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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Στις 8 Αυγούστου 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διακήρυξε την επιδημία από Ebola στη
Δυτική Αφρική ως επείγον συμβάν δημόσιας υγείας με διεθνείς επιπτώσεις, ως συνέπεια της πρω-
τοφανούς επέκτασής της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας καταγράφηκαν 28.500 κρούσματα
και 11.315 θάνατοι.  Η βιβλιογραφική μας αναζήτηση, η οποία καλύπτει την περίοδο 1976-2016,
συνοψίζει τα δεδομένα σχετικά με την κλινική εικόνα, την εργαστηριακή διάγνωση, τον τρόπο με-
τάδοσης και την επιζωοτία τοπικών ή ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Ο ιός Ebola είναι γνω-
στός από το 1976, όταν και αναγνωρίστηκε κατά την ταυτόχρονη εμφάνισή του στις επιδημίες του
Σουδάν και του Ζαΐρ. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο ιός προκαλεί το θάνατο στα πρω-
τεύοντα. Ακόμα, δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά τα είδη των ζώων που αποτελούν τα υποδόχα
του ιού στη φύση ή οι ξενιστές που προσβάλλονται και νοσούν. Ο ιός έχει ανιχνευτεί σε σκύλους
και επιπολάζει στους πληθυσμούς των φρουτοφάγων νυχτερίδων στην Κεντρική Αφρική. Πειρα-
ματικά ο ιός έχει ενοφθαλμιστεί σε φρουτοφάγες και εντομοφάγες νυχτερίδες. Επιπλέον, η μακρά
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1. Εισαγωγή

Στις 8 Αυγούστου 2014, και μόνο για τρίτη φορά στην
ιστορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτός δια-
κήρυξε ως επείγουσα κατάσταση Δημόσιας Υγείας με
Διεθνείς επιπτώσεις την επιδημία από τον ιό Ebola στη
Δυτική Αφρική, ώστε να συντονίσει παγκοσμίως τις
προσπάθειες όλων των χωρών για να τεθεί έλεγχος στη
επιδημία.1 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδήγη-
σαν στη διακήρυξη αυτή ήταν η ανεπανάληπτη κλιμά-
κωση και γεωγραφική επέκταση της επιδημίας από τη
Γουϊνέα προς τη Σιέρρα Λεόνε και τη Λιβερία μαζί με την
περιορισμένη δυνατότητα των συστημάτων υγείας των
τριών χωρών, την υψηλή θνητότητα της λοίμωξης και
την επέκταση στη Νιγηρία, μια χώρα με περισσότερα
από 170 εκατομμύρια πληθυσμό. Σποραδικά κρού-
σματα προς το Μαλί, τη Σενεγάλη, την Ισπανία, τις ΗΠΑ,
έχουν επίσης προβληματίσει για τη δυνατότητα πρό-
κλησης νέας επιδημίας σε πόλεις με μεγάλο πληθυσμό
και θυλάκους χαμηλών υγειονομικών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η τελευταία

εκτεταμένη επιδημία του ιού Ebola, η οποία ήταν η
πρώτη που συνέβη στη Δυτική Αφρική, σε αντιδια-
στολή με όλες τις προηγούμενες που αφορούσαν την
Κεντρική Αφρική, έχει πλήξει τουλάχιστον 28.637 αν-
θρώπους κυρίως στη Γουϊνέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα
Λεόνε, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 11.315 αν-
θρώπους.2 Οι αριθμοί αυτοί δεν θεωρούνται απολύ-
τως ακριβείς, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
άγνωστης έκβασης, καθώς και περιπτώσεις θυμάτων
τα οποία απέκρυψαν από τις Αρχές οι οικείοι τους.1 Το
πρώτο κρούσμα που αναγνωρίστηκε ήταν ένα δί-
χρονο αγόρι που μολύνθηκε από τον ιό πιθανώς από
ζώο που παραμένει άγνωστο ως σήμερα μέσα στο
δάσος της Γουϊνέα.2 Η Λιβερία ανακηρύχτηκε από τον
ΠΟΥ ελεύθερη της νόσου στις 10 Μαΐου 2015 και οι
άλλες δυο τον Ιανουάριο 2016.1

Η λοίμωξη με τον ιό Ebola, γνωστή και ως αιμορρα-
γικός πυρετός Ebola, είναι ζωοανθρωπονόσος συνή-
θως θανατηφόρα, που οφείλεται στο γένος νηματοει-
δών ιών Ebolavirus το οποίο περιλαμβάνει πέντε είδη.3
Η κλινική εικόνα είναι μη ειδική, ενώ τα δυο προεξάρ-
χοντα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός και κεφα-
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περίοδος ανομβρίας στις περιοχές στις οποίες έχει γίνει αποψίλωση των δασών της Δυτικής Αφρικής, καθώς
και η συνακόλουθη προσαρμογή της συμπεριφοράς των άγριων ζώων, διευκολύνουν την μετάδοση του ιού
από την άγρια πανίδα στον άνθρωπο. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται ο ιός στους ανθρώπινους πληθυ-
σμούς πραγματοποιείται μέσω επαφής με μολυσμένα πρωτεύοντα ή νυχτερίδες, επαφή με ανθρώπινο αίμα
ή σωματικά υγρά (κυρίως κατά τη διάρκεια των τελετουργικών ταφών των θυμάτων), επαφή μέσω μολυσμέ-
νων αντικειμένων των ασθενών ή διασπορά μέσω μολυσμένων ιατρικών αντικειμένων, όπως οι σύριγγες,
που προκαλούν νοσοκομειακή διασπορά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των επιδημιών που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υγειονομικοί φορείς και οι διεθνείς ιατρικές αποστολές είναι η πρόκληση
της έγκαιρης και έγκυρης εργαστηριακής διάγνωσης. Η εργαστηριακή διάγνωση επικεντρώνεται στην αλυ-
σιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με ανάστροφη μεταγραφάση (reverse transcription-PCR), χρησιμοποιώντας
την ELISA αντιγόνων για διασταύρωση του αποτελέσματος της μοριακής τεχνικής και την ELISA αντισωμάτων
για συγχρονικές μελέτες επιπολασμού. Έως σήμερα δεν έχει εγκριθεί κάποια θεραπεία ή εμβόλιο, όσο για τη
μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που ανάρρωσαν, τα αποτελέσματα παραμένουν αμφιλεγόμενα.



λαλγία. Μιμείται πληθώρα ιογενών και άλλων λοιμώ-
ξεων, κάνοντας τη διαφορική διάγνωση δύσκολη.1

O ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο με την επαφή με
άγρια ζώα και εξαπλώνεται στον πληθυσμό με επαφή
με ασθενείς και βιολογικά υγρά αυτών. Η θνητότητα
στην παρούσα επιδημία ήταν περίπου 50%, όμως το-
πικά πλησίασε το 70% στη Γουινέα, ίσως και περισσό-
τερο, λόγω πιθανής υποδήλωσης και ελλιπούς κατα-
γραφής των θυμάτων.1 Στις επιδημίες του παρελθόντος
κυμάνθηκε από 25% έως 90%.4 H θνητότητα εξαρτάται
από το είδος του ιού και την ποιότητα της διαθέσιμης
υποστηρικτικής αγωγής.1

Οι αρχικές επιδημίες, όπως η πρώτη που διαγνώ-
σθηκε το 1976, συνέβησαν σε απομονωμένα χωριά
των χωρών Ζαΐρ, γνωστό σήμερα ως Λαϊκή Δημοκρα-
τία του Κονγκό, και Σουδάν, στην Κεντρική Αφρική,
κοντά σε τροπικά δάση, ενώ η πρόσφατη επιδημία της
Δυτικής Αφρικής αφορά εκτεταμένες αστικές και αγρο-
τικές περιοχές (Εικόνα 1).4 Η αντιμετώπισή της κατέ-
στησε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλου του πληθυ-

σμού: σωστή διαχείριση των ασθενών, επιτήρηση και
διερεύνηση επαφών, εργαστηριακή υποδομή, ασφαλή
πρακτική ταφής νεκρών και προσφορά κοινωνικού
εθελοντικού έργου από μεγάλες κοινωνικές ομάδες.
Η έγκαιρη υποστηρικτική συμπτωματική αγωγή και
ενυδάτωση βελτιώνουν την επιβίωση. Δεν έχει εγκριθεί
καμία φαρμακευτική αγωγή που αποδεδειγμένα αδρα-
νοποιεί τον ιό, αλλά είναι υπό διερεύνηση διάφορες
ανοσολογικές και φαρμακευτικές θεραπείες και δύο
πιθανά εμβόλια είναι υπό αξιολόγηση.4

O ΠΟΥ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων
(European Center for Disease Control, ECDC), το Cen-
ters for Disease Control (CDC) και το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) έχουν καθο-
ρίσει τους επιδημιολογικούς ορισμούς των κρουσμά-
των και τα μέτρα που χρειάζεται να λαμβάνονται για
την πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης παρέχον-
τας τις αντίστοιχες οδηγίες.5-6 Ωστόσο υπάρχουν
πολλά άγνωστα σημεία για τη λοίμωξη και μια σύν-
θετη επιδημιολογική καi επιζωοτιολογική εικόνα,
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Εικόνα 1 Ποταμός Κόγκο ως φυσικό σύνορο των δυο χωρών.
Ο ποταμός Κογκό ή ποταμός Ζαΐρ είναι μεγάλος ποταμός της Κεντρικής Αφρικής, ο δεύτερος μεγαλύ-
τερος ποταμός παγκοσμίως μετά τον Αμαζόνιο. Είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ δυο χωρών:
• Της μεγαλύτερης Democratic Republic of the Congo ή DRC στα νοτιοανατολικά (πρωτεύουσα: Kin-

shasa) (προηγουμένως γνωστό ως Zaire)
• Της μικρότερης Republic of the Congo ή σκέτο Congo στα βορειοδυτικά (πρωτεύουσα: Brazzaville)
Στα σύνορα των δυο χωρών διαγνώστηκε το 1976 η πρώτη επιδημία από τον ιό Ebola.
https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_River#/media/File:River_Congo.svg (Δημιουργός: Hel-Hama).
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τόσο στις επιδημίες του παρελθόντος, όσο και στην
πρόσφατη. 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ιστο-
ρική αναδρομή των καταγεγραμμένων μεμονωμένων
κρουσμάτων καθώς και επιδημιών αιμορραγικού πυ-
ρετού Ebola, συμπεριλαμβανόμενης της επιδημίας
που εκδηλώθηκε από το 2013 στη Δυτική Αφρική και
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Θα καταγραφούν πληρο-
φορίες για το γένωμα του ιού, θα γίνει περιγραφή της
επιδημιολογίας του ιού και του αιμορραγικού πυρετού
Ebola στον άνθρωπο, της επιζωοτίας του ιού δηλαδή
της κατανομής του σε ζωικά είδη, θα συλλεχθούν πλη-
ροφορίες για ασυμπτωματική φορεία, για την κλινική
εικόνα, για τους τρόπους μετάδοσης, σε ανθρώπους
και ζώα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όσοι
περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται ή ενοχοποι-
ούνται για τη μετάδοση του ιού εντός και μεταξύ δια-
φορετικών ζωικών ειδών και από αυτά στον άνθρωπο,
καθώς και για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συλλογή και κα-
ταγραφή δεδομένων για τη λοίμωξη και θα εξαχθούν
συμπεράσματα για το παρελθόν το παρόν και το μέλ-
λον της λοίμωξης στις ενδημικές περιοχές. Θα περι-
γραφούν οι εξελίξεις στη θεραπεία, τα φάρμακα υπό
εξέτασιν ή υπό έγκριση για χρήση, τα ελεγχόμενα με
κλινικές δοκιμές εμβόλια και τα αποτελέσματα αυτών.
Θα γίνει εκτενής αναφορά στα μέτρα πρόληψης και
ελέγχου της λοίμωξης τα οποία έχουν ληφθεί, ώστε να
αποτραπεί αφενός μεν η μετατροπή της επιδημίας σε
ενδημία και αφετέρου η περαιτέρω εξάπλωση της λοί-
μωξης σε νέες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και τα
μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης κατά την
εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία. Θα γίνει αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας των περιορισμών τα-
ξιδιού που έχουν ήδη τεθεί στη Δυτική Αφρική στον
περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας στις χώρες
αυτές.

Τέλος θα περιγραφεί η συνεργασία των Χώρων Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας και συνεργασίας των τελευταίων με την Κτηνια-
τρική Δημόσια Υγεία, και των επιπτώσεων απουσίας
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στην πρόληψη και στον
έλεγχο των επιδημιών αυτών στην Αφρική και τις ανε-
πτυγμένες χώρες. 

2. Υλικό και Μέθοδος

Έγινε αναζήτηση στο Pubmed για άρθρα για την πρό-
σφατη επιδημία στη Δυτική Αφρική, για την έναρξη
και εξέλιξη της επιδημίας, τα κλινικά και εργαστηριακά
ευρήματα, το γονιδίωμα του ιού, τη θεραπεία, τον
έλεγχο της λοίμωξης σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας, την πρόοδο ως προς τη φαρμακευτική αγωγή

και τα εμβόλια, τις οικονομικές επιπτώσεις, τις κοινω-
νικές επιπτώσεις, τα συμπεράσματα από την επιδημία
για τη διεθνή κοινότητα. Επίσης έγινε λεπτομερής
έλεγχος καταμέτρηση και παρουσίαση όλων των επι-
δημιών του παρελθόντος από την πρώτη του 1976
έως σήμερα, έγινε πλήρης καταγραφή των επιδημιών
και της ανίχνευσης του ιού που έχουν γίνει αντιληπτές
και δημοσιευμένες στο Pubmed σε άγρια και οικόσιτα
ζώα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνόησαν την
ανάδυση και επέκταση του ιού, αναζητήθηκαν στοι-
χεία για το οικοσύστημα, συμπεριφορές αγρίων ζώων,
επιδημιολογικές μελέτες σε άγρια και οικόσιτα ζώα,
και η κλινική εικόνα και φυσική πορεία της νόσου σε
αυτά.

Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι:  “Hemorrhagic Fever,
Ebola” ΑND “epidemiology”/current outbreak/trea-
tment/clinical presentation/ natural history/pathoge-
nesis/diagnosis/prognosis/persistence in convale-
scents/persistence in environment/infection control/no-
socomial infection control/personal protective equip-
ment/wild animals/epizootiology/reservoir/ air travel/in-
ternational health regulations/world health/ από 1976
έως Ιανουάριο 2016.

Στις ιστοσελίδες των οργανισμών Δημόσιας Υγείας
όπως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Center for Disease Control (CDC), Euro-
pean Center for Disease Control (ECDC), του Depar-
tment of Health UK, World Health Organization
(WHO), Οργανισμό Υγείας των Ζώων (OIE) έγινε έλεγ-
χος ως προς επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες για
όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος πάρθηκαν πλη-
ροφορίες  από το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 2005
(International Health Regulations), ως προς επείγου-
σες καταστάσεις με Διεθνή Κίνδυνο (Public Health
Emergencies with International Concern, PHEIC).6

Για τα είδη νυχτερίδας που ενέχονται στη διατή-
ρηση του ιού στη φύση, έγινε έρευνα μέσω διαδι-
κτύου σε έγκριτα κτηνιατρικά περιοδικά  για τη
φυσιολογία, συμπεριφορά, αναπαραγωγή, διατροφι-
κές συνήθειες και κυκλικές μεταβολές αυτών στη
διάρκεια του έτους.

