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Π
ολλοί από εμάς άκουσαν την ονομασία 

Ebola πρόσφατα στην τελευταία φοβερή 

επιδημία που ξέσπασε στη Γουϊνέα της 

Δυτικής Αφρικής, το Μάρτιο του 2014. Για πρώτη 

φορά τον είχαμε «συναντήσει» στο Ζαΐρ, το 1976 

όπου η θνησιμότητα που παρουσίασε ήταν γύρω 

στο 54%. Τα περισσότερα κρούσματα παρουσι-

άστηκαν στην περιοχή του ποταμού Ebola από 

τον οποίο ο ιός πήρε στη συνέχεια το όνομά του. 

Από τότε συνέχισε να παρουσιάζεται σε μορφή 

επιδημίας με λιγότερα ή περισσότερα θύματα, 

πάντοτε όμως στη Δυτική/Κεντρική Αφρική. Εντυ-

πωσιακή υπήρξε η παρουσία του στην Ουγκάντα 

2000-2001 με 400 ασθενείς από τους οποίους  

περισσότεροι από 220 απεβίωσαν. Από το 2001-

2003 στο Κονγκό όπου και ξαναεμφανίστηκε το 

2007 με 187 θανάτους στους 264 ασθενείς. Συ-

νέχισε να εμφανίζεται στη Δυτική Αφρική μέχρι 

τον Μάρτιο 2014 όπου η επιδημία του άγγιξε τη 

Γουϊνέα, τη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε και λιγότερο 

τη Νιγηρία. Μέχρι σήμερα παρουσιάζονται σπο-

ραδικά κρούσματα εκτός από τις πιο πάνω χώρες 

και στη Σενεγάλη και στο Μάλι. Η θνησιμότητα του 

έχει φτάσει το 71% και σύμφωνα με τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας ασθένησαν περισσότεροι 

από 21.000 άνθρωποι και οι νεκροί πλησιάζουν 

τoυς 8.400. Ο ιός ανήκει στην οικογένεια του 

Filoviridae. Το πρώτο στέλεχος της οικογένειας 

αυτής ήταν ο Marburg, ιός που παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Marburg στη 

Γερμανία το 1967. Ο ιός μόλυνε εργάτες εργαστη-

ρίου παραγωγής εμβολίων. Οι φορείς ήταν πίθηκοι 

που εισήχθησαν από την Αφρική για έρευνα και 

παραγωγή εμβολίων. Το δεύτερο στέλεχος των 

Filoviridae, παρουσιάζεται το 1976 και αυτός είναι 

ο Ebola. Ανήκει στην τάξη των Mononegavirales. 

Έχει μη-κατατετμημένο, αρνητικής πολικότητας 

RNA σε καψίδιο περικλειόμενο από πρωτεϊνικό 

φάκελο με διάμετρο 80nm. Το μήκος του ποικί-

λει και μπορεί να φτάσει μέχρι 14.000nm. Γι’ αυτό 

και στο μικροσκόπιο παρουσιάζεται σαν κλωστή. 

Η μετάδοση του ιού γίνεται μέσω υγρών του σώ-

ματος όπως αίμα, σάλιο κτλ. μετά από απευθείας 

επαφή με μικροεκδορές στο δέρμα και στους 

βλεννογόνους. Για να γίνει μετάδοση του στους 

ανθρώπους επιβάλλεται είσοδος του ιού από το 

ζωικό βασίλειο.  Όταν κάποιος μολυνθεί από τον 

ιό Ebola η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 2 

μέχρι 21 μέρες. Εμφανίζονται συμπτώματα κοινού 

κρυολογήματος που συμπληρώνονται από εμε-

τούς και διάρροιες, παρουσιάζεται υψηλός πυρε-

τός και αιμορραγικά γεγονότα τα οποία οδηγούν 

σε ανεπάρκεια οργάνων. Τα συμπτώματα όπως 

και η χρονολογική τους σειρά πολλές φορές ποι-

κίλουν π.χ. παρουσιάζονται έντονα εξανθήματα 

τα οποία συνοδεύονται σε πολύ λίγες μέρες από 

αιμορραγίες στο γαστροεντερικό. Επέρχεται σύ-

ντομα ο θάνατος ο οποίος τις περισσότερες φο-

ρές οφείλεται στις εκτεταμένες αιμορραγίες και 

τη γενικευμένη ανεπάρκεια οργάνων. Ο Ebola 

έχει 5 διαφορετικούς υπότυπους: Sudan (SUDV), 

Zaire (EBOV), Bundibugyo (BDBV) και Tai Forest 

(TAFV). Ο πέμπτος, ο Reston (RESTV) δεν είναι 

παθογόνος για τον άνθρωπο. 

Όσον αφορά τους τέσσερις υπότυπους η τοξικό-

τητά τους ποικίλει από τύπο σε τύπο και η θνη-

σιμότητα που προκαλούν (CFR: case fatality rate) 

κυμαίνεται από 38-79%. Μέχρι σήμερα αυτή η 

ομάδα ιών παρουσιάζει επιδημίες που παραμέ-

νουν στη Δυτική Αφρική και έχουν υψηλή θνησι-

μότητα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εφαρμόζονται 

αυστηρά μέτρα ασφάλειας: με προσπάθειες πε-

ριορισμού της μετάδοσης του και ιδιαίτερη προ-

σοχή στο επίπεδο των νοσοκομείων όπου περι-

θάλπονται ασθενείς μιας και δεν υπάρχουν ούτε 

φάρμακα αλλά ούτε εμβόλια γι’ αυτόν. Έχουμε 

λοιπόν άμεση ανάγκη από στρατηγική, οικονομική 

υποστήριξη και πολιτική θέληση ώστε από το επί-

πεδο έρευνας η θεραπευτική και η προετοιμασία 

εμβολίων να κινηθούν γρήγορα ώστε να σταματή-

σει η πορεία του ιού.
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