την καταγραφή των αυξημένων θερμοκρα-
σιών. Αντίθετα, οι χώρες που βρίσκονται νοτιότερα
παρουσίασαν ανάλογες συσχετίσεις χωρίς τις αντί-
στοιχες καθυστερήσεις.

Ο WNV τείνει να εξαπλώνεται σε νέες περιοχές κατά
τη διάρκεια ετών με πάνω από το κανονικό θερινές
θερμοκρασίες.3 Οι επιδημίες στη Νέα Υόρκη, το Ισ-
ραήλ και την Ευρώπη υποδεικνύουν ότι ακόμη και αν
το καλοκαίρι μετά το πρώτο ξέσπασμα που συνέπεσε
με την υπερβολική ζέστη είναι λιγότερο ζεστό, η
νόσος μπορεί να γίνει ενδημική στην περιοχή.13,30,34,40

Πράγματι, τα κρούσματα WNF στην Ευρώπη κατά τη
διάρκεια των καλοκαιριών του 2011 και του 2012 ση-
μειώθηκαν στις περιοχές που είχαν εμφανιστεί τα
κρούσματα του 2010 (εικόνα 1). Είναι επομένως λο-
γικό ότι η αύξηση της θερμοκρασία περιβάλλοντος,
υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να
συμβάλλει στη διαδικασία με την οποία η νόσος που
προκαλείται από τον WNV γίνεται ενδημική στην Ευ-
ρώπη. 

Στις εύκρατες περιοχές, ο κίνδυνος μόλυνσης των
ιπποειδών από τον WNV φαίνεται να είναι μεγαλύτε-
ρος από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο, όταν
τα κουνούπια βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της
δραστηριότητάς τους, ενώ στις υποτροπικές περιοχές
η περίοδος υψηλού κινδύνου είναι περισσότερο εκτε-
ταμένη μέχρι του σημείου να μην μπορεί πλέον να
οριοθετηθεί επακριβώς και να παραμένει καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.148 Πιο συγκεκριμένα, σε περιοχές
της εύκρατης ζώνης μεταξύ της πολικής και της τρο-
πικής ζώνης του αντίστοιχου βόρειου-νότιου ημισφαι-
ρίου (από 66°33΄ που αντιστοιχεί στον αρκτικό κύκλο
έως 23°27΄ που αντιστοιχεί στον τροπικό), τα περιστα-
τικά WNV λοιμώξεων συμβαίνουν κυρίως στα τέλη
του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ
στα νότια κλίματα όπου οι θερμοκρασίες είναι ηπιό-
τερες, ο WNV μπορεί να μεταδοθεί όλο το χρόνο.149

Λόγω των κλιματικών μεταβολών, τα κουνούπια έχουν
επεκταθεί σε πιο ακραία γεωγραφικά πλάτη και υψό-
μετρα, οπότε έρχονται σε επαφή με νέους πληθυ-
σμούς ξενιστών και διαφορετικά είδη διαβιβαστών για
την εξασφάλιση τροφής.150

Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι
εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την
δραστηριότητα των κουνουπιών. Για παράδειγμα,
θερμοκρασίες άνω των 30°C μείωνουν την επιβίωση
των προνυμφών του Cx. tarsalis151 και επιβράδυνουν
την ανάπτυξη του WNV σε Cx. univittatus.3

Τέλος, οι κλιματικές συνθήκες εκτός από την αφθο-
νία των κουνουπιών, επηρεάζουν και τη μετανά-
στευση των πτηνών στο χώρο και το χρόνο. Έχει
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αποδειχθεί ότι η βραχυπρόθεσμη μεταβολή των και-
ρικών συνθηκών προωθεί την ευελιξία στην επιλογή
διαδρομών. Σε μια προσπάθεια προσαρμογής στην
κλιματική αλλάγη τα μεταναστευτικά πτηνά μεγάλων
αποστάσεων προτιμούν να σταματήσουν νωρίτερα
όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές (ομίχλη,
ισχυροί άνεμοι) ενώ αυτά των μικρών αποστάσεων
δεν μεταναστεύουν.6

Βροχόπτωση
Αν και τα πρότυπα εμφάνισης της νόσου επηρεάζον-
ται από την ποσότητα της βροχόπτωσης, το αποτέλε-
σμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και
την οικολογία των κουνουπιών φορέων.152

