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Λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου  

Συχνζσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ για το κοινό 

Απρίλιοσ 2015 
 
Τι είναι θ λοίμωξθ από ιό του Δυτικοφ Νείλου; 

Η λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου (West Nile virus) είναι νόςθμα που μεταδίδεται κυρίωσ 
από τςίμπθμα μολυςμζνου κουνουπιοφ και προςβάλλει ηϊα (π.χ. πτθνά, άλογα) και τον άνκρωπο.  
 
Πώσ μεταδίδεται θ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου; 

 Μολυςμζνα κουνοφπια: Ο κφριοσ τρόποσ μετάδοςθσ του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου είναι με το 
τςίμπθμα μολυςμζνου κουνουπιοφ (ςυνικωσ του κοινοφ κουνουπιοφ).  

Η κφρια δεξαμενι του ιοφ ςτθ φφςθ είναι τα πτθνά. Σα κουνοφπια μολφνονται όταν τρζφονται 
από μολυςμζνα πτθνά. Αν και μπορεί να μολυνκοφν από τον ιό πολλά γζνθ και είδθ κουνουπιϊν, 
τα κουνοφπια του γζνουσ Culex («κοινά» κουνοφπια) φαίνεται να είναι οι πιο ςθμαντικοί 
διαβιβαςτζσ για τθ διατιρθςθ και μετάδοςθ του ιοφ ςτθ φφςθ και τθ μετάδοςι του ςε 
ανκρϊπουσ.  

Οι άνκρωποι και άλλα κθλαςτικά (π.χ. άλογα) κεωροφνται αδιζξοδοι ξενιςτζσ, κακϊσ ο τίτλοσ 
του ιοφ ςτο αίμα τουσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ιαιμίασ, είναι χαμθλόσ και δεν επαρκεί για τθν 
περαιτζρω μόλυνςθ των κουνουπιϊν. 

 Μεταγγίςεισ, μεταμοςχεφςεισ. ε πολφ μικρό αρικμό περιπτϊςεων ζχει αναφερκεί μετάδοςθ 
του ιοφ από μεταμόςχευςθ οργάνου, μετάγγιςθ αίματοσ και ςπάνια από τθν μθτζρα ςτο ζμβρυο 
(ςυγγενισ λοίμωξθ).  

 Ο ιόσ δεν μεταδίδεται άμεςα από άτομο ςε άτομο μζςω τθσ ςυνικουσ κοινωνικισ (π.χ. 
άγγιγμα, φιλί), ςεξουαλικισ ι άλλθσ επαφισ. 

 
Ποια είναι τα ςυμπτώματα τθσ λοίμωξθσ από ιό του Δυτικοφ Νείλου; 

Σο 80% των ατόμων που μολφνονται παραμζνουν αςυμπτωματικοί, το 20% εμφανίηουν ιπια νόςο, 
ενϊ λιγότεροι από 1 ςτουσ 100 αςκενείσ (<1%) εμφανίηουν ςοβαρι κλινικι νόςο. 

 Αςυμπτωματικι λοίμωξθ: Σο 80% των ατόμων που μολφνονται δεν εκδθλϊνουν κανζνα 
ςφμπτωμα.   

 Ήπια νόςοσ: Τπολογίηεται ότι περίπου 20% αυτϊν που μολφνονται με τον ιό αναπτφςςουν τθν 
ιπια μορφι τθσ νόςου, που μπορεί να εκδθλωκεί ςυμπτϊματα όπωσ πυρετό, πονοκζφαλο, 
γενικευμζνθ αδυναμία/καταβολι, πόνουσ ςτουσ μυσ και τισ αρκρϊςεισ (εικόνα γριπϊδουσ 
ςυνδρομισ), ενϊ επίςθσ μπορεί να παρουςιαςκοφν ςυμπτϊματα από το γαςτρεντερικό ςφςτθμα 
(ναυτία, ζμετοι, διάρροιεσ, ανορεξία, κοιλιακόσ πόνοσ),  δερματικά εξανκιματα και διόγκωςθ 
των λεμφαδζνων.  

