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Επιδημιολογία
Ο ηόο Zika είλαη έλαο RNA ηόο πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Flaviviridae ην γέλνο Flavivirus. Σν
ππνδόρν ηνπ ηνύ ζηε θύζε είλαη ν άλζξσπνο θαη ηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά. Δπηδεκίεο έρνπλ
αλαθεξζεί πξηλ ην 2015 ζε πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη λεζηώλ ηνπ
Δηξεληθνύ. Σν Μάην ηνπ 2015 δηαπηζηώζεθε ην πξώην επηβεβαησκέλν θξνύζκα ζηε Βξαδηιία.
ήκεξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε επηδεκίεο ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο:
ΑΜΔΡΗΚΖ: Βξαδηιία, Βνιηβία, Κνινκβία, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Δθνπαδόξ, Δι αιβαδόξ,
Γαιιηθή Γνπηάλα, Γνπαδεινύπε, Γνπαηεκάια, Γνπηάλα, Ατηή, Ολδνύξα, Νεζηά Μπαξκπάληνο,
Μαξηηλίθα, Μεμηθό, Παλακάο, Παξαγνπάε, Πνπέξην Ρίθν, νπξηλάκ, Ακεξηθαληθά λεζηά ηεο
Παξζέλνπ, αηλ Μάξηηλ, Βελεδνπέια. Γελ έρεη παξαηεξεζεί ηνπηθή κεηάδνζε ηεο λόζνπ ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
ΩΚΔΑΝΗΑ/ΝΖΗΑ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ: ακόα
ΑΦΡΗΚΖ: Νεζηά ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ
ηελ Δπξώπε έρνπλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά δύν εηζαγόκελα θξνύζκαηα ζηε Γεξκαλία κε
ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζηελ Ατηή θαη πέληε εηζαγόκελα θξνύζκαηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε
ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζηελ Κνινκβία (3), ζηε Γνπηάλα/νπξηλάκ (1) θαη ζην Μεμηθό/Βελεδνπέια (1).
Σπόποι μεηάδοζηρ
Ζ λόζνο κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν θπξίσο κέζσ δήγμαηορ από ηο κοςνούπι Aedes sp πνπ
είλαη επίζεο ππεύζπλν γηα ηε κεηάδνζε ηνπ Γάγγεηνπ ππξεηνύ θαη ηνπ ππξεηνύ Chikungunya.
Ο ηόο κεηαδίδεηαη ζηα θνπλνύπηα αθνύ απηά ηζηκπήζνπλ κνιπζκέλν άηνκν θαη ζηε ζπλέρεηα
κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαδίδνπλ ηε λόζν ζε άιινπο αλζξώπνπο.
πάληα ν ηόο κπνξεί λα κεηαδνζεί από κεηέξα πνπ κνιύλζεθε ιίγν πξηλ ηνλ ηνθεηό ζην λενγλό
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Πηζαλή επίζεο ζεσξείηαη ε κεηάδνζε από έγθπν ζε έκβξπν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο (κάθεηη μεηάδοζη). Ο ηόο δε μεηαδίδεηαι κέζσ ηνπ κεηξηθνύ
ζειαζκνύ.
Δπίζεο αλαθέξεηαη έλα πηζαλό θξνύζκα κεηά από κεηάγγηζε αίκαηνο θαη έλα πηζαλό θξνύζκα
κεηά από ζεμνπαιηθή επαθή.
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ςμπηυμαηολογία
Πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 αλζξώπνπο πνπ έρνπλ κνιπλζεί ζα εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ. Ζ
λόζνο είλαη ζπλήζσο ήπηα, κε ζπκπηώκαηα πνπ δηαξθνύλ από ιίγεο εκέξεο έσο κία εβδνκάδα
θαη εθδειώλεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κε ππξεηό, θειηδνβιαηηδώδεο εμάλζεκα, αξζξαιγίεο
ή/θαη επηπεθπθίηηδα. Άιια ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη κπαιγίεο θαη θεθαιαιγία. Ζ πεξίνδνο
επώαζεο ηεο λόζνπ πηζαλόλ θπκαίλεηαη από ιίγεο εκέξεο έσο κία εβδνκάδα.
Ο ηόο Εika ζπλήζσο αληρλεύεηαη ζην αίκα γηα ιίγεο εκέξεο αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο γηα
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. νβαξή λόζνο πνπ ρξεηάδεηαη λνζειεία ζην λνζνθνκείν είλαη
αζπλήζεο. Θάλαηνο από ηε λόζν είλαη ζπάληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξόζθαησλ επηδεκηώλ
ζηε Γαιιηθή Πνιπλεζία θαη ηε Βξαδηιία ηέζεθε ε ππνςία ζπζρέηηζεο ινίκσμεο κε ηνλ ηό Είθα
θαη εκθάληζεο κηθξνθεθαιίαο ζε έκβξπα-λενγλά θαζώο θαη εκθάληζεο ζπλδξόκνπ GuillainBarré.
Θεπαπεία
Γελ ππάξρεη εκβόιην ή αληη-ητθά θάξκαθα γηα ηελ πξόιεςε ή ηε ζεξαπεία ηεο λόζνπ.
πληζηάηαη ζπκπησκαηηθή αληηκεηώπηζε όπσο αλάπαπζε, ελπδάησζε, ρνξήγεζε
αληηππξεηηθώλ θαη αλαιγεηηθώλ (πρ παξαθεηακόιε). Ζ ρνξήγεζε αζπηξίλεο θαη κε
ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό Γάγγεηνπ
ππξεηνύ ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ αλάπηπμεο αηκνξξαγηθώλ εθδειώζεσλ. Άηνκα κε ζεηηθό
νξνινγηθό έιεγρν γηα ηό Zika ζπζηήλεηαη λα πξνθπιάζζνληαη από δήγκα θνπλνππηώλ ηελ
πξώηε εβδνκάδα ηεο λόζνπ δηόηη ν ηόο κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε άιιν θνπλνύπη θαη ζε άιινπο
αλζξώπνπο.