3. Αποτελέσματα

3.1. Ταξινόμηση και Δομή του Ιού
Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης των Ιών
(2013), η οικογένεια νηματοϊών Filoviridae ανήκει στη
σειρά Mononegavirales και περιλαμβάνει τρία γένη:
Ebolavirus, Marburgvirus και Cuevavirus.3 To γένος Ebo-
lavirus αποτελείται από πέντε διακριτά είδη, τα οποία
περιλαμβάνουν το καθένα, ένα μόνον ιό (παρακάτω
αναφερόμενοι σε παρένθεση), αλλά αυτό αναμένεται
να αλλάξει: Zaire ebolavirus (Ebola virus, EBOV), Sudan



ebolavirus (Sudan virus, SUDV), Tai Forest ebolavirus
(Tai Forest virus, TAFV, παλιότερα γνωστός ως Cote
d’Ivoire ebolavirus), Bundibugyo ebolavirus (Bundibu-
gyo virus, BDBV) και Reston ebolavirus (Reston virus,
RESTV) (Πίνακας 1).3 Επειδή κάθε είδος έχει ακόμη έναν
μόνο ιό, στη βιβλιογραφία παρατηρείται το φαινόμενο
να εναλλάσσονται ως ταυτόσημοι οι δυο διαφορετικοί
όροι του είδους και του γένους π.χ. ο όρος Zaire Ebola-
virus που υποσημαίνει το είδος εναλλάσσεται, αλλά
δεν είναι ίδιος με τον όρο Ebola virus (EBOV) που ση-
μαίνει τον μοναδικό ιό του είδους Zaire Ebolavirus (Πί-
νακας 1). Επίσης χρειάζεται να διακρίνουμε αυτούς
τους δυο όρους από τον τελείως διαφορετικό όρο γέ-
νος Ebolavirus (Πίνακας 1). Οι Εbola virus (EBOV), Sudan
virus (SUDV), και Bundibugyo virus (BDBV), οι οποίοι
ενδημούν στην υποσαχάρια Αφρική, προκαλούν σχε-
δόν πάντα κλινικά έκδηλη νόσο στον άνθρωπο.7 o Tai
Forest virus (TAFV) απομονώθηκε σε ένα μόνο ερευ-
νητή με ασυμπτωματική λοίμωξη, ενώ ο Reston virus
(RESTV), ο μόνος που ενδημεί στις Φιλιππίνες, δεν προ-
καλεί ή προκαλεί μόνον ήπια κλινική νόσο στον άν-
θρωπο.8 O ιός Εbola (EBOV), έχει υψηλή λοιμογονικό-
τητα για τον άνθρωπο3 και ευθύνεται για την επιδημία
στη Δυτική Αφρική που ξεκίνησε το Δεκέμβρη του
2013 και αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημία από την
πρώτη εμφάνισή του ιού το 1976.7,9

Όλοι οι ιοί της υποσαχάριας Αφρικής προκαλούν
λοίμωξη με παρόμοια συμπτώματα στον άνθρωπο,
αλλά διαφέρουν στη λοιμογονικότητα, στην
εξέλιξη της νόσου και στη θνητότητα η οποία
είναι λιγότερο από 40% για τον BDBV, περί-
που 50% για τον SUDV, 70 ως 90% για τον
EBOV, ενώ δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί για
το μοναδικό κρούσμα λοίμωξης από Tai Fo-
rest virus.4

Όπως και οι άλλοι νηματοϊοί, οι ιοί του γέ-
νους Ebolavirus έχουν χαρακτηριστικά νημα-
τοειδή ιικά σωμάτια, από όπου και η ονομασία
τους, έχουν φάκελο τον οποίο διαπερνούν εγ-
κάρσια γλυκοπρωτεΐνες (GP) με τριμερείς
προσεκβολές,10 έχουν ενιαίο, αρνητικής πο-
λικότητας και μονής έλικας RNA που περιλαμ-
βάνει επτά γονίδια (nucleoprotein NP, virion
protein VP35, virion protein VP40, glycopro-
tein GP, VP30, VP24, και RNA-dependent RNA
polymerase L), τα οποία κωδικοποιούν επτά
δομικές πρωτεΐνες (nucleoprotein, polyme-
rase cofactor, major matrix protein, tran-
smembrane glycoprotein, transcription acti-
vator, minor matrix protein, and RNA
dependent RNA polymerase), αντίστοιχα.11,4

Η διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη (GP) καθο-
ρίζει τον τροπισμό του ιού προς τους ιστούς
και ενεργοποιεί τη φλεγμονή.11

Tο γένος Ebolavirus πιθανολογείται ότι κυκλοφο-
ρούσε στην Κεντρική Αφρική πριν την επιδημία του
1976, απλά απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1976
επειδή τότε προκάλεσε αντιληπτή επιδημία.12-13 Το γέ-
νωμά του από τότε έως σήμερα έχει μεταβληθεί μόνο
κατά 3% και έχει δείξει ότι είναι ένας από τους ιούς με
μικρό αριθμό μεταλλάξεων που δεν έχουν οδηγήσει σε
μεγαλύτερη μολυσματικότητα ή μεταδοτικότητα.12-13

Παρά το σημαντικό αριθμό επιδημιών σε ανθρώ-
πους και ζώα στην Κεντρική Αφρική, από το 1976 έως
το 2002 είχαν απομονωθεί μόνο 12 αλληλουχίες για
τη διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη GP του γένους Ebo-
lavirus από ανθρώπους που νόσησαν, αλλά όχι από
ζώα. Η φυλογενετική ανάλυση ως το 2007 έδειξε ότι
αυτές οι αλληλουχίες ανήκουν μόνο σε ένα κλάδο με
εξελικτικές μεταβολές που εξαρτώνται από το χρονικό
διάστημα που περνά.14 Το φυλογενετικό δέντρο συν-
δυαζόμενο με τον τόπο και χρόνο ανάδυσης του ιού
κατά τις δεκαετίες 1980 ως το 2007, οδήγησε στην
άποψη ότι οι επιδημίες συνδέονται μεταξύ τους και
αποτελούν την επαφή του κύματος μετάδοσης του ιού
με την ανθρώπινη κοινότητα, έχοντας ως επίκεντρο
την πρώτη εμφάνιση του ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κογκό στην Κεντρική Αφρική το 1976.14 Αντίθετα,
εντός της ίδιας επιδημίας όλα τα στελέχη ταυτίζονται
φυλογενετικά, δείχνοντας ότι δεν συντρέχουν συνθή-
κες μεταβολής της περιοχής κωδικοποίησης της γλυ-
κοπρωτεΐνης του ιού κατά τη διάρκεια της ίδιας
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Order (Τάξη) Mononegavirales
         Family (Οικογένεια) Filoviridae
                 Genus (Γένος) Marburgvirus
                          Species (Είδη) Marburg marburgvirus
                                        Virus 1: Marburg virus (MARV)
                                        Virus 2: Ravn virus (RAVV)

                 Genus (Γένος) Ebolavirus
                          Species (Είδος) Tai Forest ebolavirus
                                        Virus: Tai Forest virus (TAFV) 
                          Species (Είδος) Zaire ebolavirus 
                                        Virus: Ebola virus (EBOV)
                          Species (Είδος) Sudan ebolavirus
                                        Virus: Sudan virus (SUDV) 
                          Species (Είδος) Bundibugyo ebolavirus 
                                        Virus: Bundibugyo virus (BDBV) 
                          Species (Είδος) Reston ebolavirus 
                                        Virus: Reston virus (RESTV)

                 Genus (Γένος) “Cuevavirus” (προτεινόμενο)
                          Species (Είδος) “Lloviu cuevavirus” (προτεινόμενο)
                                        Virus: Lloviu cuevavirus (LLOV)

Tαξινόμηση Νηματοϊών σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή
Ταξινόμησης των Ιών το 201315Πίνακας 1



επιδημίας. Oμοίως, ως το 1996 όλες οι προηγούμενες
επιδημίες, όπως στο Κιρκουίτ του Ζαΐρ το 1995, δεν
παρουσιάζουν γενετική ποικιλομορφία εντός τους.15

Σε μια προσπάθεια να υπάρξει καλύτερη στρατη-
γική πρόληψης περαιτέρω καταστροφικών επιδημιών
στο ζωικό πληθυσμό και τους ανθρώπους ελέγχθηκε
τυχόν μεταβολή του γενετικού υλικού του ιού.12 Έγινε
φυλογενετική ανάλυση του γονιδιώματος της γλυκο-
πρωτεΐνης του ιού για πρώτη φορά απομονωμένου
από επιδημίες σε γορίλες και χιμπατζήδες το 2003 έως
2005 και από επιδημία σε παρακείμενους οικισμούς
ανθρώπων το 2003 στη Μbandza της Δημοκρατίας του
Κονγκό και το 2005 στην Εtoumbi, επίσης της Δημο-
κρατίας του Κονγκό. Ανίχνευση πολλών διαφορετικών
στελεχών στην επιδημία του 2001 στην Γκαμπόν και
Δημοκρατία του Κονγκό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι
ο ιός σε πολλά και ανεξάρτητα μεταξύ τους γεγονότα
έχει μεταδοθεί από το υποδόχο του στη φύση, πιθανό-
τατα τις νυχτερίδες, προς άλλα είδη και τον άνθρωπο.
με καταστροφικές συνέπειες για αμφότερους.12

Ωστόσο τα διαφορετικά στελέχη ανήκουν στην ίδια
ομάδα στελεχών του ιού, ομάδα Β, η οποία ήταν νεό-
τερη και διέφερε 2-3% σε φυλογενετικά σημαντικό
βαθμό από τις δυο προϋπάρχουσες ομάδες Α και R12

(εικόνα 1). Πιθανώς η ομάδα αυτή αναδύθηκε από το
Μάρτη 1998 έως τον Απρίλιο 2001, και προκάλεσε
μόνη της, χωρίς να συνυπάρχει στη γεωγραφική της
περιοχή η προηγούμενή της, δηλαδή η ομάδα R, της
οποίας φαίνεται πως αποτελεί εξέλιξη, σημαντική θνη-
τότητα μεταξύ ανθρώπων και πρωτευόντων στην πε-
ριοχή Γκαμπόν και Δημοκρατία του Κογκό. Φάνηκε
επίσης μετακίνηση της νέας ομάδας ομάδας Β στο
χάρτη προς τα αριστερά της ομάδας R, που ήταν προ-
γενέστερη, και δεξιότερα12 (εικόνα 2). Όλες οι ανασυν-
δυασμένες αλληλουχίες των γλυκοπρωτεϊνών έχουν
το ίδιο κωδικόνιο τερματισμού (STOP CODON) στο
αμινοξύ 481, αλλά παρά το κατά 29% κοντύτερο πρω-
τεϊνικό προϊόν, ο ιός παρέμεινε βιώσιμος και λοιμογό-
νος, μένει δε να βρεθεί πώς η μεταβολή του ευνόησε
τη βιωσιμότητα και τη λοιμογονικότητά του.12 Αυτός
ήταν ο πρώτος τεκμηριωμένος ανασυνδυασμός του
ιού και από τους λίγους σε RNA ιό αρνητικής περιέλι-
ξης. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον η επέκταση του ιού
σε γεωγραφική περιοχή αριστερότερα, στα σύνορα
Γκαμπόν και Δημοκρατίας του Κογκό σχετίζεται με τη
μετακίνηση κάποιου υποδόχου ή με άλλους παράγον-
τες. Η λοιμογονικότητά του δε δείχνει να έχει αυξηθεί
ως τότε και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολλές μεταλλά-
ξεις σε μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο χρόνου.13

O ιός που προκάλεσε την πρόσφατη εκτεταμένη
επιδημία της Δυτικής Αφρικής είναι ο ιός Ebola virus
που αποτελεί το είδος Zaire ebolavirus και ανήκει στο
γένος Εbolavirus. Φυλογενετική ανάλυση του στελέ-
χους αυτού έδειξε ότι αν και η αλληλουχία του είναι

ίδια στο 97%, ανήκει σε διαφορετικό κλάδο του ιού
Ebola virus και μάλιστα βρίσκεται σε πιο αρχέγονο ση-
μείο σε σύγκριση με τον άλλο κλάδο του ίδιου ιού που
είναι ο ιός Ebola virus που προκάλεσε την πρώτη επι-
δημία στο πρώην Ζαΐρ. Αυτό δείχνει ότι ο ιός δεν ει-
σήχθη από την Κεντρική Αφρική όπου είχε ήδη
σημειώσει επιδημίες, αλλά εξελίχθηκε τοπικά στη Δυ-
τική Αφρική.16 Επομένως, ο ιός παρουσιάζει ευρύτερη
γεωγραφική κατανομή από εκείνη που ήταν γνωστή.16

Η αλληλουχία του ιού που απομονώθηκε στη Γουϊνέα,
κατά τη διάρκεια της επιδημίας, έδειξε ότι ανήκει στη
γραμμή (lineage) του Εbola virus17 και έχει γίνει μετά-
δοση από τη Γουινέα στη Σιέρρα Λεόνε τέλη Απρίλη
αρχές Μάη 2014 και αναμίχθηκε με στελέχη της
Σιέρρα Λεόνε το καλοκαίρι του 2014, ενώ ταυτόχρονα
εξελισσόταν ανεξάρτητα το στέλεχος της Γουϊνέα.18-19

Όμως, παρά τη φυλογενετική εξέλιξη στα στελέχη
του ιού στην πρόσφατη επιδημία, δεν υπάρχουν ευ-
ρήματα τα οποία να πείθουν ότι ιός Ebola virus (EBOV)
(είδος Zaire ebolavirus) της σύγχρονης επιδημίας έχει
καμία εμφανή διαφορά στη λοιμογόνο δύναμη και την
παθογονικότητα, αν μάλιστα επιβεβαιωθεί ότι στη
συγκεκριμένη επιδημία η θνητότητα ήταν 70% ή μι-
κρότερη, ίσως είναι και λιγότερο λοιμογόνος.16

Γενικά, η γενετική ποικιλότητα του γένους Ebola δεν
ξεπερνά τα λίγα εκατοστημόρια του γενετικού υλικού
του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διασταυρού-
μενη ανοσολογική απάντηση για όλα τα στελέχη του
ιού. Η διασταυρούμενη με τα άλλα είδη του γένους
Ebola virus είναι πιθανή αλλά όχι τεκμηριωμένη.16

3.2. Επιδημιολογία
Η πρώτη επιδημία εμφανίστηκε το 1976 ταυτόχρονα
στο νότιο Σουδάν όπου ταυτοποιήθηκε για πρώτη
φορά ο ιός Sudan virus του είδους Sudan ebolavirus7,9

και στο γειτονικό του βόρειο Ζαΐρ, όπου ταυτοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά ο ιός Ebola virus του είδους
Zaire ebolavirus, γένους Εbolavirus χωρίς να είναι απο-
λύτως γνωστό σε ποιά έκταση τα δυο είδη συνυπήρ-
χαν σε κάθε χώρα (εικόνα 1).
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Το φυσικό σύνορό τους είναι ο ποταμός Έμπολα,
που επίσης λεγόταν ποταμός Ζαΐρ. Το 53% των 284
κρουσμάτων στο Σουδάν και το 88% των 318 κρου-
σμάτων στο βόρειο Ζαΐρ απεβίωσαν.7,9 Αναφέρονται
ως μια επιδημία γιατί θεωρήθηκε ότι οι μετακινήσεις
ανθρώπων μεταξύ των δυο χωρών προκάλεσαν τη
μετάδοση από τη μία χώρα στην άλλη.7,9 Πίσω από την
παρουσία δύο διαφορετικών ιών σε δυο διαφορετικές
περιοχές φαίνεται ότι περισσότερο οι κοινοί περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες και τα κοινά υποδόχα στο φυ-
σικό περιβάλλον που μοιράζονται οι δυο χώρες
ευθύνονται για την επιδημία και λιγότερο η μετακί-
νηση των ανθρώπων.

Από τότε και ως το 2012 έχουν καταγραφεί στις
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, 24 επιδημίες από
ιούς του γένους Ebolavirus με θνητότητα από 60% έως
90%, ενώ επτά μόνο από αυτές παρουσίασαν πάνω
από εκατό κρούσματα (εικόνα 1). Η νόσος σπάνια είναι
ασυμπτωματική.7 Ο Zaire ebolavirus ευθύνεται για την
πλειοψηφία των επιδημιών με δεύτερο συχνότερο τον
Sudan ebolavirus, ενώ ο Budibuyo ebolavirus ευθύνεται
για δύο μόνο επιδημίες, το 2007/2008 και το 2012.

Η επανειλημμένη χρήση μη αποστειρωμένων συ-
ρίγγων για εμβολιασμό σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας και η επαφή με σωματικά υγρά ασθενών
προκάλεσε επιδημίες στις χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής.7,20-22 Σημαντική είναι και η ενδοοικογενειακή
μετάδοση.7

Το είδος Reston ebolavirus έχει υψηλή μεταδοτικό-
τητα και προκαλεί νόσο υψηλής θνητότητας στο είδος
cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) στις Φιλιπ-
πίνες, αλλά μόνο ήπια ή καθόλου νόσο στον άνθρωπο.
Κατά την εισαγωγή των πιθήκων το 1989-1990 από τη
Μανίλα των Φιλιππίνων στο Reston της Βιρτζίνια προ-
κλήθηκε, ήπια νόσος σε εργαζόμενους στο χώρο φύ-
λαξής τους. Τρείς ακόμη επιδημίες σε μαϊμούδες στις
ΗΠΑ το 1990, καθώς επίσης μια επιδημία στην Ιταλία
το 1992, έχουν δημοσιευθεί, ενώ ακόμη δεν είναι γνω-
στό το πώς μολύνθηκαν οι μαϊμούδες στο χώρο εξα-
γωγής τους στη Μανίλα των Φιλιππίνων.8 Σήμερα
πλέον η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει απομόνωση
των ζώων όταν εισάγονται σε μία χώρα, με αποτέλε-
σμα να καθίσταται δύσκολη η μετάδοση του ιού σε
ανθρώπους σε άλλη χώρα.8,23

Το μοναδικό καταγεγραμμένο κρούσμα Tai Forest
virus συνέβη το 1994, όταν διαπιστώθηκε ο ιός στο
αίμα ερευνητή που πραγματοποίησε νεκροψία σε ένα
χιμπατζή προσβεβλημένο από τον ιό στο δάσος Tai
Forest στην Ακτή του Ελεφαντοστού (Cote d’Ivoire)
της Δυτικής Αφρικής. Ο ιός αρχικά ονομάστηκε Cote
d’Ivoire ebolavirus και κατόπιν Tai Forest virus 

Το πέμπτο είδος Bundibugyo ebolavirus24-25 προκά-
λεσε επιδημία στην Ουγκάντα το 2007, καθώς και
στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό το 2012.

