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Περίληψη (Abstract) 

Από τα αρχαία χρόνια υπάρχουν καταγραφές επιδηµιών παγκοσµίως, που είχαν µεγάλο 

αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και τον ρου της ιστορίας. Η συµβολή των επιδηµιών 

στην ιστορική εξέλιξη αποτελεί από µόνη της ξεχωριστό κεφάλαιο µελέτης µε πολλές 

προεκτάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα κλασικά παραδείγµατα γνωστά από τα σχολικά 

βιβλία, αλλά και τη νεότερη ιστορία, η µελέτη των οποίων έχει συµβάλλει στην 

ανάπτυξη και τον σχεδιασµό πολιτικών αντιµετώπισης ενδεχόµενων επιδηµιών στη 

σύγχρονη εποχή. Η πρόβλεψη της µετάδοσης, της ανάπτυξης και της πορείας µιας 

επιδηµίας βοηθά στην έγκαιρη αντιµετώπισή της, µε τον σωστό τρόπο, και στην κατά το 

δυνατόν ελαχιστοποίηση των, ούτως ή άλλως περιορισµένων, υγειονοµικών πόρων που 

θα διατεθούν από το κράτος. Οι βάσεις για τη µελέτη των λοιµωδών νόσων µε τη χρήση 

των επιδηµιολογικών µοντέλων ετέθησαν τη δεκαετία του ’20 µε πρώτο µοντέλο µελέτης 

το µοντέλο SIR. Έκτοτε έχουν υπάρξει νέα µοντέλα βασισµένα στο SIR, που είναι 

βασισµένα στις ίδιες αρχές αλλά µε καλύτερη ανταπόκριση στις πραγµατικές συνθήκες. 

Στο παρόν πόνηµα θα επικεντρωθούµε στις µελέτες που αφορούν στα επιδηµικά µοντέλα 

που ασχολούνται ειδικά µε τον Ebola. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εκτιµήσει την 

εξέλιξη µιας επιδηµίας στην Ελλάδα από τον ιό Ebola, έπειτα από την εισαγωγή ενός 

µολυσµατικού ασθενούς στον ελληνικό χώρο. Αναλύθηκαν ο αριθµός των ατόµων που 

θα εκτεθούν και θα νοσήσουν, θα νοσηλευτούν ή θα πεθάνουν και µελετήθηκε η 

επίδραση που θα έχει στις διάφορες επιδηµιολογικές παραµέτρους η εφαρµογή µέτρων 

προστασίας. Εντέλει, εκτιµήθηκε πώς αυτά τα µέτρα θα τροποποιήσουν τον αριθµό των 

ατόµων που θα νοσήσουν, νοσηλευτούν ή πεθάνουν. Αυτό που προκύπτει ως κύριο 

συµπέρασµα της παρούσας µελέτης είναι ότι σε περίπτωση επιδηµίας είτε αυτή είναι 

αποτέλεσµα φυσικής νόσου είτε αποτέλεσµα βιοτροµοκρατίας, ακόµα και όταν πρόκειται 

για νόσους µε πολύ υψηλή µολυσµατικότητα και θνητότητα, όπως ο αιµορραγικός 

πυρετός Ebola, αυτό που έχει κεφαλαιώδη σηµασία είναι η ταχεία και δυναµική 

παρέµβαση µε διάφορα µέτρα ελέγχου. Όσο ταχύτερα επιβληθούν τα µέτρα και όσο πιο 

αυστηρή είναι η εφαρµογή τους, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η µείωση που θα επιτευχθεί 

στο µέγεθος της επιδηµίας σε σχέση µε την µη εφαρµογή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο υπολογισµός της νοσηρότητας και της θνητότητας 

έπειτα από µια επιδηµία που προήλθε ως αποτέλεσµα ενός παθογόνου παράγοντα είτε 

στα πλαίσια της προσβολής του πληθυσµού από «φυσική» νόσο είτε έπειτα από 

βιοτροµοκρατικό χτύπηµα και συγκεκριµένα από τον ιό Ebola. Έπειτα, θα επιχειρηθεί η 

εκτίµηση της αποτελεσµατικότητα εναλλακτικών στρατηγικών στη µείωση της 

νοσηρότητας της θνητότητας και του µεγέθους της επιδηµίας που προκαλείται µετά την 

εφαρµογή τους, µέσω κατάλληλης προσαρµογής του αρχικού µοντέλου µελέτης-

πρόβλεψης της επιδηµίας. 

 

1.2 Σπουδαιότητα του θέματος 

Το θέµα που διαπραγµατεύεται η παρούσα µελέτη είναι µείζονος σηµασίας µε πολλαπλές 

επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Η πρόβλεψη της µετάδοσης, της ανάπτυξης και της 

πορείας µιας επιδηµίας βοηθά στην έγκαιρη αντιµετώπισή της, µε τον σωστό τρόπο, και 

στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των, ούτως ή άλλως περιορισµένων, 

υγειονοµικών πόρων που θα διατεθούν από το κράτος. Περαιτέρω, η επαρκής γνώση και 

έγκαιρη παρέµβαση παρέχει τα εχέγγυα για τη διαφύλαξη της συνοχής του κοινωνικού 

ιστού, τη διατήρηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ µέσω της µείωσης απώλειας 

εργατοωρών και διατηρεί τη δηµογραφική σύνθεση του πληθυσµού αποτρέποντας 

συνέπειες που, στην περίπτωση ιδίως των µεγάλων επιδηµιών, µπορούν να συγκριθούν 

µόνο µε την επίδραση εκτεταµένων πολεµικών συγκρούσεων στις κοινωνίες και την 

ανάπτυξή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 

Από τα αρχαία χρόνια υπάρχουν καταγραφές επιδηµιών παγκοσµίως, που είχαν µεγάλο 

αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και τον ρου της ιστορίας. Η συµβολή των επιδηµιών 

στην ιστορική εξέλιξη αποτελεί από µόνη της ξεχωριστό κεφάλαιο µελέτης µε πολλές 

προεκτάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα κλασικά παραδείγµατα γνωστά από τα σχολικά 

βιβλία, αλλά και τη νεότερη ιστορία, η µελέτη των οποίων έχει συµβάλλει στην 

ανάπτυξη και τον σχεδιασµό πολιτικών αντιµετώπισης ενδεχόµενων επιδηµιών στη 

σύγχρονη εποχή. 

 

2.1 Ο λιμός στην αρχαία Αθήνα 

Ίσως η πιο γνωστή επιδηµία της ελληνικής ιστορίας είναι ο λιµός στην πόλη της Αθήνας 

κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου (431-404 π.Χ.), ο οποίος ξεκίνησε το 

430 π.Χ. Από τα πρώτα χρόνια διαφάνηκε η καταστρεπτική δυναµική του, καθώς την 

πρώτη µόλις τριετία πέθαναν περίπου 75.000 µε 100.000 άτοµα, τα οποία 

αντιπροσώπευαν το ¼ του συνολικού πληθυσµού. Συνολικά, διάρκεσε περίπου 5 χρόνια 

και είχε καταλυτικό ρόλο στη συνέχιση και κατάληξη του πολέµου εις βάρος των 

Αθηναίων, αλλά και στην ίδια την κοινωνική δοµή της πόλης, καθώς δεν έκανε καµιά 

διάκριση ανάµεσα σε κοινωνικές τάξεις, φύλο ή ηλικία. Ο Περικλής, πού ήταν ο ηγέτης 

της πόλης, απετέλεσε το πιο επιφανές θύµα του λιµού. Οι αναλυτικές περιγραφές που 

µας παρέχει ο Θουκυδίδης στο έργο του επέτρεψαν την µελέτη της επιδηµίας µε τη 

χρήση διαφόρων µεθοδολογιών, της µαθηµατικής µοντελοποίησης 

συµπεριλαµβανοµένης, οδηγώντας σε χρήσιµα συµπεράσµατα χωρίς, ωστόσο, να 

µπορέσει να προσδιοριστεί ο παθογόνος παράγοντας που οδήγησε στην εκδήλωση της 

επιδηµίας. Οι πιο πιθανές αιτίες φαίνονται να είναι είτε ο τύφος είτε η ευλογιά (Littman 

2009). 
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2.2 Οι επιδημίες πανούκλας κατά το μεσαίωνα 

Καθόλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η Ευρώπη βασανίστηκε από την επιδηµία της 

βουβωνικής πανώλης, τον λεγόµενο «Μαύρο Θάνατο» λόγω των σκούρων αιµορραγικών 

εξανθηµάτων που είχαν τα θύµατα. Πρωτοεµφανίστηκε το 541 µ.Χ. στην Αίγυπτο, 

έµεινε γνωστή ως πανούκλα του Ιουστινιανού και εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο. 

Συνολικά εµφάνισε 8 επιδηµικά ξεσπάσµατα σε όλη την Ευρώπη και Εγγύς Ανατολή 

µέχρι το 750 µ.Χ. Το δεύτερο επιδηµικό κύµα, που είχε και τον µεγαλύτερο κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτιστικό αντίκτυπο ξεκίνησε το 1347 µ.Χ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ενώ 

εξαπλώθηκε στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης σε διάρκεια µόλις 3 ετών, σκότωσε σχεδόν 

τον µισό πληθυσµό της και άφησε περίπου 25 εκατοµµύρια θύµατα. Έκτοτε παρέµεινε 

στον ευρωπαϊκό χώρο για τους επόµενους 4 αιώνες προκαλώντας τοπικές επιδηµίες. 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λήψη υγειονοµικών µέτρων από τις αρχές της 

Βενετίας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επιδηµία στα Ιόνια νησιά. Παρόλο που δεν 

ήταν γνωστή η αιτιολογία της νόσου, οι βενετσιάνικες αρχές µείωσαν επιτυχώς την 

επέκταση της επιδηµίας από την ελληνική ενδοχώρα, παρακολουθώντας ενδελεχώς και 

αποµονώνοντας εγκαίρως όλες τις κινήσεις πληθυσµού από την ενδοχώρα προς τα νησιά. 

Έτσι, ίσως για πρώτη φορά, καταδείχτηκε η σηµασία της στενής παρατήρησης και των 

κοινωνικοπολιτικών µέτρων στον περιορισµό των επιδηµιών µέχρις εξαφανίσεώς τους 

(Cohn 2008, Konstantinidou, Mantadakis et al. 2009). 

 

2.2 Οι επιδημίες ευλογιάς και άλλων νόσων στον Νέο Κόσμο 

Ακόµα και η επικράτηση των Ευρωπαίων στον «Νέο κόσµο» βασίστηκε σε µεγάλο 

βαθµό σε επιδηµίες, που προκλήθηκαν από νέα µικρόβια που µεταφέρθηκαν από τους 

αποίκους στην Αµερική. Η πρώτη επιδηµία ευλογιάς που καταγράφηκε ήταν στην 

αποικία της Ισπανιόλα το 1518 µ.Χ., από όπου εξαπλώθηκε στο Μεξικό το 1520 µ.Χ. και 

εξόντωσε µεγάλο µέρος του πληθυσµού των Αζτέκων. Έπειτα, µέσω Γουατεµάλας 

πέρασε το 1525 στη νότια Αµερική, στην αυτοκρατορία των Ίνκας σκοτώνοντας επίσης 

µεγάλο µέρος του πληθυσµού µε πιο επιφανές θύµα τον ίδιο τον αυτοκράτορα των Ίνκας. 

Άλλες επιδηµίες που καταγράφονται είναι αυτές της γρίπης (Ιζαµπέλα 1558 µ.Χ.), του 
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κίτρινου πυρετού, της ελονοσίας, της ιλαράς και του τύφου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

από τις αρχές του 15ου αιώνα και µέσα σε 50 χρόνια, υπολογίζεται ότι ο πληθυσµός του 

Μεξικού και του Περού, κοιτίδες των προαναφερθεισών αυτοκρατοριών, µειώθηκε από 

10 εκατοµµύρια σε 2 και από 60 εκατοµµύρια σε 10, αντίστοιχα. Οι συνέπειες της 

εισαγωγής νέων λοιµωδών παραγόντων σε πληθυσµούς οι οποίοι δεν είχαν κανενός 

είδους ανοσία ήταν συντριπτικές. Η µελέτη τους ρίχνει µεταξύ άλλων φως στην 

κατανόηση της επίδρασης των διαφόρων επιδηµιών στην πληθυσµιακή δυναµική και 

στους παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτές τις διακυµάνσεις (Bianchine and Russo 

1992, Sessa, Palagiano et al. 1999). 