Βροχόπτωση πάνω από το μέσο όρο μπορεί να οδη-
γήσει σε δραματική αύξηση του αριθμού θέσεων ανα-
παραγωγής των κουνουπιών, σε υψηλότερη αφθονία
των κουνουπιών και σε αυξημένη πιθανότητα εκδή-
λωσης ασθενειών,153 καθώς επηρεάζεται η δυναμική
μετάδοσης του ιού, εφόσον εισαχθεί στο οικοσύστημα
της περιοχής.154 Σύμφωνα με τη μελέτη των Soverow
και συν., υπάρχουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ της βα-
ριάς βροχόπτωσης (≥50 mm μέσα σε μια μέρα) και
της υψηλότερης συχνότητας εμφάνισης WNF στις
Ηνωμένες Πολιτείες.154 Σε μια μελέτη σχετικά με την
έναρξη της WNV λοίμωξης σε άλογα στην Ευρώπη
κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2010, διαπίστω-
θηκε ότι ο καιρός στις πόλεις Τράπανι (Σικελία, Ιταλία),
Καμπομπάσο (Μολίζε, Ιταλία) και Θεσσαλονίκη (Ελ-
λάδα), ήταν περισσότερο βροχερός από το συνηθι-
σμένο τον Ιούλιο. Αυτές οι βροχοπτώσεις συνέβαλαν
στην αύξηση της διαθεσιμότητας του στάσιμου ύδα-
τος, που είναι ιδανικός τόπος αναπαραγωγής των κου-
νουπιών. Στο Γιβραλτάρ παρατηρήθηκε αύξηση των
βροχοπτώσεων τον Αύγουστο, ένα μήνα αργότερα
από ό,τι στις παραπάνω περιοχές, γεγονός που θα
μπορούσε να ερμηνεύσει την καθυστέρηση εμφάνι-
σης της νόσου.137

Από την άλλη πλευρά, οι έντονες βροχοπτώσεις πα-
ρέχουν άφθονο τρεχούμενο νερό που αραιώνει την
οργανική ύλη, ξεπλένει τις τάφρους και τα κανάλια
αποστράγγισης που χρησιμοποιούνται από τις προ-
νύμφες των Culex.155 Οι Koenraadt και Harrington απέ-
δειξαν πειραματικά ότι οι προνύμφες Cx. pipiens
απομακρύνθηκαν μετά από αρκετά μεγάλη έκθεση σε
βροχή.156

Σε περιόδους ξηρασίας, μέρος των υδάτων που λι-
μνάζουν σε τόπους αναπαραγωγής των κουνουπιών
εξατμίζεται, οπότε αυξάνεται η συγκέντρωση της ορ-
γανικής ύλης, το νερό γίνεται όλο και πιο ευτροφικό
και ευνοεί την επιβίωση των προνυμφών Cx. pipiens.155

Η παρατεταμένη ξηρασία κατά την άνοιξη και το κα-
λοκαίρι διαταράσσει τα πολύπλοκα τροφικά πλέγματα
των υγροτόπων που συμβάλλουν στον περιορισμό

των προνυμφών κουνουπιών,151 καθώς οδηγεί σε μεί-
ωση του αριθμού των θηρευτών των κουνουπιών,
όπως είναι οι βάτραχοι και οι λιβελλούλες (εικόνα 10).
Επιπλέον, η ξηρασία οδηγεί σε συνωστισμό πτηνών
και ζώων γύρω από τις υπόλοιπες πηγές ύδατος και
διαμορφώνει ένα περιβάλλον που παρέχει στα κου-
νούπια πρόσβαση σε άφθονα γεύματα αίματος, επι-
τρέπει την ανάπτυξη και συντήρηση ακόμα μεγα-
λύτερου πληθυσμού κουνουπιών και διευκολύνει την
επιζωοτική κυκλοφορία του WNV σε πληθυσμούς δυ-
νητικών ξενιστών και φορέων.157 H εξέταση των τριών
μεγάλων WNV επιδημιών της Ρουμανίας, της Νέας
Υόρκης και της Ρωσίας κατά τις οποίες είχαν παρατη-
ρηθεί υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι η πολύμηνη ξηρασία, ιδίως την
άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, σχετίζεται με
την εμφάνιση WNV κρουσμάτων στις αστικές περιο-
χές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.158 Ένα πρόσφατο πα-
ράδειγμα αποτελεί το ξέσπασμα WNF στο Τέξας (ΗΠΑ)
το καλοκαίρι του 2012 που αποδόθηκε εν μέρει σε
συνθήκες ξηρασίας, που οδήγησαν στη μείωση των
τρεχούμενων υδάτων και τη δημιουργία εκτεταμένων
περιοχών με λιμνάζοντα ύδατα.159

Σχετική υγρασία
Με βάση μελέτες που εξετάζουν τη σχέση της σχετι-
κής υγρασίας και της μετάδοσης του ιού προκύπτουν
συσχετίσεις μεταξύ της νοσηρότητας του WNF και της
εβδομαδιαίας σχετικής υγρασίας στην Ευρώπη.137 Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα η στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ της σχετικής υγρασίας στη μητρό-
πολη του Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και των ημερομηνιών ει-
σαγωγής των ασθενών με WNF στο νοσοκομείο.145 Οι
παραπάνω μελέτες τονίζουν ότι η θερμοκρασία του
αέρα είναι καλύτερος προγνωστικός δείκτης για την
αύξηση του αριθμού WNF περιστατικών από την
υγρασία του αέρα.