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η δεξαμενή του γένους
Εbolavirus στη φύση, ούτε έχουν προσδιοριστεί όλοι
οι τρόποι μετάδοσής του.4 Μελέτες παρέμβασης που
έλεγξαν τη δυνατότητα φυτών και ζώων να αποτελούν
ικανές δεξαμενές, έδειξαν ότι ο ενοφθαλμισμός του ιού
ήταν επιτυχής σε νυχτερίδες και τρωκτικά και όχι σε
φυτά και αρθρόποδα.26-27 Tα είδη της υποσαχάριας
Αφρικής και κυρίως τα είδη Sudan Ebolavirus, Zaire
Ebolavirus, Tai Forest Ebolavirus έχουν υψηλό επιπολα-
σμό και επίπτωση στο μεγάλο πληθυσμό πρωτευόν-
των θηλαστικών που υπάρχει στην Αφρική.4 Ο Reston
Ebolavirus έχει απομονωθεί από χοίρους στις Φιλιππί-
νες, και η πιθανότητα να αποτελούν τα ζώα αυτά εν-
διάμεσους ξενιστές ή δεξαμενή του ιού στη φύση είναι
υπο διερεύνηση.4 Ωστόσο η επιδημία της Δυτικής
Αφρικής συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις, καθώς το υπο-
δόχο ζώο που μετέδωσε τον ιό στο πρώτο κρούσμα,
το δίχρονο αγόρι στον χωριό Meliandou στο δάσος
της Γουϊνέας (εικόνα 2) παραμένει άγνωστο, καθώς με-
λέτη στις νυχτερίδες που καταναλώνουν έντομα και
αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού και παιχνιδιού των
παιδιών εκεί δε βρέθηκε να έχουν τον ιό.2

Από την άλλη πλευρά, η δεξαμενή του ιού φάνηκε
ότι είναι για έως 7 με 9 μήνες το σπέρμα ανδρών που
επιβίωσαν της λοίμωξης.28-29 Επίσης η βρετανίδα νο-
σηλεύτρια παρουσίασε μηνιγγίτιδα από τον ιό σχεδόν
11 μήνες μετά την αποδρομή της λοίμωξής της.28

Ομοίως στις θηλάζουσες συνιστάται να σταματήσουν
το θηλασμό, καθώς είναι άγνωστο εάν μεταδίδεται ο
ιός με το θηλασμό, κάτι που έχει διαπιστωθεί για έναν
άλλο νηματοϊό τον ιό Marburg.30-31

3.2.A. Eπιζωοτιολογία
Ο ιός έχει βρεθεί σε πρωτεύοντα (chimpanzee, mon-
key, macaque, orangutan and baboon)32-33, φρουτο-
φάγες νυχτερίδες, χοίρους34-35, σκύλους35, τρωκτικά36,
σκαντζόχοιρους37 και πειραματόζωα (guinea pigs,
mice και hamsters).38 Μελέτες δεν έδειξαν ότι τα αρ-
θρόποδα είναι φορείς του ιού.39

Συνολικά, 51 τοποθεσίες σε διαφορετικούς χρόνους
έχουν δημοσιευτεί για τη γεωγραφική θέση ζωικών
πληθυσμών στους οποίους διεγνώσθη εργαστηριακά
η λοίμωξη. Περιλαμβάνονται 17 επιδημίες σε γορίλλες
(Gorilla gorilla), εννιά επιδημίες σε χιμπατζήδες (Pan
troglotydes), 18 ανιχνεύσεις σε φρουτοφάγες νυχτε-
ρίδες και δυο σε αντιλόπες (Cephalophus spp). H πλει-
οψηφία των επιδημιών σε πρωτεύοντα συνέβη στα
σύνορα Δημοκρατίας του Κογκό με την Γκαμπόν,15

όπου και υπάρχουν οι πληθυσμοί τους κοντά και γύρω
από το χώρο προστασίας Lossi. Όλες οι βιβλιογραφι-
κές αναφορές για διάγνωση της λοίμωξης σε ζωικούς
πληθυσμούς είναι σε χώρες με διαγνωσμένους ασθε-
νείς στον πληθυσμό με μόνη εξαίρεση τη νότια Γκάνα,
όπου δεν έχει ταυτοποιηθεί κρούσμα ανθρώπου αν
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και έχουν ανιχνευτεί νυχτερίδες με αντισώματα έναντι
του ιού.40-41 Στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής που
ξεκίνησε από τον οικισμό Meliandou της ΝΑ Γουϊνέας
σε δασική περιοχή με φυτείες και οικισμούς εντός αυ-
τού (εικόνα 2), δεν έχει βρεθεί ακόμη κανένα άγριο
ζωικό είδος που να έχει τον ιό,2 αν και έγινε μελέτη
στις νυχτερίδες που καταναλώνουν έντομα και είναι
αντικείμενο κυνηγιού παιχνιδιού και ενασχόλησης των
παιδιών όλων των ηλικιών, όπως και του πρώτου κα-
ταγεγραμμένου κρούσματος, και είναι πιθανά υποδόχα
του ιού.2

Η παρουσίαση της επιζωοτιολογίας, δηλαδή η γεω-
γραφική κατανομή και η χρονική αναδρομή των
επιδημιών και των μελετών ανίχνευσης του ιού σε
ζωικά είδη είναι παράλληλη με εκείνη των επιδημιών
ή μεμονωμένων κρουσμάτων στον άνθρωπο. Η γεω-
γραφική περιοχή εκτείνεται από τη Δυτική Αφρική
στις χώρες Σενεγάλη, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία,
Ακτή Ελεφαντοστού και Νιγηρία στην Κεντρική
Αφρική στις χώρες Γκαμπόν, Δημοκρατία του Κογκό,
Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Νότιο Σουδάν και Ουγ-
κάντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαγνωστικές
δοκιμασίες για την επιζωοτιολογία είναι κυρίως για το
είδος Zaire Ebolavirus.39

Δεν είναι ακόμη καλά κατανοητό ποιο ζωικό είδος
είναι δεξαμενή που διατηρεί τον ιό μεταξύ επιδη-
μιών,42 η πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία στον άν-
θρωπο το 1976 δεν έχει συνδεθεί με κάποιο άγριο
υποδόχο έως σήμερα,43 αλλά ο αριθμός των πιθανών
φορέων στο ζωικό βασίλειο έχει διευκρινιστεί περισ-
σότερο μετά το 2007.

Παρά το γεγονός ότι επιδημίες έχουν διαγνωσθεί και
αντιμετωπισθεί από το 1976 έως το 1979, για 15 χρόνια
από το 1979 έως το 1994 υπήρξε απουσία αναγνωρι-
σμένων επιδημιών σε ανθρώπους, αν και ανιχνεύονταν
αντισώματα σε πληθυσμούς ανθρώπων.44 Ο ιός απα-
σχόλησε τον άνθρωπο από το 1994 και το 1996 όταν
άρχισε μια σειρά επιδημιών, των οποίων η συχνότητα
μετά το 2000 έχει πυκνώσει σημαντικά. Από τότε οι
έρευνες επικεντρώθηκαν στη μελέτη άγριων ζωικών
πληθυσμών σε δασικές περιοχές και άλλους βιότοπους
κοντά στους πληγέντες οικισμούς ανθρώπων.

Συγκεκριμένα το 1994 ο ιός Τai Forest virus προκά-
λεσε επιβεβαιωμένη λοίμωξη σε έναν ερευνητή στο
δάσος Tai Forest της Ακτής Ελεφαντοστού, στη Δυτική
Αφρική ο οποίος επέζησε.45 Ήταν ο ανθρωπολόγος
που πραγματοποίησε νεκροτομή σώματος νεκρού
χιμπατζή και αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη μετά-
δοση από πρωτεύον σε άνθρωπο.45

Στον πληθυσμό των χιμπατζήδων βρέθηκε ότι νό-
σησαν εξίσου αρσενικά και θηλυκά, αλλά μεγαλύτερο
ποσοστό προσβολής βρέθηκε στους ενήλικα ζώα. Η.
επιδημία έλαβε χώρα από 25 Οκτωβρίου έως 27 Νο-
εμβρίου και εμφάνιζε επιδημική καμπύλη συμβατή με

εστιακή επιδημία χωρίς δευτερογενή κρούσματα.45

Δευτερογενή κρούσματα ήταν μόνο τα δυο ανήλικα
τα οποία νόσησαν μετά ή ταυτόχρονα με τη μητέρα
τους.45. Δεν φάνηκε να είναι παράγοντες κινδύνου η
επαφή με ασθενείς ή νεκρούς χιμπατζήδες, ενώ φά-
νηκε ότι ήταν παράγοντες κινδύνου ο θηλασμός που
διαρκεί τα πέντε πρώτα έτη της ζωής, η επαφή δια της
γενετήσιας οδού [σχετικός κίνδυνος (relative risk) 2.5
(95% CI 0.9-7.1)] και η κατανάλωση κρέατος από μαϊ-
μού (red colobus monkey) (relative risk 5.2 (95% CI
1.3-21.1) ενώ διαστρωματική ανάλυση έδειξε ότι όσο
περισσότερο κρέας είχαν καταναλώσει τόσο μεγαλύ-
τερος ο κίνδυνος να νοσήσουν.44

Η μαϊμού αυτή υπάρχει όλο το χρόνο στον δρυμό,
αλλά πιθανώς είναι ενδιάμεσος κρίκος της μετάδοσης
του ιού που έρχεται σε επαφή με το υποδόχο του ιού
στη φύση κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εποχή ξηρα-
σίας.45 Οι μαϊμούδες του είδους red colobus είναι απο-
κλειστικά φρουτοφάγες, καταναλώνουν σύκα, τα
οποία είναι βέβαιο ότι επισκέπτονται τη νύχτα οι
φρουτοφάγες νυχτερίδες.45 Συνεπώς η συκιά είναι το
σημείο επαφής πολλών διαφορετικών ζωικών ειδών
και το σημείο μετάδοσης του ιού με αποτέλεσμα η επι-
δημία χρονικά και γεωγραφικά να είναι εστιακή.45 Η
επιδημία επαναλαμβάνεται στο τέλος της δεύτερης
περιόδου ξηρασίας στο τέλος Νοέμβρη και Δεκέμβρη
διαδοχικών ετών. 

Η θνησιμότητα από τον ιό στους χιμπατζήδες ήταν
4% το 1991, 27% το 1992 [με ποσοστό προσβολής (at-
tack rate) μόνο για το Νοέμβρη 1992, 17%), 9% το
1993, 37% 1994 (attack rate μόνο για τον Οκτώβρη και
Νοέμβρη 1994, 28%). Δηλαδή υπήρχαν δυο κορυφές
στην επιδημία, το Νοέμβρη 1992 και τον Οκτώβρη και
Νοέμβρη 1994.45

Στην Κεντρική Αφρική ο Zaire ebolavirus ευθύνεται
για τρεις διαφορετικές επιδημίες από στελέχη με δια-
φορές στην αλληλουχία τους, στην Γκαμπόν και τη Δη-
μοκρατία του Κονγκό από το 1994 έως και το 1996.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημειώθηκαν θάνατοι σε χιμ-
πατζήδες, ταυτοποιήθηκε δε ότι η κατανάλωση φαι-
νομενικά υγιών χιμπατζήδων από ανθρώπους των
κοντινών οικισμών ευθύνεται για τη λοίμωξή τους με
ιό Ebola virus, και δευτερογενή μετάδοσή του σε
επαγγελματίες υγείας.15

Οι επιδημίες στις χώρες αυτές από το 2001 έως το
2005 στον άνθρωπο συνδέονται με ταυτόχρονες επι-
δημίες και μείωση των πληθυσμού των πρωτευόντων,
δηλαδή γορίλλες χιμπατζήδες σε εκτεταμένη γεωγρα-
φική περιοχή.43,46 Μόνο στο καταφύγιο ζώων στη Δη-
μοκρατία του Κονγκό υπολογίζεται ότι χάθηκαν 5000
γορίλες το 2002 και 2003.47

Από το 2001 έως το 2004 και οι πέντε επιδημίες του
ιού στον άνθρωπο στην Γκαμπόν (καταφύγιο ζώων
Lossi) και στη Δημοκρατία του Κογκό (Εθνικός Δρυμός
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Ozala), που στα σύνορά τους μοιράζονται το ίδιο βρο-
χοδάσος, έχουν εισαχθεί στην κοινότητα από επαφή
με νεκρά σώματα ζώων. Συνολικά καταγράφηκαν 313
κρούσματα και 264 θάνατοι και οι επιδημίες συνέβαι-
ναν ταυτόχρονα και στις δυο χώρες.48-49

Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε έγκαιρη προειδο-
ποίηση για θάνατο πρωτευόντων από τον ιό, από ένα
δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης που συνδυάζει
παρακολούθηση δεικτών στην πανίδα από το Υπουρ-
γείο Γεωργίας. φορείς και ΜΚΟ για άγρια ζώα, και ταυ-
τόχρονα επιτήρηση αιμορραγικών πυρετών σε δίκτυα
νοσοκομείων των δυο χωρών.48 Συγκεκριμένα γινόταν
συλλογή νεκρών σωμάτων πρωτευόντων και εργα-
στηριακή διάγνωση της λοίμωξης με τον ιό Ebola
virus.48 Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τεκμηριώθηκε
ότι οι άγριοι χιμπατζήδες και γορίλλες αποδεκατίζον-
ται από τον ιό Ebola virus του είδους Zaire Ebolavirus,48

ενώ ως τότε ήταν γνωστό μόνο για χιμπατζήδες προ-
σβεβλημένους από τον Tai Forest virus.

