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Εγκεφαλίτιδα 
 
Ασπασία Κατράγκου και Εµµανουήλ Ροηλίδης 

 
Η οξεία εγκεφαλίτιδα αποτελεί κλινικό σύνδροµο που συσχετίζεται µε ποικίλες 
λοιµώδεις, µεταλοιµώδεις και µη λοιµώδεις καταστάσεις.  
 
 
 

∆ιαφορική διάγνωση εγκεφαλίτιδας 
Λοιµώξεις Οξεία βακτηριακή µηνιγγίτιδα 

Εγκεφαλικό απόστηµα 
Υποσκληρίδιο εµπύηµα  
Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα 
Νόσος Creuzfeldt-Jakob  

Αυτοάνοσα/αγγειΐτιδες ΚΝΣ Αγγειΐτιδα  
Εγκεφαλοπάθεια Hashimoto 
Φλεβική θρόµβωση 
Εγκεφαλίτιδα λύκου 
Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 
Πολλαπλή σκλήρυνση  
Θυρεοειδίτιδα 

Μεταβολικά νοσήµατα Μιτοχονδριοπάθειες  
Αδρενολευκοδυστροφία 
∆ιαβητική κετοοξέωση 
Σύνδροµο Reye 

Νεοπλασίες Λέµφωµα 
Αστροκύττωµα 
Γλοίωµα  
Παρανεοπλαστικό σύνδροµο 

Άλλα Ψύχωση 
Φάρµακα  
Τοξίνες 

 
 
 
Τα διαγνωστικά κριτήρια της εγκεφαλίτιδας συνοψίζονται : 
Εγκεφαλοπάθεια (βυθιότητα ή διαταραχές επιπέδου συνείδησης διαρκείας >24 ωρών,  
λήθαργος ή διαταραχές προσωπικότητας) 
και τουλάχιστον 1 από τα παρακάτω: 
• πυρετός 
• σπασµοί 
• εστιακά νευρολογικά ευρήµατα 
• πλειοκυττάρωση ΕΝΥ 
• νευροαπεικονιστικά ευρήµατα συµβατά µε εγκεφαλίτιδα 
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Οι πιο σηµαντικοί παθογόνοι µικροοργανισµοί που προκαλούν εγκεφαλίτιδα 

Μικροοργανισµός Μέθοδος διερεύνησης Αξιολόγηση 

Εντεροϊοί 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 

Herpes simplex virus 1 
και 2 

• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 

Human herpes virus 6 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 

Epstein-Barr virus 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 

Cytomegalovirus 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 

Αδενοϊοί 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 

Influenza A και B 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

Bartonella henselae 
• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Τετραπλασιασµός τίτλου ή τίτλος > 
1:512 

• PCR (+) 
Borrelia burgdorferi • Αντισώµατα ορού οξείας 

φάσης & ανάρρωσης 
• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

Brucella species • Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης (Rose 
Bengal, Wright, ELISA) 

• Παρουσία IgA, IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

Mycoplasma 
pneumoniae 

• Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 
Chlamydia species • Αντισώµατα ορού οξείας 

φάσης & ανάρρωσης 
• PCR ΕΝΥ 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

• PCR (+) 
Ρικέτσιες • Αντισώµατα ορού οξείας 

φάσης & ανάρρωσης 
• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

Mycobacterium 
tuberculosis 

• Mantoux, IGRAs (Quantiferon 
test), πρωτεΐνη ΕΝΥ 

• Γαστρικό: χρώση, καλλιέργεια 
• PCR ENY 

• Mantoux (+), Quantiferon (+), υψηλή 
πρωτεΐνη ΕΝΥ 

• Γαστρικό έκπλυµα (+) 
• PCR (+) 

Rotavirus • Αντιγόνο στα κόπρανα 
• PCR ΕΝΥ 

• Κόπρανα θετικά για αντιγ. Rotavirus 
• PCR (+) 
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Toxoplasma gondii • Αντισώµατα ορού οξείας 
φάσης & ανάρρωσης 

• Παρουσία IgM ή σηµαντικές 
διαφορές IgG 

IGRA, Interferon-γ release assay 
 

Παθογόνοι µικροοργανισµοί που αναζητώνται σε ειδικές περιπτώσεις. 
Ιός ερυθράς (ανεµβολίαστο παιδί, επιδηµική έξαρση) 
Ιός ιλαράς (ανεµβολίαστο παιδί, επιδηµική έξαρση) 
Arbovirus (π.χ. ιός ∆υτικού Νείλου, ιστορικό δήγµατος κουνουπιού) * 
Ιός λύσσας (αναµνηστικό, κλινικές εκδηλώσεις) 
Central European tick-borne encephalitis virus (πρόσφατο ταξίδι) 
Japanese encephalitis virus (πρόσφατο ταξίδι στην Ασία) 
Ιοί πολιοµυελίτιδας (ανεµβολίαστο παιδί) 
Παραµυξοϊοί Nipah, Hendra (πρόσφατο ταξίδι στην Ασία) 
HIV (θετικό αναµνηστικό) 
 