 

2.3 Η επιδημία της Ισπανικής Γρίπης στις αρχές του 20ου αιώνα 

Φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή, υπήρξε η δυνατότητα καλύτερης και πιο λεπτοµερούς 

µελέτης των διαφόρων επιδηµιών, που επέτρεψε την πιο αποτελεσµατική ανάλυση και 

αντιµετώπιση τους. Η µεγάλη επιδηµία της Ισπανικής Γρίπης (Η1Ν1) που συνέβη το 

1918-1920 είχε παγκόσµια εξάπλωση και προκάλεσε περίπου 50 εκατοµµύρια θύµατα. 

Οι ηλικίες που επηρεάστηκαν και είχαν τα περισσότερα θύµατα κυρίως ήταν µεταξύ 15 

και 34 ετών, έχοντας µεγάλο αντίκτυπο στην περαιτέρω κοινωνική και δηµογραφική 

ανάπτυξη. Μαζί µε τις συνέπειες, που είχε ο Μεγάλος Πόλεµος, διαµορφώθηκε πολιτικά, 

κοινωνικά και οικονοµικά ο κόσµος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου (Taubenberger 

and Morens 2006, Erkoreka 2010). 

 

Η µελέτη αυτής της επιδηµίας έχει οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σχετικά µε 

διάφορα επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά, παραµέτρους, προληπτικά µέτρα και τα 

αποτελέσµατά τους. Έχει φανεί ότι ο συγκεκριµένος τύπος ιού της γρίπης εµφάνιζε 

χαµηλή πιθανότητα µετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο συγκριτικά µε την κοινή 

εποχική γρίπη, αλλά παρόµοια µε αυτήν της πρόσφατης επιδηµίας του ιού Η1Ν1 το 

2009. Επίσης, βρέθηκε ότι είχε πολύ χαµηλή πιθανότητα ασυµπτωµατικής λοίµωξης, ενώ 

τα ποσοστά προηγούµενης ανοσίας ήταν υψηλά. Έτσι, εξηγήθηκαν οι διαφορές στην 

εξάπλωση µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών και καταδείχτηκε πώς θα µπορούσε να 

ελεγχθεί µια παρόµοια επιδηµία τη σηµερινή εποχή, παρά την υψηλή µολυσµατικότητά 
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της. Σχετικά µε τα µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, φάνηκε ότι η εφαρµογή τους 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη µείωση της θνητότητας. Παράλληλα, η µελέτη της σχετικής 

περιόδου κατέδειξε τις πηγές αντίστασης στην εφαρµογή τέτοιων µέτρων, βοηθώντας 

στην αντιµετώπιση παρόµοιων καταστάσεων στη σηµερινή εποχή (Tomes 2010, Fraser, 

Cummings et al. 2011). 

 

 

2.3 Η επιδημία του συνδρόμου SARS και της γρίπης Η1Ν1 στις αρχές 
του 21ου αιώνα 

Η πρόσφατη εµπειρία από τις επιδηµίες του συνδρόµου SARS και της γρίπης Η1Ν1 

έβαλαν νέα κοµµάτια στο παζλ της αντιµετώπισης των επιδηµιών, όχι µόνο ιατρικά και 

επιδηµιολογικά, αλλά και στα πλαίσια αντιµετώπισης κρίσεων που µπορούν να 

δηµιουργήσουν µεγάλη κοινωνική αναταραχή. Το SARS, που οφείλεται στον οµώνυµο 

κοροναϊό, ενέσκηψε στα τέλη του 2002 µέχρι τα µέσα του 2003. Καταγράφηκαν 

παγκοσµίως λίγο περισσότερα από 8000 περιστατικά και υπήρξαν 774 θάνατοι 

(θνητότητα περίπου 9.5%). Εντούτοις, διαφάνηκε η σηµασία της ετοιµότητας των 

δικτύων επαγρύπνησης και των εργαστηρίων αναφοράς στην έγκαιρη αντιµετώπιση και 

περιορισµό της επιδηµίας. Επίσης, διαπιστώθηκε η σηµασία της µετάδοσης από τα ζώα 

στον άνθρωπο, του βαθµού µολυσµατικότητας και της διάρκειας επώασης από την 

µόλυνση µέχρι την εκδήλωση συµπτωµάτων. Το πιο σηµαντικό µάθηµα, όµως, ήταν το 

πόσο δυσανάλογα µεγάλος ήταν ο κοινωνικοοικονοµικός αντίκτυπος σε σχέση µε τον 

αναµενόµενο σύµφωνα µε τον αριθµό των θανάτων και των χαµένων εργατοωρών 

(Weiss and McLean 2004).  

 

Εξετάζοντας ένα σενάριο βιοτροµοκρατικού χτυπήµατος σε µια πόλη της Ισπανίας, οι 

µελετητές κατέληξαν ότι η µικρή καθυστέρηση στην έγκαιρη διάγνωση, ακόµα και 24 

µόνο ώρες, θα µπορούσε να διπλασιάσει τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. 

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κοινωνικοοικονοµικός αντίκτυπος, φάνηκε ότι είναι 

κεφαλαιώδους σηµασίας η ύπαρξη ενός σαφούς και ταχέος σχεδίου δράσης µε 

ταυτόχρονο περιορισµό της ανεξέλεγκτης δράσης του Τύπου. Παρόλο που ο ρόλος της 
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πρόληψης θεωρήθηκε σηµαντικός, βρέθηκε ότι µάλλον δε θα ήταν επαρκής και 

τονίστηκε η σηµασία της προετοιµασίας και του συντονισµού σύµφωνα µε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (Pappas, Blanco et al. 2007). 

 

Το κόστος χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε περιπτώσεις επιδηµίας είναι σηµαντικό και 

σαφώς υπολογίσιµο. Κατά την επιδηµία Η1Ν1 του 2009/10, το Αµερικανικό στρατιωτικό 

σύστηµα υγείας επιβαρύνθηκε µε 100 εκατοµµύρια δολάρια επιπλέον από την χρήση 

υπηρεσιών υγείας νοσοκοµειακών και µη ασθενών συγκριτικά µε το κόστος υπηρεσιών 

υγείας που σχετιζόταν µε την κοινή γρίπη κατά τα προηγούµενα έτη. Είναι ενδιαφέρον 

ότι το µεγαλύτερο κόστος αποδιδόταν στους εµβολιασµούς στρατιωτικού προσωπικού, 

καταδεικνύοντας την ανάγκη σωστού σχεδιασµού και σωστής κατανοµής του κόστους 

στις οµάδες που έχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο. Αντίθετα, µια πλήρης οικονοµική 

αξιολόγηση, που διενεργήθηκε σε παιδιά κάτω των 2 ετών και ενήλικες άνω των 65 

ετών, σχετικά µε την εισαγωγή ενός αδρανοποιηµένου αντιγριπικού εµβολίου στην 

Κολοµβία υπολόγισε ότι το οριακό ποσοστό κόστους αποτελεσµατικότητας του 

εµβολιασµού στα παιδιά κυµαινόταν µεταξύ 1.900 και περίπου 3.000 Δολαρίων ΗΠΑ 

ανά για κάθε αποφευχθέντα θάνατο. Παρόµοια θετικά αποτελέσµατα βρέθηκαν και για 

τους άνω των 65 ετών (Porras-Ramirez, Alvis-Guzman et al. 2009, Jeffery, Cohen et al. 

2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

3.1 Γενικά στοιχεία 

Οι βάσεις για τη µελέτη των λοιµωδών νόσων µε τη χρήση των επιδηµιολογικών 

µοντέλων ετέθησαν τη δεκαετία του ’20 από δύο ερευνητές του Πανεπιστηµίου Johns 

Hopkins, τους Lowell Reed και Wade Hampton Frost, οι οποίοι δηµιούργησαν το 

οµώνυµο µοντέλο, προκειµένου να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές ιατρικής σχετικά 

µε την µεταβλητότητα των επιδηµικών διαδικασιών. Εντούτοις, το µοντέλο περιγράφηκε 

στη βιβλιογραφία από τον Abbey το 1952 (Abbey 1952).  

 

Σύµφωνα µε αυτό, ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

1. Η λοίµωξη µεταδίδεται άµεσα από µολυσµένα άτοµα σε µη µολυσµένα 

αποκλειστικά µέσω της «αποτελεσµατικής» ή «επαρκούς» επαφής. 

2. Οποιοδήποτε επίνοσο άτοµο, αφού έχει έρθει σε επαφή µε κάποιο µολυσµένο 

άτοµο σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, θα αναπτύξει τη λοίµωξη και θα µολύνει 

άλλους µόνο µέσα στα πλαίσια αντίστοιχης χρονικής περιόδου, µετά την πάροδο 

της οποίας, το άτοµο θα έχει πλήρη ανοσία. 

3. Κάθε άτοµο έχει µια σταθερή πιθανότητα να έλθει σε αποτελεσµατική επαφή µε 

οποιοδήποτε άλλο συγκεκριµένο άτοµο της οµάδας σε δεδοµένη χρονική 

διάρκεια και αυτή η πιθανότητα είναι η ίδια για κάθε άτοµο της οµάδας. 

4. Τα άτοµα υπό µελέτη είναι εντελώς διαχωρισµένα από άλλα άτοµα εκτός της 

οµάδας τους. 

5. Οι παραπάνω συνθήκες παραµένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της επιδηµίας . 

 

Οπότε κάθε άτοµο στον υπό µελέτη πληθυσµό µπορεί να βρίσκεται σε µία από τις εξής 

δυνατές καταστάσεις κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε χρονικής περιόδου, που είναι αυτές 

της ενεργού νόσου, της επινοσίας και της αποκατάστασης και ενδεχόµενης ανοσίας ή 

απόσυρσης λόγω θανάτου. Ορίζοντας το µέγεθος του υπό µελέτη πληθυσµού, τον αριθµό 

των ατόµων που βρίσκονται σε κάθε κατάσταση και την πιθανότητα της 

αποτελεσµατικής επαφής, το µοντέλο τρέχει συνεχώς µε δεδοµένα χρονικά βήµατα µέχρι 
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να µην υπάρχει κανένα άτοµο που να µεταδίδει τη νόσο ή να είναι όλος ο πληθυσµός σε 

κατάσταση ανοσίας. Η πιθανότητα της αποτελεσµατικής επαφής αποδίδεται κατά 

προσέγγιση µε τον βασικό αριθµό αναπαραγωγής, που θα αναλυθεί παρακάτω. 

 

3.2 Ορισμοί – Βασικά επιδημιολογικά μεγέθη 

Προκειµένου να προχωρήσουµε στην παρουσίαση των διαφορετικών επιδηµιολογικών 

µοντέλων, πρέπει να γίνει περιγραφή ορισµένων βασικών εννοιών και µεγεθών. 

 

3.2.1	  Προσδιοριστικά	  και	  Στοχαστικά	  Μοντέλα	  

Τα επιδηµιολογικά µοντέλα θα µπορούσαν να χωριστούν σε προσδιοριστικά και σε 

στοχαστικά µοντέλα. Τα προσδιοριστικά µοντέλα είναι αυτά που χρησιµοποιούνται 

περισσότερο, ιδίως όταν πρόκειται να µελετηθούν µεγάλοι πληθυσµοί και βασίζονται σε 

κάποιες υποθέσεις, οι οποίες αν και περιορίζουν την ευελιξία του µοντέλου, δεν απέχουν 

πολύ από την πραγµατικότητα καθώς οι οµαδοποιήσεις των υποπληθυσµών και η 

ανοµοιογένεια τους εξισορροπείται από το µέγεθος του συνολικού πληθυσµού. Τέτοιο 

µοντέλο ήταν και το Reed-Frost που περιγράφηκε παραπάνω. 

 

Στα προσδιοριστικά µοντέλα, ο πληθυσµός χωρίζεται και τοποθετείται σε διαµερίσµατα, 

τα οποία αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές καταστάσεις της λοιµώδους διαδικασίας που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Η µετακίνηση ενός ατόµου ενός διαµερίσµατος µπορεί να 

συµβεί µόνο προς συγκεκριµένα άλλα διαµερίσµατα και ακολουθεί κανόνες που 

περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις. Το χαρακτηριστικό που δίνει το όνοµα σε 

αυτά τα µοντέλα είναι η σαφής και προκαθορισµένη µαθηµατικά, δηλαδή 

προσδιοριστική, εξέλιξη της λοιµώδους διαδικασίας (Brauer and Castillo-Chávez 2001). 