 Σοβαρι μορφι νόςου: Λιγότερα από 1 ςτα 100 άτομα που μολφνονται (κυρίωσ άτομα 
μεγαλφτερθσ θλικίασ) αναπτφςςουν τθ ςοβαρι μορφι τθσ νόςου που προςβάλλει το κεντρικό 
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νευρικό ςφςτθμα (εγκεφαλίτιδα, μθνιγγίτιδα ι οξεία χαλαρι παράλυςθ). Σα ςυμπτϊματα τθσ 
ςοβαρισ μορφισ μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκζφαλο, δυςκαμψία αυχζνα, 
διαταραχζσ επιπζδου ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ (απάκεια, λικαργο, αποπροςανατολιςμό, 
ςφγχυςθ, κϊμα), νευρολογικά ςυμπτϊματα (αςτάκεια, διαταραχζσ βάδιςθσ και κινθτικότθτασ, 
τρζμουλο, ςπαςμοφσ, παραλφςεισ), ςοβαρι μυϊκι αδυναμία, διαταραχζσ όραςθσ. 

  
Πόςο ςφντομα εμφανίηονται τα ςυμπτώματα;  

Μετά το τςίμπθμα του μολυςμζνου κουνουπιοφ μεςολαβοφν ςυνικωσ 2 ζωσ 14 θμζρεσ μζχρι τθν 
εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων.  
 
Πόςο διαρκοφν τα ςυμπτώματα; 

τθν ιπια μορφι τθσ νόςου, τα ςυμπτϊματα ςυνικωσ υποχωροφν ςε 3 ζωσ 6 θμζρεσ (λιγότερο από 
μία εβδομάδα), χωρίσ να αφιςουν κατάλοιπα, αν και οριςμζνα ςυμπτϊματα  (π.χ. υπερβολικι 
κόπωςθ, κεφαλαλγία, μυαλγίεσ, διαταραχζσ ςυγκζντρωςθσ) μπορεί ενίοτε να παραμείνουν για 
εβδομάδεσ ι μινεσ. 

τθ ςοβαρι μορφι τθσ νόςου που προςβάλλει το κεντρικό νευρικό ςφμπτωμα (εγκεφαλίτιδα, οξεία 
χαλαρι παράλυςθ), τα ςυμπτϊματα τθσ οξείασ φάςθσ μπορεί να διαρκζςουν μερικζσ εβδομάδεσ, 
ενϊ μετά μπορεί να παραμείνουν μακροχρόνια υπολειπόμενα νευρολογικά ελλείμματα ι 
διαταραχζσ (π.χ. παραλφςεισ, διαταραχζσ κινθτικότθτασ, κεφαλαλγία, χρόνια κόπωςθ). 
 
 Ποια άτομα κινδυνεφουν περιςςότερο για ςοβαρι νόςο; 

οβαρι νόςοσ μπορεί να ςυμβεί ςε ανκρϊπουσ κάκε θλικίασ, ωςτόςο θ μεγάλθ θλικία (>50 ετϊν) 
είναι ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ κινδφνου για ςοβαρι νόςο και κανατθφόρο κατάλθξθ.  Επίςθσ,  
οι πιο ςοβαρζσ εκδθλϊςεισ εμφανίηονται ςυνικωσ ςε ανοςοκατεςταλμζνουσ αςκενείσ και γενικά ςε 
άτομα με χρόνια υποκείμενα νοςιματα.  
 
Πώσ κεραπεφεται θ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου; 

Δεν υπάρχει ειδικι κεραπεία για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. τισ θπιότερεσ 
περιπτϊςεισ ο πυρετόσ και τα άλλα ςυμπτϊματα περνοφν μόνα τουσ, ενϊ ςτα πιο ςοβαρά 
περιςτατικά που χρειάηεται να νοςθλευκοφν χορθγείται υποςτθρικτικι κεραπεία (χοριγθςθ 
ενδοφλζβιων υγρϊν, πικανι ειςαγωγι ςε μονάδα εντατικισ κεραπείασ για μθχανικι αναπνευςτικι 
υποςτιριξθ κλπ). 
 
Υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικοφ Νείλου; 

Δεν υπάρχει προσ το παρόν διακζςιμο εμβόλιο ζναντι του ιοφ για τον άνκρωπο. 
 
Γιατί λζγεται ιόσ του Δυτικοφ Νείλου; 

Ο ιόσ ονομάςκθκε ζτςι γιατί αναγνωρίςκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν επαρχία του Δυτικοφ Νείλου 
ςτθν Ουγκάντα  το 1937.  
 