Χαρακτηριστικά τοπίου και χρήση γης 
Το τοπίο σαν όρος εστιάζεται στα ανθρωπογενή, φυ-
σικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
που έχουν οπτική οντότητα. Η τοπογραφία, η υγρα-
σία του εδάφους και τα επιφανειακά ύδατα παίζουν
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αναπαραγωγής των
ξενιστών160 και στην ικανότητα του ιού να γίνει ενδη-
μικός. Το Cx. pipiens απαντάται στο αστικό τοπίο και
αναπτύσσεται σε τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές ύδατος
με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη,161 ενώ το
Cx. restuans χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτη-
μάτων. 

Στην Ευρώπη, η κυκλοφορία του WNV περιορίζεται
κυρίως σε δύο μορφές χρήσης γης. Ο ιός κυκλοφορεί
σε αγροτικές περιοχές, όπου οι υγρότοποι, γνωστοί
για την αφθονία και την ποικιλότητα της άγριας πανί-
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δας τους, χρησιμεύουν ως καταφύγιο πτηνών και
ζώων και προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για εμφά-
νιση ενδημικών κύκλων του WNV. Τα υδρόβια και τα
παρυδάτια πτηνά ζουν ή διαχειμάζουν στους υγρό-
τοπους και τα αποδημητικά παραμένουν εκεί για λίγο,
στο ταξίδι τους από τη Βόρεια Ευρώπη προς την
Αφρική και αντίθετα. 

Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα που περιλαμβά-
νουν αβαθείς υδάτινες εκτάσεις με τρεχούμενα ή λι-
μνάζοντα ύδατα, ποτάμια με τις παρόχθιες περιοχές
τους, εκβολές ποταμών, έλη και τυρφώδεις περιοχές.
Οι περισσότερες WNV επιδημίες στην Ευρώπη έχουν
συμβεί σε περιοχές υγροτόπων, όπως το δέλτα του Ρο-
δανού στη νότια Γαλλία, του Βόλγα στη νότια Ρωσία
και του Δούναβη στη Ρουμανία.5 Το δέλτα του Αξιού
ποταμού που τροφοδοτείται από τους ποταμούς Αξιό,
Αλιάκμονα, Γαλλικό και Λουδία αποτέλεσε το επίκεν-

τρο της επιδημίας του 2010 στην Ελλάδα.162 Στις πε-
ριοχές αυτές, τα κουνούπια που τρέφονται με το αίμα
πτηνών (Culex pipiens pipiens, Cx. modestus) ευδοκι-
μούν και η μετάδοση του ιού μεταξύ πτηνών και κου-
νουπιών μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη. 

Η εισαγωγή του WNV στην Ευρώπη υποτίθεται ότι
προκαλείται από τα αποδημητικά πτηνά, που μπορεί
να έχουν μολυνθεί στην Αφρική, και μεταφέρουν τον
ιό βόρεια κατά τη μετανάστευσή τους την άνοιξη.163,164

Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε ευρήματα που προκύ-
πτουν από τον ορολογικό έλεγχο των αποδημητικών
πτηνών165,166 και ερμηνεύει τη γεωγραφική διασπορά
του ιού και το χρονοδιάγραμμα εμφάνισης εστιών
WNV κρουσμάτων. Επίσης, ερμηνεύεται η συχνή κα-
ταγραφή κρουσμάτων σε ή κοντά σε υγρότοπους
καθώς και σε αστικές περιοχές, όπου συνυπάρχουν
πληθυσμοί φορέων και ξενιστών.163 Ο ρόλος των απο-
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γύρω από πηγές ύδατος και μειώνει τους πληθυσμούς των θηρευτών των κουνουπιών, (3) οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις επιτρέπουν
την επέκταση των πληθυσμών των κουνουπιών και (4) η καλοκαιρινή ζέστη καθιστά δυνατή την επώαση και τη μετάδοση του ιού.150



δημητικών πτηνών στη διασπορά του WNV στην Ευ-
ρώπη έχει αξιολογηθεί σε διάφορες μελέτες που αφο-
ρούν τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη166-172 και τη
Μέση Ανατολή,165 ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός
όσον αφορά την ερμηνεία της ταυτόχρονης κυκλοφο-
ρίας διαφορετικών WNV γονοτύπων στην ανατολική
Μεσόγειο.173 Οι υγρότοποι της Δυτικής Μεσογείου,
όπως η περιοχή Camargue (Νότια Γαλλία) προσελ-
κύουν πολυάριθμα είδη πτηνών από την Κεντρική
Ασία, τη Σιβηρία, τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, τη
Δυτική Αφρική, καθώς και τη λεκάνη της Μεσογείου.173