 

Τα στοχαστικά µοντέλα χρησιµοποιούνται κυρίως στη µελέτη µικρών πληθυσµών και 

διαφέρουν στο ότι περιέχουν τυχαίες µεταβλητές. Οι σχέσεις ανάµεσα στα διάφορα 

διαµερίσµατα δεν είναι προσδιοριστικές. Αυτό συµβαίνει, επειδή οι διάφορες µεταβλητές 

που εµπεριέχονται στις διαφορικές εξισώσεις που καθορίζουν τις µετακινήσεις ατόµων 

µεταξύ των διαµερισµάτων υπόκεινται σε τυχαίες διακυµάνσεις.  
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Πλέον µπορεί να γίνει συνδυασµός των δύο ειδών. Πρακτικά, τα χρησιµοποιούµενα 

µοντέλα είναι προσδιοριστικά, όµως κάποιες από τις χρησιµοποιούµενες µεταβλητές 

είναι δυνατό να υπόκεινται σε τυχαίες διακυµάνσεις. 

 

3.2.2	  Λοιπά	  επιδημιολογικά	  μεγέθη	  

Οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στις διαφορικές εξισώσεις των επιδηµιολογικών 

µοντέλων είναι πολλές, ανάλογα µε το µοντέλο που χρησιµοποιείται. Οι πιο σηµαντικές 

από αυτές περιλαµβάνουν το βασικό αριθµός αναπαραγωγής R0, το ρυθµό µόλυνσης β, 

το ρυθµό αποκατάστασης γ, τη διάρκεια µολυσµατικότητας d, το ρυθµό θανάτων µ, το 

ρυθµό γεννήσεων Β, τη λανθάνουσα περίοδο ή περίοδο έκθεσης 1/ε, το ρυθµό απώλειας 

της ανοσίας f και την προσωρινή περίοδο ανοσίας δ.  

 

Οι υποπληθυσµοί στα διάφορα διαµερίσµατα συµβολίζονται µε S (susceptible) οι 

επίνοσοι, E (exposed) αυτοί που έχουν εκτεθεί χωρίς να έχουν εκδηλώσει ακόµα νόσο, I 

(infective) οι µολυσµατικοί, R (recovered) αυτοί που αποσύρονται λόγω ανάρρωσης ή 

θανάτου, Μ (maternal immunity) τα άτοµα µε µητρική ανοσία και Ν ο συνολικός 

πληθυσµός.  

 

Βασικός αριθµός αναπαραγωγής R0 είναι ο µέσος αριθµός των νέων κρουσµάτων που 

προκαλεί ένα µολυσµένο άτοµο πριν αποσυρθεί, σε ένα πληθυσµό επίνοσων. O R0 είναι 

ανάλογος του αριθµού των επαφών µεταξύ επίνοσων και µολυσµατικών, της 

πιθανότητας µετάδοσης σε µια επαφή και της διάρκειας της λοίµωξης. Άρα: 

 

𝑅𝑜   = 𝜏  𝑐  𝑑    (1) 

 

όπου τ είναι η µεταδοτικότητα, δηλαδή η πιθανότητα µετάδοσης σε µια επαφή µεταξύ 

ενός επίνοσου µε ένα µολυσµατικό άτοµο, 𝑐 είναι ο ρυθµός των επαφών µεταξύ ενός 

επίνοσου µε ένα µολυσµατικό άτοµο και d η διάρκεια της λοίµωξης. 
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Ας σηµειωθεί ότι επειδή σύµφωνα µε τα παραπάνω 

 

𝑅𝑜   ∝ !"#$%&!'"
!"#$%!$

∙ !"#$%!$
!"#$

∙ !!"#
!"#$%&!'"

 (2) 

 

προκύπτει ότι ο R0 είναι καθαρός αριθµός. 

 

Αν ο R0 είναι ίσος µε την µονάδα, τότε η νόσος είναι ενδηµική. Αν ο R0 είναι 

µεγαλύτερος από τη µονάδα, τότε η νόσος προκαλεί επιδηµία. Αν είναι µικρότερος της 

µονάδας, τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόκλησης επιδηµικής ή ενδηµικής κατάστασης 

και η νόσος φθίνει (Jones 2007). 

 

Ο ρυθµός µόλυνσης β ή ρυθµός αποτελεσµατικής επαφής είναι το γινόµενο της 

µεταδοτικότητας τ επί τον ρυθµό c των επαφών µεταξύ ενός επίνοσου µε ένα 

µολυσµατικό άτοµο. Δηλαδή: 

 

𝛽 = 𝜏  𝑐   (3) 

 

Ο ρυθµός αποκατάστασης γ είναι ο αντίστροφος της διάρκειας λοίµωξης d. Δηλαδή:  

 

𝛾 =   1 𝑑  (4) 

 

Από τις (1),(3) και (4) προκύπτει ότι ο βασικός ρυθµός αναπαραγωγής είναι το πηλίκο 

του ρυθµού µόλυνσης δια τον ρυθµό αποκατάστασης, που είναι επίσης καθαρός αριθµός, 

και δείχνει πιο καθαρά για ποιον λόγο οι τιµές του R0 > 1 προκαλούν επιδηµία, αλλά όχι 

οι τιµές του R0 < 1. 

 

Η περίοδος έκθεσης ε είναι ο χρόνος που παρεµβάλλεται από την προσβολή ενός ατόµου 

από τον παθογόνο παράγοντα µέχρι την δυνατότητα µετάδοσης λοίµωξης σε άλλα άτοµα.  
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Ο δείκτης θνητότητας είναι ο αριθµός των θανάτων από µία νόσο δια τον αριθµό των 

περιπτώσεων νόσου σε έναν πληθυσµό και δεν είναι πάντα εύκολο να υπολογιστεί µε 

ακρίβεια. Μπορεί να εµφανιστεί αυξηµένος όταν τα ελαφρά περιστατικά δεν 

παρουσιάζονται προς καταγραφή, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια της επιδηµίας, ενώ τα πιο 

βαριά περιστατικά πεθαίνουν. Σε επόµενα στάδια, η προσέλευση των ασθενών είναι 

δυνατόν να είναι ιδιαίτερα αυξηµένη προκαλώντας φόρτο στο σύστηµα υγείας 

οδηγώντας εκ νέου στην ανακριβή καταγραφή των συνολικών περιπτώσεων. Επίσης, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν ο δείκτης υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της επιδηµίας και 

όχι µετά το πέρας της, είναι δυνατό κάποια περιστατικά που καταγράφονται ως ζωντανοί 

να πεθάνουν λόγω της νόσου εµφανίζοντας ψευδώς µειωµένο δείκτη. 

3.3 Είδη επιδημιολογικών μοντέλων 

Ανάλογα µε τα διαµερίσµατα που περιέχουν, δηλαδή τις διαφορετικές καταστάσεις στις 

οποίες µπορεί να διατελέσει ένα άτοµο του υπό µελέτη πληθυσµού, δηµιουργούνται 

διάφορα µοντέλα. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι τα µοντέλα SIR, SEIR, MSIR και 

SIS. 

 

3.3.1	  Μοντέλο	  SIR	  

Το µοντέλο Reed-Frost αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Kermack και McKendrick 

µερικά χρόνια αργότερα και η µελέτη τους απετέλεσε την πηγή για τη δηµιουργία του 

µοντέλου SIR. Σε αυτό το µοντέλο υπάρχουν τρία διαµερίσµατα: το S (susceptible) των 

επίνοσων, το I (Infectives) των µολυσµατικών και το R (recovered) των µη 

µολυσµατικών δηλαδή ατόµων που είτε ανάρρωσαν και δε µεταδίδουν τη νόσο ή 

πέθαναν (Kermack and McKendrick 1991, Kermack and McKendrick 1991, Kermack 

and McKendrick 1991). 

 

Ο αριθµός των ατόµων σε κάθε διαµέρισµα συµβολίζεται µε το ίδιο γράµµα και η 

διακύµανση του αριθµού τους στη διάρκεια του χρόνου t συµβολίζεται ως S(t), I(t) και 

R(t). Σχηµατικά το µοντέλο αποδίδεται ως εξής: 
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  (Σχ.1) 

 

Οι υποθέσεις που γίνονται είναι οι εξής: 

1. Το µέγεθος του πληθυσµού είναι µεγάλο και σταθερό [S(t)+I(t)+R(t)=ct] και δεν 

υπάρχουν γεννήσεις ή θάνατοι 

2. Δεν υπάρχει λανθάνουσα περίοδος της νόσου 

3. Η περίοδος επώασης του µολυσµατικού παράγοντα είναι στιγµιαία 

4. Η διάρκεια της µολυσµατικότητας είναι ίδια µε τη διάρκεια της νόσου 

5. Ο πληθυσµός είναι ηλικιακά και κοινωνικά οµοιογενής 

6. Ο ρυθµός µόλυνσης είναι ανάλογος µε τον αριθµό των µολυσµένων 

7. Ο ρυθµός αποκατάστασης είναι σταθερός 

 

Ο υποπληθυσµός κάθε διαµερίσµατος στη διάρκεια του χρόνου ορίζεται ως εξής: 

 

!"
!"
=   −𝛽𝑆𝐼     (5) 

!"
!"
=   𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝐼	  	   	   	   	   (6) 

!"
!"
= 𝛾𝐼      (7) 

 

όπου β ο ρυθµός µόλυνσης και γ ο ρυθµός αποκατάστασης. 

 

S	  
(susceptible)	  

I	  	  
(infectives)	  

R	  
(recovered)	  
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Οι εξισώσεις (5), (6) και (7) τροποποιούνται όταν πρόκειται να αλλάξει η πρώτη 

υπόθεση του µοντέλου SIR, οπότε µπορεί να προστεθούν άτοµα µέσω γεννήσεων ή να 

αφαιρεθούν λόγω θανάτων. Οι διαφορές µε το κλασικό SIR είναι ότι ο πληθυσµός των 

επινόσων αυξάνεται αναλογικά µε το ρυθµό γεννήσεων, ενώ ο πληθυσµός των 

µολυσµατικών µειώνεται αναλογικά µε τον ρυθµό θανάτων και αυτών που αποσύρονται. 

Θεωρώντας ότι ο ρυθµός γεννήσεων Β ισούται µε το ρυθµό θανάτων µ, οι (5), (6) και (7) 

γίνονται: 

 

 
!"
!"
=   −𝛽𝑆𝐼 + 𝜇  (𝑁 − 𝑆)  (8) 

!"
!"
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝛪 − 𝜇𝛪      (9) 

!"
!"
= 𝛾𝛪 − 𝜇𝑅      (10) 

 

Από το βασικό µοντέλο SIR, προκύπτουν µε διάφορες παραλλαγές και προσθήκες 

διαµερισµάτων τα υπόλοιπα προσδιοριστικά µοντέλα. 

 

3.3.2	  Μοντέλα	  SIS	  

Αν στο µοντέλο SIR οι µολυσµατικοί αποσύρονται χωρίς να αποκτούν ανοσία, αλλά 

παραµένουν επίνοσοι, τότε το διαµέρισµα R δεν υπάρχει και αντικαθίσταται εκ νέου από 

το διαµέρισµα S (Hethcote 1989). Σχηµατικά το µοντέλο SIS αποδίδεται ως εξής: 

 (Σχ.2) 

S	  (susceptible)	   I	  (infectives)	  
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Έτσι, για ένα µοντέλο SIS χωρίς γεννήσεις ή θανάτους ισχύει S(t) = −I(t). Αν στο 

µοντέλο προστεθούν γεννήσεις και θάνατοι, τότε το διαµέρισµα R εκλείπει ως αυτόνοµο, 

προστίθεται στο S και οι εξισώσεις (8), (9) και (10) γίνονται: 

 

 
!"
!"
=   −𝛽𝑆𝐼 + 𝜇   𝑁 − 𝑆 + 𝛾𝛪 (11) 

 
!"
!"
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝛪 − 𝜇𝛪   (12) 

 

3.3.3	  Μοντέλα	  SIRS	  

Ο συνδυασµός των δύο προηγούµενων µοντέλων µπορεί να συµβαίνει σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο πληθυσµός των επινόσων, αφού νοσήσει, αποσύρεται έχοντας αρχικά 

ανοσία την οποία χάνει σταδιακά και ανάλογα µε έναν ρυθµό απώλειας ανοσίας f. Σε 

αυτή την περίπτωση, το διαµέρισµα R συνεχίζει να υφίσταται, αλλά τα άτοµα που 

ανήκουν σε αυτόν τον υποπληθυσµό µειώνονται ανάλογα µε τον ρυθµό απώλειας 

ανοσίας και µεταπίπτουν εκ νέου στο διαµέρισµα S. Έτσι οι εξισώσεις (8), (9) και (10) 

γίνονται: 

 

 
!"
!"
=   −𝛽𝑆𝐼 + 𝜇 𝑁 − 𝑆 + 𝑓𝑅 (13) 

 
!"
!"
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛾𝛪 − 𝜇𝛪   (14) 

 
!"
!"
= 𝛾𝛪 − 𝜇𝑅 − 𝑓𝑅   (15)  

 

