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Δεν υπάρχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση του ομιλούντος που 
να μπορεί να επηρεάσει το περειεχόμενο της παρουσίασης 



Τι είναι ο Ebola 



Ιός Ebola 

Ιός, παθογόνο αίτιο Αιμορραγικού Πυρετού 

Filovirus:  ιός με μεμβρανώδη φάκελο, μονής αρνητικής 
έλικας RNA 

Υπότυποι: 

           Zaire, Bundibugyo, Sudan, Reston and Taï Forest                

Σοβαρή νόσος με υψηλή θνητότητα 

Δεν υφίσταται ειδική θεραπεία ή εμβόλιο 

Βιολογικός παράγοντας επιπέδου 4 



Ανακάλυψη – Προηγούμενες Επιδημίες 



Ανακάλυψη - Προηγούμενες Επιδημίες 



Πρόσφατη Επιδημία 



Γιατί η σημερινή επιδημία είναι πιο σοβαρή; 

 Φτώχεια 

 Έλλειψη τρεχούμενου νερού και σαπουνιού 

 Κακές συνθήκες υγειινής / εξοπλισμού 

 Πολιτισμικοί παράγοντες (πχ έθιμα ταφής) 

 Απουσία προηγούμενης εμπειρίας 

 Απώλειες υγειονομικού προσωπικού 





Φυσική ιστορία του Ebola 

 Ζωονόσος 

 Φυσικοί ξενιστές: Νυκτερίδες ;;;;; 

 Πρωτεύοντα (γορίλλες, χιμπαντζήδες) νοσούν 

 Ο άνθρωπος νοσεί μετά από επαφή με άρρωστα ή νεκρά 
ζώα, από το κυνήγι και τη κατανάλωση φρούτων μερικώς 
φαγωμένων από νυκτεριδα ;;;;; 

 Οι επιδημίες προκαλούνται από τη μετάδοση από 
άνθρωπο σε άνθρωπο μετά από στενη επαφή με 
μολυσμένα υγρά με βλενογόννο 





Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο 



Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο 

Μόνον μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

 

Όσο βαρύτερη η νόσος τοσο αυξημένη η μολυσματικότητα. 

 

Οι σωροί των θυμάτων είναι εξαιρετικά μολυσματικά 

 

Μολυσματικότητα από αντικείμενα – περιβάλλον που έχει 

εκτεθεί σε μολυσματικά υγρά -επιβίωση του ιου στο περιβάλλον 

μερικές ώρες σε συνήθεις συνθήκες και ίσως παραπάνω σε 

αποξηραμένα βιολογικά υλικά 

 

Χρόνος επώασης 2-21 ημέρες 



Παθοφυσιολογία 



Συμπτώματα 



Συμπτώματα 



Διαγνωση 



Εργαστηριακά Ευρήματα 

Θρομβοπενία 

Αρχικά λευκοπενία και μετά ουδετεροφιλία 

Τρανσαμινασαιμία 

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

Διαταραχή νεφρικής λειτουργίας (αύξηση κρεατινίνης, πρωτεινουρία) 

Διαταραχές πηκτικότητας 



Εργαστηριακή διάγνωση 

 
Μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων 
Antigen ELISA testing 
IgM ELISA 
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 
Aπομόνωση του ιού 
 
Αργότερα στην πορεία της νόσου ή μετά την ανάρρωση 
IgM και IgG αντισώματα 
 
Αναδρομικά σε θανόντες ασθενείς 
Ανοσοϊστοχημείας 
PCR 
Απομόνωση του ιού 



viremia 

3 

IgM 

ELISA IgM 

0 10 

IgG 

IgM: up to 3 – 6 months 

ELISA IgG 

days post onset of symptoms 

RT-PCR 

Fever 





Αντιμετώπιση 



Αντιμετώπιση 

Υποστηρικτική αγωγή: 

Ενυδάτωση, 

Διόρθωση ηλεκτρολυτών, πηκτικότητας, αναιμίας 

Αντιμετώπιση πιθανής σήψης 

Αποφυγή ΜΣΑΦ 

 

Ειδική αγωγή:  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

 

 



Αντιμετώπιση 

Πειραματικά: 

 

Zmapp - χιμαιρικά μονοκλωνικά αντισώματα ανθρώπου-ποντικού 

Tekmira - λιπιδίων νανοσωματιδίων με μικρά παρεμβαλλόμενα RNA 

Brincidofovir - ανάλογο νουκλεοτιδίου από του στόματος 

 

Εμβόλια - σε κλινικές δοκιμές 

Αδενοϊός που προέρχονται από χιμπαντζή με ένα γονίδιο του ιού 

Έμπολα 

Εξασθενημένος ιός της φυσαλιδώδους στοματίτιδας με ένα γονίδιο του 

ιού Έμπολα εισαχθεί 



Απολύμανση 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ :  

Ebolavirus είναι ευπαθής σε 3 % οξικό οξύ , 1 % γλουταραλδεΰδη , τα 

προϊόντα με βάση την αλκοόλη , και αραιώσεις ( 1 : 10-1 : 100 για ≥10 λεπτά 

) από 5,25 % λευκαντικό οικιακής χρήσης ( υποχλωριώδες νάτριο ) , και 

υποχλωριώδες ασβέστιο ( λευκαντικό σε σκόνη )  

Ο ΠΟΥ συστήνει για τον καθαρισμό των κηλίδων από αίμα ή σωματικά υγρά 

χρήση 1:10 αραιώσης του 5,25 % οικιακής χλωρίνης για 10 λεπτά για τις 

επιφάνειες που μπορεί να ανεχθεί ισχυρότερα διαλύματα ( π.χ. , τσιμέντο , 

μέταλλο ) για τις επιφάνειες που μπορεί να διαβρωθούν ή συστήνουν 

προσεκτικό καθαρισμό με 1 : 100 αραίωση 5,25 % οικιακής χλωρίνης για 

περισσότερο από 10 λεπτά . 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

Ebolavirus είναι θερμοασταθής και μπορεί να αδρανοποιηθεί με θέρμανση 

επί 30 λεπτά έως 60 λεπτά στους 60 ° C , ή νερο που βράζει για 5 λεπτά , ή 

γάμμα ακτινοβολία ( 1.2 χ 106 rads έως 1,27 χ 106 rads) σε συνδυασμό με 1 

% γλουταραλδεΰδη. Είναι επίσης μετρίως ευαίσθητος στην ακτινοβολία UVC  





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