Η σύγκριση των διαδρομών μετανάστευσης των πτη-
νών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και των WNF κρου-
σμάτων στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες έδειξε
μια σαφή και ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο αυτών πα-
ραμέτρων στο Ισραήλ, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη
Ρωσία, την Ιταλία, και την Ισπανία όσον αφορά τα αν-
θρώπινα κρούσματα, και στο Μαρόκο, το Γιβραλτάρ
και την Ιταλία όσον αφορά τη νοσηρότητα σε πληθυ-
σμούς ιπποειδών, αλλά ήταν λιγότερο εμφανής για
την Ελλάδα.27

Από το συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών τηλεπι-
σκόπησης, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(Geographic Information Systems, GIS) και δεικτών το-
πίου προκύπτει ότι οι άγονες θαμνώδεις εκτάσεις, το
ανοικτό νερό και οι δασικές εκτάσεις είναι οι κύριες
κατηγορίες χρήσης/κάλυψης γης που σχετίζονται με
τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου σε άλογα στην υγρή
ζώνη, γιατί αποτελούν ελκυστικούς βιοτόπους για την
ανάπαυση και το φώλιασμα των πτηνών.174,175

Στις αστικές περιοχές, τα κουνούπια τρέφονται
τόσο από πτηνά όσο και από ανθρώπους και έτσι
δρουν ως μεταβιβαστές του ιού. Μεγάλης έκτασης
επιδημίες σε ανθρώπους έχουν αναφερθεί στην Ευ-
ρώπη σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπως
το Βουκουρέστι (Ρουμανία),10 το Βολγκογκράντ
(Ρωσία),45,176 η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα (Ελλάδα).13-

16,177,178 Οι επιδημίες που καταγράφηκαν σε αστικές πε-
ριοχές των ΗΠΑ έδειξαν ότι η αστικοποίηση αποτελεί
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση της
WNV νόσου161 και η αστική υποδομή παρουσιάζει θε-
τική συσχέτιση με την αφθονία του Cx. pipiens L. / Cx.
restuans.179

Τα πτηνά σε περιοχές αστικού πρασίνου παρουσία-
ζουν μεγαλύτερη πιθανότητα διάδοσης του ιού από
αυτά που βρίσκονται σε περιοχές με λιγότερη βλά-
στηση.9 Έχει διαπιστωθεί ότι τα κοράκια,2 όπως και οι
άνθρωποι,161 εκτείθενται περισσότερο στον WNV σε
περιοχές αστικού πρασίνου.

Τα Cx. tarsalis αφθονούν σε περιοχές με χαμηλό-
τερο υψόμετρο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Στο
βόρειο Κολοράντο, διαπιστώθηκε ότι η αφθονία δια-
φορετικών ειδών κουνουπιών ήταν μεγαλύτερη σε πε-
δινά ενδιαιτήματα σε υψόμετρo μκρότερο των

1.600m.180 Στη συνέχεια, οι Liu και Weng έδειξαν ότι
περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας με χαμηλότερο υψό-
μετρο ήταν πιο επιρρεπείς σε WNV εισβολή.181 Μια πι-
θανή εξήγηση αποτελεί η υψηλότερη ποικιλότητα του
τοπίου που συνήθως συνδέεται με διαφορετικές και
μεικτές χρήσεις γης, όπως αστικές περιοχές, αγροτικές
εκτάσεις και ύδατα.

Η εδαφοκάλυψη με βλάστηση (vegetation opacity)
είναι ένας σύνθετος δείκτης των συνθηκών θερμο-
κρασίας και υγρασίας που ενδεχομένως επηρεάζουν
τη δραστηριότητα των κουνουπιών και τους οικοτό-
πους των προνυμφών. Για παράδειγμα, οι Chuang και
συν., έδειξαν ότι η εδαφοκάλυψη με βλάστηση και η
θερμοκρασία είναι οι δύο σημαντικότεροι παράγον-
τες που συμβάλλουν στην πρόβλεψη του αριθμού
των πληθυσμών Cx. tarsalis.182 Οι δείκτες βλάστησης
έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιολογικές παράμετροι που
καθορίζουν την δραστηριότητα του φορέα ή τη συ-
χνότητα εμφάνισης της νόσου.183 Εκτός από τις ποικί-
λες συσχετίσεις της εδαφοκάλυψης με τη συχνότητα
εμφάνισης WNV κρουσμάτων, έχουν περιγραφεί ισχυ-
ρές συσχετίσεις μεταξύ της αρδευόμενης γης και της
εμφάνισης της νόσου στις Ηνωμένες Πολιτείες.184

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε υδάτινη έκταση με
λιμνάζοντα ύδατα, οι αρδευόμενες εκτάσεις χρησι-
μεύουν ως ενδιαιτήματα αναπαραγωγής για τους πλη-
θυσμούς των κουνουπιών και οδηγούν σε αύξηση του
κινδύνου μετάδοσης της WNV νόσου.