3.3.4	  Μοντέλα	  SEIR	  	  

Προκειµένου να προσεγγίσουµε πιο αποτελεσµατικά τις αντικειµενικές συνθήκες 

ανάπτυξης µιας επιδηµίας, µπορούµε να προσθέσουµε στα βασικά µοντέλα SIR νέα 

διαµερίσµατα. Υπό πραγµατικές συνθήκες, ένα επίνοσο άτοµο όταν προσβληθεί µε µια 

λοίµωξη δεν την εκδηλώνει άµεσα, αλλά διανύει µια λανθάνουσα περίοδο που ισούται µε 
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την περίοδο επώασης. Κατά τη διάρκεια που το άτοµο διανύει τη λανθάνουσα περίοδο, 

ανήκει στο διαµέρισµα Ε. Αν συµβολίσουµε µε ε το ρυθµό µετάβασης των ατόµων του 

διαµερίσµατος Ε προς το διαµέρισµα Ι, ο λόγος 1/ε είναι η λανθάνουσα περίοδος ή 

περίοδος έκθεσης. Σχηµατικά το µοντέλο αποδίδεται ως εξής: 

(Σχ. 3) 

 

Ο συνολικός πληθυσµός Ν ισούται µε S(t)+E(t)+I(t)+R(t). Ο πληθυσµός E(t) των ατόµων 

σε λανθάνουσα κατάσταση θα αυξάνεται ανάλογα µε το ρυθµό µόλυνσης β και 

αντιστρόφως ανάλογα µε το ρυθµό θανάτων µ και του ρυθµού µετάβασης ε από τους 

λανθάνοντες/εκτεθειµένους στους µολυσµατικούς. Ο πληθυσµός των µολυσµατικών θα 

αυξάνεται ανάλογα µε τον ρυθµό µετάβασης ε από τους λανθάνοντες/εκτεθειµένους 

στους µολυσµατικούς και αντιστρόφως ανάλογα µε το ρυθµό θανάτων και τον ρυθµό 

αποκατάστασης. Συνεπώς, ο υποπληθυσµός του κάθε διαµερίσµατος ορίζεται ως εξής: 

  

 
!"
!"
= 𝐵 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝜇𝑆   (16) 

!"
!"
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝜀 + 𝜇 𝛦    (17) 

 
!"
!"
= 𝜀𝛦 − 𝛾 + 𝜇 𝛪   (18) 

S	  
(susceptible)	  

E	  
(exposed)	  

I	  	  
(infectives)	  

R	  	  
(recovered)	  
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!"
!"
= 𝛾𝛪 − 𝜇𝑅      (19) 

	  

	  

	  

3.3.5	  Μοντέλα	  SEIS	  

Όπως το µοντέλο SEIR προκύπτει από την προσθήκη ενός επιπλέον διαµερίσµατος, αυτό 

του E που περιέχει άτοµα στη λανθάνουσα περίοδο, στο κλασικό µοντέλο SIR, έτσι η 

προσθήκη ενός διαµερίσµατος E στο µοντέλο SIS οδηγεί στη δηµιουργία του µοντέλου 

SEIS. Σε αυτό το µοντέλο, τα άτοµα που εξέρχονται από το διαµέρισµα των 

µολυσµατικών δεν έχουν ανοσία στη νόσο, οπότε επιστρέφουν άµεσα στο διαµέρισµα S 

των επινόσων. Ο πληθυσµός των µολυσµατικών θα αυξάνεται ανάλογα µε τον ρυθµό 

µετάβασης ε από τους λανθάνοντες/εκτεθειµένους στους µολυσµατικούς και 

αντιστρόφως ανάλογα µε το ρυθµό θανάτων και τον ρυθµό αποκατάστασης. Ο 

πληθυσµός των επινόσων θα αυξάνεται επιπλέον, σε σχέση µε τους επίνοσους του 

µοντέλου SEIR, αναλογικά µε το ρυθµό αποκατάστασης των µολυσµατικών. Συνεπώς, ο 

υποπληθυσµός του κάθε διαµερίσµατος ορίζεται ως εξής: 

     

!"
!"
= 𝐵 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝜇𝑆 + 𝛾𝛪  (20) 

!"
!"
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝜀 + 𝜇 𝐸    (21) 

 
!"
!"
= 𝜀𝛦 − 𝛾 + 𝜇 𝛪   (22) 

 

3.3.6	  Μοντέλα	  MSIR	  

Μια τελευταία παραλλαγή του κλασικού µοντέλου SIR προκύπτει όταν προστεθεί πριν 

το διαµέρισµα S των επινόσων, το διαµέρισµα Μ (maternal immunity) που περιέχει τον 

πληθυσµό των ατόµων µε µητρική ανοσία. Για τον συνολικό πληθυσµό Ν ισχύει ότι 

Ν=Μ(t)+S(t)+I(t)+R(t). Σχηµατικά το µοντέλο αποδίδεται ως εξής: 
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(Σχ. 4) 

 

Ο αρχικός πληθυσµός των ατόµων µε µητρική ανοσία µειώνεται ανάλογα µε το ρυθµό 

θανάτων µ και την περίοδο προσωρινής ανοσίας δ. Ο πληθυσµός των επινόσων 

αυξάνεται επιπλέον ανάλογα µε την περίοδο προσωρινής ανοσίας, δηλαδή µε το ρυθµό 

µετάβασης ατόµων µε µητρική ανοσία στο διαµέρισµα των επινόσων, ενώ οι υπόλοιποι 

πληθυσµοί µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις εξισώσεις του κλασικού µοντέλου SIR, 

δηλαδή τις (8), (9) και (10). Συνεπώς, ο υποπληθυσµός του κάθε διαµερίσµατος ορίζεται 

ως εξής: 

!"
!"
= 𝐵 − 𝛿 + 𝜇 𝛭    (23) 

!"
!"
= 𝛿𝛭 − 𝛽𝑆𝐼 − 𝜇𝑆    (24) 

 
!"
!"
= 𝛽𝑆𝐼 − 𝛾 + 𝜇 𝛪   (25) 

 
!"
!"
= 𝛾𝛪 − 𝜇𝑅     (26)  

 

Μ	  	  
(maternal	  
immunity)	  

S	  
(susceptible)	  

I	  	  
(infectives)	  

R	  	  
(recovered)	  
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Η προσθήκη ενός διαµερίσµατος Ε στο µοντέλο MSIR οδηγεί στη δηµιουργία του 

µοντέλου ΜSΕΙR. Ο υποπληθυσµός κάθε διαµερίσµατος στη διάρκεια του χρόνου 

ορίζεται από τον συνδυασµό των εξισώσεων των µοντέλων MSIR και SΕIR, δηλαδή από 

τις (23), (24), (17), (18) και (19).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η βιβλιογραφία έχει µελετήσει εκτενώς τις επιδηµίες και πώς αυτές δύνανται να 

µοντελοποιηθούν προκειµένου να προβλεφθεί όσο γίνεται πιο έγκαιρα η πορεία τους και 

η δυναµική τους. Στο παρόν πόνηµα θα επικεντρωθούµε στις µελέτες που αφορούν στα 

επιδηµικά µοντέλα που ασχολούνται ειδικά µε τον Ebola. Προκειµένου να γίνει 

κατανοητή η µορφή και τα χαρακτηριστικά µιας επιδηµίας από τον συγκεκριµένο ιό, θα 

είναι χρήσιµο να παρουσιαστούν ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του ιού και της 

νόσου. 

 

4.1 Λοιμωξιολογία του Ebola 

4.1.1	  Επιδημιολογία	  

O ιός Ebola ανήκει στους Φιλοϊούς, οι οποίοι προκαλούν αιµορραγικό πυρετό, και 

αναγνωρίστηκε πρώτη φορά το 1976 κατά τη διάρκεια δύο µη σχετιζοµένων επιδηµιών 

που συνέβησαν στο βόρειο Ζαΐρ και στο νότιο Σουδάν. Υπήρξε υποτροπή των επιδηµιών 

το 1979 στην ίδια περιοχή του Σουδάν. Ως υπεύθυνοι υποτύποι του ιού θεωρήθηκαν οι 

υποτύποι Ζαΐρ και Σουδάν αντίστοιχα. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλη επιδηµία µέχρι το 1995-

96, οπότε συνέβη µια µεγάλη επιδηµία στο Ζαΐρ και τρεις µικρότερες στη Γκαµπόν από 

τον υποτύπο Ζαΐρ. Εν τω µεταξύ, είχε αναγνωριστεί ένας ακόµα υποτύπος, αυτός της 

Ακτής Ελεφαντοστού. Το 1989 αναγνωρίστηκε ο υποτύπος Ρέστον, ο οποίος είναι 

παθογόνος για είδη µαϊµούδων, όµως όχι για τον άνθρωπο (Mandell, Bennett et al. 2005). 

Το 2007 αναγνωρίστηκε ο υποτύπος Bundibugyo στην δυτική Ουγκάντα που προκάλεσε 

µια τοπική επιδηµία (Towner, Sealy et al. 2008). 

 

4.1.2	  Μετάδοση	  στον	  άνθρωπο	  

Η µετάδοση γίνεται κυρίως µέσω σωµατικών υγρών, αν και οι ακριβείς οδοί µετάδοσης 

δεν είναι γνωστοί σε βάθος. Ο ενοφθαλµισµός του ιού µέσω µολυσµένων βελόνων 

προκαλεί αυξηµένη θνητότητα. Η επαφή του δέρµατος ή των βλεννογόνων µε υλικά που 

φέρουν τον ιό θεωρείται κατεξοχήν υπεύθυνη για την µετάδοση της νόσου από άνθρωπο 

σε άνθρωπο. Επίσης, οι διάφορες δοµές του δέρµατος µπορεί να είναι µολυσµένες σε 



	   28	  

µεγάλο βαθµό. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος για τον αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης σε 

αυτούς που συµµετέχουν στην παραδοσιακή προετοιµασία του νεκρού κατά την 

παραδοσιακή κηδεία και στους πενθούντες που έρχονται σε επαφή µε τον νεκρό. Επίσης, 

θεωρείται δυνατή η µετάδοση µέσω αερολυµάτων, όµως δε φαίνεται να παίζει σηµαντικό 

ρόλο στη µετάδοση της νόσου από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί 

ότι η ασυµπτωµατική νόσος αν και έχει διαπιστωθεί σε κάποιες περιπτώσεις δε φαίνεται 

να παίζει ρόλο στην επιδηµική εξάπλωση της νόσου (Baxter 2000, Leroy, Baize et al. 

2000). 

 

4.1.3	  Επιδημιολογικές	  παράμετροι	  

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία από την επιδηµία του 2014 στην Γουϊνέα (µε 

επέκταση σε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε), αλλά και από παλαιότερες µελέτες έχουν 

καθοριστεί οι κύριες επιδηµιολογικές παράµετροι της νόσου.  

 

Ο βασικός αριθµός αναπαραγωγής R0 ποικίλει από χώρα σε χώρα (επειδή αλλάζει ο 

ρυθµός των επαφών c). Έτσι, για την τελευταία επιδηµία (υποτύπος Ζαΐρ) ο R0 παίρνει 

τιµές από 1.71 µέχρι 2.02 (WHO 2014). Σε παλαιότερες επιδηµίες, ο R0 υπολογίστηκε 

από 1.34 µέχρι 1.83 (Chowell, Hengartner et al. 2004). Ο µέσος χρόνος επώασης διαρκεί 

11.4 ηµέρες (12.7 ηµέρες σε παλαιότερες µελέτες (Eichner, Dowell et al. 2011)) αν και 

µπορεί να φτάσει τις 3 εβδοµάδες. Ο µέσος χρόνος από την έναρξη των συµπτωµάτων 

µέχρι τη νοσηλεία σε νοσοκοµείο διαρκεί 5 ηµέρες ενώ ο µέσος χρόνος από την έναρξη 

των συµπτωµάτων µέχρι τον θάνατο χωρίς να µεσολαβήσει νοσηλεία διαρκεί 7.5 µέρες. 

Ο µέσος χρόνος από την έναρξη νοσηλείας µέχρι την έξοδο από το νοσοκοµείο διαρκεί 

11.8 µέρες, ενώ ο µέσος χρόνος από την έναρξη νοσηλείας µέχρι το θάνατο διαρκεί 4.2 

ηµέρες. Ο µέσος χρόνος από τον θάνατο µέχρι την ταφή διαρκεί 2 µέρες σύµφωνα µε 

παλιότερες αναφορές (Legrand, Grais et al. 2007).  Ο χρόνος κατά τον οποίο αρχίζει η 

βελτίωση των ασθενών που δεν έχουν µοιραία κατάληξη είναι 6-11 µέρες (Sanchez, 

Geisbert et al. 2006). Ο δείκτης θνητότητας της τελευταίας επιδηµίας από τον υποτύπο 

Ζαΐρ στη Γουινέα υπολογίζεται στο 70.8% (WHO 2014), ο οποίος δε διαφέρει από αυτόν 

που υπολογίστηκε σε µια πρόσφατη µετα-ανάλυση για το σύνολο των προηγούµενων 

επιδηµιών από τον ίδιο υποτύπο και υπολογίστηκε στο 76% (Lefebvre, Fiet et al. 2014). 