* Αντισώµατα ορού οξείας φάσης & ανάρρωσης, ειδικά ΙgM στο ΕΝΥ, PCR ENY 
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Αλγόριθµος προσέγγισης παιδιού µε πιθανή εγκεφαλίτιδα 
 
 
 

 

 
 

Χρειάζεται CT πριν την ΟΝΠ; 
Kλίµακα Γλασκώβης <12 ή να 
ελαττώνεται, ή 

Νέα εµφάνιση σπασµών, ή 
Εστιακά νευρολογικά ευρήµατα, ή 
Οίδηµα θηλής, ή 
Ανοσοκαταστολή 

Υποψία εγκεφαλίτιδας 
Οξεία εµπύρετη νόσος µε: 
- Βυθιότητα/αλλαγές επιπέδου 
συνείδησης ή διαταραχή 
προσωπικότητας 

- Σπασµοί 
- Εστιακά νευρολογικά ευρήµατα 
- (Με ή χωρίς µηνιγγισµό) 

Υποψία µηνιγγίτιδαςδ: 

- Εάν ο ασθενής έχει καλό επίπεδο 
συνείδησης µε µηνιγγισµό ή 
πορφυρικό εξάνθηµα ή shock 

- ∆ιερεύνηση και θεραπεία 
µηνιγγίτιδας 

; 

Χρειάζεται εµπειρική θεραπεία; α,β 

Εφόσον η CT θα καθυστερήσει να 
γίνει ξεκινείστε εµπειρική αγωγή µε 
αντιβιοτικά και ακυκλοβίρη 

∆ιενέργεια CT, δείχνει: 
Οίδηµα εγκεφάλου, ή 
Μετατόπιση δοµών 
εγκεφάλου, ή 

Χωροκατακτητική 
εξεργασία 

∆ιενέργεια ΟΝΠ,  
Πίεση ΕΝΥ, κύτταρα, 
πρωτεϊνη, γλυκόζη (σε 
σχέση µε αίµατος), χρώση, 
καλλιέργεια, PCR για ιούς 

Ναι Όχι 

Όχι 

Έναρξη εµπειρικής θεραπείας α,β 

Ακυκλοβίρη και αντιβιοτικά, 
ανάλογα µε την κλινική εικόνα 
Σκεφτείτε να επαναλάβετε 
αργότερα την CT και την ΟΝΠ 

Ευρήµατα ΕΝΥ συµβατά µε 

ΕΝΥ φυσιολ.               
Σκεφτείτε:
               
  

Ακυκλοβίρη
α 

Επανάληψη 
ΟΝΠ µετά 
24ώρες 

Ιογενή 
λοίµωξη 
 
Ακυκλοβ.α 

Ιογενή και 
βακτηριακή 
λοίµωξη 
 
Ακυκλοβίρη 
και 
αντιβιοτικά

α,β  

Βακτηριακή 
λοίµωξη 
 
Αντιβιοτικά

β  

Ναι 
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α Θεραπεία µε ακυκλοβίρη (i.v.): 
- Νεογνό - 3 µηνών 20 mg/kg x 3 
- 3 µηνών - 12 ετών 500 mg/m2 x 3 
- 12 – 18 ετών 10 mg/kg x 3 

• Θεραπεία για 2-3 εβδοµάδες αν πρόκειται 
για HSV εγκεφαλίτιδα (που έχει αποδειχθεί 
µε PCR) 

• H θεραπεία µπορεί να διακοπεί πιο νωρίς 
εάν αποδειχθεί κάποια άλλη εναλλακτική 
διάγνωση εγκεφαλίτιδας ή εάν η διάγνωση 
της ιογενούς εγκεφαλίτιδας δε είναι πιθανή 
µε βάση τα κλινικά, εργαστηριακά και 
απεικονιστικά ευρήµατα. 