Στις Φιλιππίνες ο Reston Ebolavirus ανιχνεύθηκε σε
πρωτεύοντα και οικόσιτους χοίρους.34 Είναι μη παθο-
γόνος για τον άνθρωπο, αλλά μέσω των οικόσιτων χοί-
ρων έχει μπει στην τροφική αλυσίδα με ανησυχητικό
τρόπο και έχουν ανιχνευτεί ειδικά αντισώματα έναντι
του ιού σε κτηνοτρόφους.34 Επίσης στην Ασία έχει γίνει
ορολογική ανίχνευση της ασυμπτωματικής μόλυνσης
ανθρώπων και φρουτοφάγων νυχτερίδων, χωρίς
ωστόσο να γνωρίζουμε ποιο είναι το υποδόχο και ποιοι
ακριβώς οι ξενιστές που προσβάλλονται και νοσούν
(amplifying host). Για το λόγο αυτό το 2012 μελέτησαν
δείγματα του 2005 και 2006 στην Ινδονησία από ου-
ρακοτάγκους Pongo pygmaeus στο νησί Kalimantan,
οι οποίοι εξετάστηκαν με ανοσοενζυμική τεχνική (Εn-
zyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), και με
ανοσοαποτύπωση (immunoblotting) για τα πέντε είδη
ιών του γένους Ebolavirus και τον Marburg.32,50 Το
18.4% (65/353) ήταν θετικό για κάποιο είδος του γέ-
νους Ebolavirus, εκ των οποίων μόνο το 1.4% (5/353)
από τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν θετικά για Re-
ston Ebolavirus, ενώ όλα τα άλλα είχαν ειδικά αντισώ-
ματα έναντι Zaire, Sudan, Cote d’Ivoire, Bundibugyo.32

Αυτό είναι ανησυχητικό για τυχόν επέκταση του ιού και
πρόκληση επιδημίας στον άνθρωπο. Σε άλλη μελέτη
ελέγχθηκαν 21 είδη νυχτερίδων στις Φιλιππίνες με
ορολογικές (ELISA και WESTERN BLOT) και μοριακές τε-
χνικές και ανιχνεύτηκε το είδος Reston Ebolavirus σε
464 από αυτές,50 αλλά με χαμηλό επιπολασμό και χα-
μηλό ιικό φορτίο. Συνεπώς σωστή επιτήρηση θα απο-
τρέψει επέκταση της νόσου και επιδημία.50

Γενικά είναι πιθανό ότι η ξηρασία αυξάνει τον
αριθμό των νυχτερίδων με Ebola virus και τη συχνό-
τητα επαφής αυτών με άλλα ζώα και τον άνθρωπο.45

Οι νυχτερίδες έχουν ενοxοποιηθεί ως υποδόχο του
ιού στη φύση από τότε που στην πρώτη επιδημία στο

Σουδάν το 1976 σμήνη νυχτερίδων φώλιαζαν σε ερ-
γοστάσιο βάμβακος που βρισκόταν μέσα στο επίκεν-
τρο της επιδημίας.51 Ο Swanepoel που πραγματοποί-
ησε πειραματικό ενοφθαλμισμό του ιού σε πολλά
σπονδυλωτά διαπίστωσε ότι μόνο αυτές μολύνθηκαν
και απέβαλλαν τον ιό με τα κόπρανά τους, χωρίς ση-
μειωτέον να νοσήσουν από αυτόν.27

Τρία είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων είναι τα πλέον
συνήθη να έχουν θετικό ορολογικό έλεγχο, καθώς και
ανίχνευση RNA συγγενικού με τον Zaire Ebolavirus:
Hypsignathus monstrosus (Hammer-headed Fruit Bat),
Myonycteris (Myonycteris)torquata (Little Collared Fruit
Bat), Epomops franquet (Franquets’ Epauletted Fruit
Bat).43,52 Ακολουθούν τα είδη Micropterus pusillus (Pe-
ter’s Lesser Epauletted Fruit Bat), Mops (Mops) condy-
lurus, Angolan Free-tailed Bat) και Rousettus (Rousettus)
aegyptiacus (Egyptian Rousette ή Fruit Bat).40,43,53 Όλα
τα παραπάνω είδη έχουν ελεγχθεί σε αρκετές μελέτες
και είναι η πλέον πιθανή δεξαμενή του ιού στη
φύση.43,52

Από το 2001 έως το 2003 ανιχνεύτηκε ο ιός και από
το 2003 έως το 2008 έχουν ανιχνευτεί αντισώματα IgG
έναντι του ιού σε νυχτερίδες που εξετάστηκαν στην
Γκαμπόν και τη Δημοκρατία του Κονγκό κατά τη διάρ-
κεια επιδημιών.15,40,43 Άλλες βρέθηκαν με αντισώματα
IgG στον ορό τους (ποσοστό 8%) και σε άλλες ανιχνεύ-
τηκε το RNA του ιού στο σπλήνα και το ήπαρ τους (πο-
σοστό 5%),43 αλλά όχι στους νεφρούς, την καρδιά ή τον
πνεύμονα και σε καμιά δεν ανιχνεύτηκαν και στα δυο
ταυτόχρονα.43 Όσες νυχτερίδες είχαν IgG αντισώματα
στον ορό δεν εμφάνισαν το γενετικό υλικό του ιού
στους ιστούς τους, πιθανώς επειδή η αντισωματική
ανοσολογική απόκριση επηρέασε αρνητικά τον πολ-
λαπλασιασμό του ιού και αντίστροφα νυχτερίδες με το
γενετικό υλικό του ιού στους ιστούς τους δεν είχαν αν-
τισώματα στο αίμα τους, κάτι το οποίο δείχνει ότι είχαν
πρόσφατη λοίμωξη χωρίς ακόμη τουλάχιστον την πα-
ραγωγή αντισωμάτων.43 Πρέπει να σημειωθεί ότι το
ιικό φορτίο του ιού στους ιστούς ήταν εξαιρετικά χα-
μηλό.43 Το Φεβρουάριο του 2003 βρήκαν αρκετές νυ-
χτερίδες με θετική RT-PCR σε ιστούς και καμία με
αντισώματα, ενώ πέντε μήνες μετά, βρήκαν ελάχιστες
με RNA του ιού στους ιστούς τους, αλλά πολύ περισ-
σότερες με αντισωματική ανοσολογική απάντηση, κάτι
που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι οι νυχτερίδες έχουν
ασυμπτωματική λοίμωξη με τον ιό και ίσως είναι υπο-
δόχο (reservoir) αυτού του θανατηφόρου ιού.43 Η γεω-
γραφική κατανομή αυτών των τριών ειδών νυχτερίδων
συμπίπτει με την κατανομή των επιδημιών του ιού
στον άνθρωπο.4,43 Γενικά τα ευρήματα αυτά για τον ιό
Ebola και τον Marburg επαναλαμβάνονται,27,40,43 ενώ
και άλλοι γενετικά κοντινοί ιοί όπως οι οικογένειες Pa-
ramyxoviridae, Rhabdoviridae έχουν ως reservoirs τις
νυχτερίδες.54-56 Το φυσικό οικοσύστημα και η αύξηση
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του πληθυσμού των νυχτερίδων ευνοεί τη μετάδοση
του ιού από αυτές σε άλλα είδη.

Στη Δημοκρατία του Κονγκό και στην Γκαμπόν δεν
υπήρχε διαφορά στη συχνότητα ανίχνευσης αντισω-
μάτων μεταξύ θηλυκών και αρσενικών, ή μεταξύ ενη-
λίκων και νεαρών, αλλά ήταν υψηλότερη στις νυχτε-
ρίδες με εγκυμοσύνη σε σύγκριση με τις άλλες. Το δε
γονιδίωμα ήταν σχεδόν ίδιο με εκείνο που έχει ανι-
χνευτεί σε επιδημίες σε κοινότητες ανθρώπων στις
χώρες αυτές.40 Ομοίως το 2007 και το 2008 έχουν ανι-
χνευτεί αντισώματα IgG έναντι του ιού σε νυχτερίδες
που εξετάστηκαν στην Γκάνα.41,57

Η οροθετικότητα για τον ιό Ebola έπεσε από 5% το
2003 και 8% το 2005 κατά τη διάρκεια επιδημιών, σε
2% το 2006, ένα χρόνο μετά τις επιδημίες.40 Η διακύ-
μανση μπορεί να οφείλεται σε μεταβολή του πληθυσμού
των νυχτερίδων (θνησιμότητα, μετανάστευση, γέννηση
νέων νυχτερίδων), ανοσολογικές παραμέτρους (πα-
ρουσία αντισωμάτων), και περιβαλλοντικές μεταβολές
(καρποφορία).40 Η μετάδοση μεταξύ νυχτερίδων γίνεται
με επαφή με σίελο άλλων νυχτερίδων πάνω στα φρούτα
ή με το ζευγάρωμα, όπως φαίνεται από το μεγάλο
αριθμό οροθετικών εγκύων νυχτερίδων.40

H ανίχνευση μεγάλου ποσοστού οροθετικών νυχτε-
ρίδων συμπίπτει σε όλες τις περιπτώσεις με επιδημίες
στην κοινότητα, άρα η επιζωοτιολογική επιτήρηση
δίνει έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενη επιδημία
στους ανθρώπους.40 H γεωγραφική κατανομή αυτών
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία
εδάφους και τη βλάστηση. Τα τροπικά βροχοδάση
είναι το κύριο οικοσύστημα στο οποίο λαθροβιεί ο ιός,
αλλά και είναι το πιθανότερο σημείο ενοφθαλμισμού
του σε άνθρωπο με συνέπεια την έναρξη επιδημίας.58

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση της περιοχής σε κίν-
δυνο είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει διαφανεί
από τις επιδημίες.58

Κατά την επιδημία 2001-2002 στην Γκαμπόν βρέ-
θηκε ότι οι σκύλοι που ελέγχθηκαν είχαν μολυνθεί με
τον Ebola virus, μετά επαφή με νεκρά ζώα που είχαν
προσβληθεί από τον ιό ή επαφή με ασθενείς κατοικη-
μένων περιοχών.59 Το ποσοστό των οροθετικών σκύ-
λων μειωνόταν όσο αυξανόταν η απόσταση από
βιότοπο με νεκρά ζώα και από οικισμούς με ασθενείς.59-

60 Άρα ο ιός μεταδίδεται στους σκύλους, η λοίμωξή του
είναι ασυμπτωματική και είναι άγνωστος ακόμη ο
ρόλος τους στη μετάδοση της νόσου.59 Τέλος στις γάτες
έχει διαγνωσθεί ασυμπτωματική λοίμωξη.60-61

3.3. Μετάδοση
3.3.Α. Τρόποι μετάδοσης στον άνθρωπο
Η μετάδοση του ιού γίνεται με επαφή και με σταγονί-
δια  από τους βλεννογόνους, από εκδορές και λύσεις
συνεχείας του δέρματος και με την παρεντερική οδό.62

Συχνά στον άνθρωπο η μετάδοση γίνεται με την έκ-

θεση σε σωματικά υγρά ή ιστούς ζώων που αποτελούν
ασυμπτωματικούς φορείς του ιού (νυχτερίδες) ή νο-
σούντων πρωτευόντων θηλαστικών (είδη πιθήκων
χιμπατζήδων και συγγενικών ειδών που μαζί με τον
άνθρωπο είναι τυχαίοι αποδέκτες του ιού στη φύση).
Οι δραστηριότητες κυνηγιού, σφαγής, προετοιμασίας
και κατανάλωσης αυτών προκαλούν ενοφθαλμισμό
του ιού.48 Είναι δυνατόν να ακολουθήσει μετάδοση
από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε εργαζομένους στο
χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε οικείους στο
χώρο διαμονής, πριν ακόμη διαγνωσθεί το παθο-
γόνο.16

Ο χρόνος επώασης μετά τη μόλυνση είναι συνήθως
5-9 ημέρες, με εύρος 1-21 ημέρες.63 Οι ασθενείς δεν
θεωρούνται μολυσματικοί πριν αναπτύξουν συμπτώ-
ματα, αν και νεότερα δεδομένα θέτουν ερωτηματικά.
Δεδομένου ότι το ιικό φορτίο αυξάνει σημαντικά κατά
τη διάρκεια της νόσου, οι ασθενείς στα τελικά στάδια
της νόσου βρίσκονται στην πλέον μολυσματική φάση
καθώς έχουν έντονη διάρροια, εμέτους, αιμορραγία ή
βήχα.64 Ο ιός έχει καλλιεργηθεί από σίελο, μητρικό
γάλα, ούρα, σπέρμα ασθενών και το ιικό RNA με PCR
ανάστροφης μεταγραφής (reverse transcription PCR,
RT-PCR) έχει βρεθεί σε κόπρανα, δάκρυα, και ιδρώτα,
ορθικά, οφθαλμικά, κολπικά και δερματικά επιχρί-
σματα.65 Ο ιός βρίσκεται σε αφθονία στο δέρμα ζών-
των και νεκρών και ο ιδρώτας μπορεί να περιέχει τον
ιό, συνεπώς μεταδίδουν.3,66

Στις σύγχρονες επιδημίες η νοσοκομειακή και κατ’
οίκον μετάδοση γίνονται κυρίως με τη στενή σωματική
επαφή ή επαφή με βιολογικά υγρά (ιδρώτας, αίμα, κό-
πρανα, εμέσματα, σίελος, εκκρίσεις του γεννητικού
συστήματος, ούρα, και μητρικό γάλα) ανθρώπων που
έχουν μολυνθεί καθώς και με άγγιγμα νεκρών.67

O μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε εργαζο-
μένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας φά-
νηκε σε μεγάλο αριθμό επιδημιών.7 Σύμφωνα με τον
ΠΟΥ, ως τις 20 Ιουνίου του 2015 μεταξύ των επαγγελ-
ματιών υγείας είχαν καταγραφεί συνολικά 869 ασθε-
νείς και 507 θάνατοι, και συγκεκριμένα, στη Γουινέα
187 περιστατικά και 94 θάνατοι, στη Σιέρρα Λεόνε 304
περιστατικά και 221 θάνατοι, και τέλος, στη Λιβερία
378 περιστατικά και 192 θάνατοι. Επιπλέον, δύο επαγ-
γελματίες νόσησαν στο Μάλι, έντεκα στη Νιγηρία,
ένας στην Ισπανία (περιέθαλψε ασθενή που διακομί-
στηκε από ενδημική χώρα), δύο στην Αγγλία (μολύν-
θηκαν στη Σιέρρα Λεόνε), έξι στις ΗΠΑ (από δύο
μολύνθηκαν στη Σιέρρα Λεόνε και Λιβερία, αντί-
στοιχα, και δύο όταν νοσήλευσαν ένα επιβεβαιωμένο
περιστατικό στο Τέξας) και ένας στην Ιταλία  (προ-
σβλήθηκε στη Σιέρρα Λεόνε). Οι τελευταίοι επαγγελ-
ματίες υγείας που είχαν προσβληθεί από τον ιό ήταν
στις 6 Απριλίου και στις 14 Μαΐου 2015 στη Σιέρρα
Λεόνε.68
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Τα αίτια μετάδοσης της λοίμωξης στο ιατρονοση-
λευτικό προσωπικό περιελάμβαναν τα εξής: ανεπαρ-
κής εκπαίδευση στη λήψη μέτρων για πρόληψη
μετάδοσης και στη χρήση μέσων ατομικής προστα-
σίας, ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού ατομικής
προστασίας, λανθασμένη χρήση του και καθυστέ-
ρηση της αιτιολογικής διάγνωσης.68 Ο ακριβής μηχα-
νισμός μετάδοσης παραμένει άγνωστος για δύο
νοσηλεύτριες οι οποίες μολύνθηκαν η πρώτη κατά τη
νοσηλεία ασθενούς στο Ντάλας του Τέξας, και η δεύ-
τερη κατά τη νοσηλεία μολυσμένου εθελοντή που
επέστρεψε από ενδημική περιοχή στη Μαδρίτη.69 Εν-
δεχομένως, η διασωλήνωση του ασθενούς στο Ντά-
λας να προκάλεσε την μετάδοση της λοίμωξης.69-70

Η μετάδοση από το άψυχο περιβάλλον είναι επίσης
δυνατή. Ήδη από το 1999 ήταν γνωστό ότι εκτός από
την επαφή με ασθενή, εκκρίσεις και σωματικά υγρά
αυτού ο ιός μεταδίδεται και με μεγάλα σταγονίδια, αε-
ρόλυμα σωματιδίων και μικροβιοφόρες ουσίες που
έχουν μολύνει άψυχα αντικείμενα, δηλαδή με έμμεση
επαφή.71 Οι νηματοιϊοί φαίνεται ότι μπορούν να επι-
βιώσουν σε σκληρές επιφάνειες και σε υγρά για ημέ-
ρες ως εβδομάδες.72-73 Περιβαλλοντική δειγματοληψία
το 2014 στο κέντρο θεραπείας Εbola στη Σιέρρα
Λεόνε, στην πόλη Kaila HUN, νωρίς το πρωί πριν την
ημερήσια καθαριότητα και απολύμανση, με πολλά
δείγματα από επιφάνειες που δεν ήταν ορατά αιματη-
ρές ή ρυπαρές, έδειξε ότι οι εξωτερικές επιφάνειες των
3 από τις 16 μάσκες των εργαζομένων ήταν θετικές με
τη μέθοδο RT-PCR. Τα αποτελέσματα αυτά υποδει-
κνύουν την παρουσία αερολύματος στο χώρο νοση-
λείας ή, εναλλακτικά, την επιμόλυνση των μασκών
κατά την διαδικασία απόρριψής τους.70

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ,
η τεκμηριωμένη πλέον μετάδοση με επαφή και στα-
γονίδια, προϋποθέτει  βασικές προφυλάξεις, και από
τις προφυλάξεις βάσει του τρόπου μετάδοσης, μόνο
οι προφυλάξεις επαφής και προφυλάξεις μετάδοσης
με σταγονίδια με προφύλαξη των ματιών (goggles ή
face shield) και ρόμπες αδιάβροχες74 για όλα τα ύπο-
πτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όταν γίνουν πρά-
ξεις που δημιουργούν αερόλυμα όπως διασωλήνωση,
βρογχοσκόπηση, αναρρόφηση αναπνευστικών εκκρι-
μάτων, διενέργεια βιοψίας, ακρωτηριασμός74 σε ύπο-
πτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα που σχετίζεται με
ενδημικές για τη νόσο περιοχές, συνιστώνται (θάλα-
μος αρνητικής πίεσης και ειδική μάσκα υψηλής ανα-
πνευστκής προστασίας ή άλλη με καλή εφαρμογή στο
πρόσωπο).74

Ενδοοικογενειακά έχει καταγραφεί μετάδοση έως
και πέντε διαδοχικές φορές.7,20 Υπάρχουν αναφορές
για μετάδοση του SUDV από έναν ασθενή σε 10 άτομα
στο ίδιο σπίτι, αλλά και σε 18 μαζί με άλλους συγγενείς
στην Ουγκάντα το 2001.75 Ομοίως στη Δημοκρατία