	   29	  

 

4.1.4	  Κλινικές	  εκδηλώσεις	  

Η κύρια κλινική εκδήλωση είναι ο πυρετός, ο οποίος συνοδεύεται συνήθως από κόπωση, 

ανορεξία, εµετός, διάρροια, κεφαλαλγία και κοιλιακό άλγος. Άλλες κλινικές εκδηλώσεις 

που µπορεί να συνοδεύουν τον πυρετό είναι µυαλγίες, αρθραλγίες, όπως και ένεση 

επιπεφυκότα, φαρυγγαλγία και εξάνθηµα. Σύµφωνα µε τελευταία στοιχεία, τα ποσοστά 

εκδήλωσης αιµορραγικών συµπτωµάτων, στα οποία οφείλεται και ο χαρακτηρισµός της 

νόσου, κυµαίνονται από 19 µέχρι 24%. Ωστόσο, σε παλαιότερες αναφορές αυτό το 

ποσοστό φτάνει σχεδόν το 45%. Στα τελικά στάδια της νόσου, υπάρχει πτώση του 

επιπέδου συνείδησης, ανουρία, καταπληξία, ταχύπνοια, αλλά υποχώρηση του πυρετού. 

Όψιµες εκδηλώσεις που εµφανίζονται σε αναρρωνύοντες περιλαµβάνουν αρθραλγίες και 

οφθαλµικές νόσους (Bwaka, Bonnet et al. 1999, WHO 2014). 

 

4.1.5	  Προφύλαξη	  και	  θεραπεία	  

Προς το παρόν δεν έχει βρεθεί θεραπεία για τον αιµορραγικό πυρετό Ebola. Παλαιότερα, 

κατά την επιδηµία του 1995 στο Ζαΐρ, είχε χρησιµοποιηθεί η µετάγγιση ολικού αίµατος 

από ασθενείς που βρίσκονταν στην ανάρρωση. Ωστόσο, ο αριθµός των ασθενών που 

µεταγγίστηκαν ήταν µικρός, χωρίς ταυτόχρονη σύγκριση µαρτύρων και η µελέτη των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και εκβάσεων της θεραπείας έδειξαν ότι δεν είχε σηµαντικό 

κλινικό αποτέλεσµα (Sadek, Khan et al. 1999). Πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ένα φάρµακο 

που συνδυάζει τρία µονοκλωνικά αντισώµατα που είναι φυτικά παράγωγα. Φαίνεται ότι 

η χορήγησή τους σε µακάκους µειώνει τη θνητότητα, όµως δεν έχει γίνει µελέτη του 

φαρµάκου σε ανθρώπους. Ωστόσο, η χορήγησή του σε έξι εργαζόµενους στο χώρο της 

υγείας και έναν ιερωµένο που είχαν µολυνθεί κατά την τελευταία επιδηµία του 2014 στη 

Γουινέα εµφάνισε κάποιο όφελος (Joffe 2014). 

 

Για την προφύλαξη, προτείνονται µέτρα καραντίνας των ασθενών. Επίσης, είναι 

απαραίτητη η χρήση προστατευτικού εξοπλισµού και γαντιών. Κύριος στόχος παραµένει 

η προστασία από την επαφή µε σωµατικά υγρά, αλλά και µε το δέρµα κατά την 

προετοιµασία των νεκρών κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ταφής. Όταν είναι 

δυνατή, συνιστάται η χρήση µέτρων προστασίας του αναπνευστικού (Muyembe-
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Tamfum, Kipasa et al. 1999). 

 

4.2 Επιδημιολογικές μελέτες του αιμορραγικού πυρετού Ebola 

Παρόλο που ο ιός Ebola έχει ανακαλυφθεί σχετικά πρόσφατα, η σχετική βιβλιογραφία 

είναι αρκετά πλούσια καλύπτοντας και µελετώντας τη νόσο από πολλές πλευρές της 

επιδηµιολογικής συµπεριλαµβανοµένης. Έτσι, µπόρεσαν να καταγραφούν διάφορες 

επιδηµιολογικές παράµετροι της νόσου και να µελετηθεί η εξάπλωση µέσω διαφόρων 

επιδηµιολογικών µοντέλων µε σκοπό την καλύτερη ετοιµασία για µια επόµενη επιδηµία. 

 

Οι Chowell και συν. το 2004 µελέτησαν τη νόσο χρησιµοποιώντας στοιχεία από τις δύο 

µεγάλες επιδηµίες Ebola υπότυπος Ζαΐρ στο Κογκό το 1995 και την Ουγκάντα το 2000. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία δηµιούργησαν ένα επιδηµικό µοντέλο τύπου SEIR. Με αυτό 

υπολόγισαν τα δευτεροπαθή περιστατικά που προκλήθηκαν από ένα αρχικό περιστατικό 

και υπολόγισαν τον βασικό αριθµό αναπαραγωγής R0, τον οποίο υπολόγισαν σε 1.83 για 

το Κογκό και 1.34 για την Ουγκάντα. Έπειτα έκαναν έναν επανυπολογισµό 

ενσωµατώνοντας στο µοντέλο την εφαρµογή µέτρων ελέγχου που περιλάµβαναν την 

ενηµέρωση του κοινού, την εντόπιση της αλυσίδας των µολυσµένων ατόµων και την 

επιβολή καραντίνας. Διαπίστωσαν ότι η εφαρµογή αυτών των µέτρων υποδιπλασίασε το 

µέγεθος της επιδηµίας σε σχέση µε το αν εφαρµόζονταν τα ίδια µέτρα µε δύο εβδοµάδες 

καθυστέρηση.  

 

Το ενδιαφέρον εύρηµα της µελέτης ήταν η παρατήρηση ότι το τελικό µέγεθος της 

επιδηµίας µεταβάλλεται ανάλογα µε το χρονικό σηµείο έναρξης των µέτρων ελέγχου. Η 

επίλυση του επιδηµικού µοντέλου µελέτης έδειξε ότι το τελικό µέγεθος της επιδηµίας 

αυξάνεται εκθετικά σε σχέση µε το χρονικό σηµείο εφαρµογής των µέτρων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι για την περίπτωση του Κογκό, το µοντέλο προέβλεψε ότι θα 

υπήρχαν 20 νέα περιστατικά αν καθυστερούσε η επιβολή των µέτρων ελέγχου κατά µία 

µόνο ηµέρα. Αυτός ο αριθµός είναι σηµαντικός δεδοµένου ότι το σύνολο των 

περιστατικών της επιδηµίας ήταν 315 περιστατικά µε δείκτη θνητότητας 81% (Chowell, 

Hengartner et al. 2004). 
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Οι Lekone και Finkenstädt το 2006 χρησιµοποίησαν στοιχεία από την επιδηµία Ebola 

υποτύπος Ζαΐρ του Κογκό το 1995 και δηµιούργησαν ένα µοντέλο SEIR µε σκοπό τη 

µελέτη των επιδηµιολογικών παραµέτρων της επιδηµίας. Η διαφορά τους µε τους 

Chowell και συν. ήταν ότι χρησιµοποίησαν µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την 

εξερεύνηση της αναδροµικής κατανοµής των παραµέτρων και ενσωµάτωσαν αριθµητικά 

επιπρόσθετες µεταβλητές (Lekone and Finkenstadt 2006). 

 

Ένα ενδιαφέρον σηµείο και στις 2 µελέτες αποτελεί ο υπολογισµός της µείωσης του 

ρυθµού µόλυνσης β. Αµφότερες οι µελέτες θεωρούν ότι ο β µειώνεται εκθετικά κατά τη 

διάρκεια του χρόνου t µετά την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου της επιδηµίας. Οι 

Chowell και συν. θεώρησαν ότι ο β µειώνεται εκθετικά προς β1 σύµφωνα µε 

 

𝛽 𝑡 =
𝛽, 𝑡 < 𝑡!

    𝛽! + 𝛽 − 𝛽! 𝑒!!(!!!!), 𝑡 ≥ 𝑡!
   (27) 

 

όπου β ο αρχικός ρυθµός µόλυνσης, β1 ο νέος ρυθµός µόλυνσης µετά την εφαρµογή των 

µέτρων, q >0 ο ρυθµός µείωσης του β, t η ηµέρα της επιδηµίας και t1 η µέρα εφαρµογής 

των µέτρων ελέγχου. 

 

Αντίθετα οι Lekone και Finkenstädt θεώρησαν ότι αυτή η µείωση γίνεται µεν σταδιακά 

αλλά χωρίς τον παράγοντα β1, επειδή βρήκαν ότι για ρεαλιστικά δείγµατα η γεωµετρία 

της συνάρτησης πιθανοτήτων δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή του καθώς η τιµή του 

σχετίζεται µε την q. Έτσι, υπολόγισαν την µείωση του β σύµφωνα µε 

 

𝛽 𝑡 =
𝛽, 𝑡 < 𝑡!

  𝛽𝑒!! !!!! , 𝑡 ≥ 𝑡!
      (28) 

 

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων αυτών των διαφορετικών µεθοδολογιών κατέδειξε 

διαφορές όσον αφορά τον υπολογισµό του βασικού αριθµού αναπαραγωγής, που στη 
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δεύτερη µελέτη υπολογίστηκε ότι ήταν R0=1.36. Ωστόσο, το συµπέρασµα ότι τα µέτρα 

ελέγχου ήταν επιτυχηµένα στον έλεγχο της επιδηµίας ήταν κοινό. Οι Lekone και 

Finkenstädt υπολόγισαν ότι χωρίς τα µέτρα ελέγχου η επιδηµία θα διαρκούσε 5 φορές 

περισσότερο και θα προσέβαλε τα 2/3 του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της 

µελέτης, , θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεδοµένου του υψηλού δείκτη θνητότητας η πιο 

πρώιµη εφαρµογή των µέτρων ελέγχου θα µπορούσε να οδηγήσει στη µεγαλύτερη 

µείωσή του. 

 

Οι Legrand και συν. το 2007 επίσης µελέτησαν τις επιδηµίες Ebola από τον υποτύπο 

Ζαΐρ στο Κογκό το 1995 και την Ουγκάντα το 2000 χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο SEIR 

λαµβάνοντας υπόψη την µετάδοση σε διάφορα επιδηµιολογικά περιβάλλοντα. Ο σκοπός 

τους ήταν ο υπολογισµός του βασικού αριθµού αναπαραγωγής, ο οποίος υπολογίστηκε 

ότι ισούται µε 2.7 και για τις δύο επιδηµίες. Η διαφορά στην προσέγγισή τους σε σχέση 

µε τους προηγούµενους είναι ότι ποσοτικοποίησαν τη µετάδοση της νόσου σε όλα τα 

πιθανά περιβάλλοντα τα οποία περιλαµβάνονταν στην επιδηµία, δηλαδή τη νόσο στην 

κοινότητα, κατά την νοσηλεία στο νοσοκοµείο, αλλά ακόµα και κατά τη διάρκεια της 

παραδοσιακής ταφής οπότε ήταν ακόµα δυνατή η µετάδοση της νόσου. Κατά την 

αξιολόγηση διαφόρων επιδηµικών σεναρίων προκειµένου να αξιολογηθεί η επίδραση 

των µέτρων ελέγχου, βρήκαν ότι µια βασική παράµετρος ήταν η ταχεία εφαρµογή των 

µέτρων ελέγχου, ενώ ο αυξηµένος ρυθµός νοσηλείας στο νοσοκοµείο µειώνει το 

προβλεπόµενο µέγεθος της επιδηµίας (Legrand, Grais et al. 2007). 

 

Οι Zaman και συν. το 2009 µελέτησαν την εφαρµογή των βέλτιστων στρατηγικών 

ελέγχου µε χρονική καθυστέρηση σε ένα επιδηµικό µοντέλο SIR. Η εφαρµογή του 

γενικού µοντέλου µε πραγµατικά δεδοµένα από την επιδηµία Ebola υπότυπος Ζαίρ στο 

Κονγκό το 1995 κατέδειξε την ύπαρξη ενός βέλτιστου µέτρου ελέγχου, που ήταν η 

επίτευξη ενός χαµηλού ρυθµού επαφών. Αυτή η µείωση στον ρυθµό επαφών θα 

µπορούσε να οδηγήσει στη µείωση του βασικού ρυθµού αναπαραγωγής σε τιµές 

µικρότερες της µονάδας, δηλαδή σε εξάλειψη της επιδηµίας (Zaman, Kang et al. 2009). 