• Σκεφτείτε να επαναλάβετε την εξέταση του 
ΕΝΥ µετά 2-3 εβδ. και αν η PCR 
εξακολουθεί να είναι θετική και ο ασθενής 
εµπύρετος συνεχείστε τη θεραπεία µε 
ακυκλοβίρη   

β 
Αντιβιοτική θεραπεία για βακτηριακή 
µηνιγγίτιδα: 
•Κεφτριαξόνη i.v. (100 mg/kg/24h σε 2 
δόσεις max. 4 g/24h) ή κεφοταξίµη i.v. 
(200 mg/kg/24h σε 4 δόσεις max. 12 
g/24h) 
•Αµπικιλλίνη i.v. (200-300 mg/kg/24h σε 
3 ή 4 δόσεις) σε υπόνοια λοίµωξης από  
λιστέρια (νεογνά) 
•Σκεφτείτε δεξαµεθαζόνη 0.15 mg/kg x 4 
για 4 ηµέρες ξεκινώντας µαζί ή αµέσως 
πριν από την πρώτη δόση των 
αντιβιοτικών 

γ PCR στο ΕΝΥ (αρχική διερεύνηση 
στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς) 
HSV, VZV, Eντεροϊοί 

Επιπλέον διερεύνηση: ΜRI, EEG 
 
Επιπλοκές: 
• Σπασµοί 
• Αύξηση ενδοκράνιας πίεσης 
• ∆ευτεροπαθής πνευµονία 
• Σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης 
αντιδιουρητικής ορµόνης 

δ 
Αρχική θεραπεία ύποπτης βακτηριακής 
µηνιγγίτιδας και µηνιγγιτιδοκοκκικής 
σήψης δες πρωτόκολλο µηνιγγίτιδας 

Επιπλέον µέτρα: 
•Φυσικοθεραπεία 
•Νευροφυσιολογική µελέτη 
•Υποστήριξη: HOMECARE 
(www.pd3.gr) 

www.pd3.gr                            roilides@med.auth.gr                            akatrag@med.auth.gr 
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Η διάγνωση του ιού του ∆υτικού Νείλου στην Β. Ελλάδα όπως επίσης και άλλων 
ιών του ΚΝΣ (εντεροϊοί, κλπ) γίνεται: 
Εργαστήριο Αναφοράς αρµποϊών και αιµορραγικών πυρετών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
∆ιεύθυνση και πρόσωπο επικοινωνίας: 
Αναπ. Καθ. κα Άννα Παπά 
Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας 
Ιατρική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
54124, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310-999 006, 2310-999 151 
Κιν: 6945 708 450 
Τα δείγµατα πρέπει να συνοδεύονται από το ειδικό επιδηµιολογικό δελτίο που 
ανευρίσκεται στο site: 
http://www.keelpno.gr/images/stories/keelpno/ios_ditikou_neilou/deltio_apostolis
_deigmatos.pdf 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

� Είδη δειγµάτων που µπορούν να σταλούν: 
o Αίµα 
o ΕΝΥ 
o  ΒΑL 
o Ωτικό υγρό 
o Πλευριτικό υγρό 

� Οι µικροοργανισµοί που αναζητούνται από το κέντρο αναφοράς: 
o Neisseria meningitides 
o Streptococcus pneumoniae 
o Haemophilus influenzae b 
o Haemophilus influenzae (non b) 
o Pseudomonas aeruginosa 
o Staphylococcus aureus 
o Streptococcus spp. 
o Listeria monocytogenes 
o Enterovirus 
o HSV1, HSV2 
 

� Τα δείγµατα συνοδεύονται ΠΑΝΤΑ από το επιδηµιολογικό δελτίο του κέντρου 
αναφοράς, ανευρίσκεται στο site: http://www.nsph.gr/files/ecame0203.pdf 
 

� Tα δείγµατα εξετάζονται ∆ΩΡΕΑΝ (δηλ. δε χρειάζεται τριπλότυπο από το 
νοσοκοµείο µας). Ο γονέας πληρώνει ΜΟΝΟ τον courier 

 
� Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ 

o Αίµα: σωληνάριο γεν. αίµατος 1-2 ml, σε περίπτωση µη αποστολής του 
αίµατος την ίδια µέρα, το δείγµα διατηρείται στο ψυγείο (+4°C) 
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o ENY: 0.5-1 ml µη-φυγοκεντρηµένο, σε περίπτωση που είναι αιµατηρό και 
υπάρχει κίνδυνος να πήξει να τοποθετείται σε σωληνάριο γεν.αίµατος. Σε 
περίπτωση µη αποστολής του αίµατος την ίδια µέρα, το δείγµα διατηρείται 
στην κατάψυξη 

o Βρογχικά υλικά: σε στείρο δοχείο, σε περίπτωση µη αποστολής του αίµατος 
την ίδια µέρα, το δείγµα διατηρείται στους -20 ή –70 °C (κατάψυξη) 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τοµέας ∆ηµόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας Υγείας (κα. Τζανακάκη) 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, 11521 
Τηλέφωνα: 213 20 10 268, 213 20 10 269 
ΦΑΞ: 213 20 10 270 
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