του Κονγκο το 1995, μόνο δυο άτομα με αιμορραγία
από το πεπτικό σύστημα μετέδωσαν EBOV σε 38 και
21 κρούσματα, αντίστοιχα, πιθανότατα όταν τα τελευ-
ταία ήρθαν σε άμεση επαφή με τα νεκρά σώματα κατά
τη διάρκεια της κηδείας.22 Το Μάιο του 2014 σε μια
μόνο κηδεία στη Σιέρα Λεόνε μολύνθηκαν με τον
EBOV 300 άτομα.76

3.3.Β. Τρόποι μετάδοσης στα ζώα
Πιθανή πηγή για τις επιδημίες στον άνθρωπο και τα
μεγάλα πρωτεύοντα είναι οι ανθεκτικές στον ιό νυχτε-
ρίδες, που πιθανώς είναι η δεξαμενή διατήρησης του
ιού στη φύση.77 Oι φρουτοφάγες νυχτερίδες έχουν
επανειλημμένα ελεγχθεί θετικές για τον ιό, οι ενοχο-
ποιημένες μικρότερες εντομοφάγες νυχτερίδες (an-
golan free-tailed bats) στο χωριό έναρξης της μεγάλης
επιδημίας στη Γουϊνέα, το Meliandou, έχουν ελεγχθεί
αρνητικές για τον ιό, ενώ στην Κεντρική Αφρική ήταν
υγιείς φορείς του και έχουν μολυνθεί με τον ιό επιτυ-
χώς στο εργαστήριο αναπτύσσοντας μεγάλο ιικό φορ-
τίο, χωρίς καμιά ιστοπαθολογική αλλοίωση και χωρίς
να νοσήσουν.27,40,43,53,71 Ο ιός πιθανώς μεταδίδεται
εντός του πληθυσμού τους.52

Τα ευπαθή είδη είναι χιμπατζήδες (Pan troglotydes)
και γορίλες (Gorilla gorilla), διάφορες αντιλόπες και ο
άνθρωπος.52 Η μετάδοση αποδεδειγμένα γίνεται μέσα
στο είδος χιμπατζήδες (Pan troglotydes), μέσα στο
είδος γορίλες (Gorilla gorilla), καθώς και από άνθρωπο
σε άνθρωπο και από μικρά θηλαστικά δεξαμενές, κυ-
ρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες σε άνθρωπο, ενώ υπάρ-
χει εικασία ότι γίνεται μετάδοση μέσα στο ζωικό είδος
των φρουτοφάγων νυχτερίδων και μεταξύ των τριών
ειδών που αποτελούν δεξαμενή συντήρησης του ιού
στη φύση, χωρίς αυτό να έχει ακόμη αποδειχθεί.52

Συγκεκριμένα, στην ακτή ελεφαντοστού στο Tai Fo-
rest, η μετάδοση στα σαρκοφάγα ζώα έγινε με την κα-
τανάλωση προσβεβλημένων Colobus monkeys.45 Οι
χιμπατζήδες είναι σαρκοφάγοι, έχουν έντονη κοινω-
νικότητα, αλληλοβοήθεια και σεξουαλικές δραστηριό-
τητες με αποτέλεσμα εύκολη μετάδοση του ιού από
άλλο είδος σε αυτούς και εντός του πληθυσμού τους.48

Αντίθετα, η μετάδοση εντός πληθυσμού γορίλλων δεν
ανιχνεύτηκε παρά μόνο σε μεμονωμένο περιστατικό
μετάδοσης από μητέρα σε παιδί στον εθνικό δρυμό
Lossi.48

Οι αντιλόπες είναι φυτοφάγες και λιγότερο σαρκο-
φάγες νεκρών ζώων. Αν και είναι το πλέον πολυάριθμο
είδος στην περιοχή, δεν προσβλήθηκαν σε μεγάλο
βαθμό γιατί ζουν μόνες ή σε ζευγάρια, ενώ η μετά-
δοση από μολυσμένα από υποδόχο του ιού φρούτα
και λαχανικά είναι πιθανή. Τα νεκρά ζώα είναι μολυ-
σματικά μόνο για 3 ή 4 μέρες μετά το θάνατο, άρα η
κατανάλωση νεκρού ζώου εντός τριών ή τεσσάρων
ημερών σημαίνει μετάδοση του ιού.48
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Είναι γεγονός ότι η κατανάλωση νοσούντων ζώων
υποδηλώνει και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης, τόσο
στα άγρια ζώα όσο και στον άνθρωπο. Όσο πιο πολλά
τα άρρωστα και νεκρά ζώα τόσο περισσότερες οι
εστίες πιθανής επιδημίας στον άνθρωπο.48

Δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία μετάδοση του
ιού από τον άνθρωπο ξανά σε κάποιο άγριο ζωικό
είδος, δείχνοντας ότι η διατήρηση του ιού στη φύση
δεν σχετίζεται με τις επιδημίες στον ανθρώπινο πλη-
θυσμό.52 Άρα ο άνθρωπος αποτελεί τυχαίο ξενιστή.

3.4. Κλινική εικόνα - Παθογένεια
3.4.Α. Άνθρωπος
Η νόσος από EBOV είναι μια συστηματική φλεγμονώ-
δης νόσος που περιλαμβάνει το τρίπτυχο ανοσοκατα-
στολή, αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και
διαταραχές στο μηχανισμό της πήξης, με αποτέλεσμα
πολυοργανική ανεπάρκεια και καταπληξία που μι-
μούνται την σηπτική καταπληξία.4 H αιμορραγία ποι-
κίλει από υποκλινική μικροαιμορραγία, έως μαζική.10

Η νόσος εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, αρχικά με αιφ-
νίδια έναρξη και μη ειδικά συμπτώματα, όπως πυρετό,
κεφαλαλγία, καταβολή, μυαλγία για λίγες ημέρες, ακο-
λουθούμενη από μια δεύτερη φάση με διάρροια,
εμετό, κοιλιακό άλγος και έντονη αφυδάτωση. Ενδέ-
χεται τότε να υπάρχουν κυνάγχη, βήχας και 5-7 μέρες
μετά την έναρξη συμπτωμάτων κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα το οποίο δεν φαίνεται στους Αφρικανούς.78

Η συνολική διάρκεια των δυο αυτών φάσεων είναι μια
περίπου εβδομάδα και αφορά όλους τους ασθενείς.
Τη δεύτερη εβδομάδα, ο ασθενής μπορεί να αναρρώ-
σει ή να εισέλθει στην τρίτη και επικινδυνότερη φάση
με κλινικές εκδηλώσεις βλάβης της νεφρικής, και της
ηπατικής λειτουργίας, και ενδεχομένως εσωτερική και
εξωτερική αιμορραγία (π.χ. αιμορραγία από τα ούλα,
αίμα στα κόπρανα),4,16 νευρολογικές διαταραχές, κα-
ταπληξία και συχνά θάνατο.67

Τα πιο συχνά πρώιμα συμπτώματα στην επιδημία
του 2014 ήταν πυρετός (87%,) κόπωση (76%), ανορε-
ξία (65%), έμετος (68%), διάρροια (66%), κεφαλαλγία,
(53%), κοιλιακό άλγος (44%) και ανεξήγητη αιμορρα-
γία (18%).67 Η μεγάλη συχνότητα διάρροιας και εμέτου
ευθύνεται για το μεγάλο αριθμό ασθενών με αφυδά-
τωση. Τα παιδιά έχουν ίδια κλινική εικόνα, αλλά περισ-
σότερα συμπτώματα από το αναπνευστικό και το
πεπτικό και λιγότερες νευρολογικές και αιμορραγικές
εκδηλώσεις. Παιδιά κάτω των 4 χρόνων εμφανίζουν
ήπια συμπτώματα πριν ακόμη εκδηλώσουν πυρετό με
αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση.67

Η μαζική αιμορραγία, η υποογκαιμία, η ηλεκτρολυ-
τική διαταραχή, η σήψη και η πολυοργανική ανεπάρ-
κεια προκαλούν το θάνατο.78

Η κλινική εικόνα είναι δυνατόν να είναι ήπια ή και
να απουσιάζει εντελώς όπως έχει φανεί από την ανί-

χνευση ειδικών αντισωμάτων σε υγιείς οι οποίοι είχαν
επαφή με ασθενή.78 Αυτό αποκαλύπτει και την υποε-
κτίμηση και υποδήλωση της επιδημίας. 

Με εξαίρεση τον Reston ebolavirus ο οποίος δεν
προκαλεί νόσο στον άνθρωπο και ενδημεί στη νοτι-
οανατολική Ασία, η θνητότητα της λοίμωξης φτάνει το
90%, επί απουσίας υποστηρικτικής θεραπείας.4 Το πο-
σοστό θνητότητας επηρεάζεται από την παρεχόμενη
υποστήριξη.

Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν ευρήματα τα
οποία να πείθουν ότι ο EBOV της σύγχρονης επιδημίας
έχει εμφανή διαφορά στη λοιμογόνο δύναμη και την
παθογονικότητα σε σύγκριση με τα στελέχη του ίδιου
είδους που ευθύνονται για άλλες επιδημίες.16

3.4.Β. Ζώα
Στη μελέτη της ακτής Ελεφαντοστού βρέθηκε ότι
ασθενείς χιμπατζήδες προσβεβλημένοι από τον Tai
Forest virus εκδήλωναν τη νόσο με απομόνωση και
ζητούν περίθαλψη και επαφή με τους οικείους τους.45

Πριν χαθούν από το πεδίο των μελετητών δείχνουν
σημεία κοιλιακού άλγους, λήθαργο, ανορεξία, βήχα,
αδυναμία που τους κρατά ξαπλωμένους το 40% της
διάρκειας της μέρας.45 Σε έξι χιμπατζήδες βρέθηκε ότι
η μέση διάρκεια της νόσου ήταν 5.5 μέρες, κυμαινό-
μενη από 2 έως 14 μέρες. Παθολογοανατομικά ο θώ-
ρακας είναι γεμάτος αίμα και ο πνεύμονας αιμορρα-
γικός.45

Στη επιδημία από Tai Forest virus στην ακτή Ελε-
φαντοστού σε νεκρούς χιμπατζήδες βρέθηκαν πολυά-
ριθμες νεκρωτικές εστίες στο ήπαρ, στο νεφρό υπήρ-
χαν εκτεταμένες νεκρωτικές περιοχές του ερυθρού
πολφού, ανιχνεύτηκαν μεμονωμένα, μεγάλα, άμορφα,
οξεόφιλα έγκλειστα στο κυταρόπλασμα των σπληνι-
κών μακροφάγων, όπως επίσης σε μερικά ηπατικά
κύτταρα Kupffer και σε σπάνια ηπατοκύτταρα. Ειδικές
για τον ιό ανοσοϊστοχημικές τεχνικές αποκάλυψαν την
παρουσία του ιού εντός των μακροφάγων, κυρίως στο
ήπαρ, σπλήνα, λεμφαδένες και πνεύμονα, δείχνοντας
ευρεία κατανομή του ιού σε όλο το σώμα. Ο έλεγχος
αντισωμάτων στους τρεις νεκρούς έναντι Ebolavirus
και Tai Forest Ebolavirus απέβη αρνητικός. Οι ανοσοϊ-
στοχημικές μέθοδοι ήταν αυτές που έθεσαν τη διά-
γνωση.45 Στη μελέτη που έγινε μήνες αργότερα ανι-
χνεύτηκαν αντισώματα IgM, IgG.44 Η νόσος δε φάνηκε
να συνοδεύεται από διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, υπο-
δηλώνοντας ότι ο Tai Forest virus έχει διαφορετικό
παθοφυσιολογικό μηχανισμό από τα άλλα είδη.45

Στην Κεντρική Αφρική έχει βρεθεί ότι ο χρόνος
επώασης είναι 2-14 μέρες, τα κλινικά σημεία είναι ανο-
ρεξία, βήχας αδυναμία, αιμορραγία με θνητότητα
100% εντός ολίγων ημερών, η δε νόσος έχει αιφνίδια
έναρξη και βραχεία διάρκεια.79

Συνοπτικά, στα δάση της Κεντρικής Αφρικής και
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Δυτικής Αφρικής η νόσος χαρακτηρίζεται από ταχεία
έναρξη και βραχεία διάρκεια, μετά την οποία πάντα
καταλήγουν, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του
αριθμού των πρωτευόντων.15,45,47 Στις νυχτερίδες ο ιός
δεν προκαλεί νόσο.12,40,43 Οι χοίροι παρουσιάζουν φυ-
σική μόλυνση στις Φιλιππίνες και Κίνα, αλλά όχι στη
Δυτική Αφρική, και χωρίς να νοσούν άνθρωποι.35 Επί-
σης παρουσιάζουν συλλοίμωξη με Porcine reproduc-
tive and respiratory syndrome virus (PRRSV). άρα είναι
άγνωστο αν ο RESTV είναι αυτός που προκαλεί ή όχι
την κλινική εικόνα.35 Πειραματική μόλυνση μαϊμού-
δων με το στέλεχος του Ebola virus της εκτεταμένης
επιδημίας της Δυτικής Αφρικής προκάλεσε κλινικά έκ-
δηλη λοίμωξη.35

Έχει δειχθεί ότι ο σκύλος μολύνεται από τον ιό αλλά
παραμένει ασυμπτωματικός.59

3.6. Εργαστηριακή διάγνωση
3.6.Α. Εργαστηριακή διάγνωση στον άνθρωπο
Σε πιθανό κρούσμα Ebola, πρώτα γίνεται η ειδική RT-
PCR του ιού και μετά ή ταυτόχρονα, η διερεύνηση για
άλλα αίτια. Η διάγνωση διενεργείται με ανίχνευση του
γενετικού υλικού ή δομικών αντιγόνων του ιού, ή των
ειδικών αντισωμάτων, όλα αυτά σε ορό του ασθε-
νούς.80

Η κύρια διαγνωστική δοκιμασία είναι η RT-PCR που
είναι απαραίτητη για κάθε πιθανό κρούσμα που βρί-
σκεται σε απομόνωση, καθώς το αποτέλεσμα είναι
διαθέσιμο ταχύτατα, 24 έως 48 ώρες πριν την ανί-
χνευση αντιγόνων με ELISA.80 Στις αναπτυγμένες
χώρες, η RT-PCR πραγματοποιείται σε εθνικά ή κεν-
τρικά εργαστήρια αναφοράς που διαθέτουν υψηλό
επίπεδο βιοασφάλειας. Σε χώρες με επιδημία είναι δυ-
νατό ένα διαγνωστικό εργαστήριο να εγκατασταθεί
σε κομβικό σημείο, κοντά στον προσβεβλημένο πλη-
θυσμό, και το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης να
είναι διαθέσιμο 4 ώρες μετά την άφιξη του δείγμα-
τος.64 To υψηλό ιικό φορτίο συσχετίζεται με κακή πρό-
γνωση.64 Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η RT-PCR
πρέπει να επαναληφθεί για να αποκλεισθεί η διά-
γνωση, γιατί το ιικό φορτίο μπορεί να είναι χαμηλό και
μη ανιχνεύσιμο κατά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Η ανίχνευση αντιγόνου με ELISA χρησιμοποιείται συ-
νήθως παράλληλα με την PCR και σπάνια μόνη της.
Επειδή χρονικά πρώτο είναι διαθέσιμο το αποτέλεσμα
της PCR και ακολουθεί το αποτέλεσμα της ELISA, και
καθώς όλα υπόκεινται σε πιθανό σφάλμα, αφού πραγ-
ματοποιούνται στο πεδίο, ο ΠΟΥ συστήνει την παράλ-
ληλη ανίχνευση αντιγόνου με ELISA ως επιβεβαίωση
της διάγνωσης.4,67 Οι δύο μέθοδοι είναι θετικές 3 έως
17 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.4,80 Τα κλι-
νικά δείγματα που εξετάζονται είναι ορός αίματος.