Πρόληψη της μόλυνσης από WNV

i) Μέτρα πρόληψης σε επίπεδο τοπικών αρχών και
πολιτείας
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή διαθέ-
σιμο εμβόλιο για την προστασία των ανθρώπων από
τον WNV, είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται τα κατάλ-
ληλα προληπτικά μέτρα. 

Η επισταμένη εντομολογική διερεύνηση με την εγ-
κατάσταση ενός διευρυμένου δικτύου εξειδικευμένων
παγίδων συλλογής ακμαίων κουνουπιών σε σταθερές
τοποθεσίες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο συμ-
βάλλει στον προσδιορισμό της πληθυσμιακής διακύ-
μανσης, αλλά και της ποικιλότητας των ειδών των
κουνουπιών της περιοχής. Η παρακολούθηση μετάδο-
σης της νόσου σε νεκρά, ελεύθερα και παγιδευμένα
πτηνά καθώς και η καταγραφή των εστιών στάσιμου
ύδατος ημιμόνιμης ή μόνιμης κατάκλισης με μεγάλη
παραγωγικότητα σε κουνούπια, όπως οι ορυζώνες, τα
έλη, τα παρόχθια λιμνών και ποταμών, είναι απαραίτη-
τες για την οργάνωση εντατικοποιημένων παρεμβά-
σεων με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση
των κουνουπιών.

Η χρήση των εντομοκτόνων σχετίζεται με τη φάση
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εξέλιξης των κουνουπιών και η αποτελεσματική τους
δράση εξασφαλίζεται μόνο υπό κατάλληλες καιρικές
συνθήκες. Κατά την προνυμφοκτονία, την εξόντωση
των ανήλικων σταδίων κουνουπιών ενώ βρίσκονται
ακόμη στο νερό, χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα φι-
λικά προς το περιβάλλον, όπως τα βιολογικά σκευά-
σματα Βacillus thuringiensis israelens και Βacillus
sphaericus, που προέρχονται από μικρόβια του περι-
βάλλοντος,185-187 σε συνδυασμό με τα σκευάσματα
αναστολής της ανάπτυξης των εντόμων, όπως τα Di-
flubenzuron και Pyriproxyfen.188,189 Η προνυμφοκτονία
δεν επαρκεί σε περιπτώσεις όπου οι εστίες αναπαρα-
γωγής κουνουπιών (i) είναι πολυάριθμες και μεγάλης
έκτασης, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη
κάλυψή τους και επιτρέπει την αποφυγή πληθυσμών
ακμαίων κουνουπιών, (ii) βρίσκονται σε προστατευό-
μενο περιβάλλον με αποτέλεσμα να μην επιτρέπονται
παρεμβάσεις και (iii) αποτελούνται από πυκνή βλά-
στηση, οπότε μειώνεται σημαντικά η απόδοση των
ψεκασμών, καθώς φιλτράρεται σημαντικά η ποσότητα
των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων και ελάχιστη πο-
σότητα διεισδύει στο νερό.

Κατά την εμφάνιση και εξάπλωση WNV επιδημίας,
για την οποία ευθύνονται τα ακμαία (ενήλικα) κουνού-
πια, η προνυμφοκτονία δεν παρέχει καμία απολύτως
προστασία. Σε αυτή την περίπτωση, η ακμαιοκτονία
επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων, που
ανήκουν στις κατηγορίες των οργανοφωσφορικών
(malathion, naled, fenthion) και των πυρεθρινών [φυ-
σικές πυρεθρίνες (natural pyrethrins) και συνθετικά
πυρεθροειδή (synthetic pyrethroids: permethrin, re-
smethrin και sumithrin)].190,191 Οι ψεκασμοί γίνονται
από εδάφους, ενώ οι από αέρος πραγματοποιούνται
μόνο σε επείγουσες καταστάσεις και με αποδοχή των
αυστηρών κριτηρίων, που έχουν σχέση με τη χρήση
γης. Τα ακμαιοκτόνα πρέπει να επιλέγονται από εγκε-
κριμένους καταλόγους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και να μη παραλείπεται ο πε-
ριοδικός έλεγχος για τυχόν ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

