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Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΙΟ ΕΜΠΟΛΑ:
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Δ. Μπαλαφούτας, Αθ. Φρέντζος, Α.Σπύρογλου, Λ. Μανταγού, Κ.Τσιάμης
Φοιτητές Ιατρικής,

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ιστορίας των πρώτων βιοχημικά βεβαιωμένων επιδημιών
του ιού Έμπολα και η μελέτη των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων που ελήφθησαν
για την αναχαίτισή του κατά περίπτωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σύνθεση και συγκριτική μελέτη των διάφορων δημοσιευμένων
εργασιών από επιστημονικές ομάδες που διερεύνησαν επί τόπου τον ιό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 1967 εμφανίζεται στη Ευρώπη, στην ομώνυμη πόλη της
Γερμανίας ο παρόμοιος αλλά ορολογικά διακριτός από τον Έμπολα, ιός Μarburg. Λόγω
της σοβαρότητας της ασθένειας εφαρμόζονται διαδικασίες καραντίνας στην εισαγωγή και
διακίνηση πιθήκων που αποτελούν τη βιολογική δεξαμενή του ιού. Οι πρώτες μεγάλες
επιδημίες του αιμορραγικού πυρετού από τον ιό Έμπολα ξεσπούν στην Αφρική στα μέσα
της δεκαετίας του ‘70 με βαρύτερα συμπτώματα και πρόγνωση από τον ιό Μarburg. Ο
περιορισμός της επιδημίας επιτυγχάνεται κυρίως με κατ’ οίκον περιορισμό των ασθενών
αλλά και καραντίνα στα νοσοκομεία. Το 1989 εντοπίζονται μολυσμένοι πίθηκοι στο Reston
της Virginia άλλα πέρα από δεν έχουμε αναφορές κρουσμάτων μέχρι το 1994 οπότε ο ιός
επανεμφανίζεται στην Ακτή Ελεφαντοστού. Η μεγαλύτερη γνωστή επιδημία του ιού
εκδηλώνεται το 1995 στο Kikwit του Κονγκό, όπου διευκρινίζονται και οι τρόποι
μετάδοσης του ιού. Η θνητότητα αγγίζει χωρίς υποστήριξη το 100%, ενώ από αυτούς που
νοσηλεύτηκαν επιβίωσε μόνο το 23% .Το ιατρικό προσωπικό μολύνθηκε σε ποσοστό 30%.
Αυτή τη φορά η απομόνωση των ασθενών έγινε κυρίως στα νοσοκομεία. Οι τελευταίες
εξάρσεις του ιού εκδηλώθηκαν το 1996 στη Γκαμπόν και τις Φιλιππίνες με μειωμένη
ένταση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι πληροφορίες μας για τον ιό παραμένουν περιορισμένες.
Ενδεχομένως ο ιός να εμφανίζει τάσεις έξαρσης κάθε 15 – 20 έτη. Δεν είναι γνωστός ο
ακριβής αριθμός των ατόμων που νόσησαν καθώς και η συμβολή των διαφόρων μεθόδων
καραντίνας στον περιορισμό του ιού. Αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος των
ενδονοσοκομειακών προστατευτικών μέτρων καθώς και η ανάγκη για την περαιτέρω
διεξαγωγή μελλοντικών επιδημιολογικών μελετών.
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