Η ανίχνευση των ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων
γίνεται με ELISA, ωστόσο οι δοκιμές αυτές χρησιμο-

ποιούνται λιγότερο για τη διάγνωση και περισσότερο
για την επιτήρηση. Tα IgM αντισώματα ανιχνεύονται
από 3 έως 168 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων
με προοδευτική αύξηση και, στη συνέχεια, μείωση του
τίτλου τους, ενώ τα IgG εμφανίζονται μεταξύ 6 και 18
ημερών και ανιχνεύονται για χρόνια. Ένα θετικό IgM
αποτέλεσμα και αύξηση των ΙgG αντισωμάτων υπο-
δεικνύουν πρόσφατη λοίμωξη.4,67

Συνοψίζοντας, η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην
μεθοδολογία RT-PCR σε εργαστήρια αναφοράς των
ανεπτυγμένων χωρών, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα εξο-
πλισμός και αντιδραστήρια ειδικά προσαρμοσμένα
για χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές των ενδημι-
κών υποσαχάριων χωρών.4 Η εξέταση ανίχνευσης αν-
τιγόνου πραγματοποιείται παράλληλα για επιβεβαί-
ωση ή σπανιότερα αποτελεί την εξέταση που θέτει τη
διάγνωση. Επίσης οι διαγνωστικές τεχνικές βοηθούν
στη διερεύνηση επαφών ενός κρούσματος, καθώς και
για να διευκολυνθεί η επανένταξη των επιζώντων στην
κοινότητα.4

3.6.Β. Εργαστηριακή διάγνωση στα ζώα
Στις τροπικές περιοχές, η αποσύνθεση των νεκρών
ζώων λόγω υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής υγρασίας
και γρήγορης κατανάλωσης από άλλα ζώα, είναι γρή-
γορη δηλαδή σε 4-7 ημέρες και μετά 21 ημέρες ανευ-
ρίσκονται μόνο οστά.81 Για το λόγο αυτό, αλλά και
επειδή νοσούν και πάντα καταλήγουν όταν προσβλη-
θούν από τον ιό. τα μεγάλα πρωτεύοντα συνήθως βρί-
σκονται μετά θάνατο για δειγματοληψία. Εντούτοις
έχουν πραγματοποιηθεί και μεμονωμένες συλλήψεις
και λήψεις δειγμάτων.82 Αντίθετα τα μικρά πρω-
τεύοντα και άλλα θηλαστικά δεν ανευρίσκονται νεκρά
λόγω ταχύτατης αποσύνθεσης και λόγω ασυμπτωμα-
τικής ιαιμίας με παρουσία αντισωμάτων στον ορό
τους, για το λόγο αυτό οι μελετητές καταφεύγουν στο
κυνήγι ή παγίδευση και θανάτωσή τους για να λάβουν
τα κατάλληλα δείγματα.83-84

Σε ζώντα ζώα όπως νυχτερίδες (σειρά Chiroptera),
τρωκτικά (σειρά Rodentia), πρωτεύοντα και πτηνά
πραγματοποιείται ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων
για κάθε είδος του ιού με ανοσοενζυμική μέθοδο
(ELISA) ή δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης (Immuno-
blotting assay), ανίχνευση αντιγόνων του ιού με ELISA,
καθώς και ανίχνευση και αλληλούχιση του RNA του
ιού., Οι δοκιμασίες  αυτές πραγματοποιούνται σε ορό,
πλάσμα ή αίμα. Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων γί-
νεται και σε μυϊκό ιστό.82 Η ανίχνευση RNA γίνεται επι-
πλέον σε ήπαρ και σπλήνα.

Στις νυχτερίδες που συλλαμβάνονται στην Αφρική
γίνεται ορολογικός έλεγχος για ειδικά IgG αντισώματα
έναντι κάθε είδους του ιού, ανίχνευση RNA του ιού στο
σπλήνα και το ήπαρ και προσδιορισμός του ιικού φορ-
τίου του ιού,43,52 ενώ σε εκείνες των Φιλιππίνων γίνεται
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επιπλέον ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του είδους
Reston Ebolavirus με ορολογική δοκιμασία WESTERN
BLOT.50

Σε νεκρά ζώα, μύες, δέρμα μυελός των οστών και
οστίτης ιστός εξετάζονται για ιικό RNA με RT-PCR.48 Ει-
δικά σε δείγματα μυελού των οστών του κρανίου και
των μακριών οστών ανιχνεύεται το RNA του ιού, μία
εβδομάδα έως ένα χρόνο μετά θάνατο.48 Αντίθετα η
ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι του ιού σε νεκρά
ζώα δεν έχει επιτευχθεί, πιθανώς λόγω πολύ χαμηλών
τίτλων τους πριν το θάνατο, αλλά κυρίως επειδή είναι
αλλοιωμένοι οι ιστοί τους.48,82,85 Στην επιδημία από Tai
Forest virus στην ακτή Ελεφαντοστού σε νεκρούς χιμ-
πατζήδες, ανοσοϊστοχημικές τεχνικές αποκάλυψαν
την παρουσία του ιού εντός των μακροφάγων, κυρίως
σε ήπαρ, σπλήνα λεμφαδένες και πνεύμονα, δείχνον-
τας ευρεία κατανομή του ιού σε όλο το σώμα.45 Σε
προχωρημένη αποσύνθεση οι αλληλουχίες του γενε-
τικού υλικού ενδέχεται να μη βρεθούν ή αν βρεθούν
να μην είναι ακέραιες.48

4. Θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται σε ό,τι είναι
εφικτό από άποψης υποστηρικτικής αγωγής στο νο-
σοκομείο, όπως χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως, ρύθ-
μιση ηλεκτρολυτών, διατήρηση οξυγόνωσης και
αρτηριακής πίεσης και θεραπεία συνυπαρχουσών λοι-
μώξεων.

Η υψηλή θνητότητα στις χώρες στις οποίες συνέβη
η πρόσφατη επιδημία του 2014 σχετίζεται με την πε-
ριορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την
ανεπαρκή υποστηρικτική αγωγή σε αυτές. Συνολική
υποστηρικτική αγωγή ακόμη και για πολυοργανική
ανεπάρκεια υπήρχε στις προηγμένες χώρες όπου ει-
σήχθησαν κρούσματα από τις ενδημικές περιοχές,
αλλά και σε αυτές συνέβησαν θάνατοι, καθώς δεν
υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή.69-70

Όταν ο ασθενής παρουσιάζει εμέτους, διάρροια και
αιμορραγία, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν τα ζωτικά
του σημεία, καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα
υγρών και ηλεκτρολυτών, γεγονός που αυξάνει τη
θνητότητα της νόσου. Μαζική αιμορραγία υποδηλώ-
νει κακή πρόγνωση, και όπου υπάρχει δυνατότητα χο-
ρηγούνται πλάσμα και αιμοπετάλια. Στη σύσκεψη του
ΠΟΥ στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2015, συμφωνήθηκε ότι η
χρήση ολικού αίματος και άνοσου ορού (ορός με ει-
δικά αντισώματα ασθενούς που επέζησε της λοίμω-
ξης) αποτελούν θεραπευτική προτεραιότητα.86

Η συμπτωματική αγωγή αφορά τον πυρετό, τον
πόνο, τη ναυτία, τον έμετο, τον καύσο, τη δυσφαγία,
την επιγαστραλγία, τους σπασμούς, την ευερεθιστό-
τητα,  τη σήψη και την σηπτική καταπληξία.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εγκεκριμένη φαρμα-
κευτική θεραπευτική ή προφυλακτική αγωγή για κα-
νένα νηματοϊό, συνιστάται μόνο η υποστηρικτική
αγωγή. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία δοκιμάστηκαν
διάφορα φάρμακα σε πιθήκους macaques και μερικά
από αυτά είναι στο στάδιο Ι κλινικών δοκιμών σε αν-
θρώπους.4 Σημαντικότερα θεωρούνται η θεραπεία με
αντιορούς, που ήταν αποτελεσματικοί στους πιθήκους
macaques, ακόμη και 3 μέρες μετά τη μόλυνσή τους,
καθώς και οι τροποποιητές του RNA και τα μικρά
μόρια BCX4430.87

Γενικά είναι ανησυχητικό το ότι δεν υπάρχει θερα-
πεία για τον ιό. Άλλωστε, στη μελέτη Ebola-Tx, που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιούλιου
2015 στο Donka Ebola Treatment Centre στο Κόνακρι
της Γουϊνέα, που λειτουργούσε με την παρουσία των
Γιατρών του Κόσμου, φάνηκε ότι η χρήση πλάσματος
επιζώντων του ιού είναι ασφαλής μέθοδος για τη θε-
ραπεία ασθενών, αλλά δεν μειώνει σημαντικά τη θνη-
τότητα.88 Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη που
έγινε ως τώρα με ασθενείς που έλαβαν άνοσο πλάσμα.
Η μετάγγιση είναι αποδεκτή και ασφαλής για τους
δότες, δέκτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό,
αλλά δεν έδειξε να σώζει ζωές.88 Πρέπει να σημειωθεί
ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν είχε ηθικό έρεισμα και
δε μπορούσε να είναι τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή.
Απλά σε αυτή συγκρίθηκε η θνητότητα μεταξύ 84
ασθενών με Εbola που έλαβαν τυχαία άνοσο πλάσμα,
συγκεκριμένα δυο μονάδες 200-250 ml από έναν δια-
φορετικό επιζώντα της λοίμωξης η κάθε μονάδα,
εντός των πρώτων 48 ωρών από τη διάγνωση, σύμ-
φωνα με την οδηγία του ΠΟΥ, και άλλων 400 που δεν
έλαβαν. Η θνητότητα στην ομάδα ελέγχου ήταν 31%
και στην ομάδα σύγκρισης ήταν 37.8% (95% διάστημα
εμπιστοσύνης, confidence interval CI -18 έως 4). Όμως
όταν στη στατιστική ανάλυση έγινε προσαρμογή (ad-
justing) των δυο ομάδων κατά ηλικία και ιικό φορτίο ,
η διαφορά θνητότητας μειώθηκε σε μόνο 2.6%(με
95% CI -13 έως 8).88 Ωστόσο δεν ήταν γνωστός ο τίτ-
λος αντισωμάτων στο πλάσμα των επιζησάντων και
επειδή πιθανολογείται ότι ένας υψηλότερος τίτλος
είναι πλέον προστατευτικός, στο μέλλον θα γίνουν με-
λέτες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και αυτή την πα-
ράμετρο, και μάλιστα αναμένεται ανάλυση των
δειγμάτων στη Γαλλία τους επόμενους μήνες.88 Πρέπει
να σημειωθεί ότι ως το 2014 ήταν πειραματική η
χρήση της μεθόδου, ενώ το 2015 έγινε εκτεταμένη
χρήση όταν υπήρχε διαθέσιμος δότης.

Οι ασθενείς οι οποίοι ζουν και την 2η εβδομάδα
από τη λοίμωξη, παρουσιάζουν 75% πιθανότητα να
επιζήσουν.89 Οι ασθενείς μεταφέρονται εκτός απομό-
νωσης όταν είναι περιπατητικοί, μπορούν να αυτοε-
ξυπηρετηθούν, δεν έχουν διάρροια, εμέτους ή
αιμορραγία, και παρουσιάζουν δύο διαδοχικές αρνη-
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τικές εξετάσεις RT-PCR με διαφορά 48 ωρών.89

Οι ασθενείς που επιζούν εμφανίζουν συνήθως πα-
ρατεταμένη ανάρρωση με αδυναμία, απώλεια βά-
ρους, μεταναστευτική αρθραλγία, και πιο σπάνια
αποφολιδωτική δερματίτιδα, τριχόπτωση, ενώ απώ-
τερες σπάνιες εκδηλώσεις είναι η ραγοειδίτιδα, ορχί-
τιδα, μυελίτιδα, παρωτίτιδα, παγκρεατίτιδα, ηπατίτιδα,
ψύχωση, αϋπνία, κατάθλιψη, άγχος, απώλεια ακοής
και εμβοές ώτων.90-91 Πιθανώς για όλα αυτά ευθύνον-
ται τα ανοσοσυμπλέγματα.90-91 Επίσης συχνά εμφανί-
ζουν μυαλγίες, αρθραλγίες, αίσθημα ότι δε μπορούν
να εργασθούν, πόνο, δυσφορία, θολότητα στα μάτια,
μυρμήγκιασμα στα άκρα, καθώς και βλάβη των περι-
φερικών νεύρων.23,70

Οι επιζώντες εμφανίζουν προστατευτική ανοσία
στο είδος του ιού από το οποίο μολύνθηκαν, ενώ ανα-
μένεται να διευκρινιστεί και η διασταυρούμενη ανο-
σία με άλλα είδη. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολύ
σημαντικοί στην ψυχολογική και κλινική υποστήριξη
άλλων ασθενών και 28 μέρες μετά το εξιτήριό τους εν-
δέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν αίμα για τη θερα-
πεία άλλων ασθενών. Βέβαια, αποβάλουν τον ιό για
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λοίμωξη (εβδομά-
δες έως μήνες).28-30 Συγκεκριμένα αναφέρεται απομό-
νωσή του ιού στα ούρα ως την 26η ημέρα και
ανίχνευση RNA του έως και 40 ημέρες από την έναρξη
των συμπτωμάτων.18,92 Σε επιζώντα από τη Λιβερία
αποδείχτηκε ότι μετέδιδε τον ιό δια της γενετήσιας
οδού 190 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Το άτομο αυτό παρουσίασε αποτελέσματα θετικής ει-
δικής IgG και αρνητικής IgM ανοσοσφαιρίνης ορού,
RT-PCR αρνητική σε ορό αίματος, αλλά θετική RT-PCR
σε δείγμα σπέρματος (με χαμηλό ιικό φορτίο) 199
μέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.1

Για την παραμονή του ιού στο σπέρμα φαίνεται ότι
ρόλο παίζει η ύπαρξη λεκτίνης σε αυτό. Ο ρόλος της
λεκτίνης είναι να αναγνωρίζει ενδογενείς γλυκοπρω-
τεΐνες και να αναστέλλει την έναρξη αυτοάνοσης αν-
τίδρασης στο περιβάλλον του σπέρματος. Επομένως
μπορεί να προσκολλάται και σε παθογόνα, όπως HIV-
1, Ebola virus, και πιθανώς να παρέχει ανοσολογική
ανοχή με αποτέλεσμα την παρατεταμένη παραμονή
των παθογόνων στο σημείο αυτό, γεγονός που διε-
ρευνάται περαιτέρω.29 Ο ΠΟΥ, στο πλαίσιο ελέγχου
των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, εξέ-
δωσε την οδηγία ότι οι επιζώντες της λοίμωξης πρέπει
να κάνουν σωστή και συστηματική χρήση προφυλα-
κτικών σε κάθε σεξουαλική επαφή για 7-9 μήνες,
καθώς και εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος για
παρουσία του ιού.1 Παράλληλα ο ΠΟΥ εξέδωσε οδη-
γίες οι γυναίκες να μη θηλάζουν κατά τη διάρκεια της
νόσου, αν και αυτή συνήθως καθίσταται θανατηφό-
ρος σε αυτές.77

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι Βρετανίδα νοσηλεύ-

τρια, που πήγε ως εθελόντρια στη Σιέρρα Λεόνε, εκ-
δήλωσε τη νόσο μετά την επιστροφή της στη χώρα
της, τον Ιανουάριο 2015, ανάρρωσε, αλλά το Νοέμβρη
2015 προσήλθε με μηνιγγίτιδα από τον ιό. Νοσηλεύ-
τηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου της δό-
θηκε το πειραματικό φάρμακο GS5734 και ανάρρωσε
πλήρως ένα μήνα μετά.93

5. Πρόγνωση

Οι εκδηλώσεις από το νευρικό γαστρεντερικό και αι-
μοποιητικό σύστημα επηρεάζουν αρνητικά την έκ-
βαση. Η έκβαση εξαρτάται από το είδος του ιού και
την παρεχόμενη υποστηρικτική αγωγή. Το πλέον θα-
νατηφόρο είδος είναι ο Zaire ebolavirus με θνητότητα
που φτάνει το 90%. Στην επιδημία της Δυτικής Αφρι-
κής η θνητότητα έφτανε το 60-70% τους πρώτους
τρεις μήνες, αλλά στους επόμενους έξι μήνες μει-
ώθηκε γύρω στο 50%, με την επιφύλαξη της υποδή-
λωσης και ίσως ελλιπούς καταγραφής των θυμάτων.94

Η υψηλή θνητότητα πιθανότατα συνδέεται με το γε-
γονός ότι οι περισσότερες επιδημίες έχουν συμβεί σε
φτωχές χώρες, χωρίς υποδομές και υποστηρικτικές
μονάδες. Η προοδευτικά μειούμενη θνητότητα στην
επιδημία αυτή οφείλεται στη δημιουργία υποδομών
και υποστηρικτικών μονάδων κατάλληλων για την αν-
τιμετώπιση των ασθενών αυτών. Εκτιμάται ότι η θνη-
τότητα σε αναπτυγμένη χώρα θα μπορούσε να είναι
λιγότερο από 40%.95

Οι ασθενείς που καταλήγουν είναι εκείνοι οι οποίοι
αναπτύσσουν συμπτωματολογία νωρίς κατά τη λοί-
μωξη. Αυτοί εμφανίζουν πολυοργανική ανεπάρκεια
και καταπληξία μεταξύ των 6 και 16 ημερών (διάμεση
τιμή, 9 ημέρες) από την έναρξη συμπτωμάτων.82 Αντί-
θετα, οι ασθενείς που επιζούν παρουσιάζουν μεν πυ-
ρετό για πολλές ημέρες, αλλά βελτίωση τις ημέρες
6-11.64 Υψηλό ιικό φορτίο συσχετίζεται με υψηλή θνη-
τότητα.64 Η μελέτη των βιοχημικών δεικτών ως προς
την πρόγνωση των ασθενών δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη.96

Η θνητότητα στα παιδιά κάτω των πέντε ετών και
στους ενηλίκους πάνω από 40 ετών είναι υψηλότερη
από ό,τι σε εφήβους και νέους ενηλίκους.96 Οι έγκυες
γυναίκες έχουν υψηλό ποσοστό αποβολών και η λοί-
μωξη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρος.97

6. Πρόληψη

Για την πρόληψη μετάδοσης της λοίμωξης67 εφαρμό-
ζονται τα παρακάτω:

1.  Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας
2.  Μέτρα απολύμανσης και αποστείρωσης 
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3.  Απομόνωση πιθανών κρουσμάτων από άλλους
ασθενείς και μεταξύ τους, αν είναι εφικτό, και
διαχωρισμός μεταξύ επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των από εκείνα που ακόμη δεν έχουν εργαστη-
ριακή επιβεβαίωση 

4.  Αποφυγή επαφής με το νεκρό σώμα ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος και, σε περιοχές
επιδημίας, αποφυγή επαφής με κάθε νεκρό
σώμα

5.  Άμεση ενημέρωση προϊσταμένων και Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, εάν ένας εργαζό-
μενος έρθει σε απροστάτευτη επαφή με σωμα-
τικά υγρά ασθενούς

Αν υπάρχει υποψία λοίμωξης χρειάζεται άμεση
απομόνωση του ασθενούς πριν ακόμη γίνει περαι-
τέρω εκτίμησή του. Αυτό διασφαλίζει από τη μετά-
δοση σε συγγενείς και φίλους του, καθώς και σε
εργαζομένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας. Η απομόνωση πρέπει να συνεχιστεί έως ότου
υπάρξει οριστικό αρνητικό εργαστηριακό αποτέλε-
σμα. Επί επιβεβαίωσης της λοίμωξης, χρειάζεται διε-
ρεύνηση επαφών του ασθενούς ώστε να επιτευχθεί η
έγκαιρη ανίχνευση.