Σε ποιεσ χώρεσ υπάρχουν κροφςματα λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου; 

Κροφςματα και επιδθμίεσ λοίμωξθσ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςε ανκρϊπουσ και ηϊα ζχουν 
εκδθλωκεί ςτθν Αφρικι, τθ Βόρεια Αμερικι, τθ Μζςθ Ανατολι, τθν κεντρικι και νότιο-ανατολικι 
Ευρϊπθ, τθ Ρωςία, τθν Αυςτραλία, τθ νοτιο-δυτικι Αςία, με τθ ςυχνότθτα των επιδθμιϊν να ζχει 
αυξθκεί τα τελευταία 15-20 ζτθ. Σο 1999 ο ιόσ αναγνωρίςκθκε για πρϊτθ φορά ςτισ ΗΠΑ, όπου 
εξαπλϊκθκε ςε όλεσ τισ πολιτείεσ και θ νόςοσ κεωρείται πλζον ενδθμικι ςτθν Αμερικανικι ιπειρο 
(από τον Καναδά μζχρι τθν Αργεντινι). Παγκοςμίωσ, οι μεγαλφτερεσ επιδθμίεσ ζχουν καταγραφεί 
ςτθ Ρουμανία, τθ Ρωςία, το Ιςραιλ, τισ ΗΠΑ και τθν Ελλάδα. Οι περιοχζσ με επιδθμίεσ ςυνικωσ 
αντιςτοιχοφν ςτισ μείηονεσ μεταναςτευτικζσ οδοφσ των πτθνϊν. 
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τθν Ευρϊπθ θ μετάδοςθ του ιοφ παρουςιάςκθκε πριν από αρκετό καιρό (τθ δεκαετία του 1960 ςτθ 
νότια Γαλλία), ενϊ ςυχνότερεσ επιδθμίεσ ςυνζβθςαν από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 και μετά. 
Από τότε, κροφςματα ι επιδθμίεσ λοίμωξθσ ςε ανκρϊπουσ ι/και άλογα ζχουν αναφερκεί και 
καταγράφονται ςε ετιςια βάςθ ςε χϊρεσ τθσ κεντρικισ και νότιο-ανατολικισ Ευρϊπθσ. Η πρϊτθ 
μεγάλθ επιδθμία ςε ανκρϊπουσ ςτθν Ευρϊπθ καταγράφθκε ςτθ Ρουμανία το 1996-1997, ενϊ 
μεγάλθ επιδθμία καταγράφθκε το 1999 ςτθ νότια Ρωςία.  

Σο 2010 οι οικολογικζσ παράμετροι ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ και τισ μεςογειακζσ χϊρεσ ιταν ιδανικζσ 
για τθ μετάδοςθ του ιοφ ςε ανκρϊπουσ. Σο ζτοσ αυτό καταγράφθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα 
επιδθμία λοίμωξθσ από τον ιό (θ μεγαλφτερθ επιδθμία ςτθν Ευρϊπθ μετά το 1996). Ζκτοτε, 
καταγράφονται ετθςίωσ -κάκε καλοκαίρι και φκινόπωρο- κροφςματα τθσ λοίμωξθσ από τον ιό του 
Δυτικοφ Νείλου ςτθν Ελλάδα, ςε ανκρϊπουσ και ηϊα, ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Η 
κυκλοφορία του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου για πζμπτθ ςυνεχόμενθ χρονιά υποδθλϊνει τθν 
εγκατάςταςθ του ιοφ ςτθν Ελλάδα και αναμζνεται θ κυκλοφορία του να ςυνεχιςτεί και ςτο τρζχον 
και ςτα επόμενα ζτθ, τόςο ςτισ ίδιεσ περιοχζσ, όςο και ςε περιοχζσ που δεν είχαν προςβλθκεί κατά 
τα προθγοφμενα ζτθ. 

Περιςςότερεσ και επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ για τα επιδθμιολογικά δεδομζνα τθσ λοίμωξθσ 
από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου ςτθν Ελλάδα (2010-2014) και τισ δράςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μπορείτε 
να βρείτε ςτισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
 
Υπάρχει πικανότθτα να μολυνκώ αν κάνω μετάγγιςθ αίματοσ ι μεταμόςχευςθ; 

Παρότι υπάρχουν κάποιεσ μεμονωμζνεσ αναφορζσ για μετάδοςθ του ιοφ με αυτόν τον τρόπο, 
κεωρείται ςπάνιοσ τρόποσ μετάδοςθσ. τισ περιοχζσ που χαρακτθρίηονται «επθρεαηόμενεσ» από 
τον ιό ςε κάκε περίοδο μετάδοςθσ (καταγραφι κρουςμάτων) λαμβάνονται άμεςα μζτρα για τθν 
αςφάλεια του αίματοσ. 
 