Παράλληλα με τις παραπάνω στατηγικές πρόληψης
και ιδιαίτερα σε περιόδους επιδημιών είναι κρίσιμη η
λήψη μέτρων κατά της μετάδοσης μέσω μετάγγισης
μολυσμένου αίματος και μεταμόσχευσης οργάνων.
Στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)
μετά από απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας και
σχετική εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου Αιμοε-
παγρύπνησης (ΣΚΑΕ) έθεσε σε εφαρμογή από τις
πρώτες ημέρες μετά την εμφάνιση της επιδημίας του
2010 σειρά μέτρων με σκοπό την επαγρύπνηση των
κλιμακίων αιμοληψίας για την αξιολόγηση της καταλ-
ληλότητας των αιμοδοτών κατά τη διαδικασία επιλο-
γής τους και για την προστασία των μεταγγιζόμενων.
Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν από τη αιμοδοσία για
28 ημέρες υποψήφιοι αιμοδότες που διέμεναν ή επι-

σκέφτηκαν περιοχές όπου σημειώθηκαν κρούσματα,
ενώ δόθηκε οδηγία προς όλους τους αιμοδότες να
ενημερώσουν για την εμφάνιση πυρετού μέχρι και 15
ημέρες μετά την αιμοδοσία. Σε περίπτωση που υπήρ-
χαν άτομα με ιστορικό μόλυνσης από WNV θα μπο-
ρούσαν να δώσουν αίμα 120 ημέρες μετά τη
διάγνωση (www.keelpno.gr).

Ακόμη ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μετα-
μοσχεύσεων (ΕΟΜ) για την εγρήγορση όλων των εμ-
πλεκομένων στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
για την αποφυγή μετάδοσης του WNV. Σε τοπικό επί-
πεδο, οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας απέκλεισαν τη χρήση
μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν σε περιοχές με
κρούσματα και εξέτασαν άμεσα για ανίχνευση γενετι-
κού υλικού του ιού τα φυλαγμένα δείγματα πλάσμα-
τος ή ορού (www.keelpno.gr).

ii) Μέτρα πρόληψης σε ατομικό επίπεδο
Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τις
ώρες της ημέρας που τα κουνούπια παρουσιάζουν αυ-
ξημένη δραστηριότητα (από το σούρουπο ως την
αυγή) ούτως ώστε να αποφεύγουν την παραμονή σε
εξωτερικούς χώρους και να εφαρμόζουν ατομικά
μέτρα προστασίας.

Τα εντομοαπωθητικά (DEET, πικαριδίνη, IR3535, αι-
θέριο έλαιο ευκαλύπτου) θα πρέπει να εφαρμόζονται
στα ακάλυπτα μέρη του σώματος, ακόμη και στα
ρούχα, να επαλείφονται μετά από τα αντηλιακά και να
μην έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα μάτια, το βλεν-
νογόνο της μύτης, καθώς επίσης και με τραύματα ή
αμυχές (κοψίματα).192 Ο χρόνος δράσης τους κυμαίνε-
ται από 1 έως 4-5 ώρες. Όσον αφορά τα εντομοαπω-
θητικά που περιέχουν DEET προτιμώνται σκευάσματα
με συγκέντρωση 30-50% για τους ενήλικες και 10-30%
για τα παιδιά. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση
σε εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, ενώ δεν συστή-
νεται η χρήση τους στα βρέφη μέχρι 2 μηνών. 

Τα κουνούπια έλκονται από τα σκούρα ρούχα που
δεσμεύουν τη θερμότητα, από ρούχα με έντονα χρώ-
ματα και από τον ανθρώπινο ιδρώτα, οπότε ιδανικά
θεωρούνται τα ανοιχτόχρωμα ρούχα με μακριά μανί-
κια και τα άνετα παντελόνια, ιδιαίτερα τις απογευμα-
τινές και βραδινές ώρες, καθώς και τα συχνά λουτρά
καθαριότητας. Η χρήση κουνουπιέρας κρίνεται απα-
ραίτητη σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνου-
πιών ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση
άλλων προστατευτικών μέσων (όπως η χρήση εντο-
μοαπωθητικών από θηλάζουσες μητέρες και βρέφη). 