Ο εργαζόμενος υγείας με έκθεση σε σωματικά υγρά
ασθενούς διερευνώμενου για τη λοίμωξη, χρειάζεται
να πλύνει με σαπούνι και να ξεπλύνει με άφθονο νερό
το δέρμα και να πλύνει με άφθονο νερό το βλεννο-
γόνο που εκτέθηκε. Μολυσμένα προσωπικά αντικεί-
μενα του ασθενή χρειάζεται να απολυμανθούν ή να
απορριφθούν.

Στην Ελλάδα, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού
πυρετού Εbola με βάση τα κριτήρια για κλινική υπο-
ψία και τον ορισμό κρούσματος, υπάρχει το αντί-
στοιχο δελτίο άμεσης δήλωσης προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,
το οποίο και συντονίζει την αποστολή δειγμάτων στο
εργαστήριο του Εθνικού Δικτύου για τη διάγνωση ιο-
γενών αιμορραγικών πυρετών.6 Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ έχει
επίσης αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για τα
μέτρα πρόληψης διασποράς της λοίμωξης, τη διαχεί-
ριση ατόμων που έχουν απροστάτευτη έκθεση στον
ιό, τη διαχείριση κλινικών δειγμάτων στο εργαστήριο,
την απολύμανση-αποστείρωση, τη διαχείριση ιματι-
σμού και το χειρισμό των νεκρών.6

6.1 Πρόληψη μετάδοσης στην κοινότητα
Τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης στην κοινότητα αφο-
ρούν τις χώρες με μετάδοση του ιού και από τους Ορ-
γανισμούς Δημόσιας Υγείας δόθηκαν οδηγίες με πλη-
ροφορίες για το κοινό ώστε να αποφεύγεται η απρο-
στάτευτη επαφή με ζώντα ή νεκρό ασθενή , τις
εκκρίσεις και τα σωματικά υγρά αυτού. Γενικά έγιναν
συστάσεις να προσευχηθούν, αλλά να μην αγγίζουν/πλέ-
νουν τους νεκρούς, και στην κηδεία να είναι μόνο οι
στενοί συγγενείς και φίλοι. Τοπικά οι κυβερνήσεις

πρέπει να ελέγξουν την παράνομη τακτική να δωρο-
δοκούν οι συγγενείς για να πραγματοποιήσουν ιδιωτική
ταφή χωρίς να ακολουθούν τις οδηγίες προφύλαξης
από τον ιό.

6.2 Πρόληψη διασυνοριακής μετάδοσης
Μετά την ανακήρυξη της επιδημίας από τον ΠΟΥ σε
Public Health Event of International Concern (PHEIC),
τέθηκαν σε εφαρμογή οι πυλώνες του Διεθνούς Υγει-
νομικού Κανονισμού ΔΥΚ 2005, του ΠΟΥ για πρόληψη
διασυνοριακής μετάδοσης καθώς και της επιτήρησης
της δημόσιας υγείας στα σημεία εισόδου σε μια
χώρα.6,98 Εφαρμόστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες
του ΠΟΥ για τις υγειονομικές αρχές του λιμανιού, τις
ναυτιλιακές εταιρείες, τα πλοία, καθώς και για τις αε-
ρομεταφορές.98 Οι οδηγίες του ΠΟΥ για διαχείριση
συμβάντων σε πύλες εισόδου και οι αντίστοιχοι νόμοι
του Υπουργείου Υγείας για την Κάρτα επιβίβασης ει-
σερχομένων επιβατών σε διεθνείς πτήσεις στα Ελλη-
νικά αεροδρόμια για την πρόληψη μετάδοσης του ιού
Ebola από νεοεισερχόμενους μετανάστες χωρίς νομι-
μοποιητικά έγγραφα μέσω παράνομων σημείων εισό-
δου εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα. Τέλος στους
φορείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης δόθηκαν οδηγίες
για τη διαλογή ατόμων με ιστορικό ταξιδιού στην
Αφρική.6

6.3. Σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από μια
χώρα ενδημική για Ebola, συχνότερα πάσχουν από
ελονοσία, τυφοειδή πυρετό, γαστρεντερίτιδα, ή άλλη
βακτηριακή λοίμωξη, παρά από τον ιογενή αιμορρα-
γικό ιό. Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρήσουν
πιο πιθανές αυτές τις λοιμώξεις και να μην υποψια-
στούν τη λοίμωξη με Ebola, μέχρι να εμφανιστούν σο-
βαρότερα συμπτώματα. Συνιστάται να βρίσκονται σε
εγρήγορση ώστε να ληφθούν μέτρα εγκαίρως, ιδιαί-
τερα σε μη ενδημικές περιοχές.67

6.4. Ανάπτυξη εμβολίου
Tα πλέον υποσχόμενα εμβόλια βασίζονται στην τε-
χνολογία του ανασυνδυασμένου γενετικού υλικού,
που μεταφερόμενο σε πλασμίδια παράγει μόρια που
προσομοιάζουν εκείνα του ιού.87 Μετά την σύσκεψη
του ΠΟΥ (Σεπτέμβριος 2015), έχουν δρομολογηθεί
στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και την Αφρική, μελέτες για
την ασφάλεια των δυο πλέον μελετημένων εμβολίων
που βασίζονται στους ιούς vesicular stomatitis virus
και chimpanzee adenovirus. Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να επιταχύνει
την διαδικασία παραγωγής των εμβολίων και την
ασφαλή χορήγησή τους στις επηρεαζόμενες περιοχές.
Εάν αποδειχθεί ασφαλές, ένα εμβόλιο για τους εργα-
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ζόμενους στο χώρο της υγείας αποτελεί απόλυτη προ-
τεραιότητα.1

7. Συζήτηση

Η πρώτη επιδημία εμφανίστηκε το 1976 ταυτόχρονα
στο νότιο Σουδάν και στο γειτονικό του πρώην βόρειο
Ζαΐρ και αναφέρεται ως μια επιδημία γιατί δεν ήταν
γνωστό τότε ότι οφειλόταν στην ταυτόχρονη ανάδυση
δυο διαφορετικών ειδών του ιού στις δυο γειτονικές
χώρες. Στην πραγματικότητα ευθύνονται κοινοί περι-
βαλλοντικοί παράγοντες και κάποιο άγνωστο ως σή-
μερα κοινό υποδόχο στο κοινό οικοσύστημα στα
σύνορα των δυο χωρών στο δάσος που περιβάλλει τον
ποταμό Έμπολα (αλλιώς ποταμός Ζαΐρ) (εικόνα 1).7,9

Μετά μακροχρόνια αποψίλωσή του, το τελευταίο
υπόλειμμα του τροπικού δάσους στη Δυτική Αφρική
είναι απομονωμένο κοντά στα νοτιοδυτικά σύνορα
της Ακτής Ελεφαντοστού με τη Λιβερία, έχει δέντρα
που δημιουργούν φυλλώδη θόλο ύψους 30 μ. και
άλλα δέντρα ύψους 40-60 μ., μέση βροχόπτωση 1900
χιλιοστά και μέση θερμοκρασία 26°C.44 Κατά τη διάρ-
κεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβερία, τα έτη 1992,
1993 και το καλοκαίρι του 1994, έτη κατά τα οποία συ-
νέβησαν οι επιδημίες με τον ιό Tai Forest στους χιμπα-
τζήδες,45 εκδιώχθηκαν από τη Λιβερία πρόσφυγες οι
οποίοι μένουν με όλα τα οικόσιτα ζώα τους κοντά ή
στις παρυφές αυτού του δάσους, κοντά στα σύνορα
της Λιβερίας με τις Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε και Ακτή
Ελεφαντοστού και σε απόσταση μόνο 2 χιλιομέτρων
από την εστία της επιδημίας.45 Οι πρόσφυγες αποψι-
λώνουν επίσης σταδιακά το δάσος για να δημιουργή-
σουν καλλιεργήσιμη γη, πιέζοντας το οικοσύστημα για
περαιτέρω κλιματική μεταβολή προς ξηρότερο κλίμα
τοπικά.10,45

Συγκεκριμένα το δάσος της Γουινέας, λόγω της
αποψίλωσης εμφανίζει μεταβολές στη βροχόπτωση,
στις εποχές και τη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα έν-
τονη ξηρασία στη Δυτική Αφρική, τόσο κατά τη μακρά
περίοδο ξηρασίας Δεκέμβρη ως Φεβρουάριο και τη
σύντομη περίοδο ξηρασίας από Ιούλιο ως Αύγουστο,
όσο και  κατά την μακρά περίοδο βροχοπτώσεων
Μάρτιο έως Ιούνιο, με πολύ έντονο το φαινόμενο το
1992 και το 1994.45 Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αποτε-
λεί έκπληξη το ότι το 2013 αναδύθηκε το είδος Zaire
ebolavirus (ιός Ebola virus ,EBOV), στη Δυτική Αφρική,
στο δάσος της Γουϊνέας κοντά στα σύνορά της με την
Ακτή του Ελεφαντοστού και τη Λιβερία. Πράγματι το
χωριό του δίχρονου παιδιού που ήταν το πρώτο κρού-
σμα της μεγάλης επιδημίας 2013-2015 της Δυτικής
Αφρικής,2 το Meliandou, ένας οικισμός ο οποίος είναι
μέσα σε περιοχή που έχει δημιουργηθεί μετά αποψί-
λωση του δάσους για να δημιουργηθούν φυτείες και

κατοικίες, αποτελεί την «σύγχρονη» εκδοχή του Αφρι-
κανικού οικισμού. Συνεντεύξεις με τους ντόπιους απο-
κάλυψαν ότι έκθεση σε φρουτοφάγες νυχτερίδες
μέσω του κυνηγιού είναι συχνή, αν και δεν έχουν βρε-
θεί μεγάλες αποικίες τους, ενώ τα παιδιά κυνηγούν νυ-
χτερίδες, κυρίως εκείνες που τρέφονται με έντομα
(Μops condylurus). Έγινε μελέτη πολλών άγριων ζωι-
κών ειδών σε δυο περιοχές της ΝΑ ΓουΪνέας, αλλά δε
βρέθηκε ίχνος του ιού στις εντομοφάγες νυχτερίδες,
ούτε σημάδια επιδημίας στους πληθυσμούς των με-
γάλων πρωτευόντων, οι οποίοι αντίθετα έχουν αυξη-
θεί σημαντικά.2

Γενικά η ξηρασία έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τη δρα-
στηριότητα των ζωικών πληθυσμών στο φυσικό τους
οικοσύστημα.48 Ομοίως ο άνθρωπος λόγω ξηρασίας
και ελλείψεων σε είδη διατροφής συλλέγει καρπούς
και κυνηγά μέσα στο δάσος αυξάνοντας το βαθμό
επαφής του με το φυτικό και ζωικό βασίλειο και τυχόν
παθογόνα τους.

Η υψηλή θνητότητα των μεγάλων πρωτευόντων
από τον ιό δείχνει ότι δεν είναι υποδόχο του ιού στη
φύση, αλλά τυχαίος τελικός ξενιστής του ιού.15 Παρά
το γεγονός ότι τα πρωτεύοντα νοσούν και πεθαίνουν,
αποτελώντας εμφανή δείκτη πιθανής παρουσίας του
ιού, σε αντιδιαστολή με τις νυχτερίδες – πιθανό υπο-
δόχο του ιού οι οποίες δε νοσούν, ωστόσο ο θάνατος
των πρωτευόντων σε περιοχές δύσβατες όπως αυτή
δεν θα είχε γίνει ποτέ γνωστός χωρίς τη δημιουργία
δικτύου επιτήρησης της θνησιμότητας πρωτευόντων
σε συνεργασία με τους τοπικούς κατοίκους και φυ-
λές.48

Σε περιόδους ξηρασίας η ανεπάρκεια τροφής στις
νυχτερίδες και παράλληλα η συχνή εγκυμοσύνη τους,
ευνοούν την ανεπαρκή αντισωματική απάντηση, και
το υψηλό ιικό φορτίο, καθώς επίσης προδιαθέτουν σε
επιθετική συμπεριφορά που ενδέχεται να οδηγεί σε
μεγαλύτερη επαφή με τα μεγάλα πρωτεύοντα, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω μετάδοση του ιού σε
αυτά.40,44 Ο άνθρωπος με ενημέρωση και εκπαίδευση
θα μπορούσαν να αποφύγει όχι μόνο κατανάλωση
των φρουτοφάγων νυχτερίδων αλλά και κάθε είδους
επαφή με το φυσικό περιβάλλον αυτών.44

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τροπικό δάσος Γκαμπόν
και Δημοκρατίας Κονγκό στην Κεντρική Αφρική σε έξι
είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων ανιχνεύτηκαν αντισώ-
ματα έναντι του ιού, ενώ στο είδος Rousettus aegyptia-
cus που ζει στα σπήλαια της Γκαμπόν ανιχνεύτηκαν
αντισώματα έναντι του ιού Μarburg με οριζόντια και
κάθετη μετάδοση αυτού στον πληθυσμό τους. Στην
Γκαμπόν, αν και δεν έχει ανιχνευτεί επιδημία από τον
ιό Marburg στον άνθρωπο, το παραπάνω εύρημα
προοιωνίζει τον κίνδυνο μελλοντικής επιδημίας.40

Συνεπώς η επιζωοτιολογική επιτήρηση είναι μεγά-
λης αξίας για την ανίχνευση του ιού, τον προσδιορι-
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σμό των ζωικών ειδών που τον φέρουν και της γεω-
γραφικής κατανομής αυτών των θανατηφόρων ιών.
Παρά τα οικονομικά προβλήματα που οι χώρες αυτές
αντιμετωπίζουν, ο ορολογικός έλεγχος φρουτοφάγων
νυχτερίδων στις χώρες αυτές για ανίχνευση του ιού
αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο για μελλοντι-
κές επιδημίες, αφού η επιζωοτία είναι σημαντικός
προπομπός κρουσμάτων και επιδημιών.

Ο ΠΟΥ ενημερώθηκε για την επιδημία του 2014
στη Δυτική Αφρική το Μάρτη του 2014, όταν μια συρ-
ροή εμπύρετη με υψηλή θνητότητα, στη Γουινέα, έγινε
αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος, και κατόπιν επι-
βεβαιώθηκε εργαστηριακά ως είδος Zaire Εbolavirus.16

Tα δεδομένα της αλληλούχισης του γονιδιώματος του
ιού έδειξαν ότι η επιδημία οφειλόταν σε ένα στέλεχος
του ιού το οποίο διέφερε από τα στελέχη των προ-
ηγούμενων επιδημιών.  