Διάγνυζη
Τποτία για Πςπεηό από ιό Ζίκα ππέπει να ηίθεηαι ζε άηομα με ζςμβαηή κλινική εικόνα
και ππόζθαηο ιζηοπικό ηαξιδιού ζε πεπιοσή με επιδημία. Σα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ
κνηάδνπλ κε απηά ηνπ Γάγγεηνπ ππξεηνύ θαη ηνπ ππξεηνύ Chikungunya, πνπ κεηαδίδνληαη κε
ην ίδην είδνο θνπλνππηνύ. Δπίζεο ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ζπγθαηαιέγνληαη λνζήκαηα όπσο
εινλνζία, ιεπηνζπείξσζε, ξηθεηζίσζε, ζηξεπηνθνθθηθή λόζνο, ηιαξά, εξπζξά, ινηκώμεηο από
παξβντνύο, εληεξντνύο, αδελντνύο θαη αιθατνύο.
Ζ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζηνλ νξό, ην πιάζκα, ην
ακληαθό πγξό, ηνλ νκθάιην ιώξν, ηνλ πιαθνύληα κέζσ ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο
πνιπκεξάζεο (RT-PCR). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ην:
Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Αξκπντώλ θαη Αηκνξξαγηθώλ Ππξεηώλ, Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην
Ηαηξηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Τπεύζπλε: Καζεγήηξηα Α.
Παπά, ηει: 2310-999006).
Αλγόπιθμορ διασείπιζηρ εγκύος
αλαβνιή ηαμηδηνύ ζε πεξηνρή πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θξνύζκαηα αλεμάξηεηα από ηελ
ειηθία ηεο θύεζεο
εάλ ην ηαμίδη δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί, απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξόιεςεο από
δήγκα θνπλνππηώλ
έγθπεο γπλαίθεο με ιζηοπικό ηαξιδιού ζε πποζβεβλημένη πεπιοσή ΚΑΙ δύο
ηοςλάσιζηον ζςμπηώμαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε από ηό Zika (αηθλίδηα έλαξμε
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΧΝ Ε ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΕΧΝ
Σηλ. 2105212000 www.keelpno.gr

2

ππξεηνύ, θειηδηβιαηηδώδεο εμάλζεκα, αξζξαιγίεο ή επηπεθπθίηηδα) έσο θαη δύν
εβδνκάδεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο πξέπεη λα ειέγρνληαη
έγθπεο γπλαίθεο με ιζηοπικό ηαξιδιού ζε πποζβεβλημένη πεπιοσή ΚΑΙ
ςπεπησογπαθικά εςπήμαηα μικποκεθαλίαρ ή ενδοκπανιακών αποηιηανώζευν
ζην έκβξπν πξέπεη λα ειέγρνληαη
δελ ππνβάιινληαη ζε έιεγρν νη αζπκπησκαηηθέο έγθπεο κε ηζηνξηθό ηαμηδηνύ εθηόο εάλ
ππάξρνπλ ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα κηθξνθεθαιίαο ή ελδνθξαληαθώλ
απνηηηαλώζεσλ ζην έκβξπν
νη αζπκπησκαηηθέο έγθπεο κε ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή
ζπζηήλεηαη λα ππνβάιινληαη ζε ππεξερνγξαθηθό έιεγρν θύεζεο ρσξίο λα
πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ν αθξηβήο ρξόλνο από ην ηαμίδη
Αλγόπιθμορ διασείπιζηρ νεογνού
λενγλά πνπ γελλήζεθαλ από μηηέπερ πος ηαξίδεταν ή παπέμειναν ζε
πποζβεβλημένη πεπιοσή καηά ηη διάπκεια ηηρ κύηζηρ ΚΑΙ
- παξνπζηάδνπλ μικποκεθαλία ή ενδοκπανιακέρ αποηιηανώζειρ Ή
- γελλήζεθαλ από κεηέξεο κε ζεηηθό ή αζαθή εξγαζηεξηαθό έιεγρν
πξέπεη λα ειέγρνληαη
λενγλά κε ζεηηθό ή αζαθή εξγαζηεξηαθό έιεγρν πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε
- ιεπηνκεξή θπζηθή εμέηαζε
- ππεξερνγξάθεκα θξαλίνπ (εθηόο εάλ έρεη γίλεη ζην ηξίην ηξίκελν ηεο θύεζεο θαη
είλαη θπζηνινγηθό)
- νθζαικνινγηθή εμέηαζε θαη αθννινγηθό έιεγρν (επαλαιακβάλεηαη ζε έμη κήλεο)
- ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο αλάπηπμεο κέρξη ηελ ειηθία ηνπ ελόο έηνπο
λενγλά κε αξλεηηθό εξγαζηεξηαθό έιεγρν ΚΑΙ μικποκεθαλία ή ενδοκπανιακέρ
αποηιηανώζειρ ζπζηήλεηαη λα ειέγρνληαη γηα CMV, HSV, LCMV, Treponema
pallidum, Toxoplasma gondii.
λενγλά πνπ γελλήζεθαλ από μηηέπερ με επιβεβαιυμένη λοίμυξη από ιό Zika ΚΑΙ
ΔΕΝ παξνπζηάδνπλ μικποκεθαλία ή ενδοκπανιακέρ αποηιηανώζειρ ππνβάιινληαη
ζε παηδηαηξηθό έιεγρν ξνπηίλαο
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