 

Οι Bachinsky και Nizolenko το 2013 δηµιούργησαν ένα γενικό µοντέλο πρόβλεψης 
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µαζικών επιδηµιών. Αυτό το µοντέλο περιελάµβανε µια ευρεία κλίµακα αντίµετρων 

συµπεριλαµβανοµένων των προληπτικών και επειγόντων εµβολιασµών, του 

εµβολιασµού οµάδων υψηλού κινδύνου, της έρευνας, αποµόνωσης και παρακολούθησης 

των µολυσµένων ασθενών, επαφών, και ύποπτων ατόµων για εκδήλωση νόσου και της 

καραντίνας. Δεδοµένης της εξάρτησης της έντασης των µέτρων ελέγχου από τη 

διαθεσιµότητα των απαραίτητων πόρων, µελετήθηκε η επίδραση του περιορισµού των 

πόρων στην εξέλιξη µιας υποθετικής επιδηµίας από τον αιµορραγικό πυρετό Ebola. Τα 

αποτελέσµατα της προσοµοίωσης επιτρέπουν την εκτίµηση των υλικών και ανθρώπινων 

πόρων που απαιτούνται για την εξάλειψη µιας τέτοιας επιδηµίας (Bachinsky and 

Nizolenko 2013). 

 

Συγκεκριµένα, συγκρίθηκε ένα επιδηµικό σενάριο αναφοράς µε τρεις παραλλαγές. Το 

σενάριο αναφοράς είχε συγκεκριµένους πόρους που περιλάµβαναν τον αριθµό του 

ιατρικού/παραϊατρικού προσωπικού που συµµετείχε στα αντίµετρα, τον αριθµό των 

οµάδων που έψαχναν και αποµόνωναν ασθενείς και επαφές και την ηµερήσια απόδοση 

της κάθε τέτοιας οµάδας, την παρακαταθήκη φαρµάκων για έναν κύκλο θεραπείας και 

τις δυναµικότητες σε κρεβάτια των µονάδων αποµόνωσης, των νοσοκοµείων και των 

τµηµάτων καραντίνας για τις επαφές. Στις παραλλαγές ίσχυε: (1) η ποσότητα καθενός 

από τους θεωρούµενους πόρους αυξήθηκε µεµονωµένα κατά δέκα φορές, (2) στη βάση 

του δεκαπλασιασµού της δυνατότητας για αποµόνωση των µολυσµένων ασθενών 

προστέθηκε η κατάργηση στους περιορισµούς σε έναν από τους υπόλοιπους πόρους και 

(3) στη βάση της έλλειψης περιορισµών στη δυνατότητα αποµόνωσης και στις οµάδες 

έρευνας προστέθηκε η κατάργηση στον περιορισµό σε έναν από τους υπόλοιπους πόρους.  

 

Ο συνολικός αριθµός των περιστατικών στο σενάριο αναφοράς ξεπέρασε τα 6000 άτοµα. 

Στην παραλλαγή (1) ο συνολικός αριθµός των περιστατικών µειώθηκε σε ποικίλο βαθµό 

ανάλογα µε το είδος του πόρου που δεκαπλασιαζόταν, µε µέγιστη µείωση κατά 50% 

όταν δεκαπλασιαζόταν η δυναµικότητα των µονάδων αποµόνωσης. Στην παραλλαγή (2) 

το βέλτιστο αποτέλεσµα επιτυγχανόταν όταν υπήρχε δεκαπλασιασµός των µονάδων 

αποµόνωσης και απελευθέρωση στις οµάδες έρευνας επιτυγχάνοντας πλήρη αποµόνωση 

και αντιµετώπιση των περιστατικών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε συνολικό αριθµό 



	   34	  

περιστατικών στα 2160 άτοµα. Στην παραλλαγή (3) το βέλτιστο αποτέλεσµα 

επιτυγχανόταν όταν υπήρχε έλλειψη περιορισµών στη δυνατότητα αποµόνωσης και στις 

οµάδες έρευνας και στη δυνατότητα αποµόνωσης επαφών, µε συνολικό αριθµό 

περιστατικών µικρότερο από 2000 άτοµα. 

 

Βλέπουµε ότι σε όλες τις παραπάνω µελέτες φαίνεται ότι τα δεδοµένα που µελετώνται 

προέρχονται κατεξοχήν από στοιχεία που αφορούν δύο µόνο επιδηµίες, αυτή του 1995 

στο Κονγκό και αυτή του 2000 στην Ουγκάντα, οι οποίες οφείλονται αµφότερες στον 

υποτύπο Ζαΐρ. Συνολικά έχουν καταγραφεί 20 επιδηµίες από το 1976 που 

αναγνωρίστηκε ο ιός Ebola, συµπεριλαµβανοµένης της τελευταίας που βρίσκεται σε 

εξέλιξη στη Γουινέα (Lefebvre, Fiet et al. 2014). Αυτές οι δύο όµως είναι οι επιδηµίες 

στις οποίες υπάρχει αναλυτική καταγραφή των δεδοµένων προκειµένου να µπορέσουν να 

χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση. Από τις 20 επιδηµίες που καταγράφηκαν, 

µόνο 7 είχαν πάνω από 100 περιστατικά. Αυτή µε τον πιο µεγάλο αντίκτυπο είναι η 

τρέχουσα επιδηµία στη Γουινέα µε 4500 περιστατικά (τέλη Σεπτεµβρίου 2014), ενώ οι 

επιδηµίες του 1995 στο Κονγκό και στην Ουγκάντα το 2000 είχαν 315 και 425 

περιστατικά, αντίστοιχα.  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση κοινών στοιχείων και η ποικιλότητα στις 

προσεγγίσεις και στον τρόπο επεξεργασίας αυτών των δεδοµένων, φωτίζει τις διάφορες 

πλευρές της δυναµικής των επιδηµιών Ebola. Το µοντέλο µελέτης µιας υποθετικής 

επιδηµίας Ebola στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα σύνθεσης µε βάση τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις και θεωρήσεις των παραπάνω µελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να εκτιµήσει την εξέλιξη µιας επιδηµίας στην Ελλάδα από 

τον ιό Ebola, έπειτα από την εισαγωγή ενός µολυσµατικού ασθενούς στον ελληνικό 

χώρο. Θα αναλυθούν ο αριθµός των ατόµων που θα εκτεθούν και θα νοσήσουν, θα 

νοσηλευτούν ή θα πεθάνουν. Έπειτα, θα µελετηθεί η επίδραση που θα έχει στις διάφορες 

επιδηµιολογικές παραµέτρους η εφαρµογή µέτρων προστασίας. Εντέλει, θα εκτιµηθεί 

πως αυτά τα µέτρα θα τροποποιήσουν τον αριθµό των ατόµων που θα νοσήσουν, 

νοσηλευτούν ή πεθάνουν. 

 

5.2 Ερευνητικό μοντέλο 

Για την πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκε το Global Epidemic 

and Mobility (GLEaM) δοµηµένο µεταπληθυσµιακό µοντέλο, προκειµένου να αναλυθεί 

το ερευνητικό σενάριο και να ποσοτικοποιηθεί η δυναµική της επιδηµίας. Το µοντέλο 

GLEaM βασίζεται σε µια µεταπληθυσµιακή προσέγγιση στην οποία ο κόσµος χωρίζεται 

σε γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες ορίζουν ένα υποπληθυσµιακό δίκτυο όπου οι 

συνδέσεις ανάµεσα στους υποπληθυσµούς αντιπροσωπεύουν τις µεµονωµένες ροές που 

συµβαίνουν λόγω των υποδοµών της κινητικότητας και των µεταφορών. Το µοντέλο 

GLEaM ενσωµατώνει τρία διαφορετικά επίπεδα δεδοµένων, τα οποία είναι:  

1. Το πληθυσµιακό επίπεδο που ενσωµατώνει απογεγραµµένες περιοχές για ένα 

σύνολο 3362 υποπληθυσµών σε 220 χώρες παγκοσµίως 

2. Το επίπεδο πληθυσµιακής µετακίνησης που ενσωµατώνει ροές µετακινήσεων, οι 

οποίες συλλέγονται από διάφορες πηγές σε περισσότερες από 30 χώρες και από 

την αεροπορική κίνηση όπως αυτή παρέχεται από τη Διεθνή Ένωση 

Αεροπορικών Μεταφορών και τον Επίσηµο Οδηγό Αεροπορικών Εταιριών 

3. Το επίπεδο δυναµικής της νόσου. 
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Το µοντέλο GLEaM προσοµοιώνει την κινητικότητα µικρής εµβέλειας ανάµεσα στους 

υποπληθυσµούς µέσω µιας προσέγγισης διαχωρισµού µε βάση τη χρονική κλίµακα, η 

οποία ορίζει την αποτελεσµατική ισχύ των λοιµώξεων σε συνδεδεµένους 

υποπληθυσµούς. Η κινητικότητα µέσω των αερογραµµών από έναν υποπληθυσµό σε 

έναν άλλο µοντελοποιείται από µια στοχαστική διαδικασία βασισµένη στα άτοµα, στην 

οποία ο αριθµός των επιβατών του κάθε διαµερίσµατος που ταξιδεύουν από ένα 

υποπληθυσµό j σε έναν υποπληθυσµό l είναι µια τυχαία ακέραια µεταβλητή που ορίζεται 

από πραγµατικά δεδοµένα από την βάση δεδοµένων των αεροπορικών µεταφορών. Η 

δυναµική της νόσου συµβαίνει µέσα σε κάθε υποπληθυσµό σύµφωνα µε το µοντέλο 

µετάδοσης. Περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία περί του GLEaM και ειδικές λεπτοµέρειες 

παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία (Balcan, Colizza et al. 2009, Balcan, Colizza 

et al. 2009, Balcan, Hu et al. 2009, Balcan, Goncalves et al. 2010, Van den Broeck, 

Gioannini et al. 2011). 

 

5.3 Μοντέλο μετάδοσης 

Το µοντέλο µετάδοσης είναι τύπου SEIR, στο οποίο περιλαµβάνονται συνολικά έξι 

διαµερίσµατα: 

1. Το διαµέρισµα S (susceptible) που περιλαµβάνει τους επίνοσους 

2. Το διαµέρισµα Ε (exposed) που περιλαµβάνει άτοµα τα οποία εκτέθηκαν στη 

νόσο, όµως δεν έχουν εκδηλώσει ακόµα συµπτωµατολογία και ούτε µπορούν να 

µολύνουν τους επίνοσους 

3. Το διαµέρισµα Ι (infected) που περιλαµβάνει τους µολυσµατικούς, οι οποίοι 

έχουν συµπτωµατική νόσο και που µπορούν να εισαχθούν στο νοσοκοµείο, να 

αναρρώσουν χωρίς νοσηλεία ή να πεθάνουν 

4. Το διαµέρισµα Η (hospitalized) που περιλαµβάνει µολυσµατικούς ασθενείς, οι 

οποίοι έχουν συµπτωµατική νόσο και νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο 

5. Το διαµέρισµα D (dead not buried) που περιλαµβάνει µολυσµατικούς που είτε 

νοσηλεύτηκαν είτε όχι και που ενώ έχουν πεθάνει δεν έχουν ταφεί, µε 

αποτέλεσµα να συνεχίζουν να µολύνουν τους επίνοσους 

6. Το διαµέρισµα R (recovered) που περιλαµβάνει τα άτοµα που έχουν αποσυρθεί 



	   37	  

από το µοντέλο είτε λόγω ανάρρωσης είτε λόγω θανάτου και ταφής 

 

Οι επίνοσοι µπορούν να µολυνθούν από τους µολυσµατικούς που βρίσκονται σε 

οποιοδήποτε από τα διαµερίσµατα Ι, Η ή D. Ο συνολικός πληθυσµός Ν είναι σταθερός 

και ισούται µε: 

N(t) = S(t)+E(t)+I(t)+H(t)+D(t)+R(t) 

 

Στο Σχήµα 5 φαίνεται σχηµατικά το µοντέλο µετάδοσης όπως περιγράφεται στο κείµενο. 

 

 
Σχήµα 5. Μοντέλο µετάδοσης τύπου SEIR για την µελέτη της επιδηµίας Ebola 
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Η µετάβαση από το διαµέρισµα S στο Ε γίνεται µετά από µόλυνση, ενώ οι µεταβάσεις 

στα υπόλοιπα διαµερίσµατα γίνεται αυτόµατα. Η διαδικασία της µόλυνσης, δηλαδή η 

δηµιουργία νέων ατόµων που µολύνθηκαν από τον ιό, είναι ο µόνος µηχανισµός 

µετάβασης που επηρεάζεται από την µετακίνηση του πληθυσµού, ενώ όλες οι άλλες 

µεταβάσεις µένουν ανεπηρέαστες, επειδή είναι αυτόµατες.  