Τέλος πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτα
πρόληψης κατά της μετάδοσης του ιού από ζώα σε
ανθρώπους. Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο χει-
ρισμός νοσούντων ζώων μπορεί να οδηγήσει σε με-
τάδοση του ιού, οι εργαζόμενοι που έρχονται σε
επαφή με ιστούς νοσούντων ζώων ή δουλεύουν στον
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τομέα της σφαγής και της θανάτωσης ζώων θα πρέπει
να φορούν γάντια καθώς και συνοδευτικό προστατευ-
τικό ρουχισμό.193

iii) Μέτρα πρόληψης στο οικιακό και περιοικιακό
περιβάλλον
Η μείωση του αριθμού των περιοχών αναπαραγωγής
κουνουπιών γύρω από το σπίτι, μειώνει τον κίνδυνο
δηγμάτων (εικόνα 11). Το ενήλικο Cx pipiens απαιτεί
μόνο μια ίντσα στάσιμου ύδατος για να αποθέσει τα
αυγά του. Τα σιντριβάνια ή παρόμοιες διακοσμητικές
κατασκευές αποτελούν ιδανικά σημεία αναπαραγωγής
των κουνουπιών. Πρέπει να αλλάζεται το νερό τους
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για την απομά-
κρυνση της οργανικής ύλης και των αυγών ή των προ-
νυμφών. Σημαντικός είναι ο καθαρισμός των σχαρών
των φρεατίων αποχέτευσης, που συχνά φράζουν από
πεσμένα φύλλα, κομμένο γρασίδι ή σκουπίδια, με απο-
τέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή του ύδατος προς το
δίκτυο αποχέτευσης.

Επιπλέον μικρές ή μεγάλες λακκούβες στον χλοο-
τάπητα ή σε άλλα σημεία του κήπου που μπορούν να

συγκρατήσουν νερό θα πρέπει να παραγεμίζονται με
χώμα ή να αποστραγγίζονται καλά. Τα λούκια και οι
υδρορροές στη σκεπή φράζουν εύκολα από φύλλα ή
κλαδιά και συγκρατούν το νερό της βροχής. Οι βρύσες
που στάζουν, το αυτόματο πότισμα ή άλλες υδραυλι-
κές εγκαταστάσεις με διαρροές μπορούν εύκολα να
αποτελέσουν μικρές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών. Οι
τεχνητές λίμνες και άλλες τεχνητές ή φυσικές συγκεν-
τρώσεις στάσιμου ύδατος αποτελούν τις ιδανικές
εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών. 

Κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, το πλού-
σιο οργανικό μείγμα, που λειτουργεί ως εδαφοβελτιω-
τικό και λίπασμα, θα πρέπει να ανακατεύεται συχνά
και τα οργανικά απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγον-
ται και να ανακυκλώνονται άμεσα. 

Ακόμη κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντικουνουπι-
κών πλεγμάτων που εμποδίζουν την είσοδο κουνου-
πιών από ανοικτά ή σπασμένα παράθυρα, φεγγίτες και
αεραγωγούς τζακιών. 

Οι πισίνες διαθέτουν μεγάλο βάθος, συστήματα κυ-
κλοφορίας, φιλτραρίσματος και χλωρίωσης του ύδα-
τος, που αποτρέπουν την ανάπυξη των προνυμφών
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Εικόνα 11 Τρόποι μείωσης του αριθμού των περιοχών αναπαραγωγής κουνουπιών στο οικιακό και περιοικιακό περιβάλλον (1) Καθαρισμός σιν-
τριβανιών (2) Καθαρισμός σχαρών φρεατίων αποχέτευσης (3) Αποστράγγιση λακκουβών σε χλοοτάπητες ή άλλα σημεία του κήπου
(4) Καθαρισμός υδρορροών (5 & 6) Καθαρισμός τεχνητών λιμνών ή άλλων διακοσμητικών κατασκευών (7) Χρήση αντικουνουπικών
πλεγμάτων (ανοικτά παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί τζακιών) (8) Απομάκρυνση νερού από κάλυμμα πισίνας (9) Παιχνίδια σε βεράντες
ή κήπους αναποδογυρισμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται για να μη συλλέξουν νερό σε περίπτωση βροχόπτωσης (10) Απομάκρυνση
δοχείων, βαρελιών, παλιών λάστιχων αυτοκινήτων (11) Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων με διαρροές 



των κουνουπιών. Ωστόσο, τα καλύμματά τους είναι
δυνατό να κατακρατούν μικρές ποσότητες ύδατος
που θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα. Οι παιδικές
πισίνες ή άλλα παιχνίδια που υπάρχουν στη βεράντα
ή στον κήπο πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου
δεν πρόκειται να συλλέξουν νερό ακόμη και σε περί-
πτωση βροχόπτωσης και να αναποδογυρίζονται όταν
δεν χρησιμοποιούνται. Τα κουνούπια συχνά επιλέγουν
να γεννήσουν τα αυγά τους στο νερό που συγκεντρώ-
νεται σε δοχεία, βαρέλια, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων
ή ακόμη και σε μικρά τενεκεδένια κουτιά που πολλές
φορές υπάρχουν ξεχασμένα σε κάποια γωνία του
κήπου. Για όσα από αυτά δεν μπορούν να απομακρυν-
θούν θα πρέπει να ανοιχθούν οπές στον πυθμένα τους
για την απομάκρυνση του στάσιμου ύδατος.

