Date relevante pentru personalul medical
Encefalita transmisă prin căpuşă
Nume şi natura organism infectant
Encefalita transmisă prin căpuşă (ETC) este o boală infecţioasă virală care atacă sistemul
nervos central şi poate duce pe termen lung la simptome neurologice, şi chiar la moarte.
ETC este cauzată de un virus (genul Flavivirus, familia Flaviviridae), care include trei
subtipuri:
1. Subtipul european, transmis de căpuşele Ixodes (I.) ricinus, poate fi găsit în zonele rurale,
împădurite din Europa;
2. Subtipul siberian, transmis de căpuşele I. persulcatus, endemic în regiunea munţilor Ural,
Siberia şi Rusia extrem-răsăriteană, dar şi în unele ţări UE din NE Europei.
3. Subtipul oriental, transmis mai ales de căpuşele I. persulcatus, endemic în Rusia extremrăsăriteană şi în regiunile împădurite din China şi Japonia;
ETC a devenit o provocare în creştere pentru sănătatea publică în Europa şi în alte părţi ale
lumii. Numărul cazurilor umane de ETC în toate regiunile endemice ale Europei, a crescut cu
aproape 400% în ultimii 30 ani; ariile de risc s-au răspândit şi au fost descoperite noi staţii.
Transmitere
Rezervor
Gazdele rezervor-competent pentru virusul ETC sunt mai ales rozătoare mici şi insectivore
(soareci). Gazdele indicatoare ce sprijină circulaţia virusului indirect prin permiterea
multiplicării căpuşei sunt speciile diferite de mamifere sălbatice şi domestice (mai ales iepuri,
căprioare, mistreţi, oi, vite, capre). Oamenii sunt gazde incidentale şi finale.
Mod de transmitere
Virusul ETC este transmis prin muşcătura căpuşelor infectate. Oamenii se pot infecta şi prin
consumul de produse lactate infectate nepasteurizate. Virusul ETC nu este transmis direct de
la om la om, cu excepţia posibilităţii transmiterii verticale de la o mamă infectată la făt. Au
fost raportate accidente de laborator cu leziuni de vârf-de-ac sau asociate cu infecţia cu
aerosol.
Căpuşele infectate pot fi găsite în habitate de teren împădurit — păduri de foioase şi zonele
de tranziţie între păduri şi rezervaţii naturale. Când sunt infectate, căpuşele pot transmite
virusul pe tot parcursul vieţii lor (mai ales nimfele şi adulţii). Activitatea căpuşei şi ciclul de
viaţă depind de factori climatici (temperatura, umiditatea solului şi umiditatea relativă).
Verile umede şi iernile blânde tind să crească densitatea populatiei de căpuşe. Totuşi, sunt
raportate şi cazuri sporadice în sezonul rece, în special în ţarile europene sudice. În Europa
centrală, au fost observate două vârfuri ale activităţii căpuşelor I. ricinus: în aprilie/mai şi în
septembrie/octombrie. În regiunile mai reci din nordul Europei şi în regiunile montane, se
detectează un singur vârf de vară. Căpuşele agile sunt găsite mai ales pe vegetaţia întinsă
pe jos, dar şi pe cea de la nivelul ochiului omului.
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Caracteristici clinice
Perioada de incubaţie a ETC este în medie de şapte zile, dar a fost descrisă şi incubaţie de
până la 28 zile. Incubaţia după infecţia transmisă prin aliment este de obicei mai scurtă, în
jur de patru zile.
• Aproximativ două treimi din infecţiile cu virusul ETC sunt ne-simptomatice. In cazurile
clinice, ETC are deseori un parcurs bifazic. Prima fază viremică durează cinci (între 2-10) zile,
si este asociată cu simptome nespecifice (febră, oboseală, cefalee, mialgie, greaţă). Această
fază este urmată de un interval asimptomatic de şapte (între 1–33) zile care precede faza a
doua, în care este implicat sistemul nervos central (meningita, meningoencefalita, mielita,
paralizie, radiculita).
• Subtipul European este asociat cu boala mai blândă, cu 20-30% din pacienţi care trec prin
faza a doua, rate de mortalitate de 0.5-2%, şi sechele neurologice severe la cel mult 10%
din pacienţi. La copii, faza a doua a bolii este de obicei limitată la meningită, în timp ce
adulţii peste 40 ani sunt la risc crescut de encefalită, cu mortalitate mai mare şi sechele de
lungă durată la cei cu vârsta peste 60 ani.
• Subtipul Siberian este asociat cu tendinţa de a cauza infecţii cronice la oameni.
• Subtipul Estic-îndepărtat este asociat cu boala mai severă: boala monofazică, fără interval
asimptomatic înaintea debutului bolii neurologice, rate de mortalitate de pană la 35%, şi
rate mai mari de sechele neurologice severe.
> Pentru mai multe informaţii despre bolile transmise prin căpuşă, vă rugăm să consultaţi
website-ul ECDC www.ecdc.europa.eu
Grupuri de risc
In zonele endemice, oamenii cu activităţi recreaţionale sau ocupaţionale în aer liber (ex.
vânătoare, pescuit, camping, culegere de ciuperci şi fructe de pădure, drumeţii, silvicultură şi
agricultură) sunt potenţial la risc de infecţie prin contact cu căpuşe infectate.
Măsuri de prevenire
Infecţia cu virusul ETC poate fi prevenită prin evitarea muşcăturii de căpuşă:
a) aplicarea de repelenţi de insecte pe pielea expusă ex. DEET;
b) purtarea de îmbrăcăminte de protecţie cu mâneci lungi şi pantaloni lungi introduşi în
şosete tratate cu insecticide, ex. permethrin;
c) evitarea consumului de lapte/produse din lapte nepasteurizat în zonele de risc.
Inspectarea corpului pentru căpuşe după activităţi în aer liber şi îndepărtarea căpuşelor cu
pensete sau forceps este de asemenea importantă, deoarece căpuşa poate purta alţi agenţi
patogeni.
Vaccinarea împotriva ETC (vaccin inactivat) este considerat cel mai eficient mijloc de
prevenire a ETC în ţările endemice.
Diagnostic
Diagnosticul ETC se bazează pe detectarea anticorpilor specifici IgM în LCR (producţia
intratecală) şi/sau ser, mai ales prin ELISA. Anticorpii ETC apar la 0-6 zile după debut şi se
detectează de obicei când sunt prezente simptomele neurologice. Anticorpii apecifici IgM pot
persista pâna la 10 luni la vaccinaţi sau la indivizi care s-au infectat natural; se poate
observa reacţie incrucişată a anticorpilor IgG cu alte flavivirusuri. Depistarea prin metodele
PCR poate fi valoroasă pentru un diagnostic diferenţial precoce a ETC.
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Management şi tratament
Nu există terapie specifică pentru ETC. Tratamentul se bazează pe management de
susţinere. Meningita, encefalita sau meningomielita necesită spitalizare şi îngrijire medicală
de susţinere, în funcţie de severitatea sindromului.
Domenii-cheie de incertitudine
Există o nevoie reală de informaţii detaliate despre distribuţia geografică actuală şi
răspândirea encefalitelor transmise prin căpuşă în Europa. Factorii ecologici posibil legaţi de
emergenţa de focare noi, trebuie investigaţi.
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