 

Οι επίνοσοι του διαµερίσµατος S και οι εκτεθειµένοι του διαµερίσµατος Ε θεωρείται ότι 

µπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα. Οι µολυσµατικοί του διαµερίσµατος Ι θεωρείται ότι 

είναι σε θέση να ταξιδέψουν, ενώ οι µολυσµατικοί των διαµερισµάτων Η και D 

θεωρείται ότι δε µπορούν να ταξιδέψουν.  

 

Το µοντέλο θα τρέχει για χρονικό διάστηµα 2 µηνών ή µέχρι να σταµατήσει η επιδηµία. 

Μετά την εκτίµηση της εξέλιξης της επιδηµίας χωρίς επιβολή µέτρων ελέγχου, η 

προσοµοίωση επαναλαµβάνεται θεωρώντας ότι επιβάλλονται µέτρα ελέγχου σε δεδοµένη 

ηµεροµηνία και µε συγκεκριµένο αντίκτυπο.  

 

Επίσης, για την επιδηµία έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις: 

1. Το σύνολο του πληθυσµού θεωρείται αρχικά ευαίσθητο στη νόσο 

2. Ο ρυθµός µόλυνσης είναι κοινός για όλα τα διαµερίσµατα που προκαλούν 

µόλυνση, δηλαδή τα Ι, Η και D και ισούται µε β (beta) 

3. Σε κάποιο δεδοµένο χρονικό σηµείο επιβάλλονται µέτρα ελέγχου, τα οποία 

περιλαµβάνουν αποµόνωση όλων των περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία 

(διαµέρισµα Η), αποµόνωση και ταφή των θυµάτων µε όλα τα προστατευτικά 

µέτρα (διαµέρισµα D) και προσπάθεια εύρεσης µολυσµατικών από τον πληθυσµό 

που δεν νοσηλεύονται και αποµόνωσή τους (διαµέρισµα Ι) 

4. Τα µέτρα ελέγχου όταν πρόκειται για τα διαµερίσµατα Η και D έχουν άµεση 

δράση µε αποτέλεσµα να µηδενίζεται ο ρυθµός µόλυνσης β. Για το διαµέρισµα Ι 

έχουν σταδιακή επίδραση στο ρυθµό µόλυνσης β, ο οποίος αρχίζει και µειώνεται 

από την ηµέρα εφαρµογής σύµφωνα µε την εξίσωση (28) 

5. Όλα τα περιστατικά θεωρούνται ότι προκλήθηκαν µε µετάδοση από άνθρωπο σε 

άνθρωπο. 
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5.4 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

Οι ρυθµοί µε τους οποίους γίνονται οι µεταβάσεις µεταξύ των διαµερισµάτων φαίνονται 

στον Πίνακα 1. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Ρυθµοί µετάβασης µεταξύ των διαµερισµάτων 

Μετάβαση Ρυθµός 

S à  E β 

E à  I ε-1 (=1/epsilon) 

I à  H γih
-1(=1/gamma_ih) 

I à  D γid
-1(=1/gamma_id) 

I à  R γir
-1(=1/gamma_ir) 

H à  D γhd
-1(=1/gamma_hd) 

H à  R γhr
-1(=1/gamma_hr) 

D à  R γdr
-1(=1/gamma_dr) 

 

Οι αρχικές συνθήκες έχουν οριστεί θέτοντας την έναρξη της επιδηµίας στην Αθήνα στις 

1 Νοεµβρίου 2014. Στο µοντέλο χρησιµοποιούνται τιµές µεταβλητών που λαµβάνονται 

από τη βιβλιογραφία που παρατίθεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

φαίνονται στον Πίνακα 2. Το ποσοστό πληρότητας των αεροπλάνων θεωρείται ότι είναι 

90% και ο χρόνος που ξοδεύεται στον προορισµό µετακίνησης είναι 8 ώρες. 

 

Οι πιθανότητες ενός µολυσµατικού Ι να µεταβεί στο διαµέρισµα Η, στο D ή στο R όταν 

αθροιστούν ισούνται µε τη µονάδα, δηλαδή pih+pid+pir=1. Ως δείκτης θνητότητας 

χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης της τρέχουσας επιδηµίας στη Γουινέα που υπολογίζεται στο 

70.8%. Αυτός ο δείκτης ισούται και µε την πιθανότητα να πεθάνει κάποιος µολυσµατικός 
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από τα διαµερίσµατα Ι ή Η. Η πιθανότητα νοσηλείας ενός µολυσµατικού Ι στο 

νοσοκοµείο είναι pih=80% δηλαδή να µεταβεί στο Η (Legrand, Grais et al. 2007), άρα η 

πιθανότητα να µη νοσηλευτεί δηλαδή να µεταβεί στο D ή στο R (pid+pir) είναι 20%. 

Πολλαπλασιάζοντας το τελευταίο ποσοστό µε το δείκτη θνητότητα έχουµε την 

πιθανότητα µετάβασης από το I στο D, δηλαδή pid=0.2x0.708=0.1416. Η πιθανότητα 

µετάβασης από το Ι στο R ισούται µε pir=1-pih+pid=1-0.8-0.1416=0.0584. 

 

Πίνακας 2. Επιδηµιολογικές παράµετροι και τιµές που λαµβάνουν στο µοντέλο 

 

 

Η προσοµοίωση θα τρέξει µία φορά µε 100 επαναλήψεις χωρίς την εφαρµογή µέτρων 

ελέγχου. Στα αποτελέσµατα θα έχουµε τον αριθµό των συνολικό περιστατικών, καθώς 

και τον αριθµό των θανάτων και των ασθενών που θα αναρρώσουν. Έπειτα, θα 

θεωρήσουµε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο κάθε σενάριο θα επιβάλλονται µέτρα 

ελέγχου της επιδηµίας, σε διαφορετική ηµεροµηνία στο καθένα και µε διαφορετικό 

ρυθµό q µείωσης του β. Αυτές οι ηµεροµηνίες είναι 15 ηµέρες και 30 ηµέρες αντίστοιχα 

µετά την έναρξη του µοντέλου και οι τιµές που θα λαµβάνει ο q είναι 0.2 και 0.05, 

αντίστοιχα. Στην µελέτη τους, οι Lekone και Finkenstädt θεώρησαν q ίσο περίπου µε 

Επιδηµιολογικές παράµετροι Τιµές (µονάδες) 

Ρυθµός µόλυνσης β 0.8 

ε (epsilon) 11.4 (ηµέρες) 

γih
 (gamma_ih) 5 (ηµέρες) 

γid (gamma_id) 7.5 (ηµέρες) 

γir
 (gamma_ir) 11 (ηµέρες) 

γhd
 (gamma_hd) 4.2 (ηµέρες) 

γhr
 (gamma_hr) 11.8 (ηµέρες) 

γdr
 (gamma_dr) 2 (ηµέρες) 

pih
 (p_ih) 0.8 

pid (p_id) 0.1416 

pir
 (p_ir) 0.0584 

phd
 (p_hd) 0.708 

phr
 (p_hr) 0.292 
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0.16 (Lekone and Finkenstadt 2006). Η προσοµοίωση για τα εναλλακτικά σενάρια θα 

έχει επίσης 100 επαναλήψεις το καθένα. 

 

Η αλλαγή που θα επέλθει στο µοντέλο είναι ότι µετά την εφαρµογή των µέτρων, 

θεωρούµε ότι ο ρυθµός µόλυνσης β για τα διαµερίσµατα Η και D µηδενίζονται, ενώ ο 

ρυθµός µόλυνσης για το διαµέρισµα Ι µειώνεται εκθετικά σύµφωνα µε την εξίσωση (28). 

Δηλαδή: 

 

𝛽 𝑡 =
𝛽, 𝑡 < 𝑡!

  𝛽𝑒!! !!!! , 𝑡 ≥ 𝑡!
 

 

Στον Πίνακα 3, φαίνεται η µείωση του β από την δέκατη Πέµπτη και από την τριακοστή 

ηµέρα της επιδηµίας αντίστοιχα µέχρι την εξηκοστή ηµέρα της επιδηµίας, µε τιµές q ίσες 

µε 0.2 και 0.05, αντίστοιχα. 

Πίνακας 3. Τιµές του ρυθµού µόλυνσης β για το διαµέρισµα Ι µετά την εφαρµογή 

µέτρων ελέγχου 

Ημέρα β	  

(q=0.2	  –	  t1=15) 

β	  

(q=0.05	  –	  t1=15) 

β	  

(q=0.2	  –	  t1=30) 

β	  

(q=0.05	  –	  t1=30) 

15 0,800 0,800 0,800 0,800 

16 0,655 0,761 0,800 0,800 

17 0,536 0,724 0,800 0,800 

18 0,439 0,689 0,800 0,800 

19 0,359 0,655 0,800 0,800 

20 0,294 0,623 0,800 0,800 

21 0,241 0,593 0,800 0,800 

22 0,197 0,564 0,800 0,800 

23 0,162 0,536 0,800 0,800 

24 0,132 0,510 0,800 0,800 

25 0,108 0,485 0,800 0,800 
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26 0,089 0,462 0,800 0,800 

27 0,073 0,439 0,800 0,800 

28 0,059 0,418 0,800 0,800 

29 0,049 0,397 0,800 0,800 

30 0,040 0,378 0,800 0,800 

31 0,033 0,359 0,655 0,761 

32 0,027 0,342 0,536 0,724 

33 0,022 0,325 0,439 0,689 

34 0,018 0,309 0,359 0,655 

35 0,015 0,294 0,294 0,623 

36 0,012 0,280 0,241 0,593 

37 0,010 0,266 0,197 0,564 

38 0,008 0,253 0,162 0,536 

39 0,007 0,241 0,132 0,510 

40 0,005 0,229 0,108 0,485 

41 0,004 0,218 0,089 0,462 

42 0,004 0,207 0,073 0,439 

43 0,003 0,197 0,059 0,418 

44 0,002 0,188 0,049 0,397 

45 0,002 0,179 0,040 0,378 

46 0,002 0,170 0,033 0,359 

47 0,001 0,162 0,027 0,342 

48 0,001 0,154 0,022 0,325 

49 0,001 0,146 0,018 0,309 

50 0,001 0,139 0,015 0,294 

51 0,001 0,132 0,012 0,280 

52 0,000 0,126 0,010 0,266 

53 0,000 0,120 0,008 0,253 

54 0,000 0,114 0,007 0,241 
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55 0,000 0,108 0,005 0,229 

56 0,000 0,103 0,004 0,218 

57 0,000 0,098 0,004 0,207 

58 0,000 0,093 0,003 0,197 

59 0,000 0,089 0,002 0,188 

60 0,000 0,084 0,002 0,179 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η προσοµοίωση του µοντέλου έγινε µε εκατό (100) επαναλήψεις για κάθε σενάριο. Σε 

κάθε σενάριο υπολογίστηκαν ο αριθµός των συνολικών περιστατικών των ατόµων που 

εκτέθηκαν στη νόσο, των ατόµων που εξεδήλωσαν τη νόσο, των ατόµων που 

νοσηλεύθηκαν και των θυµάτων της επιδηµίας. Παρατίθενται οι διάµεσες τιµές και σε 

παρένθεση τα αντίστοιχα περιθώρια εµπιστοσύνης (95% CI). Επίσης, υπολογίζεται για 

κάθε σενάριο ο δείκτης θνητότητας την 60 ηµέρα της επιδηµίας. 

 

6.1 Αποτελέσματα σεναρίου χωρίς εφαρμογή μέτρων ελέγχου 

Στο σενάριο χωρίς εφαρµογή µέτρων ελέγχου, την 60η µέρα της επιδηµίας, η διάµεση 

τιµή των ατόµων που είχαν εκτεθεί στον ιό ήταν 92.202 άτοµα (95% CI 7.787-257.061). 

Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν µολυνθεί από τον ιό και είχαν εκδηλώσει τη νόσο 

ήταν 28.979 (95% CI 2451-81.058). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν νοσηλευτεί 

ήταν 12.281 (95% CI 1.017-34.248). Η διάµεση τιµή των θυµάτων της επιδηµίας ήταν 

6.743 (95% CI 539-19.000). Ο δείκτης θνητότητας ήταν 23.3%. 