Συνιστάται το πότισμα των φυτών και του γρασι-
διού να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες που τα κουνού-
πια τσιμπούν λιγότερο. Ο δροσερός αέρας των
κλιματιστικών μειώνει τη δραστηριότητα των κουνου-
πιών και η χρήση ανεμιστήρων δυσχεραίνει την προ-
σέγγισή τους. Η χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος
για το φωτισμό εξωτερικών χώρων έχει ως αποτέλε-
σμα την μειωμένη προσέλκυση ενήλικων κουνουπιών.

Συμπεράσματα

Η εμφάνιση και διασπορά του WNV στην Αμερική και
η αύξηση του αριθμού, της συχνότητας και της σοβα-
ρότητας των κρουσμάτων στην Ευρώπη αντιπροσω-
πεύουν μεγάλες απειλές που αντιμετωπίζει η δημόσια
υγεία τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την ανά-
πτυξη νέων επιδημιολογικών και οικολογικών σενα-
ρίων σε όλο τον κόσμο.

Η κατανόηση της ανοσολογικής απόκρισης έναντι
του ιού, της παθογένειας και της μοριακής βάσης
αυτής, των εκδηλώσεων και των επιπτώσεων της WNV
λοίμωξης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και
χρήση αποδοτικών εμβολίων σε πληθυσμιακές ομά-
δες υψηλού κινδύνου και στην ανίχνευση νέων αντιι-
κών θεραπειών. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται με ακρίβεια,
λαμβάνοντας υπόψη τις κλινικές εκδηλώσεις, το ιστο-
ρικό ταξιδιών σε ενδημικές περιοχές και των εμβολια-
σμών έναντι φλαβοϊών, καθώς και τα στοιχεία που
υποδεικνύουν WNV δραστηριότητα στην περιοχή εν-
διαφέροντος.

Όταν ο ιός εισάγεται και κυκλοφορεί σε νέα οικο-
συστήματα, το κλίμα (θερμοκρασία και υγρασία), τα
χαρακτηριστικά του τοπίου / χρήση γης (αστικές και
αγροτικές εκτάσεις) και οι ανθρωπογενείς παράγοντες
(καταστροφή δασών, εντατική γεωργία, υπερβό-
σκηση) επηρεάζουν τη δυναμική μετάδοσής του. Η
εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών που ευνο-
ούν τις επιδημίες του WNV και η χρήση εποχικών κλι-
ματικών προβλέψεων μπορεί να αποδειχθούν
χρήσιμες για την έγκαιρη κινητοποίηση και τις επιτυ-
χείς παρεμβάσεις στην καταπολέμηση του ιού.

Η πρόοδος που συντελείται με την απόκτηση γνώ-
σης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των WNV
λοιμώξεων θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στον περιο-
ρισμό της επέκτασης του WNV αλλά και άλλων αρμ-
ποϊών σε νέες θέσεις μελλοντικά. Η επιδημιολογική
επιτήρηση της νόσου, η συστηματική και έγκαιρη κα-
ταπολέμηση των κουνουπιών και η εφαρμογή μέτρων
ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα
πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.
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Summary

West Nile virus: biology, transmission, clinical manifestations,
diagnosis, therapeutic approaches, climatic correlates and prevention
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West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne arbovirus of the Flaviviridae family. Transmission to
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humans occurs predominantly following a bite from an infected mosquito, principally of the genus
Culex, which acquires virus after feeding on avian amplifying hosts. Most people infected with
WNV remain asymptomatic, and only 20% of infected individuals develop West Nile fever (WNF),
a mild and self-limited flu-like illness of fever. Less than 1% of WNV infections progress to clinical
disease associated with severe neurological manifestations, including aseptic meningitis, en-
cephalitis, and acute flaccid paralysis. Since its first isolation in the West Nile district of Uganda in
1937, a geographic expansion and westward spread of the virus has occurred during the last 20
years.  Until recently, its medical and veterinary health concern was relatively low; however, the
number, frequency and severity of outbreaks with neurological consequences in humans and
horses have lately increased in Europe and the Mediterranean basin. Even though great advances
have been obtained lately regarding WNV infection, and although efficient equine vaccines are
available, no specific treatments or vaccines for human use are on the market. Peak WNV trans-
mission occurs during mosquitoes’ active period, usually between midsummer and early autumn.
Climatic conditions (temperature and precipitation), landscape features and land-use seem to
react on WNV transmission. This review updates the most recent investigations in different aspects
of WNV life cycle: molecular virology, host range, transmission dynamics, pathogenesis, clinical
manifestations, diagnosis, vaccine development, control, and prevention, and highlights some as-
pects that require further research.
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West Nile virus, Culex pipiens,
West Nile fever
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