Τι μπορώ να κάνω για να αποφφγω τθ μόλυνςθ;  

Μπορείτε να αποφεφγετε τα τςιμπιματα των κουνουπιϊν και να μειϊςετε τον πλθκυςμό τουσ γφρω 
από το ςπίτι. Σα ατομικά μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια πρζπει να τθροφνται αυςτθρά από 
όλουσ, ενϊ ιδιαίτερθ ςυνζπεια ςτθν τιρθςθ των ενδεικνυόμενων μζτρων προςταςίασ απαιτείται ςε 
ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου για ςοβαρι νόςο (π.χ. άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ, άτομα με υποκείμενα 
νοςιματα). 
 
Πωσ μπορώ να αποφφγω τα τςιμπιματα των κουνουπιών;  

 Με κατάλλθλα ενδφματα που καλφπτουν όςο περιςςότερο γίνεται το ςϊμα (μακριά μανίκια και 
παντελόνια, ανοιχτόχρωμα και  φαρδιά ροφχα).  

 Με εντομοαπωκθτικά ςτο ακάλυπτο δζρμα και πάνω από τα ροφχα, που περιζχουν  δραςτικζσ 
ουςίεσ όπωσ: το DEET (Ν,Ν διεκυλο-μετα-τολουαμίδθ), θ ικαριδίνθ ι πικαριδίνθ (Picaridin (KBR 
3023)), το IR3535 και φυςικζσ ουςίεσ όπωσ ζλαια lemon ευκάλυπτου (που όμωσ ζχουν ςχετικά 
μειωμζνθ εντομοαπωκθτικι δράςθ). Προςοχι: 
- Σα εντομοαπωκθτικά δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με το ςτόμα, τα μάτια και το 

βλεννογόνο τθσ μφτθσ και δεν τα χρθςιμοποιοφμε επάνω ςε ερεκιςμζνο δζρμα, αμυχζσ 
(κοψίματα) και τραφματα. 

- Δεν αφινουμε τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν μόνα τουσ εντομοαπωκθτικά, οφτε βάηουμε 
εντομοαπωκθτικά ςτα χζρια τουσ (επαλείφουμε ςτα δικά μασ χζρια και τουσ τα απλϊνουμε 
εμείσ). υμβουλευόμαςτε τον παιδίατρο για τθ χριςθ εντομοαπωκθτικϊν ςε παιδιά και 
χρθςιμοποιοφμε ουςίεσ και ςκευάςματα που επιτρζπονται για τθν θλικία του παιδιοφ. 

- Δεν χρειάηεται εντομοαπωκθτικό κάτω από τα ροφχα. 
- Σα εντομοαπωκθτικά χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ζξω από το ςπίτι. Όταν επιςτρζφουμε 

ςυςτινεται το πλφςιμο του δζρματοσ με ςαποφνι και νερό. 
- Σα εντομοαπωκθτικά πρζπει να επαλείφονται μετά τα αντιθλιακά. 

http://bit.ly/1pBy9QH
http://bit.ly/1rL4vMH
http://bit.ly/1oSKCAT
http://bit.ly/1m1MOnS
http://bit.ly/1Fb79nN
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- Οι ζγκυεσ και κθλάηουςεσ μθτζρεσ κα πρζπει να ςυμβουλεφονται τον ιατρό τουσ για τθ χριςθ 
εντομοαπωκθτικϊν. 

- Εντομοαπωκθτικά με DEET αντενδείκνυνται ςε παιδιά θλικίασ κάτω των 2 ετϊν, ενϊ 
ςυνιςτάται θ χριςθ τουσ υπό περιοριςμοφσ ςε παιδιά θλικίασ 2 - 12 ετϊν (εκτόσ εάν θ χριςθ 
τουσ δικαιολογείται από κινδφνουσ για τθν υγεία των ανκρϊπων, π.χ. ζξαρςθ αςκενειϊν που 
μεταδίδονται από ζντομα). 

- ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κα πρζπει να ακολουκοφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ του 
ςκευάςματοσ. 

 Προςοχι κατά τισ ςθμαντικότερεσ ώρεσ ζκκεςθσ ςτα τςιμπιματα. Σα περιςςότερα είδθ 
κουνουπιϊν που μεταφζρουν τον ιό εμφανίηουν μεγαλφτερθ δραςτθριότθτα και τςιμποφν 
κυρίωσ από το ςοφρουπο μζχρι το χάραμα.  

 Συχνά  λουτρά κακαριότθτασ για τθν απομάκρυνςθ του ιδρϊτα.  
 

Πωσ μποροφμε να αποφφγουμε τα κουνοφπια ςτο ςπίτι; 

Μπορείτε να αποφεφγετε τα τςιμπιματα των κουνουπιϊν και να μειϊςετε τον πλθκυςμό τουσ γφρω 
από το ςπίτι, με: 
 Αντικουνουπικά πλζγματα (ςιτεσ που εμποδίηουν τθν δίοδο κουνουπιϊν) ςτα ανοίγματα του 

ςπιτιοφ (π.χ. παράκυρα, φεγγίτεσ, αεραγωγοφσ τηακιοφ). Απαιτείται περιοδικόσ ζλεγχοσ και 
ςυντιρθςι τουσ. 

 Χριςθ κουνουπιζρασ κατά τθ διάρκεια του φπνου, ιδίωσ ςε περιοχζσ με μεγάλουσ πλθκυςμοφσ 
κουνουπιϊν ι ςε περιπτϊςεισ που αντενδείκνυται θ χριςθ άλλων προςτατευτικϊν μζςων (όπωσ 
ςε μικρά βρζφθ).  ιγουρευτείτε ότι δεν ζχει εγκλωβιςτεί κουνοφπι ςτθν κουνουπιζρα. 

 Χριςθ εντομοκτόνων ςτον αζρα. Περιζχουν πυρεκρινοειδι (π.χ. Περμεκρίνθ). Κυκλοφοροφν 
ςτο εμπόριο ςτισ εξισ μορφζσ: αερόλυμα (αεροηόλ), ταμπλζτεσ, εξατμιηόμενο διάλυμα, ςπιράλ 
(«φιδάκια») κλπ. Δεν πρζπει να εφαρμόηονται ςτο δζρμα. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κα πρζπει να 
τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ του ςκευάςματοσ ι τθσ ςυςκευισ. 

 Χριςθ ανεμιςτιρων ι κλιματιςτικών. Ο δροςερόσ αζρασ μειϊνει τθ δραςτθριότθτά των 
κουνουπιϊν, αλλά δεν τα ςκοτϊνει. Η χριςθ ανεμιςτιρων (ιδίωσ οροφισ) δυςχεραίνει τθν 
προςζγγιςθ των εντόμων.  

 Καλό κοφρεμα γραςιδιοφ, κάμνων, φυλλωςιϊν (ςθμεία που βρίςκουν καταφφγιο ενιλικα 
κουνοφπια). 

 Χριςθ λαμπτιρων κίτρινου χρώματοσ για το φωτιςμό εξωτερικϊν χϊρων (προςελκφουν 
λιγότερο τα κουνοφπια). 

 Απομάκρυνςθ του ςτάςιμου νεροφ από λεκάνεσ, βάηα, γλάςτρεσ, παλιά λάςτιχα, υδρορροζσ και 
άλλα μζρθ του κιπου, ϊςτε να μθν ζχουν πρόςβαςθ τα κουνοφπια ςε λιμνάηοντα νερά που 
αποτελοφν ςθμεία εναπόκεςθσ των αυγϊν τουσ. θμειϊνεται ότι ακόμα και το ζδαφοσ που 
παραμζνει για μεγάλα διαςτιματα υγρό μπορεί να αποτελζςει ςθμείο εναπόκεςθσ αυγϊν.  

 Πότιςμα κατά προτίμθςθ κατά τισ πρωινζσ ώρεσ. 

Σα ενδεικνυόμενα μζτρα προςταςίασ από κουνοφπια είναι διακζςιμα αναλυτικότερα ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: 

 Φυλλάδιο  «Προςταςία από τα κουνοφπια»   

 Παρουςίαςθ «Μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια»  
 

http://bit.ly/PlV33y
http://bit.ly/1hDry7S