 

6.2 Αποτελέσματα σεναρίου με εφαρμογή μέτρων ελέγχου την δέκατη 
πέμπτη μέρα και q=0.2 

Στο σενάριο µε εφαρµογή µέτρων ελέγχου την δέκατη πέµπτη µέρα και q=0.2, την 60η 

µέρα της επιδηµίας, η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν εκτεθεί στον ιό ήταν 60 άτοµα 

(95% CI 13-214). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν µολυνθεί από τον ιό και είχαν 

εκδηλώσει τη νόσο ήταν 59 (95% CI 11-206). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν 

νοσηλευτεί ήταν 52 (95% CI 11-184). Η διάµεση τιµή των θυµάτων της επιδηµίας ήταν 

46 (95% CI 11-176). Ο δείκτης θνητότητας ήταν 78%. 

 

6.3 Αποτελέσματα σεναρίου με εφαρμογή μέτρων ελέγχου την δέκατη 
πέμπτη μέρα και q=0.05 
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Στο σενάριο µε εφαρµογή µέτρων ελέγχου την δέκατη πέµπτη µέρα και q=0.05, την 60η 

µέρα της επιδηµίας, η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν εκτεθεί στον ιό ήταν 368 

άτοµα (95% CI 106-1.418). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν µολυνθεί από τον ιό 

και είχαν εκδηλώσει τη νόσο ήταν 212 (95% CI 70-902). Η διάµεση τιµή των ατόµων 

που είχαν νοσηλευτεί ήταν 158 (95% CI 40-655). Η διάµεση τιµή των θυµάτων της 

επιδηµίας ήταν 131 (95% CI 46-545). Ο δείκτης θνητότητας ήταν 61.8%. 

 

6.4 Αποτελέσματα σεναρίου με εφαρμογή μέτρων ελέγχου την 
τριακοστή μέρα και q=0.2 

Στο σενάριο µε εφαρµογή µέτρων ελέγχου την τριακοστή µέρα και q=0.2, την 60η µέρα 

της επιδηµίας, η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν εκτεθεί στον ιό ήταν 739 άτοµα 

(95% CI 106-2053). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν µολυνθεί από τον ιό και είχαν 

εκδηλώσει τη νόσο ήταν 673 (95% CI 99-1864). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν 

νοσηλευτεί ήταν 542 (95% CI 88-1445). Η διάµεση τιµή των θυµάτων της επιδηµίας 

ήταν 479 (95% CI 79-1.309). Ο δείκτης θνητότητας ήταν 71.2% 

 

6.5 Αποτελέσματα σεναρίου με εφαρμογή μέτρων ελέγχου την 
τριακοστή μέρα και q=0.05 

Στο σενάριο µε εφαρµογή µέτρων ελέγχου την τριακοστή µέρα και q=0.05, την 60η µέρα 

της επιδηµίας, η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν εκτεθεί στον ιό ήταν 4.681 άτοµα 

(95% CI 226-7.849). Η διάµεση τιµή των ατόµων που είχαν µολυνθεί από τον ιό και 

είχαν εκδηλώσει τη νόσο ήταν 3.170 (95% CI 141-5.282). Η διάµεση τιµή των ατόµων 

που είχαν νοσηλευτεί ήταν 2.151 (95% CI 96-3.560). Η διάµεση τιµή των θυµάτων της 

επιδηµίας ήταν 1.634 (95% CI 70-2.741). Ο δείκτης θνητότητας ήταν 51.5%. 

 

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Διάµεσες τιµές των εκτεθειµένων, µολυσµένων, νοσηλευµένων και 

θυµάτων κατά την 60η µέρα της επιδηµίας για κάθε σενάριο. 

 Εκτεθειµένοι Μολυσµένοι Νοσηλευµένοι Θύµατα Θνητότητα 

Χωρίς µέτρα 92.202 28.979 12.281 6.743 23.3% 

t=15, q=0.2 60 59 52 46 78% 

t=15, q=0.05 368 212 158 131 61.8% 

t=30, q=0.2 739 673 542 479 71.2% 

t=30, q=0.05 4.681 3.170 2.151 1.634 51.5% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

7.1 Συζήτηση 

Τα κύρια ευρήµατα της ανάλυσης είναι ότι η παράληψη και µη ετοιµότητα για την 

πιθανότητα µιας επιδηµίας από ένα παθογόνο σαν τον ιό Ebola µπορεί να έχει 

συντριπτικά αποτελέσµατα. Σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα θα εκτεθούν και θα 

νοσήσουν δεκάδες χιλιάδες πολιτών, ενώ χιλιάδες θα είναι και τα θύµατα. Ωστόσο, είναι 

δυνατό να περιοριστεί σε πολύ µεγάλο βαθµό το µέγεθος της επιδηµίας αν ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα ελέγχου, όπως η αποµόνωση µολυσµένων ατόµων είτε νοσηλεύονται 

είτε όχι, η αναζήτηση και αποµόνωση ατόµων που έχουν έρθει σε επαφή µε µολυσµένους 

και η ταφή των θυµάτων µε όλα τα προστατευτικά µέτρα. Άλλα µέτρα που θα 

µπορούσαν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο και περιορισµό της επιδηµίας 

συµπεριλαµβάνουν τη χρήση φαρµακευτικής αγωγής και εµβολιασµού του πληθυσµού, 

όµως τίποτα από τα δύο δεν έχει ανακαλυφθεί για τον Ebola και δεν είναι διαθέσιµο. 

 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ανάλυσης, σηµαντικό ρόλο εκτός από τη λήψη µέτρων 

ελέγχου per se παίζει η ταχεία εφαρµογή τους και η αυστηρότητα στην επιβολή τους 

προκειµένου να επιτυγχάνεται υψηλός ρυθµός µείωσης q του ρυθµού µόλυνσης β. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόµα και η καθυστερηµένη λήψη µέτρων ένα µήνα µετά 

την είσοδο του περιστατικού στη χώρα και µε χαλαρή επιβολή τους επιτυγχάνεται 

περίπου 20 φορές µείωση των εκτεθειµένων στον ιό και 4 φορές περίπου µείωση των 

θυµάτων. Όσο νωρίτερα λαµβάνονται τα µέτρα ελέγχου της επιδηµίας και όσο πιο 

αυστηρά επιβάλλονται, τόσο πιο ουσιαστικός είναι ο έλεγχος της επιδηµίας. Τα 

ευρήµατα αυτά συµφωνούν και επιβεβαιώνουν την βιβλιογραφία που παρατέθηκε στο 

Κεφάλαιο 4. 

 

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι παρά τα αυστηρά µέτρα φαίνεται ότι η 

θνητότητα αυξάνεται δυσανάλογα αντί να µειώνεται. Αυτό είναι ψευδές και ο λόγος που 

παρατηρείται είναι επειδή στο σενάριο χωρίς µέτρα ελέγχου ο αριθµός των ατόµων που 

εκτίθενται και έπειτα νοσούν από τον ιό είναι πάρα πολύ µεγάλος και αυξάνεται εκθετικά 
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µέρα τη µέρα, ενώ ο αριθµός των θανάτων ακολουθεί µια λιγότερο γραµµική αύξηση 

κατά τα πρώτα στάδια της επιδηµίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη χαµηλή τιµή του 

δείκτη θνητότητας κατά τα πρώτα στάδια της επιδηµίας. 

 

Σε αυτό το σηµείο θα είχε αξία να γίνει οικονοµική αξιολόγηση του οφέλους από κάθε 

παρέµβαση. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα στοιχεία σχετικά 

µε τα κόστη για τις χαµένες εργατοώρες, τα κόστη νοσηλείας, την επιβάρυνση του ΑΕΠ 

και την αφαίµαξη των πόρων υγείας, ούτε για το κόστος επιβολής των µέτρων ελέγχου. 

Είναι προφανές όµως ότι, δεδοµένου του θεαµατικού αντίκτυπου στο µέγεθος της 

επιδηµίας µετά από τη λήψη των µέτρων, η εξοικονόµηση πόρων θα είναι πολύ µεγάλη. 

 

Ένας περιορισµός που θα πρέπει να επισηµανθεί είναι η χρήση επιδηµιολογικών 

στοιχείων, τα οποία παρόλο που ελήφθησαν από επίσηµες πηγές, προέρχονται από 

επιδηµίες που έλαβαν εξολοκλήρου χώρα στην Αφρική. Το ζήτηµα που τίθεται είναι αν 

οι διαφορές στα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των εν λόγω κοινωνιών µε τα 

αντίστοιχα ελληνικά έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός επιδηµικού µοντέλου που 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.  

 

Σύµφωνα µε στοιχεία που έχουµε από άλλες επιδηµίες που έχουν µελετηθεί διεξοδικά, 

όπως αυτή της Ισπανικής γρίπης του 1918, δείχνουν ότι αυτές υπήρξαν εξίσου 

καταστροφικές είτε ενέσκηψαν σε προηγµένες είτε σε υπό ανάπτυξη οικονοµίες και 

κοινωνίες (Taubenberger and Morens 2006, Erkoreka 2010, Fraser, Cummings et al. 

2011). Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί η σηµασία του Κρίσιµου Μεγέθους Κοινότητας 

το οποίο προσδιορίζει το ελάχιστο µέγεθος µιας κοινότητας που χρειάζεται προκειµένου 

να µπορεί να συντηρείται µια επιδηµία (Keeling and Grenfell 1997). Η επιδηµία ξεκίνησε 

από την πόλη Gueckedou της Γουινέας, που έχει πληθυσµό περίπου 220.000 κατοίκων 

(WHO 2014). Στο σενάριο αυτού του πονήµατος, η επιδηµία ξεκινάει από την Αθήνα, η 

οποία έχει πληθυσµό πάνω από 5 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι το κρίσιµο µέγεθος 

κοινότητας έχει ξεπεραστεί και µπορεί να συντηρηθεί επιδηµία. Επίσης, δεν αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία στοιχεία εποχικότητας για τον Ebola που να φαίνεται ότι επηρεάζουν 

την εξάπλωση της επιδηµίας. Έτσι, δεν έχουµε κανένα στοιχείο που να µας δείχνει ότι οι 
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πιο θερµές κλιµατικές συνθήκες της Αφρικής σε σχέση µε αυτές της Αθήνας έχουν 

ουσιαστικό ρόλο στην εξάπλωση της επιδηµίας. Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

χρήση του επιδηµικού µοντέλου GLEaM παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης δεδοµένων 

από αεροπορικές εταιρίες αλλά και στοιχείων που αφορούν την κίνηση στο οδικό δίκτυο, 

επιτρέπει την προσαρµογή του µοντέλου προσοµοίωσης σε πιο ρεαλιστικά δεδοµένα, 

διασυνδέοντας διαφορετικές κοινότητες, εν προκειµένω πόλεις, αυξάνοντας περισσότερο 

το µέγεθος της κοινότητας ως επιδηµιολογική παράµετρο. 

 

7.2 Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Αυτό που προκύπτει ως κύριο συµπέρασµα της παρούσας µελέτης είναι ότι σε 

περίπτωση επιδηµίας είτε αυτή είναι αποτέλεσµα φυσικής νόσου είτε αποτέλεσµα 

βιοτροµοκρατίας, ακόµα και όταν πρόκειται για νόσους µε πολύ υψηλή 

µολυσµατικότητα και θνητότητα, όπως ο αιµορραγικός πυρετός Ebola, αυτό που έχει 

κεφαλαιώδη σηµασία είναι η ταχεία και δυναµική παρέµβαση µε διάφορα µέτρα 

ελέγχου. Όσο ταχύτερα επιβληθούν τα µέτρα και όσο πιο αυστηρή είναι η εφαρµογή 

τους, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η µείωση που θα επιτευχθεί στο µέγεθος της επιδηµίας 

σε σχέση µε την µη εφαρµογή τους. 

 

Υπό αυτή τη λογική, έχει σηµασία το εθνικό σύστηµα υγείας να δηµιουργήσει δοµές 

ευέλικτες που θα µπορούν να υποστηρίξουν ταχείες αλλά ουσιαστικές παρεµβάσεις 

προκειµένου να παρέµβει έγκαιρα στον έλεγχο µιας ενδεχόµενης επιδηµίας. Η σηµασία 

της ύπαρξης τέτοιων µηχανισµών είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη 

η αδυναµία αντιµετώπισης µιας τέτοιας επιδηµίας µε φαρµακευτικά µέσα ή µε 

εµβολιασµούς. Δεδοµένης της επιδηµίας που βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε εξέλιξη στη 

Γουινέα και του κινδύνου εξάπλωσής της στον υπόλοιπο κόσµο, χρειάζονται αυξηµένα 

επίπεδα εγρήγορσης και ουσιαστικού σχεδιασµού, προκειµένου να αντιµετωπιστεί µια 

τέτοια απειλή εν τη γενέσει της. 
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