Αν και στο τέλος της Άνοιξης του 2014 ο αριθμός
των νέων κρουσμάτων στη Γουϊνέα έδειξε πτωτική
τάση, αφήνοντας στην επιστημονική κοινότητα την
εντύπωση ότι η πορεία της επιδημίας ήταν φθίνουσα,
μέσα σε λίγους μήνες σποραδικά κρούσματα διαγνώ-
σθηκαν πέραν της Γουινέας, δηλαδή στη Λιβερία, στη
Σιέρα Λεόνε, στη Σενεγάλη, στο Μαλί, στη Νιγηρία, και
τελικά μετά ταξίδι στις χώρες μετάδοσης ο ιός έφτασε
στις ΗΠΑ, Ισπανία, Αγγλία για να αποτελέσει γεγονός
επείγον για τη Δημόσια Υγεία με Διεθνές ενδιαφέρον
και εμβέλεια, όπως άλλωστε διακηρύχτηκε από τον
ΠΟΥ.

Στη Δυτική Αφρική, ο αριθμός των νέων κρουσμά-
των αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, με μια σειρά
παραγόντων να συντείνουν σε αυτό το φαινόμενο,
όπως χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας με ελλείψεις
σε υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό, οργάνωση και
εκπαίδευση, μη επαρκώς ανεπτυγμένη ύδρευση και
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, αδράνεια των
διεθνών φορέων, μετακίνηση των τοπικών πληθυ-
σμών από τις πληγείσες περιοχές προς άλλες, δηλαδή
από αγροτικές περιοχές προς αστικές περιοχές, συνα-
κόλουθη αύξηση της πυκνότητας του αστικού πληθυ-
σμού, τοπικά έθιμα όπως το τελετουργικό της κηδείας,
εκτεταμένη φτώχεια, και έλλειψη απόκρισης από τις
τοπικές και κρατικές αρχές.

Είναι γνωστό ότι η παγκόσμια απόκριση στην πα-
ρούσα επιδημία ήταν αρχικά αργή, ανοργάνωτη, οι-
κονομικά φειδωλή, και ανεπαρκώς σχεδιασμένη και
εφαρμοσμένη. Καθώς ήρθε αντιμέτωπη με τα 10.000
νέα κρούσματα την εβδομάδα, η διεθνής ιατρική κοι-
νότητα, πρέπει αν αναγνωρίσει ότι οι συνθήκες της
Η1Ν1, Η5Ν1, Hantavirus, SARS, δεν είναι πάντα υπαρ-
κτές. Με τις γρήγορες μετακινήσεις μέσα από χαλαρά
πλέον σύνορα, σε εποχή που οι λεωφόροι, οι ταχείς σι-
δηρόδρομοι, τα αεροπλάνα, όλες οι γωνίες του πλα-
νήτη είναι προσιτές σε λίγες μόνο ώρες, κάνοντας

πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Νέο Δελχί,
με πληθυσμούς που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια,
ευάλωτους. Στην πραγματικότητα ένα εισαχθέν κρού-
σμα σε οποιαδήποτε μητρόπολη του Δυτικού κόσμου
θα μπορούσε να προβληματίσει πολύ. Και ενώ όλες οι
δημοσιεύσεις διατείνονταν ότι ο κίνδυνος αερομετα-
φοράς είναι μικρός η εισαγωγή στο Ντάλας του Τέξας,
στο Λονδίνο, στην Ισπανία, στη Σενεγάλη, στο Μαλί
και τη Νιγηρία, προκάλεσε διεθνή προβληματισμό.

Βέβαια μετάδοση σε τοπικό επίπεδο στο Δυτικό
κόσμο δεν είναι πιθανή γιατί αφενός μεν απουσιάζει
το τροπικό περιβάλλον, τα έως τώρα πιθανά υποδόχα
(φρουτοφάγες νυχτερίδες) και οι ενδιάμεσοι ξενιστές
(ως τώρα γνωστά τα πρωτεύοντα), καθώς και η ξηρασία
στο οικοσύστημα, αφετέρου δε υπάρχει εντατική ενη-
μέρωση και έγκαιρη διάγνωση/επιτήρηση. Ωστόσο
πρέπει να υπάρχει πάντα επιφύλαξη για δυνητική
προσαρμογή του γενώματος του ιού σε νέους ξενιστές
και υποδόχα που ενδεχομένως υπάρχουν στο εύκρατο
κλίμα και στο ηπειρωτικό κλίμα της Ευρώπης.

Η απουσία θεραπείας προκαλεί μεγάλο προβλημα-
τισμό, ενώ αντίθετα η μελέτη Ebola- Τx που σχεδιά-
στηκε, πραγματοποιήθηκε και αναλύθηκε ασυνήθιστα
γρήγορα, έδειξε ότι κατά τη διάρκεια μεγάλων και σο-
βαρών επιδημιών σε κοινότητες με ένδεια πόρων είναι
εφικτή η διαμόρφωση ισχυρών διεθνών επιστημονι-
κών συνεργασιών.88 Μεταξύ Ιουνίου 2014 και Φε-
βρουαρίου 2015, χιλιάδες ειδικές κλίνες περίθαλψης
ασθενών με Εbola, τα Ebola Treatment Beds, εισήχ-
θησαν στη Σιέρρα Λεόνε παράλληλα με άλλα μέτρα
ελέγχου διασποράς της λοίμωξης.99 Εκτιμάται με ειδικό
μαθηματικό μοντέλο ότι 56.600 κρούσματα (95% CI
48.300-58.500) με τον ιό Εbola αποφεύχθηκαν στην
Σιέρρα Λεόνε μόνο ως αποτέλεσμα της χρήσης των
κλινών αυτών ως επιπρόσθετο μέτρο, και όχι ως απο-
τέλεσμα άλλων μέτρων πρόληψης, και ότι αν είχαν ει-
σαχθεί ένα μήνα νωρίτερα, θα είχαν αποφευχθεί επι-
πλέον 12.500 κρούσματα. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν καθοριστικές δη-
μογραφικές μεταβολές και μεταβολές στην κινητικό-
τητα του ανθρώπου στις περιοχές όπου έχουν
σημειωθεί τα τελευταία 40 χρόνια επιδημίες στον άν-
θρωπο και σε εκείνες που έχουν τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά να αποτελέσουν δυνητικά μελλοντικό
περιβάλλον εξάπλωσης του ιού. Ο συνολικός πληθυ-
σμός που ζει στις περιοχές αυτές έχει τριπλασιαστεί
από 230 εκατομμύρια σε 639 εκατομμύρια, και το πο-
σοστό του πληθυσμού που ζει σε αστικό, και όχι σε
αγροτικό περιβάλλον, έχει αλλάξει από 25,5% σε
59,2%. Από μελέτες προκύπτει ότι η κινητικότητα του
πληθυσμού σε μια περιοχή κλιμακώνεται ανάλογα με
το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή
αυτή.100

Η διεθνής κινητικότητα μέσω αεροπορικών πτή-
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σεων δείχνει μεγάλη αύξηση θέσεων επιβατών ανά
έτος από το 2000, οπότε άρχισε η καταγραφή τους,
από 2,96 εκατομμύρια σε 4,77 εκατομμύρια στις
χώρες με κρούσματα και από 5,6 εκατομμύρια σε 15,6
εκατομμύρια στις χώρες που δυνητικά ενδέχεται να
αποτελέσουν οικοσύστημα που θα φιλοξενήσει μελ-
λοντικά τον ιό.52

Ο κίνδυνος συνεπώς στις περιοχές αυτές δεν προ-
κύπτει μόνο από το φυσικό οικοσύστημα αλλά και
από την πληθυσμιακή δυναμική και κινητικότητα η
οποία αυξάνει ως συνέπεια της αύξησης του πληθυ-
σμού, καθώς και από την αστικοποίηση μεγαλύτερου
ποσοστού του πληθυσμού σε σύγκριση με παλιότερα,
καθώς και από συνήθειες που οφείλονται σε πολιτι-
σμικά χαρακτηριστικά ενισχυόμενα από έλλειψη φυ-
σικών πόρων και φτώχια, όπως είναι το κυνήγι πρω-
τευόντων και οι χειρισμοί αυτών (bushmeat). Όλοι
αυτοί οι παράγοντες ίσως ευθύνονται για την ήδη αυ-
ξημένη συχνότητα και μέγεθος των επιδημιών από το
2000 και μετά και προβληματίζουν τη διεθνή επιστη-
μονική κοινότητα.

Τα ηθικά και πολιτισμικά θέματα που προέκυψαν
είναι πολυάριθμα. Μετά την ενημέρωση για τους κιν-
δύνους από επαφή με τα άγρια ζώα, αλλά και την κλι-
ματική αλλαγή που επιφέρει η αποψίλωση του
τροπικού δάσους, χρειάζεται ενημέρωση για την απο-
φυγή επαφής με τους νεκρούς με ταυτόχρονη διατή-
ρηση της αξιοπρεπούς θρησκευτικής τελετής ταφής.
Από αυτά φαίνεται ότι χρειάζεται συνεργασία όλων
των φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο στο μέλλον και όχι
μόνο τοπικά, όπως γινόταν πριν αυτή την επιδημία, λε-
πτομερής έρευνα για κρούσματα (ενεργητική επιτή-
ρηση, έλεγχος επαφών, παρεμβάσεις πρόληψης, και
ένας αποτελεσματικός και έγκαιρος μηχανισμός από-
κρισης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και κοι-
νότητα.

Εύκολες στη χρήση, προσιτές και κυρίως δοκιμα-
σίες μοριακές πρέπει να έχουν μόνιμη παρουσία σε
αποκεντρωμένα εργαστήρια ώστε να γίνεται άμεση
διάγνωση. Χρειάζονται νέα φάρμακα, υπηρεσίες επι-
τήρησης που να ενημερώνουν για κάθε ύποπτο κρού-
σμα τις αρχές που έχουν την ευθύνη της δημόσιας
υγείας στις χώρες αυτές καθώς και στα νοσοκομεία
της περιφέρειάς τους. Η προσέγγιση της Ενιαίας Πο-
λιτικής Υγείας, One Health Approach κατά την οποία
η υγεία του ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα με την
υγεία των ζώων και το περιβάλλον διαβίωσής του, αν
και έχει τις βάσεις της στο παρελθόν, είναι πλέον πε-
ρισσότερο επίκαιρη από ποτέ.101

8. Συμπεράσματα

•  Επειδή τα πρωτεύοντα νοσούν και πεθαίνουν

αποτελούν εμφανή δείκτη πιθανής παρουσίας
του ιού, σε αντιδιαστολή με τις νυχτερίδες - πι-
θανό υποδόχο του ιού οι οποίες δε νοσούν.

•  Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιπετω-
πίζουν οι χώρες που ενδημεί ο ιός, ο ορολογικός
έλεγχος φρουτοφάγων νυχτερίδων στις χώρες
αυτές για ανίχνευση του ιού αποτελεί σημαντικό
προληπτικό μέτρο για μελλοντικές επιδημίες.

•  Ωστόσο η παρουσία του ιού σε ζωικά είδη και ο
προσδιορισμός της δεξαμενής καθώς και ο τρό-
πος αποφυγής της είναι ζητήματα που χρειάζον-
ται περαιτέρω επιδημιολογικές μελέτες.

•  Να ενημερωθούν οι τοπικοί πληθυσμοί για τους
κινδύνους από την άγρια πανίδα. 

•  Η κτηνιατρική δημόσια υγεία ενημερώνει ότι οι
σκύλοι εάν βρεθούν σε χώρες με νεκρά άγρια
ζώα ή ασθενείς, ενδέχεται να εμφανίσουν ασυμ-
πτωματική λοίμωξη και συνακόλουθη μετάδοση
στον ιδιοκτήτη τους.

•  Ο πληθυσμός γοριλλών και χιμπατζήδων έχει μει-
ωθεί ανησυχητικά από τον ιό και χρειάζεται προ-
στασία τους από νέες επιδημίες, πιθανώς με
ενίσχυση της προστασίας τους φυσικού τους οι-
κοσυστήματος.

•  Είναι επιβεβλημένη η προστασία του τροπικού
δάσους Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής και απο-
φυγή περαιτέρω διείσδυσης των οικισμών εντός
της άγριας πανίδας παρά την αναμενόμενη αύ-
ξηση του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής.

•  Η αποψίλωση δασών επιμηκύνει τις περιόδους
ξηρασίας, οι οποίες έχει φανεί να αυξάνουν τον
αριθμό των νυχτερίδων φορέων του ιού ή/και τις
επαφές άλλων ζώων και ανθρώπων με αυτές.

•  Η διατήρηση του ιού στη φύση δε σχετίζεται με
τις επιδημίες στον ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά με
παράγοντες σχετιζόμενους με το οικοσύστημα.

•  Η επιδημία Ebola στη Δυτική Αφρική έχει δείξει
την πεπερασμένη δυνατότητα των συστημάτων
δημόσιας υγείας να αποκριθούν σε σπάνια λοι-
μώδη νοσήματα υψηλής λοιμογονικότητας. 

•  Εκπαίδευση, ετοιμότητα, γρήγορες αξιόπιστες
διαγνωστικές προσεγγίσεις πρέπει να εφαρμό-
ζονται σε καίριες γεωγραφικές περιοχές εκεί
όπου αυτοί οι ιοί ενδημούν, ώστε οι τοπικές υπη-
ρεσίες δημόσιας υγείας να μην περιμένουν μα-
κρινά εργαστήρια αναφοράς σε άλλες χώρες ή
ηπείρους, τα οποία θα έπρεπε να διατηρήσουν
ένα επιβεβαιωτικό και ερευνητικό ρόλο και ρόλο
επιτήρησης για το μέλλον.

•  Το γενετικό υλικό του ιού θα πρέπει να κοινοποι-
είται σε πραγματικό χρόνο στους οργανισμούς
δημόσιας υγείας και άλλες χώρες όπως γίνεται
με τις επιδημίες γρίπης.

•  Επιτακτική η ανάγκη προώθησης των πλέον προ-
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χωρημένων φαρμάκων και εμβολίων ώστε μέσα
από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες να φτάσουν
στην έγκριση και κυκλοφορία.  

•  Η έγκαιρη διάγνωση και η λήψη μέτρων ατομικής
προστασίας είναι ο μόνος προς το παρόν αποτε-
λεσματικός τρόπος να ελεγχθεί κάθε επιδημία
του ιού Ebola.

•  Το κακό πρόσωπο της επιδημίας σε αστικό περι-
βάλλον έδειξε ότι αν συμβεί σε πυκνοκατοικημέ-

νες μητροπόλεις με θυλάκους φτωχών κοινωνι-
κών στρωμάτων, στην ΝΑ Ασία, Βόρειο Αφρική,
υποσαχάρια Αφρική, οι επιπτώσεις θα είναι ολέ-
θριες για όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα
των πόλεων αυτών αλλά και για όλες τις χώρες. 

•  Η φτώχεια των άλλων χωρών δε γνωρίζει σύνορα
και οι συνέπειες αυτής αποτελούν κίνδυνο για
όλες τις χώρες του πλανήτη, συνεπώς μας αφορά
όλους.
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Summary

Ebola virus infection: epidemiology, clinical features
and laboratory diagnosis

Rengina Vorou1, Emmanouil Papadogiannakis2
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2 Department of Veterinary Public Health, National School of Public Health, Athens, Greece

Οn August 8, 2014, World Health Organization declared the Ebola epidemic in Western Africa as
public health emergency of international concern, as a result of its unprecedented expansion
from West Africa to other regions. During this epidemic, 28.500 cases and 11.315 deaths have
been reported. Our review covers the period 1976-2016 and summarizes available literature on
previous and current Ebola outbreaks, clinical findings, laboratory diagnosis, mode of transmis-
sion, and the local or regional epizootic. In 1976, the first two cases of simultaneous Ebola out-
breaks were identified in Sudan and Zaire. According to the known data the virus is fatal among
non-human primates. The animal reservoir, the amplification host and other intermediate hosts
are not yet clear. The virus has been detected in the dogs and the fruit bats in central Africa. It
has been also experimentally inoculated in fruit and free tailed bats. The longer lasting dry sea-
sons in the deforested areas of Western Africa along with the behavioral patterns of wild animals,
facilitate the dissemination of the virus from wild life to humans. The ways in which the Ebola
virus is transmitted among human populations are the direct contact with infected bats or pri-
mates, the contact with human blood or body fluids (mainly during the ritual burials), the con-
taminated objects of the patients or syringes contaminated by the fluids of the patients (hospital
dissemination). 
In the case of outbreaks among humans, the main difficulty of the local health authorities or the
international medical expeditions into the field, was the wasting of time until the diagnosis is
laboratory confirmed. The laboratory investigation focuses on reverse transcriptase PCR, keeping
the ELISA for cross checking and cross-sectional prevalence studies. At the moment, there is no
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